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I. Bevezető 

A fejezetben a témaválasztás indoklására és a kutatói kérdések ismertetésére kerül sor. Ezután 

ismertetem az értekezés struktúráját, illetve kitérek annak korlátaira. A fejezet az értekezés 

elkészítésében közreműködők felsorolásával zárul.   

 

I.1 A témaválasztás indoklása 

Magyarországon a rendszerváltást megelőzően nem volt valódi társadalmi probléma a 

kábítószer-fogyasztás. A nyugati államokban elterjedt szerektől és fogyasztási mintázatoktól 

kulturálisan és fizikailag is el volt zárva az ország, és noha volt alternatívája az 

alkoholfogyasztásnak, ezek a droghasználati mintázatok alapvetően marginalizált helyzetben 

maradtak. Az időszakra jól illik Mark Peyrot (2002) „mozgósító agitálás” terminusa, amellyel a 

társadalmi problémák ciklikus alakulásának első szakaszát definiálja: a problémára rálátással 

bíró felek hangoztatják, hogy van egy probléma, amivel foglalkozni kell; eltérő megoldásokat 

javasolnak, amelyek a probléma természetének meghatározott értelmezéseit testesítik meg.  

Nézzünk meg három, a későbbi adatokkal összevethető számadatot, amelyek leírják a 

probléma és a problémakezelés nagyságát! 1980 és 1988 között összesen 658 „visszaélés 

kábítószerrel” tényállású bűncselekményt regisztráltak, az időszakban lefoglalt összes 

kábítószer mennyisége csak 1988-ban haladta meg (kismértékben) az 1 kilogrammot. Az első 

terápiás intézmények 1986-ban és 1988-ban kezdték meg működésüket, tehát a 

rendszerváltás idején kettő fogadta a problémás szerhasználókat. (OKBI, 2006)   

Negyed évszázaddal később, 2014-ban más képet mutatott a magyarországi kábítószer-

helyzet. Csak ebben az évben a rendőrség 6158 „visszaélés kábítószerrel” kategóriába sorolt 

bűncselekményben zárta le a nyomozást. 2013-ban csak amfetaminból közel 75 kilogrammot 

foglaltak le. Drogfüggő kliensek bentlakásos terápiájával 14 intézmény foglalkozott. 

A változás iránya egyértelmű. A rendszerváltozás után megindult, illetve intenzívebbé vált 

folyamatok (új szerek és fogyasztási mintázatok megjelenése, hazánk tranzitországból 

célállomássá válása, kábítószer-fogyasztási prevalenciaértékek emelkedése stb.) szinergista 

módon erősítették egymást.  

Miként reagált minderre a politika világa?  

Egyfajta aktivitás kétségkívül létezett. Az elmúlt évtizedekből számos olyan politikai 

nyilatkozatra és vitára emlékezhetünk, amely a kábítószer-jelenséghez kapcsolódott. A politics 

mezején zajló diskurzuson túl azonban van még két másik összetevője a politika világának, 

amelyek sokkal kevésbé voltak reflektorfényben, noha a problémakezelés szempontjából 



 

 
8 

kiemelt jelentőségűek. A kábítószer-politika tartalmi (policy) és intézményes (polity) világa 

olyan változásokon ment keresztül a vizsgált időszakban, amelyek érdemessé teszik őket arra, 

hogy vizsgálat tárgyává tegyük őket.     

 

I.2 Célkitűzés és kutatói kérdések 

Az értekezés azt célozza, hogy a témakörben született tudományos közleményekhez képest 

jelentősebb időtartamot vizsgálva tárja fel a magyarországi kábítószer-politika meghatározó 

jelentőségű összetevőit. 

Az értekezésben az alábbi kutatói kérdésekre kívánok választ adni: 

1. Melyek voltak a magyar kábítószer-politika legfontosabb szakpolitikai 

dokumentumai az 1990 és 2014 közötti időszakban?  

2. Hogyan változtak a kábítószer-probléma kezelésére irányuló jogszabályok a 

rendszerváltást követően? 

3. Milyen különbségek azonosíthatók be a különböző kormányok kábítószer-

politikai tevékenységében? Voltak-e kiemelkedően eredményes vagy kudarcos 

periódusok a vizsgált időszakban? 

4. Kik voltak a magyarországi kábítószer-politika alakításának kulcsszereplői? 

Melyek a terület legfontosabb intézményei és szervezetei? 

5. Melyek voltak a meghatározó témakörei a kábítószer-problémát érintő 

országgyűlési felszólalásoknak? 

6. Milyen töréspontok jellemzik a magyarországi kábítószer-politikát? 

 

I.3 A dolgozat felépítése 

A bevezető fejezetet követően a II. fejezetben konceptualizálom a témakör szempontjából 

releváns addiktológiai és politológiai alapfogalmakat. Az értekezés terjedelmi korlátai talán 

ebben részben jelennek meg a leginkább explicit módon: a két diszciplína alapfogalmainak 

értelmező jellegű feldolgozása külön-külön is megtöltene egy-egy disszertációt, ezért 

alapvetően csak két sarkalatos definíciós kérdéssel foglalkozom részletesen. Ismertetem a 

drog és a kábítószer szavak közötti különbséget, majd részben erre a distinkcióra építkezve 

meghatározom a kábítószer-politika mibenlétét. A III. fejezet a kutatómunka módszertani 

alapjait ismerteti. A IV. fejezetben azokat a kvantitatív adatsorokat mutatom be, amelyek 

segítségével képet kaphat az olvasó a magyarországi kábítószer-helyzet 1990 és 2014 közötti 
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mibenlétéről. A következő részben a hazai kábítószer-politika legfontosabb dokumentumait, a 

kábítószer-probléma kezelését célzó nemzeti stratégiákat mutatom be, egyúttal ismertetem az 

egyelőre még nem hatályos alkoholstratégia koncepcióját is. A VI. fejezetben a kábítószerekkel 

kapcsolatos büntetőjogi és szociális jogalkotás főbb állomásait és produktumait mutatom be. 

A VII. fejezet a kábítószer-politika meghatározó magyarországi intézményeivel foglalkozik, hat 

alfejezetben bemutatva a különböző területeken és irányítással működő szervezeteket. A 

következő rész az Országgyűlésben elhangzott kábítószerügyi felszólalások elemzésének 

folyamatát és eredményeit ismerteti. A IX. fejezetben rövid áttekintés adok a kábítószer-

politika európai és globális kontextusáról, amely bizonyos szempontból keretezi és korlátozza 

a magyar jogalkotók munkáját. A X. fejezet a korábban részletesen ismertetett tényezők, illetve 

az interjúkészítés közben összegyűjtött információk alapján rögzíti azokat a töréspontokat, 

amelyek hozzájárulnak a magyar kábítószer-politika esetenként diszfunkcionális és 

kontraproduktív működéséhez. A dolgozat az értekezés tartalmának összegzésével zárul.    

A dolgozatban a hivatkozásokat az APA (American Psychological Association) hivatkozási 

rendjének megfelelően készítettem el. Az internetes hivatkozások esetében – az 

áttekinthetőség és az ebből következő egyszerűbb ellenőrizhetőség érdekében – lábjegyzetes 

hivatkozásokat alkalmaztam, a webcímek után feltüntetett dátumok az elérés/letöltés 

időpontját mutatják. Az interjúkból származó információk esetében szövegközi hivatkozásként 

az interjúalany nevét tüntettem fel, kiegészítve az interjú elkészítésének évszámával, illetve az 

sz. k. (személyes közlés) rövidítéssel. Az interjúalanyok nevét, végzettségét és a kábítószer-

politika szempontjából releváns beosztását, továbbá az interjúk készítésének helyszínét és 

dátumát tartalmazó lista megtalálható a Függelékben. 

 

I.4 A dolgozat korlátai 

 A disszertáció témakörének meghatározásakor felmerült dilemma a társadalomtudományi 

kutatások széles körét jellemzi: azonos mértékű energiabefektetéssel kisebb területen 

mélyebbre áshatunk, viszont a mélyebb gödrök aljáig nehezebb látni el. Milyen mértékben 

érdemes szűkíteni a vizsgált témakört? A kutatói válasz ebben az esetben az lett, hogy a 

magyarországi kábítószer-politika területén belül minél kevésbé. A döntés hátrányos 

következménye egyértelmű: a dolgozat szükségszerűen csak felszínesen foglalkozik bizonyos 

témakörökkel, sőt, annak is megvan az esélye, hogy releváns információk feldolgozása marad 

el. Milyen előny állítható ezzel szembe? Elsősorban az a szándékolt megközelítés, amely a 

vizsgált terület összegző és folyamatszerű feldolgozását célozza meg. Bár a hazai addiktológiai, 

és azon belül a kábítószer-politikára fókuszáló szakirodalom kiváló tanulmányokkal és 

monográfiákkal bővült a vizsgált időszakban, ezek az anyagok vagy tematikusan (pl. Rácz és 



 

 

10 

Takács, 2006) vagy időtartam szempontjából (Felvinczi és Nyírády, 2009) más dimenzióját 

vizsgálják a kábítószer-politikának.  

 

I.5 Köszönetnyilvánítás 

A disszertáció elkészítéséhez nyújtott támogatást elsőként a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán dolgozó munkatársaimnak szeretném megköszönni. 2002-ben 

kerültem kapcsolatba a PTE BTK Szociális Munka Tanszékén dolgozó oktatókkal – köztük jelen 

dolgozat rendkívül segítőkész témavezetőjével, Kelemen Gábor professzorral –, akik 

lehetőséget biztosítottak, hogy bekapcsolódjak az általuk bonyolított kutatásokba. Már a 

kezdeti időszakban rengeteget köszönhettem ennek az együttműködésnek: betekintést 

nyerhettem a komlói Leo Amici Alapítvány mindennapjaiba, recenziót közölhettem az akkor 

induló Addiktológia című folyóiratban, továbbá szakmai támogatást kaptam az általam 

szervezett prevenciós és ártalomcsökkentő programokhoz. Az egyetemi diploma megszerzését 

követően adminisztratív segédmunkatársa, majd tanszéki titkára, végül főállású oktatója 

lettem a tanszéknek. A későbbiekben Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, majd 

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék berkein belül működő addiktológiai 

kutatócsoport remek multidiszciplináris közeget biztosított a szenvedélybetegségek 

tanulmányozásához, amely egyebek mellett a Pszichoszociális változás és az átalakulás 

retorikája a tizenkét lépéses mozgalmakban című OTKA kutatásban realizálódott (B. Erdős és 

mtsai., 2011a). A kutatócsoport tagjaihoz kötődik a pécsi szociális munka alapszak 

addiktológia szakirányának létrehozása és eredményes működtetése is. Az elmúlt években 

több olyan kurzust1  oktathattam – néha önállóan, néha társoktatóként – a PTE különböző 

karainak (BTK, ETK, TTK) alap- és mesterképzésein, amelyek a szenvedélybetegségek és a 

kábítószerek témaköréhez kapcsolódtak. Ezeken a kurzusokon számos olyan hallgató vett 

részt, akik a praxis oldaláról segítettek jobban megértetni a tárgyalt kérdéskörök mibenlétét. 

A kollégák és a hallgatók mellett szeretném megköszönni azoknak a felépülő 

szenvedélybetegeknek a támogatását, akiktől a kutatási és az oktatási tevékenységek során 

tanulhattam. Az általuk képviselt szemléletmód nem csak tárgyi tudást adott, hanem eszközt is 

a disszertáció írása során megélt nehézségek leküzdéséhez.2 

                                                           
1 Addiktológia – Drog és társadalom, Addiktológiai konzultáció, Addiktológiai modulgyakorlat, Az alkohol- és 
drogpolitika aktuális kérdései, Deviáns jelenségek szociológiája, Korszerű módszerek a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek ellátásában, illetve Szenvedélybetegek társadalmi jellemzői. 
2 A 12 lépéses önsegítő csoportok egyik központi jelentőségű gondolata, a just for today/csak a mai nap a 
legjobban hasznosítható tanácsnak bizonyult a disszertációírás azon fázisaiban, amikor a jövő átláthatatlan 
ködébe burkolózott a dolgozat lezárásának pillanata. Ezen kívül azt gondolom, hogy a józanodók 
bölcsessége számos olyan elemet tartalmaz, ami akkor is segítheti az élet különböző problémáinak 
kezelését, ha nem vagyunk szenvedélybetegek.  
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Hálás vagyok a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Addiktológia Tanszékén 

megismert szakembereknek. A kétéves konzultáns képzés során kiváló oktatókkal és 

hallgatótársakkal kerültem kapcsolatba, akik számos, korábban csak felszínesen ismert 

addiktológiai témakörben segítettek elmélyülni. 

Köszönöm azoknak az ösztöndíjprogramoknak a támogatását, amelyek lehetővé tették, hogy 

külföldi tanulmányútjaimon addiktológiai kérdéskörökkel kapcsolatban is új tudásanyagra 

tegyek szert: Leonardo da Vinci Program, Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíjprogram és 

Campus Hungary Program.  

Köszönöm a támogatást barátaimnak, akik hatékonyan tartották fenn a lelkesedésemet a 

kutatómunkával és a dolgozatírással kapcsolatban. Köszönet illeti Czipóth Lukácsot, Juhász 

Gábort és Schmidt Attilát az önzetlen és kézzelfogható segítségért, továbbá Bokor Zoltánt, 

Keszthelyi Pétert és Kugler Tamást. 

Köszönöm az értekezés véglegesítéséhez kapcsolódó javaslatokat Füzesi Zsuzsanna egyetemi 

tanárnak, B. Erdős Márta és Szöllősi Gábor egyetemi docenseknek, illetve Horváth Veronika 

egyetemi hallgatónak.  

Hálás vagyok a családtagjaimnak, akiknek erkölcsi és anyagi támogatása nélkül esélyem sem 

lett volna eljutni a doktori fokozatszerzési eljárásig.  

Végül azoknak az embereknek szeretnék köszönetet mondani, akiknek a gondolatai jelentős 

mértékben formálták a szöveget, és esetenként szó szerint is tetten érhetők a dolgozatban. Ők 

a kutatómunkám interjúalanyai, akik egy politikai feszültségekkel átszőtt időszakban is 

vállalták véleményüket egy alapvetően megosztó és terhelt témakör bemutatása során.  
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II. A kábítószer-politika alapfogalmai 

A kábítószerekről szóló közéleti diskurzus egyik kritikus pontja a bizonytalan 

fogalomhasználat. Nem elsősorban diszciplináris szakkifejezésekre gondolok, hanem azokra a 

hétköznapi beszélgetésekben is megjelenő szavakra, amelyeknek a jelentését jellemzően 

mindenki3 ismeri.  

A fejezetben bemutatom azokat az addiktológiai kifejezéseket, amely kiemelt jelentőségűek a 

témakör vizsgálatakor, majd ezt követően konceptualizálom a kábítószer-politika fogalmát. 

 

II.1. Addiktológiai alapfogalmak 

Az addiktológia – szűkebb értelemben – az addikciók, függőségi állapotok tudománya. A 

kifejezés a „valakihez kötve lenni”, „valakinek a rabszolgaságában lenni” jelentésű latin 

addicere (Yip & Potenza, 2009) és a több jelentéssel bíró, ebben az esetben tannak fordítható 

görög logosz (λόγος) szavak összevonásával keletkezett. Az addiktológia hatóköre valójában 

ennél szélesebb: olyan jelenségekkel is foglalkozik, amelyek csak közvetett módon 

kapcsolódnak az addikciókhoz, mint például az elsődleges drogprevenció, a szociális ivás vagy 

a kábítószerek gyógyászati célú felhasználása. Az addiktológia multi- és interdiszciplináris 

tudományág, amely Rácz József professzor kiemelt jelentőségű4 tankönyve (1999:7) szerint 

olyan diszciplínákból visz tovább témaköröket, mint a pszichológia, a pszichiátria, a 

farmakológia, a genetika, illetve az orvostudomány egyéb területei, a kriminológia, a 

szociológia, az epidemiológia és a politikatudomány. Ezen a ponton érdemes utalni Colin Hay 

(2002, idézi Csizmadia, 2008:64-68) befogadó politikaelméleti megközelítésére, amely a 

semlegesség elve és a politikum társadalmi specifikációja mellett a diszciplináris nyitottság 

elvét hangsúlyozza. Utóbbi elv arra utal, hogy a politikatudományt nem lehet élesen 

elkülöníteni más tudományoktól: a közöttük lévő tényleges kapcsolatot nem a lehatároltság, 

hanem az interdependencia jellemzi.  

 

 

 

                                                           
3 A 2007/2008-as tanévben közel 4 000, 8. és 10. évfolyamon tanuló diákkal kerültem kapcsolatba egy 
prevenciós szükségletfelmérés adatfelvételi fázisának koordinálása során. Noha technikai és értelmező 
jellegű kérdések egyaránt felmerültek, arra senki sem kérdezett rá a válaszadók közül, hogy mit jelent a 
kérdőívben szereplő drog kifejezés.   
4 A több kiadást megért kötet éveken keresztül volt a hazai addiktológiai szakirányú továbbképzés (HIETE 
EFK, majd SE ETK) egyik legfontosabb tankönyve, ezáltal is nagy hatást gyakorolva a szenvedélybeteg-ellátás 
területén dolgozó szakemberek szemléletmódjának alakulására.  



 

 

13 

II.1.2 A drog fogalma  

A drog fogalmának pontos meghatározását megnehezíti a köznapi nyelvhasználatban szervült 

meghatározás, amely azokat a szereket kapcsolja ide, amelyek fogyasztása és kereskedelme 

büntetőjogi szankciókat von maga után. Hamarosan látni fogjuk, hogy ez a jelentés valójában a 

kábítószer fogalmához illeszkedik. A többféle meghatározás fennmaradását egyszerűen 

magyarázhatjuk két kapcsolódó fogalom felidézésével: 1. A drogos egyértelműen a kábítószer-

fogyasztókra vonatkozó kifejezés, elvétve fordul elő, hogy pl. alkoholistákat vagy dohányosokat 

illetnének ezzel a névvel. 2. Noha a drogériákban árulnak pszichoaktív anyagokat is (pl. 

körömlakk-lemosót vagy teát), ezeknek a forgalma elenyésző a többi forgalmazott termékhez 

képest. A drog szó jelentésének átfogó jellegét az angol és a német nyelvben is megfigyelhetjük. 

Az angol drug kifejezés magában foglalja gyógyszereket és a kábítószereket is5, utóbbiakra 

azonban létezik önálló kifejezés is (narcotic). A német nyelvben a Droge szó mellett a 

Rauschdroge is használatban van, amely szintén a kábítószereket jelenti (Schmidbauer & vom 

Scheidt, 2004). 

Gerevich József (2000:28) nyolc tényezőt azonosít be, amelyek a drog meghatározásához 

kapcsolódnak: 

1. Kémiai anyagról van szó, amely megváltoztatja a központi idegrendszer működését; 

2. Fogyasztása pozitív és negatív megerősítést nyerhet különböző biológiai 

mechanizmusok révén; 

3. Rendszeres fogyasztása addikciót okozhat, amelynek jellemzői – a szerző szerint – a 

dependencia (függőség), a tolerancia (hozzászokás) és a szenzitizáció (droghatás 

felerősödése). 

4. Rövid távon enyhe, míg hosszú távon jelentős averzív hatása van a fogyasztásának. 

5. Az averzív hatással kapcsolatban gyorsabban, míg a megerősítő hatással kapcsolatban 

lassabban alakul ki a tolerancia. 

6. Fogyasztása abúzusszerű, vagyis eltér az uralkodó társadalmi és/vagy gyógyászati 

normáktól. 

7. „Nemcsak saját magát helyettesíti.” (Gerevich, 2000:28) 

8. Azon túl, hogy helyettesíti a természetes megerősítőket, egy idő után megszünteti azok 

jutalmazó hatását. 

                                                           
5 A kontextusnak megfelelő, helytálló fordításhoz szükség lehet releváns háttérismeretekre, vagy legalább a 
tények megismerésének szándékára. Ezek hiányára jó példa a Bors című szennylap, amely húsevő 
gyógyszerként hivatkozik a krokodil néven ismert pszichoaktív anyagra. 
http://borsonline.hu/20131210_szornyu_drogtol_rohad_a_tini_nemi_szerve_18 (Letöltve: 2013. december 
13.) 
    

http://borsonline.hu/20131210_szornyu_drogtol_rohad_a_tini_nemi_szerve_18
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A fenti felsorolás első pontja köszön vissza Lajtai László definíciójában (1999:34) is, aki szerint 

a drogok „mindazok a szervezetbe kívülről bekerülő anyagok, melyek közvetlenül, még ha 

némileg átalakítódva, lebontódva is, de a központi idegrendszerbe kerülnek, és annak 

működését befolyásolni tudják.” 

Fekete úgy véli, hogy a drog gyűjtőfogalom, amely magában foglalja „mindazokat az anyagokat, 

illetve módszereket, amelyek kábult állapot előidézésére, illetve a tudat egyéb befolyásolására 

képesek” (2001:214) 

Kelemen Gábor (2001:99) szerint „drognak tudományos értelemben azokat a szervezet 

működését vagy struktúráját megváltoztató, az agy jutalmazó rendszereit túlaktiváló, s ezáltal 

a szerhasználat folytatására serkentő (megerősítő hatású) anyagokat nevezik, amelyek tudati, 

hangulati és/vagy éberségi-állapotbeli változásokat idéznek elő.” A droghatás a 

neurotranszmitter-rendszeren keresztül érvényesül, a megerősítés (reinforcing) a sztereotip 

drogkereső és drogfogyasztó viselkedéshez kapcsolódik. Kelemen felhívja a figyelmet, hogy a 

droghatás adott szer vonatkozásában is többféle lehet, függ az elfogyasztott mennyiségtől, a 

korábbi drogfogyasztási tapasztalatoktól és a szer hatásához fűzött várakozásoktól is. Emiatt 

„tudományos értelemben nincs jó vagy rossz drog” (Kelemen, 2001:99). 

Sárosi Péter és Takács István Gábor (2005) arra mutat rá, hogy a drog gyűjtőfogalma által 

lefedett „kábítószerek, gyógyszerek és élvezeti cikkek között nincs lényegi különbség. A 

megkülönböztetés (…) nem ezen anyagok neurobiológiai hatásmechanizmusának 

tudományosan igazolt eltérésein alapul, csupán az emberi felhasználás mögött rejlő szándék, 

illetve a társadalmi-állami megítélés különbözőségén.” 

A Drog Fókuszpont (Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ) 

fogalomtárának drog címszava rávilágít a fogalom több, eltérő tartalmú definíciójára, amit 

végül azzal zár le, hogy „hazánkban minden legális és illegális, tudatmódosításra alkalmas 

természetes vagy mesterséges anyagot” ide sorolunk, egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy 

noha az élelmiszer-típusú anyagok bizonyítottan változtatják a mentális állapotot és növelik a 

jóllét érzését, azokat ki kell vonni a fogalom hatóköre alól.6Az értekezésben a drog szónak ezt 

– az anyagok széles spektrumát lefedő – definícióját tekintem érvényesnek.  

A különböző definíciókat összegzi Demetrovics Zsolt, amikor a drog szó három – az anyagok 

egyre csökkenő halmazát magában foglaló – jelentését ismerteti: 1. „minden olyan kémiai 

anyag, amely a szervezetbe kerülve megváltoztatja annak valamilyen működését.” 2. „(…) azok 

a kémiai anyagok (…), amelyek pszichoaktív hatásúak, azaz a központi idegrendszeren 

keresztül fejtik ki hatásukat.” 3. „A magyar nyelvben, de többnyire a nemzetközi addiktológiai 

                                                           
6 http://drogfokuszpont.hu/fogalomtar/fogalomtar-i/#Drog_ (2015. január 6.) 

http://drogfokuszpont.hu/fogalomtar/fogalomtar-i/#Drog_
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irodalomban is (…) elsősorban az illegális szereket illetjük a drog szóval.” (Demetrovics, 

2007:31)  

A fogalomhasználat nehézségeire világított rá a magyar kábítószerügy doyenje, Bayer István 

professzor is, aki a következőket mondta el egy 2009-es interjúban: 

„A "drog" kifejezés körül kialakult bábeli nyelvzavar késztetett arra, hogy 2005-ben a 

drogokkal foglalkozó könyvem előszavában a következőket írjam: "Lehet, hogy a tiltott 

gyümölcs nem alma volt? Lehet, hogy Ádám és Éva nem is tudták, hogy milyen az a 

gyümölcs, amelyet megkívántak?" Ezek a kérdések leginkább akkor merülnek fel bennem, 

amikor a drogokkal kapcsolatos, minden drogot egy kalap alá vonó politikai 

nyilatkozatokat olvasom. 

A káosz azzal kezdődik, amikor valaki "a" drogról beszél. Tudomásul kell venni, hogy a 

"drog" szó olyan gyűjtőfogalom, mint például a gyümölcs. A kör négyszögesítése 

egyszerűbb feladat, mint olyan "drogdefiníció" megfogalmazása, amely egyaránt 

alkalmazható a heroinra, az LSD-re, a marihuánára, a kokalevélre vagy az "ecstasy" 

tablettára és a mágikus gombákra. Akik a "drogcsomagot" nem bontják fel, és nem veszik 

figyelembe az egyes drogok vagy drogcsoportok közötti különbségeket, azok zsákutcába 

tévednek." 

A drogdefiníció problémáját alapvetően nehezíti az alkohol, mivel a szeszes italok 

fogyasztását a keresztény kultúrkör legálisnak tekinti, ellentétben az iszlám 

kultúrkörrel, ahol az alkohol talán a "legtiltottabb drog". Véleményem szerint sem a 

dohányt, sem az alkoholt nem lehet a "drogok" fogalomköréből kihagyni, ami nem jelenti 

azt, hogy ne lehessen különbséget tenni "legális" és "illegális" drogok között. 

Csak remélni lehet, hogy a jövőben egyszer - amikor már senki sem álmodozik egy olyan 

"drogmentes világról", melyet ráadásul rendészeti eszközökkel próbálnak megvalósítani 

- meg lehet majd fogalmazni egy olyan "drogdefiníciót", melybe "minden" drog (köztük 

az alkohol és a dohány is) belefér anélkül, hogy ez automatikusan tilalmat jelentsen. 

Mivel ezt az időt én már nem fogom megélni, ezért csak "borítékolom" alábbi 

javaslatomat: 

"Drogok azok a gyógyszerek és/vagy élvezeti szerek, melyek használata függőség 

kialakulásához és/vagy a társadalom által elfogadhatatlan magatartáshoz vezet." (Simon, 

2009; kiemelések az eredetiben) 

A definíció nehézségének egészen konkrét drogpolitikai következménye is van. A dolgozat 

készítésekor hatályos, nemzeti szintű drogstratégiai dokumentum (Nemzeti Drogellenes 

Stratégia 2013-2020. Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen) annak 
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ellenére sem tartalmazza a kifejezés érvényesnek tekintett meghatározását, hogy Fogalomtára 

(pp. 79-86.) olyan, a témakör szempontjából kevésbé relevánsnak tűnő kifejezéseket is 

definiál, mint az extramurális vagy a mediáció. 

Van másfajta drogpolitikai következménye is a definíció következetes alkalmazásának. 

Bármelyik fentebb ismertetett meghatározást is tekintjük érvényesnek, kijelenthetjük, hogy a 

rendszerváltás óta eltelt időszak Magyarországán jellemzően drogfogyasztók töltötték be a 

miniszterelnöki pozíciót.  

1. ÁBRA: MAGYARORSZÁG 1990-2014 KÖZÖTTI MINISZTERELNÖKEI7 DROGFOGYASZTÁS KÖZBEN 

 

Forrás: kuruc.info (A.J.), retroradio.hu (H.Gy.), 444.hu (O.V.), 

 index.hu (M.P.), origo.hu (Gy.F. és B.G.)  

Annak érdekében, hogy a fenti montázs ne adjon alapot téves következtetésre, le kell 

szögeznünk néhány tényt: 1. Nem bizonyítható, hogy a képeken szereplő személyek valóban 

drogokat fogyasztanak. Az is lehetséges, hogy a drogfogyasztás imitálása a politikai csak 

imázsépítés részét képezi, így küldve pozitív, egy-vagyok-közületek típusú üzenetet a 

szenvedélybeteg magyar állampolgárok millióinak. 2. A droghasználók többsége kontrollált és 

nem problémás szerhasználó. Ezen túlmenően nem ismerünk olyan, tudományos 

kritériumoknak is megfelelő vizsgálati eredményeket, amelyek azt bizonyítanák, hogy az 

esetlegesen intoxikált állapotban hozott politikai döntések kevésbé lennének jók a többinél.8 

3. A droghasználatot nem lehet kizárólagosan az élvezet iránti vággyal magyarázni. A 

szenvedélybetegek nagyjából fele további mentális betegségekkel – például bipoláris zavarral, 

szkizofréniával vagy súlyos depresszióval – is diagnosztizálható. Noha az érintettek egy 

részénél a droghasználat egyfajta önmedikalizációs kísérletnek tekinthető, a komorbiditás 

                                                           
7 Boross Péterről a disszertáció benyújtásáig nem sikerült olyan képet találni, amely drogfogyasztás közben 
ábrázolná. 
8 Az állítást különösen kegyetlen módon bizonyította Kambúdzsija (I. Kambüszész) perzsa király. Italozását 
aggodalommal figyelte régi barátja, Praexaspes, majd szóvá is tette azt. A király ekkor minden korábbinál 
jobban leitta magát, majd magához rendelte Praexaspes fiát. A terem túlsó végébe állíttatta, és arra 
utasította, hogy a bal kezét emelje a feje fölé. Ezután íjat vett magához, és a fiú mellkasába lőtt. Praexaspes-
t a fiú testéhez vezette, ahol a sebet feltépve megmutatta neki a még dobogó szívet, amelynek pontosan a 
közepébe fúródott a nyílvessző. „Kellően biztos a kezem?” – kérdezte az összetört apát. „Apolló sem céloz 
pontosabban” – hangzott a válasz, alkalmassá téve a történetet arra, hogy bő fél évezreddel később Seneca 
a harag elnyomásának szükségességét illusztrálja vele. (Nussbaum, 1994:433-434.) 
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jellemzően súlyosbítja az összes érintett betegséget.  (Miller et al., 2011:281-290). Ezekben az 

esetekben különösen fontos a terápiás intervenció mielőbbi megkezdése. 

Hiba lenne figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a vizsgált időszakban jelentős mértékben 

szűkült a társadalmilag elfogadott droghasználati mintázatok köre. Illusztrációként érdemes 

megtekinteni az alábbi, 1990-ben készült fényképet.9 

2. ÁBRA: AZ ÉRTEKEZÉS SZERZŐJE  DEUTSCH TAMÁS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ TÁRSASÁGÁBAN 

 

   Forrás: saját gyűjtemény 

A képen jól látható, hogy a – későbbiekben ifjúság-, illetve kábítószerügyért is felelős 

miniszterré kinevezett – politikus cigarettát tart a kezében, miközben egy kiskorú 

társaságában fényképezik. Ez 1990-ben még nem jelentett problémát, ellenben a vizsgált 

időszak végén, 2014-ben már nehezen képzelhető el egy hasonló szituáció. 

Tekintettel arra, hogy a könnyű drog – kemény drog kifejezések a drogpolitikai 

diskurzusokban is előkerülnek, foglalkoznunk kell ezeknek a fogalmaknak a különbségével is. 

A szétválasztás alapját az a holland kábítószer-politikai gyakorlat képezte, amely a kannabisz-

származékokat – tekintettel arra, hogy azok fogyasztása alacsonyabb egészségügyi és 

társadalmi kockázatokkal jár, mint más kábítószereké – leválasztotta a kábítószerek 

halmazáról, és enyhébb megítélés alá vonta. (Demetrovics és Balázs, 2004) Álláspontom 

szerint a distinkció könnyen téves következtetések levonásához vezethet: olyan üzenetet 

közvetít, miszerint a drogok egy adott csoportja elenyésző kockázattokkal, sőt, esetleg 

                                                           
9 Deutsch Tamás később leszokott a dohányzásról, majd 2004-ben visszaesett. 
http://www.origo.hu/itthon/20050901cigi.html (Letöltés: 2015. október 3.) 2014-ben a dohányzásról már 
múlt időben beszélt az „NSZK tévéfilm” kapcsán ismertté vált interjújában. 
http://www.origo.hu/itthon/20141210-deutsch-tamas-mi-a-problema-a-drogteszttel.html (Letöltés: 2015. 
október 3.)   

http://www.origo.hu/itthon/20050901cigi.html
http://www.origo.hu/itthon/20141210-deutsch-tamas-mi-a-problema-a-drogteszttel.html
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kockázatmentesen fogyasztható. Nézzük meg például Vizi E. Szilveszter (2005) 

meghatározását a kemény drogokról: „A kemény drogok általában azok, amelyek tartós 

használata súlyosan veszélyezteti az egyén szellemi integritását, és nagyfokú pszichés és 

fizikális függőséget, kötődést okozva képtelenné teszi a társadalomba, családba való 

beilleszkedésre, illetve elvonja a tanulástól, munkától.” Ez a definíció számtalan téves 

következtetésre adhat okot a könnyű drogokkal kapcsolatban, gondolhatunk például arra, hogy 

azoknál tartós használat esetén sem nem kell számolni a felsorolt problémák kialakulásával. 

Nyilván nem erre utalt a neves agykutató, de akkor vajon mire? Feltételezhetjük, hogy arra a 

tényre, hogy a különböző drogokat csoportosíthatjuk, illetve rangsorolhatjuk ártalmasságuk 

szerint. Ez a lehetőség adott 10 , egyfajta következménye – a drogok eltérő büntetőjogi 

kategorizálása – pedig számos állam jogrendjében megtalálható. A különbségtétel 

problematikája kettős: egyfelől a könnyű és a kemény drogok közti különbség nincs 

egyértelműen meghatározva, másrészt túlságosan nagy szerepet tulajdonít a szer 

farmakológiai tulajdonságainak. „Ami a drogok erejét illeti, régóta tartja magát az a tévhit, hogy 

a zavart vagy erőszakos viselkedés kizárólagos determinánsai egy adott drog farmakológiai 

tulajdonságai, tekintet nélkül az egyénre (set) és a környezetre (setting). Ugyanakkor sok 

bizonyíték utal ennek az ellenkezőjére.” – írta Norman Zinberg, a Harvard Egyetem pszichiáter 

professzora Drug, Set and Setting című, korszakos jelentőségű munkájában (2005:61). 

A kémiai anyag (substance) kifejezés még a drognál is nagyobb halmazt jelent, hiszen 

magában foglalja a pszichoaktív anyagokat, a gyógyszereket és a mérgezőanyagokat (Rácz, 

1999:15). Jelentését azért érdemes rögzíteni, mert mindkét nagy, mentális betegségekkel (is) 

foglalkozó diagnosztikai rendszer – a Betegségek Nemzetközi osztályozása (BNO) és az 

Amerikai Pszichiátriai Társaság Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) – ezt a kifejezést használja a szerhasználati 

problémák beazonosításakor.   

 

 

 

 

 

                                                           
10 David Nutt és munkatársai két szempontból vizsgálták a gyakrabban használt drogok ártalmasságát. A 
fogyasztót érő ártalmak tekintetében a heroin, a crack és a metamfetamin, míg a másokat érő ártalmak 
szempontjából az alkohol, a heroin és a crack bizonyult a leginkább problematikusnak. (Nutt, King & Philips, 
2010). Egy friss kutatás a gyakran használt drogok közül egyéni szempontból az alkoholt, a nikotint, a 
kokaint és a heroint sorolta a magas kockázatú (high risk) kategóriába. (Lachenmeier & Rehm, 2015)  
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II.1.2 A kábítószer fogalma  

A kábítószer jogi műszó.11Az új Btk. (2012. évi C. tv.) az alábbiak szerint határozza meg a 

kábítószer fogalmát: 

a) az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel 
módosított és kiegészített, az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New 
Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. 
Jegyzékében meghatározott anyag, 

b) az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. 
Jegyzékében meghatározott veszélyes pszichotróp anyag és 

c) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény mellékletében 
meghatározott pszichotróp anyag. (Btk. [2012 évi C. tv.] 459. § 18.) 

A kábítószer itt ismertetett meghatározása egy hosszabb jogi folyamat aktuális pillanatképe, 

az 1990. után bekövetkező jogszabályi – és azon belül definíciós – változásokkal a VI.1 

alfejezetben foglalkozom részletekbe menően. 

Érdemes még felidézni az egyik országgyűlési képviselő definíciós gondolatmenetét 2003-ból. 

„Kis szótárunk alapszava a kábítószer. Ez tehát olyan szer, amely kábít. Csakhogy a kábító 

hatást méreg okozza. Vagyis ez a szer, legyen bármilyen fajtából való, lágy vagy kemény, azáltal 

kábít, hogy mérgez. A mérgezés az ok. A kábító hatás csak következmény. A tartalom pontos 

kifejezése tehát az, hogy kábító hatású mérgező szer.” (Weszelovszky Zoltán, OGY, 2003. április 

29.)  

A pszichotrop anyagok azok a természetes vagy szintetikus eredetű anyagok vagy 

természetes termékek, amelyek szerepelnek az előbbiekben hivatkozott jogszabályok 

mellékletében. A 1971. évi Egyezmény a Pszichotrop Anyagokról 2. cikk (4) bekezdésben 

határozza meg azokat a tényezőket, amelyek alapján egy anyag rákerülhet a négy Jegyzék 

valamelyikére:  

(a) a kérdéses anyag kiválthat 

(i) 1. függőségi állapotot, és 

2. a központi idegrendszer izgalmát vagy depresszióját, melyek hallucinációkat 

vagy motoros vagy ítélőképességi vagy magatartásbeli vagy felfogóképességi 

vagy kedélyállapoti zavarokat hoznak létre, vagy 

                                                           
11 A kifejezés műszó jellegére utal, hogy noha a kábítószerek egy része (pl. depresszánsok) valóban kábít, 
más részükre (pl. stimulánsok) ezzel ellentétes, élénkítő hatás kiváltása jellemző. 
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(ii) az I., II., III. vagy IV. Jegyzék valamelyik anyagához hasonló visszaélést és káros 

hatást; és 

b) ha okkal feltételezhető, hogy az anyag közegészségügyi és szociális problémát 

jelentő olyan visszaélésre ad vagy adhat lehetőséget, amely indokolja annak 

nemzetközi ellenőrzés alá vonását. (1979. évi 25. törvényerejű rendelet) 

A prekurzorok a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran 

felhasznált anyagok. Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendeletében – amelyet 

kismértékben módosított a 219/2009/EK rendelet – 23 vegyület van nevesítve mint 

„jegyzékben szereplő anyag”, de a szabályok egy része érinti a nem megnevezett, de a 

kábítószerek és a pszichotróp anyagok előállításakor felhasznált egyéb anyagokat is. Ezeknek 

az anyagoknak törvényes és jogszerű ipari felhasználása is van, a szabályozás12 célja tehát 

kettős: a tiltott szerek előállításának megakadályozásán túl a zökkenőmentes kereskedelem 

biztosítását is elő kívánja segíteni. (273/2004/EK) 

Az új pszichoaktív anyag (más kontextusban: új pszichoaktív szer, UPSZ) fogalma alatt a 

Büntető Törvénykönyv 184/D. § (1) pontja szerint az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 

törvényben meghatározott jelentést kell érteni. Eszerint az új pszichoaktív anyag „olyan, a 

forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem rendelkező anyag vagy 

vegyületcsoport, amely a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmas a 

tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló 

mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint az 1965. évi 4. törvényerejű 

rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer 

Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel 

kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt 

egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, vagy az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerekről szóló törvény mellékletében meghatározott pszichotróp anyagok jegyzékein 

szereplő anyagok, és erre tekintettel azt az egészségügyért felelős miniszter rendeletében ilyen 

anyaggá minősítette”. (2005. évi XCV. tv 1. § [37]). A definícióval kapcsolatban kérdésként 

                                                           
12 Az értelmezhetőséget talán segíti egy konkrét szabály ismertetése: A prekurzorokat forgalmazó gazdasági 
szereplők „kötelesek gondoskodni arról, hogy szállítás előtt címkével lássák el a jegyzékben szereplő 
anyagokat, feltüntetve az anyag nevét, mennyiségét, tömegét, valamint a szállító és a címzett nevét és 
címét.” http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l33215_hu.htm (Letöltés: 2014. szeptember 21.) 

http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l33215_hu.htm
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fogalmazható meg, hogy az új jelző vajon meddig marad érvényes az így definiált anyagok 

esetében.13 

 Az addiktológia alapfogalmai körül kétségkívül van némi zűrzavar, amely bizony még akkor 

sem tisztul okvetlenül, ha azzal személyesen a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 

próbálkozik: „Jelenleg a világon kb. 1 milliárdra tehető a kábítószer-fogyasztók száma. Ez azt 

jelenti, hogy durván minden hatodik-hetedik ember szed valamilyen függőviszonyt okozó szert. 

Ezért is használja az angol szakmai irodalom a »drug abuse« kifejezést, amely kizárólag az 

illegális drogokra vonatkozik, nem vonatkozik tehát az alkoholra vagy az orvosi receptre felírt, 

tehát legális, de a kábítószerek közé sorolható gyógyszerekre.” (Vizi, 2005, kiemelések tőlem – 

M.D.)   

 

II.2 A kábítószer-politika fogalmának meghatározása 

A dolgozat címében szereplő kábítószer-politika kifejezés több kérdést felvet: Miért nem 

drogpolitikaként kerül nevesítésre a vizsgált terület? Miként helyezkedik el a témakör a 

politikatudomány diszciplináris terében? Milyen témakörökkel foglalkozik a kábítószer-

politika? A jelen fejezetben ezekre a kérdésekre próbálok választ adni. 

 

II.2.1 Drogpolitika vs. kábítószer-politika 

A drogpolitika kifejezést szélesebb körben és gyakrabban használják, mint a kábítószer-

politika kifejezést, amelyről könnyen meggyőződhetünk, ha néhány népszerűbb 

keresőalkalmazás segítségével vizsgáljuk meg az előfordulás gyakoriságát az interneten. 

1. TÁBLÁZAT: DROGPOLITIKA ÉS KÁBÍTÓSZER-POLITIKA KIFEJEZÉSEKET TARTALMAZÓ OLDALAK SZÁMA 

 Bing Google Ixqiuck Safesearch 

drogpolitika 38 300 43 900 37 438 17 453 

„kábítószer-politika” 602 2 910 102 173 

 Forrás: az adott keresőoldalak találati oldalai 2015. január 18-án  

A drogpolitika tehát szélesebb körben és gyakrabban használt kifejezés, mint a kábítószer-

politika, ennek ellenére mégis célravezetőbbnek tűnik az utóbbi használata akkor, ha a 

                                                           
13 Érdemes megemlíteni, hogy a Wikipédia kapcsolódó szócikke szerint a (jelző nélküli) pszichoaktív szereket 
hívják drognak vagy kábítószernek a köznyelvben. http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoakt%C3%ADv_szer 
(Letöltés: 2015. január 18.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoakt%C3%ADv_szer
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kábítószerekkel kapcsolatos politikák vizsgálatát tűzzük ki célul. A drogpolitika használata 

ugyanis jóval kevésbé egyértelmű: az esetek jelentős részében csak a kábítószerekre 

vonatkozik, máskor azonban – álláspontom szerint helyesen – a drogok teljes spektrumát, így 

az alkohollal kapcsolatos politikai jelenségeket is lefedi a szó jelentése.  

A szóhasználat sajátos problematikáját jól szemlélteti az Országgyűlés 106/2009. (XII. 21.) 

OGY határozatának 1. pontja: „Az Országgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező, a 

kábítószer-használat, valamint -kereskedelem kedvezőtlen hatásainak csökkentése érdekében 

készített „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére” című stratégiai programot (a 

továbbiakban: Nemzeti Drogstratégia).” A határozat tehát annak ellenére tesz egyenlőségjelet 

a kábítószer-probléma kezelésére irányuló stratégia és a drogstratégia közé, hogy a kábítószer 

és a drog szavak jelentése – amint azt az előző alfejezetben bemutattam – eltérő.  

A kábítószer-politika kifejezés használata azért is célravezető, mert így elkerülhető a 

drogpolitika kifejezés használata, amely által az ember könnyen elzárhatja magát attól, hogy 

belépjen a hozzáértők táborába. „Megdöbbenve olvasom sokszor, hogy számos »szakértő« 

drogpolitikát emleget, ugyanakkor sokan vagyunk, akik inkább drogellenes politikáról 

szeretnénk hallani.” (Kocsis Máté, Facebook14, 2014. december 5.) 

 

II.2.2 Kábítószer-politika és a politikai háromszög 

A politika szó három angol kifejezés magyar megfelelőjeként használatos. Ez a három kifejezés 

a politics, a policy és a polity.  A politics a politika világának konfliktusos folyamatait foglalja 

magában. Ide tartoznak azok a politikai küzdelmek, amelyet a politikai szereplők (egyének, 

szervezett csoportosulások és intézmények) az erőforrásokért, az értékek és érdekek 

érvényesítéséért vívnak. A policy magyar megfelelőjeként gyakran a közpolitika kifejezést 

használják. (Ágh, 1994) Az ilyen fogalomhasználat problematikusságára Urbán László (1995) 

hívta fel a figyelmet. „A policy jelentése (…) teljesen semleges, valamifajta vezérelvek, 

iránymutatások jegyében történő működésösszehangolást jelent. Ilyen értelemben 

használatos a business policy fogalom a vállalati működés összehangolását szolgáló 

szervezeten belüli iránymutatásokra, vezérlőelvekre. Ehhez a jelentéshez véleményem szerint 

magyarul legközelebb a szabályozás fogalma áll, annak tág értelmében. Igaz, hogy ez sem 

pontos megfelelő, hiszen a szabályozás fogalmának műszaki jelentése viszonylag szűk, s 

feltételezi a visszacsatolás meglétét is, de a gazdasági életben a szabályozás fogalma tágabb, a 

tevékenységi keretfeltételek kijelölésére utal. Márpedig a public policy valami nagyon hasonlót 

jelent.” (Urbán, 1995:270) A policy lényegében a politika tartalmi oldalát jelenti, amely 

                                                           
14 https://www.facebook.com/kocsismate/posts/10152724390023241 (2014. december 6.) 

https://www.facebook.com/kocsismate/posts/10152724390023241
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magában foglalja a politikai programokat és stratégiákat, ezek előkészítését, illetve a róluk 

szóló döntéseket. Bayer József (1999) szerint a közpolitika négy legfontosabb funkciója a külső 

biztonság szavatolása, a belső rend biztosítása, a gazdaság reprodukciós feltételeinek 

biztosítása és a különböző állami szolgáltatások kiépítése és működtetése. A polity a politika 

intézményes rendjét jelenti, ami keretezi a politikai cselekvést, legyen szó a politikai harc 

megvívásáról vagy a politikai célok eléréséről. (Bayer, 1999:21-25) 

Álláspontom szerint a kábítószer-fogalmának meghatározásakor a politika egyik összetevőjét 

sem lehet figyelmen kívül hagyni. Vizsgáljuk meg sorban, hogy melyik részterület milyen 

elemeket tartalmaz, ezáltal az is egyértelművé válik, hogy mely tényezők szorulnának ki az 

elemzésből, ha a vizsgálódást csak egyik vagy másik részterületre korlátoznánk. 

1. A kábítószer-politika mint konfliktusos politikai folyamat (politics). A kábítószerek 

problematikája érzékenyen érinti a magyar társadalmat. A szerhasználók szám és társadalmi 

elutasítottságának mértéke is jelentős, ezáltal olyan témakörré tud válni, ami hatékony 

politikai eszköze lehet politikai csoportok és választópolgárok mobilizálásának. A 

kábítószerekről szóló politikai diskurzus egy része, amikor a szereplők a szakmai érveket 

nélkülözve egymás támadására és vagy minősítésére összpontosítanak, kizárólag a politics 

részeként értelmezhető. A Függelékben található 25 év – 25 mondat című rész több tétele is 

megfelelő illusztrációt szolgáltat a kábítószerügyi politics mibenlétének tanulmányozásához. 

2. A kábítószer-politika mint közpolitika (public policy). Topolánszky Ákos meghatározása 

szerint a „drogpolitika olyan közpolitika (vagy szakpolitika), mely a tudományos 

szakdiszciplínák által megteremtett tudások és felismerések sajátos alkalmazási kerete egy 

adott társadalmi-politikai kontextusban ” (2009:11) Topolánszky a drogpolitikák esszenciális 

elemeiként a konszenzuális politikai minimumot, a stratégiai dokumentumot és a cselekvési 

tervet nevesíti.  

3. A kábítószer-politika mint a politikai rendszer eleme (polity). Bizonyos alapvető kábítószer-

politikai kérdések csak a politikai rendszer felépítésével magyarázhatók. Miért nem 

addiktológusok, hanem – az esetek többségében – laikus képviselők döntenek a kábítószerügyi 

szabályozás főbb irányvonalairól? Miért minősülnek kábítószernek olyan drogok, amelyek 

ártalmassága elenyésző néhány legálisan fogyasztható drogéhoz képest? A kérdésekre a 

politikai intézmények sajátosságaival – a példaként hozott kérdések esetében a képviseleti 

demokrácia működésével, illetve hazánk ENSZ-tagságával – lehet válaszolni.    
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II.2.3 Deklarált alapelvek a kábítószer-politikában 

2011-ben 26 15  uniós tagállam nemzeti drogstratégiáját 16  elemeztem. (Molnár, 2011b) A 

vizsgált dokumentumok általában meghatároznak olyan szakmai és politikai alapvetéseket, 

amelyeket vezérlő- vagy alapelvként használnak a drogpolitikai célok és a hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységek meghatározásakor. Az alábbiakban összefoglaló módon ismertetem azokat az 

alapelveket, amelyeket a vizsgált szakanyagok ebben minőségben17 nevesítenek, zárójelben 

feltüntetve azokat az országokat, amelyek dokumentumai tartalmazzák az adott tételt.  

A leggyakrabban előforduló alapelv: 

• A tények, tudományos bizonyítékok prioritása (Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, 

Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Görögország, Magyarország, Spanyolország) 

Az együttműködés fontossága: 

• Társadalmi együttműködés a problémák kezelésében; partnerség, közös cselekvés 

(Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország, 

Spanyolország, Svédország) 

• Intézmények közötti együttműködés (Egyesült Királyság, Litvánia, Luxemburg, 

Románia) 

• Összehangolt fellépés helyi, európai és nemzetközi szinten (Ciprus, Olaszország) 

• A drogjelenségek globális jellege és az ebből következő globális együttműködés 

szükségszerűsége (Szlovénia) 

Az átfogó megközelítés fontossága: 

• Átfogó megközelítés (Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Litvánia, Magyarország, 

Spanyolország, Szlovákia) 

• Multidiszciplináris és/vagy interdiszciplináris megközelítés (Málta, Olaszország, 

Románia, Spanyolország, Szlovákia) 

Kiegyensúlyozottság: 

• Kiegyensúlyozott megközelítés (Olaszország, Románia, Szlovénia) 

• A kereslet- és kínálatcsökkentés kiegyensúlyozott megközelítése (Finnország) 

• Kiegyensúlyozott, integrált és összehangolt megközelítés a társadalom minden szintjén 

(Szlovákia) 

                                                           
15 A vizsgálatban nem szerepel Ausztria, amelynek ebben az időszakban nem volt nemzeti szintű 
drogstratégiája.  
16 Az elemzés a 2013-ban elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia háttéranyagaként készült, viszont az 
elemzés során a 2009-es Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című szakanyag került 
felhasználásra, az itt idézett alapelvek abból a dokumentumból származnak. 
17 Néhány szakanyag, például a francia vagy a német explicit módon nem ismerteti a kapcsolódó 
alapelveket. 
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A célcsoportok jogai és szükségletei: 

• Egyenlő hozzáférés biztosítása (Egyesült Királyság, Magyarország, Spanyolország) 

• A valós igényeknek megfelelő szolgáltatások elérhetősége (Ciprus) 

• Nemi szempontok érvényesítése (Spanyolország) 

• Személyes adatok bizalmas kezelése (Románia) 

Az állampolgárok jogai: 

• Emberi jogok biztosítása (Bulgária, Észtország, Magyarország, Málta, Szlovénia) 

• Az egészséghez való jog biztosítása (Magyarország) 

• Az egészséget támogató környezethez való jog biztosítása (Magyarország) 

• Az állampolgárok biztonságának garantálása (Szlovénia) 

A drogjelenség értelmezése, pozicionálása: 

• A drogpolitika célja a drogmentes társadalom (Svédország) 

• A drogmentes társadalom elérhetetlen cél (Dánia) 

• A drogpolitika elsősorban az emberek egészségügyi ártalmainak kezelésére irányul 

(Hollandia) 

• Az addikció közegészségügyi jelenség (Ciprus) 

• A drogügy kormányzati prioritás (Románia) 

A drogstratégia végrehajtáshoz kapcsolódó alapelvek: 

• A stratégia végrehajtása során az átláthatóság biztosítása (Bulgária, Észtország, 

Románia) 

• Alkotmányosság és törvényesség (Románia, Szlovénia) 

• Gyakorlatorientált és autonóm irányítás (Románia) 

• Elszámoltathatóság (Magyarország) 

A stratégiához kapcsolódó általános és egyéb szempontok: 

• A problémák szerves és párhuzamos megoldása (Szlovénia) 

• Reális és mérhető célok megfogalmazása (Cseh Köztársaság, Luxemburg) 

• A hatékonyság értékelése (Cseh Köztársaság) 

• Hosszú távú tervezés (Cseh Köztársaság, Litvánia, Svédország, Szlovákia) 

• A folytonosság biztosítása (Észtország, Románia) 

• Decentralizáció (Szlovénia) 

• Helyi közösségek kezdeményezéseinek támogatása (Egyesült Királyság) 

• Az intézkedések alkalmazhatósága a népesség különböző csoportjaiban (Svédország, 

Szlovénia) 

• A kulturális és társadalmi értékek elismerése és támogatása (Málta) 
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Naivitás lenne azt hinni, hogy a kábítószer-politikát meghatározó tényezők köre kizárólag a 

deklarált és felvállalt alapelvekre korlátozódik, de ennek a kisebb halmaznak az áttekintése is 

hozzájárulhat a jelenség szakpolitikai hátterének értelmezéséhez, egyúttal rávilágít a 

problémakezelési prioritások sokszínűségére.   

 

II.2.4 A kábítószer-politika tematikája  

A kábítószer-politika mibenlétének megragadását segítheti, ha megvizsgáljuk, melyek azok a 

területek és tevékenységek, amelyekkel ez a szakpolitika foglalkozik. A terület 

multidiszciplináris jellege és a kapcsolódó problémák sokszínűsége szükségessé teszi, hogy 

csoportosítsuk a különböző témaköröket, amelyhez megfelelő kiindulópontot szolgáltatnak a 

nemzeti kábítószer-stratégiák. 

2. TÁBLÁZAT: FŐ CÉLOK A NEMZETI KÁBÍTÓSZER-STRATÉGIÁKBAN 

Nemzeti Stratégia a 
kábítószer-probléma 

visszaszorítására  
2000-2009 

Nemzeti Stratégia a 
kábítószer-probléma 

kezelésére  
2010-2018 

Nemzeti Drogellenes 
Stratégia  

2013-2020 

Közösség, együttműködés 
Megelőzés, közösségi 
beavatkozás 

Egészségfejlesztés, 
kábítószer-megelőzés 

Megelőzés 
Kezelés, ellátás, 
ártalomcsökkentés 

Kezelés, ellátás, felépülés 

Szociális munka, gyógyítás, 
rehabilitáció 

Kínálatcsökkentés Kínálatcsökkentés 

Kínálatcsökkentés   

Forrás: NS, 2000; NS, 2009; NDS, 2013 

Amint azt a fenti táblázat szemlélteti, az egyes témakörök eltérő csoportosításban kerülnek elő 

a legfelsőbb szintű szakpolitikai dokumentumokban, azonban jelenlétük közelítőleg 

állandónak tekinthető. A témakörök tartalmát az alábbiak szerint lehet meghatározni: 

 Közösség, együttműködés, illetve közösségi beavatkozás: Széles spektrumon elhelyezkedő 

helyi szintű közösségi beavatkozások, amelyek valamilyen módon a helyi társadalmi 

szintű problémabefolyásolást szolgálják. (NS, 2009:11) 

 Megelőzés: olyan tervezett intervenció, amelynek célja a drogok fogyasztását befolyásoló 

társadalmi és környezeti tényezők megváltoztatása, ideértve a droghasználat elkezdésének 

megakadályozását és a gyakoribb használat kialakulásának megelőzését a veszélyeztetett 

populációkban. (Demand Reduction, 2000:58)  
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 Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció, illetve kezelés, ellátás: Olyan intervenciók 

halmaza, amelyek célja (1) a pszichoaktív anyagtól mentes életstílus kialakítása, (2) a 

különféle élettevékenységek lehető legnagyobb elégedettséggel történő megvalósításának 

segítése, ideértve az optimális egészségügyi állapot elérését és fenntartását, a pszichiátriai 

tünetek és zavarok megállapítását és kezelését, a mindennapi életvitelhez szükséges 

készségek és tudások elsajátítását, a házassági és családi problémák megoldását, a 

munkával, a foglalkozással és a megélhetéssel kapcsolatos kérdések rendezését, a 

hajléktalansággal kapcsolatos kérdések rendezését, illetve a spirituális igények kielégítését, 

és az értékvilág társadalomkonform kialakítását. (3) A visszaesés megelőzése és a 

kábítószer-használat következtében fellépő ártalmak csökkentése. (NS, 2000:81)  

 Ártalomcsökkentés: „Az alkohollal és illegális drogokkal összefüggésben olyan stratégiák és 

programok, melyek közvetlenül az alkohol és illegális drogok fogyasztásából eredő egyes 

ártalmak csökkentésére összpontosítanak egyéni és társadalmi szinten. A kifejezést főleg 

olyan stratégiákra és programokra alkalmazzák, melyek úgy kívánják mérsékelni az 

ártalmakat, hogy nem követelik meg az absztinenciát.” (NDS, 2013:81) 

 Egészségfejlesztés: „Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket 

arra, hogy megértsék és növeljék befolyásukat a saját egészségük meghatározói felett annak 

érdekében, hogy egészségük jobb legyen.” (NDS, 2013:81) „Az egészségfejlesztés az a 

folyamat, amely során az egyén növeli jártasságát saját egészségének javítása érdekében, 

képességet szerez az egészséges életvitel fenntartására és a változó környezethez való 

alkalmazkodásra. Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek 

bővítésére, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak és 

megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység.” (1997. évi CLIV. tv. 37. § [1]) 

 Felépülés: „Egy olyan folyamat, amely az életed valamilyen alapvető megváltoztatására 

irányul, pl. arra, hogy felhagyj a problémás droghasználattal. A döntést követően minden 

nap tenni azért, hogy fejleszd magad, és közelebb kerülj ahhoz a személyhez, akivé válni 

szeretnél. A felépülési folyamatnak testi, lelki és szellemi dimenziói is vannak, amelyek 

együttes jelenlétéről és erősítéséről van szó.”18 B. Erdős és munkatársai szerint a terápiás 

közösségek szóhasználatában – szemben a laikus társadalom absztinenciát és a társadalmi 

integráció fontos lépéseinek megtételét hangsúlyozó meghatározásával – a felépülés a 

józanság élethosszig tartó tanulását jelenti (2015:59).19  

                                                           
18 http://kekpont.hu/blog/2015-05-20-1432139293/ (2015. június 23.) 
19 A felépülés és a fentebb definiált megelőzés fogalma kapcsán érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ezek 
közös kontinuumban történő koncipiálása helyett célravezetőbb lehet ezeket egymástól független 
dimenziókban értelmezni. Ezáltal könnyebben értelmezhetővé válik a problémás szerhasználók és a függők 
eltérő kezelési szükségletei. (Mucsi és Kelemen, 2008)   

http://kekpont.hu/blog/2015-05-20-1432139293/
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 Kínálatcsökkentés: A kábítószerek előállításának, termelésének és kereskedelmének 

megállítását megcélzó tevékenység. A fogalom lefedi a termelés csökkentését célzó, a 

készletek megsemmisítésére irányuló, illetve alternatív fejlesztéseket lebonyolító 

tevékenységeket; az illegális előállítás visszaszorítását célzó laborfelszámolásokat és 

prekurzor-ellenőrzést; továbbá a terjesztési aktivitás visszaszorítását célzó rendőrségi, 

vámhatósági és esetenként katonai intézkedéseket. (Demand Reduction, 2000:69) Az állami 

represszív és kontrollfunkciók mellett ide tartoznak mindazok a közösségi intervenciók is, 

amelyeket a kínálatcsökkentési feladatokat teljesítő hatóságok és intézmények valósítanak 

meg. (NS, 2009:11)  

John Strang és munkatársai (2012) a Lancet-ben megjelent cikkükben az alábbiak szerint 

tipizálják a drogpolitikai módszereket: 

3. TÁBLÁZAT: DROGPOLITIKAI MEGKÖZELÍTÉSEK MÓDSZEREI ÉS  SZÁNDÉKOLT HATÁSAI 

 Megcélzott tevékenységek Általános szakpolitikai célok 

Kínálatcsökkentés 

Csempészek és kereskedők 
letartóztatása, az elosztók 
működési hatékonyságának 
csökkentése 

Árak magasan tartása, 
elérhetőség csökkentése 

Büntetőszankciók 

Büntetések kiszabása 
kábítószerek birtoklása és 
fogyasztása esetén 

Elrettentés a droghasználattól; a 
droghasználat terjedésének és 
általánossá válásának 
megelőzése  

Problémás szerhasználók 
beazonosítása és kezelésbe 
terelése 

Eredményes beazonosítás és 
kezelésbe terelés 

Vényköteles 
gyógyszerek 
ellenőrzése 

Gyógyszeripari vállalatok 
működésének szabályozása, a 
gyógyszerészek és az orvosok 
számára csak a jóváhagyott 
terápiák engedélyezése  

A droghasználat engedélyezése 
jóváhagyott célokra, a 
droghasználat tiltása nem 
jóváhagyott célok esetében 

Megelőzés 
Drogprevenciós kampányok az 
iskolákban és a médiában 

Egészségtudatosság növelése, 
szemléletformálás, 
droghasználat megelőzése 

Egészségügyi és 
szociális 
szolgáltatások 
droghasználók 
számára 

Problémás szerhasználók 
kezelésbe vonzása; lehetővé 
tenni számukra a fogyasztás 
csökkentését és abbahagyását; 
támogatni a felépülést és a 
rehabilitációt 

Egészségfejlesztés és állapot-
stabilizálás, túladagolásos 
halálesetek számának 
csökkentése, HIV és más 
fertőzések terjedésének 
megelőzése; bűnözés 
csökkentése 

Forrás: Strang et al., 2012. 
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A hazai stratégiai dokumentumok fő céljaival összevetve jól látható a különbség: önálló 

tételként jelenik meg a vényköteles gyógyszerek ellenőrzésének kérdése.  

II.2.5 A kábítószer-politika értelmezési keretei és beavatkozási modelljei 

A kábítószer-jelenség komplexitása annak értelmezési kereteiben is visszatükröződik. Az 

alábbiakban ismertetett megközelítések közötti különbségek jelentős, esetenként 

összeegyeztethetetlen politikai kezelésmódokat indukálnak. 

1. A morális modell szerint a kábítószer-használat erkölcsi probléma, ami az egyén 

akaratgyengeségének eredményeként alakul ki. A kábítószerekkel kapcsolatos 

fogyasztói és forgalmazói tevékenység bűn, amitől meg kell védeni a társadalmat, és 

amelynek eszköze lehet az érintettek társadalomból történő ki- vagy attól való 

elzárása. 

2. A kriminalizációs modell szerint a kábítószer-fogyasztás bűncselekmény, amit más 

jogsértésekhez hasonlóan a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás eszközeivel kell 

kezelni. A beavatkozások elsődleges célpontja a terjesztő, célja a visszatartás és az 

elrettentés. A megközelítésből következő intézkedések elsősorban a kínálatcsökkentés 

területére irányulnak, a prevenció20 és a kezelés-ellátás kisebb szerepet kap. 

3. A fertőzőbetegség modell szerint a szerhasználat egyfajta betegség, amelyet a 

fogyasztók adnak át egymásnak, a fertőző ágens pedig maga a kábítószer. A probléma 

megoldásához az érintettek – tehát a fogyasztók, a terjesztők és a kábítószer – 

izolációjára van szükség. 

4. A lelki betegség modell lélektani irányból közelíti meg a kábítószer-jelenséget. A 

szerhasználat okait a személyiségfejlődés valamilyen hiányosságával vagy torzulásával 

magyarázza, továbbá az is előfordulhat, hogy a fogyasztás valamilyen pszichiátriai 

betegség tüneteinek elfedésére vagy kezelésére szolgál. A problémakezelés illetékesei 

ebben az esetben értelemszerűen a mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek, 

pszichológusok és pszichiáterek lehetnek. 

5. A szociológiai modell a társadalmi működés sajátosságaival magyarázza a kábítószer-

problémákat. A megközelítésben fontos szerepet kap a társadalmi normarendszer 

meggyengült, anómiás állapota, továbbá az egyén normasértővé, deviánssá válásának 

folyamata. Figyelembe veszi, hogy azonos cselekmények jelentősen eltérő társadalmi 

                                                           
20 Ezzel együtt a DARE – magyar változatában DADA – program eredeti változata, amikor az iskolai 
prevenciós programot egyenruhás rendőr tartja, egyértelműen a kriminalizációs modell egyik 
megnyilvánulási formájaként értelmezhető. 
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reakciókat generálnak különböző történeti időszakokban, illetve eltérő gazdasági 

feltételrendszerek esetén.  

6. A multidiszciplináris modell az előző modellek szintéziseként értelmezhető. Figyelembe 

veszi és elfogadja, hogy a kábítószer-jelenség okai és összetevői sokfélék, amelyeket 

nem lehet kizárólag egy diszciplína eszközrendszerével orvosolni. A 

problémakezelésben számos tudományág képviselője szerepet kap, legyen szó a 

pszichiátriáról, a statisztikáról, a kriminológiáról, a jog- vagy éppen a 

politikatudományról. Az értelmezési modell fontos összetevője az a felismerés, hogy a 

kábítószer-fogyasztás befolyásolására irányuló társadalmi cselekvés hatással – és nem 

szükségszerűen pozitív hatással – van a probléma jellegére. (NS, 2000:38-39; Ritter, 

2001:33-34)    

Az értelmezési modellek jelentős mértékben determinálják, hogy milyen eljárásmódokra lenne 

szükség a kábítószer-problémák kezeléséhez. Az alábbiakban három neves hazai szerző – 

Ritter Ildikó kriminológus, Lévay Miklós jogászprofesszor és Rácz József pszichiáterprofesszor 

– áttekintését ismertetve mutatom be a főbb befolyásolási modellek mibenlétét. A modellekkel 

kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a weberi értelemben vett 

ideáltípusok, amelyek tiszta formájukban ritkábban fordulnak elő, egy-egy állam, 

szupranacionális entitás vagy éppen helyi közösség drog- illetve kábítószer-politikája 

jellemzően ezen típusok keverékeként definiálható.   

Ritter Ildikó négy modellt ismertet tanulmányában21 (2001:35-37): 

1. A prohibicionista megközelítés középpontjában a kábítószerek használatának teljes 

tilalma áll. Mivel a tiltás meglétét az ENSZ tagállamaiban – annak egyezményei miatt – 

adottnak vehetjük, elsősorban azt kell vizsgálat tárgyává tenni, hogy a büntetőjogi 

szankciók milyen súlyúak, milyen tényállásokra, milyen szerek vonatkozásában és 

milyen elkövetői körre vonatkoznak. A prohibicionista megközelítés a kábítószer-

probléma keresleti (fogyasztói típusú) és kínálati oldali cselekményeit is jelentős, 

elrettentő hatásúnak szánt büntetési tételekkel szankcionálja. A kábítószerek között 

nem tesz különbséget azok egyéni vagy társadalmi ártalmassága alapján. A modell 

gyakorlatba ültetése rendkívül forrásigényes, amelyhez viszonyítva elégtelen a 

hatékonysága. 

2. A normalizáló megközelítés a kábítószerek egy vagy több típusával – jellemzően a 

kannabisz-származékokkal – kapcsolatban másfajta, megengedőbb szabályozást 

                                                           
21 A hivatkozott szövegrész a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (2000) című 
szakanyag 39-41. oldalán is megtalálható. 
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érvényesít, mint a többi tiltott drog esetében. A megközelítés illeszkedik ahhoz az 

addiktológiai tényhez, miszerint a kannabisz-származékok fogyasztása kevesebb 

ártalommal jár, mint az alkoholé. 22 (Gable, 2006; Nutt, King, Saulsbury & Blakemore, 

2007; Nutt, King & Phillips, 2010)23  A szerhasználat normalizálásának alapját az a 

gondolat alkotja, hogy az egyének és a kultúrák képesek viszonylag biztonságosan 

kezelni a drogokat, ideértve azt is, hogy nemet mondanak a fogyasztásukra (van de 

Wijngaart, 1990). Ritter Ildikó úgy vélte, hogy a holland gyakorlat egyedülálló marad, 

„más szocio-kulturális közegben valószínűleg ezek a jogpolitikai intézmények nem 

valósíthatók meg.” (2001:36) Az elmúlt másfél évtized kábítószer-politikai fejleményei 

cáfolták ezt a felvetést, az USA Colorado és Washington államaiban, illetve Uruguayban 

időközben a kannabisz-származékok nem gyógyászati célú használata is legálissá vált 

(Room, 2014). A normalizáló megközelítés lényege az, hogy a szerhasználók – sőt, a 

kábítószerrel kereskedők – egy része kikerül a deviánsok, bűnözők és/vagy 

szabálysértők köréből, és társadalmilag elfogadott módon folytathatja a korábban 

szankcionált kábítószeres gyakorlatát.    

3. Dekriminalizációs és legalizációs megközelítés. A két fogalom jelentése eltérő: a 

dekriminalizáció a kábítószerekkel kapcsolatos cselekmények egy részének 

bűncselekmények köréből történő kiemelését jelenti, míg a legalizáció a cselekmények 

büntetőjogi kontroll alóli kivételét, továbbá a törvényes keretek közé szorítását jelenti.  

4.  A kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítés. Az ENSZ és az Európai 

Unió által képviselt és javasolt megközelítés alapelve az, hogy a két tényező szorosan 

összefügg egymással, ezért párhuzamosan kell kezelni őket. A kereslet nem különíthető 

el az olyan társadalmi problémáktól, mint a szegénység vagy a munkanélküliség, így a 

kábítószer-politikának ezekkel a tényezőkkel is foglalkoznia kell. A megközelítésből 

eredő gyakorlati lépések magukban foglalják a kábítószer-használók differenciáltabb 

                                                           
22 Az álláspont számos közéleti és popkulturális reflexióban visszaköszön. Csak egy példát idézve: „(…) 
Beérett a gaz, sokan vennének / sokan lennének / akik barackpálesz mellé voksot nem tennének / inkább 
lazulós, kapunyitogatós botot ennének / tudod?! / De ezt nem ajánlom senkinek, a törvénnyel játszik / tiltja 
minden fórum, mert szarul látszik. / Hé, Magyarba’ a drogok megvannak kavarva / aki okádja a vörösbort, az 
utcán nem jön zavarba. / Az alkoholt azt szinte ingyen nyomják, reklámozzák / mi több, sokan víz helyett 
isszák. / Tök nem tiszták azok se, akik a kormányokat tekerik / ők is vedelik. / Mikor a formák a spanglit 
tekerik / sasolhatnak, mikor ront rájuk a rend elit. / Színjózan hadsereg, nem korrupt rendőrség / nem 
törvény, örvény / Faszom, mi van itt?! (Bobakrome [2004]. Mi van itt?!, Direkt torz, WacuumAirs) 
23 Ezzel együtt tényként fogadhatjuk el, hogy Magyarországon sokan vélik úgy, hogy az alkohol kevésbé 
veszélyes, mint a kábítószerek közé sorolt drogok. Tolnai Kálmán például a következő felütéssel kezdte 
Kábulat című kötetét: „Veszélyes ellenség lépett be az ajtónkon. Az alkoholnál károsabb szenvedély „keresi” 
áldozatait. Korunk pestise, a kábítószer, a narkománia.” (1986:7) 
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megközelítését, a prevenciót, a terápiás intervenciókat és a büntető-

igazságszolgáltatás hatékony működtetését.    

 

Lévay Miklós (2001) Peter Reuter, a Magyarországon is jól ismert24 drogpolitikai szakértő 

munkája (1992) nyomán ismerteti a három fő megközelítést tartalmazó tipológiáját. Reuter 

szerint a kábítószer-politikát két fő vitakérdés jellemzi: (1) az egyik az aktuálisan érvényes 

drogtilalmi rendszer fenntartásáról szól, ami értelemszerűen a legalizáció gondolatával 

ellentétes, (2) a másik arról szól, hogy a kínálat- vagy a keresletcsökkentés kérdéseinek kell-e 

inkább prioritást adni. Az álláspontok elnevezésekor Reuter az USA Szovjetunióval szembeni 

védelmi stratégiai megközelítéseit vette alapul, erre utal a héják, baglyok és galambok 

hármasa. A három drogpolitikai attitűd sarkalatos pontjait és különbségeit az alábbi táblázat 

ismerteti. 

4. TÁBLÁZAT: DROGPOLITIKAI MEGKÖZELÍTÉS-TÍPUSOK 

A 
megközelítés-

típus neve 

A drogprobléma 
természete, 

lényege 

A droghasználat 
magyarázata 

A politika 
súlypontja(i) 

Az adott politika 
bukásának 

következménye(i) 

„Héják” 

A droghasználók 
és eladók 

erkölcstelensége 

Önzés: a világos, 
egyértelmű 
társadalmi 

értékek hiánya 

Határozott, 
kemény 

jogalkalmazás 

Erőszak, 
represszió 

„Baglyok” 
Addikció, 
betegség 

Kedvezőtlen 
társadalmi 
feltételek 

Prevenció, 
kezelés, 

prohibíció 

A problémák 
megmaradnak 

„Galambok” 
A prohibíció 
káros hatása 

A 
droghasználattal 

járó élvezet 

Legalizálás, 
felvilágosítás 

A kábítószerrel 
való visszaélés 

terjedése 

Forrás: Lévay, 2001:47  

A tipológia lehetőséget biztosít arra, hogy a meghatározó drogpolitikai irányzatokat, illetve az 

azokat képviselő országokat besoroljuk valamelyik csoportba. Lévay hozzáfűzi, hogy ezzel 

együtt a struktúra hiányosságai is nyilvánvalóak, hiányzik az ártalomcsökkentési irányzat, 

illetve van olyan ország – konkrétan Hollandia – amelyik nem sorolható be egyik típusba sem. 

Érdemes megjegyezni azt is, hogy napjainkra az USA államainak drogpolitikai spektruma jóval 

színesebb képet mutat, mint a tanulmány készítésének időszakában. 

                                                           
24 A Rand Corportion Drug Policy Research Center vezetője 2006 júniusában drogpolitikai szemináriumot 
tartott Budapesten. A rendezvényt az NDI, az ELTE TáTK Drogtanulmányok Kutató Intézete és az OAI 
szervezte. 
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Ritter Ildikóhoz hasonlóan Lévay Miklós is felhívja a figyelmet az ENSZ kábítószerekre és 

pszichotróp anyagokra vonatkozó egyezményeire, amelyek tiltják a listázott szerek orvosilag 

indokolatlan fogyasztását, illetve szankcionálják a kapcsolódó cselekményeket. Ezzel együtt az 

egyezmények lehetőséget biztosítanak a tagállamoknak, hogy a kábítószer-fogyasztók 

alapvetően más bánásmódban részesüljenek, mint a színtér egyéb (kínálati cselekményeket 

elkövető) szereplői. „A kábítószer-fogyasztás kriminalizálása tehát nem kell, hogy 

szükségképpen együtt járjon a kábítószer-fogyasztók kriminalizálásával.” – szögezi le a 2007 

óta alkotmánybírói tisztséget betöltő Lévay (2001:63).  

A különböző megközelítések érvényesülése esetén eltérő szerepet és tartalmat kap a 

büntetőjog a kábítószer-problémára való reagálásban. A héják számára a büntetőjog elsődleges 

eszköze a problémakezelésnek, mind a kínált-, mind a keresletcsökkentés területén. Az 

intézkedések középpontjában a „zéró tolerancia” prohibicionista elve áll. A baglyok esetében 

kettős megközelítés érvényesül. A kínálati oldal cselekményei esetében büntetőjogi szankciók 

alkalmazására kerül sor, ellenben a fogyasztók más megítélés alá esnek. Az elterelés (diverzió) 

intézményén keresztül lehetővé válik, hogy a fogyasztók gyógykezelést vagy valamilyen egyéb, 

a további szerhasználat megelőzését szolgáló egészségügyi, szociális vagy pedagógiai 

szolgáltatást vegyenek igénybe. A baglyok álláspontja szerint a büntetőjogi szankciók okozói a 

kábítószer-problémáknak, ezért azokat csak minimális mértékben, például a kiskorúak 

számára történő kábítószer-értékesítés esetében érvényesítenék.          

 

Rácz József az ártalomcsökkentő drogpolitika mibenlétét ismertető tanulmányában (2005) 

veti össze a legalizáló és a prohibicionista megközelítések főbb sajátosságait. A lényegi 

különbségeket az 5. számú táblázat ismerteti, amelyből az egyéni szereplők eltérő megítélését 

szeretném kiemelni. A prohibicionista szemlélet szerint a díler a szerhasználók megrontója, 

akik a folyamatban passzív áldozatként vesznek részt. Ezzel szemben a legalizációs 

megközelítés olyan kereskedőként képzeli el a dílert, aki szükségszerű elemet képez a 

fogyasztói igények kiszolgálásában, amelyekről nem ő, hanem a vásárlói hoznak felelős vagy 

felelőtlen döntéseket. Ezzel a különbséggel találkozni fogunk az értekezés IX.3 alfejezetében, 

ahol az Országgyűlés kábítószerügyi felszólalásainak elemzése kerül bemutatásra. A 

parlamenti diskurzusban a fiatalok gyakran jelennek meg áldozatként, de azt a drogpolitikai 

alapállás határozza meg, hogy kinek vagy minek az áldozatai: a kábítószerekkel kereskedőknek 

vagy a túlzónak tartott büntetőjogi szigornak. 
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5. TÁBLÁZAT: A „LEGALIZÁLÓ” ÉS A „PROHIBICIONISTA” SZEMLÉLET LEEGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Legalizálás Prohibíció 

Droghasználó: aktív döntéshozó Passzív áldozat 

Egyéni felelősség A közösség védelme 

A droghasználó emberi jogai A droghasználó beteg és/vagy bűnöző 

A droghasználó "mássága"  Betegség, bűnözésmodellek 

Kialakulás: társas-társadalmi folyamatok, 
identitáskeresés, öngyógyítás 

Járványügyi megközelítés, drog mint fertőző 
ágens 

Díler: a folyamat résztvevője Díler: megrontó; a drogpolitika célpontja 

Legitim és illegitim szerek közötti határ 
problematizálása 

Nem problematikus a határmeghúzás  

Illegitim szerek között különbség (például 
kannabisz) 

Nincs különbség (zéró tolerancia) 

Együttélés a drogokkal (pszichoaktív 
szerekkel) 

Drogmentes társadalom víziója 

Legalizáció Prohibíció 

Prevenció: Just Say Know! (ismeret) Just Say No!25 (absztinencia) 

Cél: biztonságosabb használat  Absztinencia, prevenció 

Forrás: Rácz, 2005:1015 

A szerző rámutat, hogy amikor az amerikai drogügyi diskurzus főbb irányzatainak – a 

prohibicionista és a legalizációs megközelítésnek – a képviselői eljutottak oda, hogy már 

tárgyalóasztalhoz sem ültek le egymással, az ártalomcsökkentés kínálta egy harmadik út 

lehetőségét, mivel zárójelbe tette a leginkább megosztó kérdéseket, miszerint szükséges-e a 

kábítószerek tiltása, illetve a drogok közötti különbségtétel. Az ártalomcsökkentés irányzata a 

biztonságosabb, kevesebb egyéni és társadalmi ártalmat okozó szerhasználatra helyezi a 

hangsúlyt, de végső célként nem veti el az absztinencia elérését sem. Eszköztárában egyaránt 

megtalálhatók széles körben elfogadott (tűcsereprogram, közösség alapú megkereső 

                                                           
25 „Csak mondj nemet!” – válaszolta 1982-ben Nancy Reagan, akkori First Lady 
egy kislánynak, aki arról érdeklődött, hogy mit tegyen, ha kábítószerrel kínálják. 
Néhány hónappal később már több ezer „Just Say No” klub működött amerikai 
általános iskolákban. A frappáns válasz az amerikai drogellenes háború 
retorikájának szerves részévé vált. (Reagan, 1989) 
Kép forrása: 
http://www.globalresearch.ca/wp-
content/uploads/2014/06/index.jpg 
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programok, metadonfenntartó kezelés, felvilágosítás és kommunikáció) és vitatott (használó 

szobák, tablettabevizsgálás, szerhasználó szövetségek, heroin-, kokainfenntartó kezelés) 

módszerek. Az ártalomcsökkentő irányzat drogpolitikai szempontból különösen jelentős 

sajátossága, hogy figyelembe veszi az intézkedések költség-haszon elemzéseit: az alacsony 

küszöbű szolgáltatások kevesebb pénzből több érintettet érnek el, mint a magas küszöbűek, 

egyúttal jóval olcsóbbak a büntetőszankciók érvényesítésénél.      
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III. Kutatásmódszertan 

Egy kábítószer-politikáról szóló dolgozat biztosan nem mellőzheti a kvantitatív adatok 

használatát és elemzését, hiszen a politika által megcélzott terület elsősorban olyan 

számadatokkal írható le, mint a különböző fogyasztási prevalenciaértékek, a kábítószer-

fogyasztásra visszavezethető halálesetek vagy a kábítószeres bűncselekményekhez 

kapcsolódó eljárások száma. A kvantitatív drogkutatások létjogosultsága nem kérdőjelezhető 

meg, amit jól példáz, hogy az elmúlt években Magyarországon is meghatározó hivatkozási 

ponttá váltak az 1995 óta működő ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs) és az 1982 óta – hazánkban először az 1985/1986-os tanévben felvett – HBSC 

(Health Behaviour in School-aged Children) nagymintás kérdőíves vizsgálatai. 26  Az 

alkalmazott módszertan legitimitása nem függetleníthető a kutatás tárgyának megítélésétől. 

Mint arra Martin és Stenner (2004) rámutat, „minél vitatottabb a téma, annál fontosabb az 

adatok tényszerűsége” (p. 127., kiemelés az eredetiben). A kutatási eredmények – tegyük hozzá: 

jobb esetben – társadalompolitikai döntések alapjául szolgálnak, a megbízhatóság így nem csak 

módszertani, de politikai kritériumként is szerepet kap.  

Másfelől viszont, a kvalitatív adatok sem nélkülözhetők, ha közpolitikai folyamattal 

kapcsolatos kutatást végzünk. A közpolitikai elemzések széles körben támaszkodnak nem, 

vagy csak nehézkesen kvantifikálható információforrásokra, például jogszabályokra vagy 

tanulmányokra (Gajduschek és Hajnal, 2010).   

 

III.1 A módszertani trianguláció 

Michael P. Kelly és munkatársai az Egészségügyi Világszervezet számára készített 

tanulmányukban rögzítették azokat az alapelveket, amelyek az egészséget befolyásoló 

társadalmi tényezőket érintő politikai döntések kellő alátámasztottságához szükségesek. Az 

egyik alapelv a módszertani sokszínűségre vonatkozik. Eszerint egyik vagy másik 

megközelítést sem szabad valamelyik másik rovására előnyben részesíteni. A tényeket nem 

szerencsés valamilyen adott módszert középpontba állító hierarchia alapján megítélni és 

értékelni. Ezt inkább a kutatási kérdésekhez illeszkedő módszer és az így megszerzett tudás 

alapján lehet megtenni, figyelembe véve az adott módszertani szabályrendszer irányelveit. 

Noha a bizonyítékok relevanciája eltérő lehet, mindegyik szerepet kaphat abban, hogy 

megértsük a vizsgált jelenség mibenlétét. (Kelly et al., 2007:17) 

                                                           
26 Mindkét kutatás adatfelvételére négyévente kerül sor. A dolgozat írásakor az utolsó feldolgozott 
adatsorok 2010-ből (HBSC) és 2011-ből (ESPAD) származnak.   
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A Gajduschek–Hajnal (2010) szerzőpár arra hívja fel a figyelmet, hogy a „nagy” közpolitikai 

kérdések többsége nem válaszolható meg egyszerűen. A központi kérdést megválaszolásához 

előbb részkérdéseket kell kialakítanunk, amelyek reálisnak tűnik27 , hogy adott módszerek 

alkalmazásával érvényes válaszokat tudunk adni. Ezt a folyamatot, a mérhetővé tételt 

nevezzük operacionalizálásnak, amely a kutatási folyamat talán legtöbb kreativitást igénylő 

fázisa (Molnár, 2010).  

Ezekhez az előfeltevésekhez jól illeszkedik a módszertani trianguláció néven ismert kutatás-

módszertani megközelítésmód. Denzin (1978:291) meghatározása szerint a (módszertani) 

trianguláció „különböző módszerek kombinálása ugyanannak a jelenségnek a tanulmányozása 

során”. A kifejezés eredete ahhoz a navigációs gyakorlathoz kapcsolódik, amely több pont – és 

a belső szögek –segítségével határozza meg egy objektum pontos pozícióját. 28 A kutatás-

módszertani gyakorlatban az eljárásmód lényeg az, hogy kettő vagy több, egymáshoz 

illeszthető és egymással összevethető módszer kerül alkalmazásra, amelyek együttesen 

biztosítják a kutatás érvényességét (Jick, 1979). 

A társadalomtudományokban gyakrabban használt módszerek mindegyike rendelkezik 

sajátos előnyökkel és hátrányokkal, a kutató feladata, hogy megfelelő, a kutatott témakör 

meghatározó szempontjait figyelembe vevő kompromisszumot kötve döntsön 

alkalmazásukról. A módszerek közül az egyik – a dokumentumelemzés – a politikatudományi 

értekezések esetében nélkülözhetetlennek tűnik: az adott témakör szakpolitikai 

dokumentumainak, illetve a politikai tevékenység egyik manifesztumaként is értelmezhető 

jogszabályoknak az összegyűjtése és szisztematikus elemzése nélkül nehezen lehet érvényes 

megállapításokat tenni a vizsgált jelenség mibenlétéről. Jelen dolgozat témakörének 

meghatározásakor az volt az egyik biztos kiindulópont, hogy a kábítószer-problémák 

kezelésére irányuló szakpolitikai dokumentumok, elsősorban a nemzeti kábítószer-stratégiák, 

továbbá a releváns jogszabályok olyan információkat hordoznak, amelyek bemutatása nélkül 

nem lehet érvényesen felvázolni a vizsgált időszak szakpolitikai történéseit. Ezek a 

dokumentumok azonban önmagukban nem mutatnak teljes képet. Ha minden esetben nem is 

konzisztens módon, de mégis letisztult módon prezentálják egy olyan folyamat 

végeredményét, amelynek mibenlétéről csak korlátozott mennyiségű információt közölnek. 

Emiatt az elemzés körébe vont dokumentumok körét ki kellett terjeszteni azokra a 

szakanyagokra, amelyek a politika konfliktusos oldalát mutatják be. Ebből a halmazból az 

                                                           
27 Természetesen előfordulhat, hogy a részkérdések nem érvényesek, vagy habár azok, összegzésükkel nem 
jutunk közelebb a központi probléma megértéséhez. Érdemes felidézni Polányi Mihály hallgatólagos 
tudásról írt munkáját (1997), amelyben szépen járja körül azt a gondolatot, miszerint a hit megelőzi a biztos 
tudást. 
28 Ennek az eljárásnak a magyar megnevezése a háromszögelés. 
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Országgyűlésben elhangzott kábítószerügyi felszólalások kerültek kiválasztásra, amelynek 

folyamatát a III.2 alfejezetben ismertetem. Az elemzés során az SPSS 21.0, az Excel 2013 teljes 

funkcionalitású, illetve az NVIvo 9 próbaverzióját használtam.       

A másik alkalmazott kutatási módszer az empirikus társadalomkutatási gyakorlatok körébe 

tartozik. A félig strukturált interjúk a másik két típus ötvözeteként egyaránt mutatnak a 

strukturált, illetve a strukturálatlan interjúkhoz hasonló tulajdonságokat. A strukturált 

interjúkhoz hasonlóan, itt is jelen vannak az előzetesen kialakított kérdések, amelyek 

meghatározott sorrendben követik egymást. A strukturálatlan interjúkkal azonos módon 

lehetőség van az aktuális diskurzus során felmerült fontos témakörök továbbvitelére, valamint 

ez az interjútípus is alaposabb kérdezőbiztosi felkészültséget tesz szükségessé. (Molnár, 2010) 

 

III.2 Mintavétel és adatgyűjtés 

A módszertani triangulációhoz illeszkedően a kutatás alapsokaságát és mintáját is egy hármas 

tagolás jellemzi, emiatt célszerűbb alapsokaságokról és mintákról beszélni. 

1. Az első alapsokaságot azok a drog-, illetve kábítószerügyi dokumentumok alkotják, amelyek 

releváns információkat szolgáltatnak a kábítószer-politika meghatározó összetevőiről. Melyek 

a meghatározó összetevők? Álláspontom szerint azon tényezők tartoznak ide, amelyek leírják 

a témakör cél- és eszközrendszerét, folyamatait és eredményeit, továbbá beazonosítják a 

meghatározó szereplőket. Ezek az információk jellemzően rendelkezésre állnak néhány jól 

beazonosítható kategóriában: szakpolitikai dokumentumok, kvantitatív adatsorok, 

jogforrások, továbbá értelmező jellegű tudományos publikációk. Az 1990 és 2014 közötti 

időszakban képződött, illetve az adott időszakot leíró dokumentumok megoszlása aránytalan. 

Ebben az időszakban vált a kábítószer-probléma társadalmi problémává Magyarországon, ami 

az intézményes ellátási formák és problémakezelési gyakorlatok kialakulásával és 

elszaporodásával (vö. Peyrot, 2002), egyúttal a kapcsolódó szakanyagok létrejöttével is együtt 

járt. Az 1990-es, illetve a 2000-es és 2010-es évek kábítószerügyi dokumentumainak száma és 

elérhetősége között jelentős különbség figyelhető meg, az ezredforduló környékén 

intenzívebbé vált a témakör iránti érdeklődés, ami több tényezővel magyarázható: a 

szerhasználati mutatószámok folyamatos növekedésével párhuzamosan magas szintű politikai 

képviseletet – helyettes államtitkári pozíciót – kapott a terület, megnőtt a probléma kezelésére 

fordítható összeg, továbbá elfogadásra került a Nemzeti Stratégia. Kutatás-módszertani 

szempontból ide kell sorolni az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások arányának 

jelentős növekedését – 2003 és 2006 között 14%-ról 34%-ra nőtt a penetráció (Kurucz, 2013) 

–, ami együtt járt az elektronikus közigazgatás fokozatos térnyerésével (Tózsa, 2011) és a 
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különböző államigazgatási-szakpolitikai dokumentumok nagyobb arányú digitalizálásával. 

Összességében tehát megállapítható, hogy az alapsokaság elemeinek eloszlása nem egyenletes, 

amit a mintavétellel is csak részben lehet kompenzálni. Bizonyos dokumentumtípusok 

szimplán nem léteztek korábban, továbbá elenyésző azoknak a kábítószerkérdéssel foglalkozó 

intézmények száma, amelyek már a vizsgált időszak kezdetén is működtek.   

2. A kutatás második alapsokaságát azok a kábítószerügyi felszólalások alkotják, amelyek az 

Országgyűlésben hangzottak el 1990 és 2014 között, a harmadik magyar köztársaság első hat 

parlamenti ciklusában. A releváns felszólalások kiválasztása két lépésben történt. Először 

azokat a kifejezésekre vonatkozóan futtattam lekérdezéseket, amelyek tartalmaztak 

valamilyen kábítószerügyi szempontból releváns kifejezést. Ezek a kifejezések a következők 

voltak: drog*, kábítószer*, pszichotr*, pszichoaktív*, kender*, cannabis*, kannabisz*, 

marihuán*, amfetamin*, speed*, szpíd*, extasy*, metamfetamin*, MDMA*, MDA*, heroin*, 

kokain*, LSD*, halluciongén*, depresszáns*, stimuláns*, designer*, dizájner*, EMCDDA*, 

UNODC*, Pompidou*, KKB*, elterelés*, dealer*, díler*, kábul*. A csillagok arra utalnak, hogy a 

keresés a kifejezések bármilyen további karakterrel vagy karakterekkel történő folytatására is 

kiterjed, tehát például a drog* keresőszó a drogos, a drogfogyasztó vagy a drogmaffia 

kifejezéseket tartalmazó felszólalásokat is listázza. A keresőszavak használata 3 833 találatot 

eredményezett, azonban ezeknek a felszólalásoknak jelentős része nem kábítószerügyi 

tartalmú. Ennek az az oka, hogy bizonyos kifejezések más kontextusokban is előfordulnak, így 

például az elterelés* kifejezésre keresve a találatok tartalmazni fogják azokat a felszólalásokat 

is, amelyekben a politikusok a Bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos problémákról 29 

vitatkoztak. A nem releváns tartalmak kiszűrése automatizált módon nem volt kivitelezhető, 

ezért a listázott felszólalások egyenkénti átolvasást követően kerültek be a kutatás mintájába. 

A felszólalásokból csak azok a bekezdések képezték elemzés tárgyát, amelyek tartalmazták 

valamelyik kulcsszót. Ez szükségszerűen eredményez bizonyos mértékű adatvesztést, de a 

mintavétel következetessége csak két megoldást tett lehetővé: a másik az lehetett volna, hogy 

a felszólalások teljes hosszúságukban bekerülnek a mintába, így viszont a minta terjedelmének 

nagyobb hányada kábítószerügyi szempontból érdektelen információkat tartalmazott volna.30 

Az így kialakult minta nagyságát a 6. számú táblázat szemlélteti. 

  

                                                           
29 Mint ismeretes, 1992. októberében a Cseh-Szlovák Köztársaság Dunacsúnnál önhatalmúlag elterelte a 
Dunát. http://beszelo.c3.hu/keretes/bos%E2%80%93nagymaros-kronologia (2015. január 30.)  
30 Korábban egy szűkebb időtáv vonatkozásában ezzel a megközelítéssel bonyolítottam a mintavételt 
(Molnár, 2011a), azonban a tartalomelemzés tapasztalatai egyértelműsítették, hogy célravezetőbb a teljes 
felszólalások helyett csak a releváns bekezdésekre szorítkozni.   

http://beszelo.c3.hu/keretes/bos%E2%80%93nagymaros-kronologia
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6. TÁBLÁZAT: A KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁSOK MINTÁJA 

Felszólalások száma 2 061 

Bekezdések száma 5 189 

Mondatok száma 401 224 

Leütések száma (szóközökkel) 3 040 664 

 Forrás: saját adatok 

A parlamenti felszólalások szövege megtalálható az Országgyűlés honlapján, azonban ez a 

weboldal nem tette lehetővé az adatgyűjtés teljes körű lebonyolítását. A Parlamenti 

Információs Rendszer31 az 1998 utáni ciklusok esetében biztosítja a felszólalások kulcsszavas 

keresésének lehetőségét (és több egyéb lehetőség is adott), azonban az 1990-1994, illetve az 

1994-1998 közötti ciklusok esetében csak egyetlen funkció aktív, amelynek segítségével az 

egyes ülésnapok felszólalásaira kereshetünk rá. Mivel a mintavétel ezzel az informatikai 

háttérrel aránytalanul időigényes lett volna, a honlap üzemeltethetőjéhez fordultam 

segítségért. A Webmaster (sic!) arról tájékoztatott, hogy „az említett ciklusok adatai nem állnak 

rendelkezésünkre a megfelelő formátumban”, majd újabb érdeklődésemre kifejtette, hogy 

„[a]z említett ciklusok felszólalásai nincsenek a mostani adatszerkezetben, így a honlapon 

megjelenő alkalmazásból nem kereshetők”, egyúttal a Képviselői Tájékoztató Központ 

megkeresését javasolta. Az így elért Tájékoztatási és Módszertani Osztály érdemi segítséget 

tudott adni: az Arcanum Adatbázis Kft. honlapjára32 irányítottak, ahol az 1990 és 1998 közötti 

időszak felszólalásai között is lehetséges a keresés.       

3. A kutatás harmadik alapsokaságát azok a személyek alkotják, akik az átlagosnál jobb 

rálátással bírnak a magyarországi kábítószer-politika 1990 és 2014 közötti folyamataira. A 

konceptualizáció során az „átlagosnál jobb rálátás” következő definícióját rögzítettem: a 

válaszadó közvetlenül kapcsolódott a szakpolitikai folyamatok alakításához. Ez a 

meghatározás jelentős alapsokaságot eredményez, amelynek nem egyértelmű a lehatároltsága, 

viszont a problémakör sajátos jellege inkább a tágabb mintavételi keret kialakítását tette 

célravezetővé.  A mintába kerülő személyek kiválasztása szakértői és hólabda mintavételi 

eljárások segítségével történt. A minta kialakításánál meghatározó szempontként 

érvényesítettem a minél nagyobb variancia elérését, tehát azt, hogy a válaszadók különbözőek 

legyenek végzettség, kábítószer-politikai szakmai pozíció és – amennyiben ez ismert – 

pártpolitikai/ideológiai kötődés szempontjából. Az előzetesen meghatározott válaszadók 

többségével eredményes interjút sikerült lebonyolítani, de tény, hogy néhányan – minden 

                                                           
31 http://www.parlament.hu/orszaggyulesi-naplo-elozo-ciklusbeli-adatai (2015. május 1.) 
32 http://www3.arcanum.hu/parlnap (2014. december 19.) 

http://www.parlament.hu/orszaggyulesi-naplo-elozo-ciklusbeli-adatai
http://www3.arcanum.hu/parlnap
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esetben indirekt módon, a kommunikáció egyoldalú megszakításával – elzárkóztak a 

kutatásban való részvételtől. Az interjúk időpontjainak egyeztetése az esetek döntő 

többségében gördülékenyen zajlott, jellemzően az első megkeresést követő néhány héten belül 

sikerült sort keríteni a találkozásokra, a válaszadón kívül álló okok miatt egy esetben húzódott 

a válaszadás lebonyolítása mintegy négy hónapig.  

A kutatás harmadik mintáját 18 személy alkotja. Nevük, végzettségük és kábítószer-politikai 

szempontból releváns pozíciójuk megtalálható a dolgozat függelékében. Az interjúk 

tervezésekor egy öt témakörből álló kérdéscsoportot állítottam össze:  

1. Válaszadó beazonosítása. Kérem, mutassa be magát néhány mondatban! Hogyan 

kapcsolódik, kapcsolódott a magyarországi kábítószer-politika folyamataihoz? 

2. A magyarországi kábítószer-probléma jelentőségének megítélése. Milyennek ítéli a 

magyarországi kábítószer-probléma jelentőségét? Melyik a magyarországi kábítószer-

problematika 3 legfontosabb eleme? 

3. A problémakezelési gyakorlatok általános jellegű értékelése, összevetés más 

társadalmi problémákkal. Más társadalmi problémákkal összevetve mennyire sikerült 

hatékonyan kezelni a kábítószer-problémát Magyarországon? Be tud-e azonosítani olyan 

társadalmi problémát, amelyet jobban, hatékonyabban kezelt az ország a 

rendszerváltozás utáni időszakban? Tud-e példát mondani olyan országra, amely az 

elmúlt években eredményesebben kezelte a kábítószer-problémát, mint Magyarország? 

Ha igen, melyek a kritikus elemek az eredményesség szempontjából? Be tud-e olyan 

azonosítani olyan időszakot, amikor jól működött a kábítószerügyi koordináció 

Magyarországon? 

4. A kábítószer-politika meghatározó szereplői. Melyek a legfontosabb intézmények 

Magyarországon a kábítószer-politika alakítása szempontjából? Ön szerint kik a 

legfontosabb személyek Magyarországon, akik érdemben alakították a kábítószer-

politikai folyamatokat? Sorolja fel az 5 legfontosabb személyt! 

5. Kormányzati viszonyulások. Lehet-e különbséget tenni a rendszerváltozás utáni 

kormányok kábítószer-problematikához kapcsolódó tevékenységei, attitűdje között? Ha 

igen, miben állnak ezek a különbségek? Milyen mértékben fogékonyak a pártpolitikai 

szereplők a szakpolitikai érvekre? Beazonosíthatók-e olyan területek, ahol a tudományos 

alátámasztottsággal bíró tények eredményesen alapoznak meg politikai döntéseket? 

Miért foglalkoznak a politikusok többet a kábítószer-problémával, mint az 

alkoholproblémákkal? Miért szankcionálják eltérően az alkoholhoz és a kábítószerekhez 

kapcsolódó cselekményeket? 
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Noha a fent ismertetett, kiindulópontként szolgáló kérdéssor a próbakérdezés során 

működőképesnek tűnt, a későbbiekben teljes körűen nem került felhasználásra. Az interjúk 

elkészítése során egyértelművé vált, hogy a minta heterogenitása miatt célravezetőbb egyedi 

kérdéssorokkal és témakörökkel készülni a beszélgetésre, mivel az egyedi pozíciókból 

származó információk és az azokra reflektáló vélemények értékesebb eredményekkel 

szolgálnak, mint a kutatás középpontjában álló problematikának az általánosabb jellegű 

megközelítései. További fontos tényező volt, hogy a válaszadók jelentős mértékben eltérő 

hangsúlyokkal foglalkoztak bizonyos témakörökkel, ami a beszélgetések időtartamára is 

kihatott. A legrövidebb interjú esetében 47 perc, a leghosszabb esetében 4 óra 13 perc volt a 

rögzített hanganyag hossza. Az interjúk elkészítése során bizonyosságot nyert az a korábbi 

feltételezésem, hogy a témakörrel foglalkozó szakemberek álláspontjai között jelentős 

ellentmondások vannak bizonyos kérdésekben, másfelől viszont az is egyértelmű volt, hogy 

ezek nem érintik a kábítószer-problémákkal kapcsolatos alapvető attitűdöt. A válaszadók 

mindegyikét elhivatott, a terület célcsoportjainak helyzetét javítani kívánó szakemberként 

ismertem meg.  

Az interjúkból származó információk feldolgozása tematikus tartalomelemzéssel történt. Az 

elmondottak egy része közvetve, a válaszadók által javasolt szakanyagok felhasználásával be a 

dolgozatba, más esetekben szó szerint idézem az elhangzottakat. A dolgozatban a válaszadók 

nevével összekapcsolt részeket minden esetben egyeztettem a válaszadókkal, majd a módosító 

javaslatok felhasználásával véglegesítettem a szöveget.  
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IV. Kábítószer-problémák mutatószámainak alakulása 1990 és 2014 

között 

A kábítószer-politika mibenlétét, jelentőségét vagy súlypontjait nem lehet értelmezni azon 

mutatószámok áttekintése nélkül, amelyek leírják a (szak)politika cselekvések alapjául 

szolgáló  társadalmi problémát. Sajnos az adatsorok rendelkezésre állása korlátozott. A 

rendszerváltozás előtti időszakhoz hasonlóan a ’90-es évek elejéről is csak bizonyos korlátok 

között értelmezhető, általánosításra és összehasonlításra jellemzően nem alkalmas adatok 

feldolgozására van lehetőség. Meg kell említeni azt is, hogy bár a 2001. január 1-jétől hatályos 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 23. § (6) szerint „[a] Magyarország területén 

előforduló bármilyen eredetű, vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet az egészségügyért 

felelős miniszter által meghatározott módon az egészségügyi államigazgatási szervhez be kell 

jelenteni”, továbbá a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 

Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről több nyilvántartási számon is rendelkezik 

kábítószerekkel kapcsolatos adatokról, a jogszabályok végrehajtása nem volt kellően 

következetes a vizsgált időszak egészében. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

kábítószerekről szóló tájékoztató kiadványa megállapítja, hogy „[s]ajnálatos módon [az 

egészségügyi intézmények] a törvényben foglalt előírásnak nem, vagy csak részben tesznek 

eleget. Ennek következtében az ETTSZ [Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat] nem 

– és valószínűleg más hazai intézmény sem – rendelkezik megbízható adatokkal a kábítószer-

fogyasztás következtében fellépő mérgezési és halálozási esetekről.” (OKBI, 2006:93) 

 

IV.1 Kábítószer-problémák Magyarországon a rendszerváltozás előtt 

Noha a rendszerváltozás kiemelt fontosságú változásokat eredményezett a kábítószer-

problematika szempontjából is, megjelenését nem lehet a demokratikus átmenet számlájára 

írni. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

tanulmánya négy szakaszra osztja az államszocializmus időszakának kábítószer-

problematikáját: az első szakasz lényegében a probléma megjelenéséhez kapcsolódik; az 

évszám 1969, amikor először jelölték meg a drogfogyasztást egy haláleset okaként, illetve 

ekkor készültek az első jelentések kábítószerező csoportokról. A hetvenes évek elejére tehető 

második szakaszban kezdett szélesebb körben terjedni a visszaélésszerű, gyakran 

alkoholfogyasztással kombinált gyógyszerhasználat. A harmadik szakasz 1973-ban kezdődött. 

Ezt az időszakot a pszichoaktív szerek használatának jelentős expanziója jellemezte, amely 

immár a vidéki nagyvárosokat is érintette.  Megjelent a „csöves” szubkultúra, elterjedt a 

„szipuzás” („szipózás”) gyakorlata, ami a szerves oldószerek, illetve ragasztóanyagok 

inhalálását jelentette. Amint arra Barsi Tomaj, a KISZ KB Agitációs- és Propaganda Osztály 
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vezetője is utalt, az ártalmak nem csupán az egészségügyi jellegűek voltak: „A belélegzett 

vegyszer - rendszeres fogyasztás esetén, vagy túlzott adagban - idegrendszeri, máj- és 

vesebántalmakat okoz, komoly erkölcsi, világnézeti torzuláshoz vezet.” (Barsi, 1974, idézi 

Tóth, 2010). A kábítószerhelyzetről jelentést tevő rendőr orvos alezredes már ekkor a 

problémák intézményes kezelésére irányuló javaslatot fogalmazott meg: „1. Bizottság 

létrehozása látszik szükségesnek. E bizottságban a Pártapparátus, a KISZ, a BM képviselői 

mellett ideggyógyászok, psychologusok és szociológusok működnének. 2. E bizottság tervet 

dolgozna ki a szülők, a pedagógusok és az általános orvosok felvilágosítására, ill. 

tájékoztatására. 3. Megfontolandó a fiatalok megfelelő formában való felvilágosítása is. 4. 

Tekintettel arra, hogy mind a Parkánszedés, mind a ragasztószívás után előfordulnak átmeneti 

elmezavar állapotok, továbbá, mivel az elvonás hosszadalmas és megfelelő szakképzettséget 

igényel, célszerűnek látszik egy kórházi idegosztály kijelölése, mely profilját tekintve 

elsősorban a toxicoman esetekkel foglalkozna.” (Kisszékelyi, 1974, idézi Tóth, 2010) Iván 

László (OGY, 2007. április 3.) felidézett ebből az időszakból egy zártkörű szegedi igazságügyi 

pszichiátriai konferenciát, amelynek állásfoglalása szerint a „kábítószeres személyek” becsült 

száma Magyarországon elérte a 20-25 ezer főt. A ’80-as évekre datálható negyedik szakaszt a 

probléma további terjedése jellemezte: újabb fogyasztói csoportok (fiatalabbak, nők) és 

fogyasztási mintázatok (házi mákkészítmények, Hydrocodin stb.) jelentek meg, egyúttal 

csökkent a szerhasználat ideológiai összetevőinek jelentősége, intenzívebbé vált a 

kriminalizálódás. (OKBI, 2006) 

 A kábítószer-problémák megjelenésére az állam mellett az egyházak is reagáltak. Különösen 

aktív volt a Magyarországi Református Egyház, amelynek több református gyülekezete – 

például az Erdős Eszter vezette budapesti Gorkij fasori – is foglalkozott szerhasználókkal. 

1983-ban a Magyarországi Evangéliumi Egyházak Ökumenikus Tanácsa létrehozta a Kallódó 

Fiatalok Mentő Missziót, amelynek titkára Topolánszky Ákos volt. A későbbiekben 

meghatározó drogpolitikai szereplővé váló lelkész így emlékezett erre az időszakra: 

„Körülbelül 1984-85-ig nagyon ellenséges légkör volt ezen a területen, mert az állam tagadta ezt 

a jelenséget, nem is akart tudomást venni róla, és kvázi nem erőszakkal üldözte, de mindenesetre 

egy presszió alatt tartotta azokat, akik ezzel foglalkoztak. Azok eleve gyanúsak voltak. (…) 

Gerevich József írta, hogy ez a terápiák társadalma – a társadalmak terápiája, hogy a 

szocializmus egy önterápikus társadalomnak képzelte el magát, hogy a szociális problémák nem 

merülnek fel. De ha esetleg tennék, akkor rögtön a társadalom ezeket meggyógyítja. És éppen 

ebbe a képbe nem fért bele az, hogy vannak hajléktalanok. Ez egy jól ismert, már időközben 

feldolgozott téma. Jól érezhető volt, hogy volt egy ilyen presszió, amelyik eltagadni akarta, 

amelyik azokat is visszaszorítani akarta, akik ezen a területen dolgoztak, vagy azokat gyanúsnak 

tartotta. ’84 –’85 környékén volt egy váltás, egyre közeledünk a rendszerváltáshoz, de abból a 
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nézőpontból még csak a reformidőszakhoz, és akkor volt egy ilyen átcsapás a másik oldalra, 

amikor fel akarta mutatni a társadalom azt, hogy bár kicsik az ilyen negatív társadalmi 

jelenségek, de azokra milyen nagy erők mozdulnak rá. Ami persze nem volt igaz, mert az az egy-

két szervezet, amelyek a maiakhoz képest elképesztő szervezetlenségben és kapacitáshiánnyal, de 

jelentős elkötelezettséggel rámozdultak, hát azok a társadalmi valóságot nem nagyon tudták 

természetesen megváltoztatni. De egy jó publikációs felületet nyújtottak a társadalom számára. 

Éppen ezért abban a helyzetben kezdtük találni magunkat ’88 környékén, hogy hetente több cikk 

jelenik meg rólunk és mindenképpen felmutatja ezeket a topikokat, miközben mi is tudtuk, hogy 

a probléma gravitációjához képest nevetséges. És hát veszélyes is volt, mert elhitette velünk adott 

esetben, hogy ez valami. Ez tartott körül belül olyan ’90-’91-ig, akkor a rendszerváltás alatt 

nagyon jól érezhető volt, hogy ez egy nem illendő problémává vált, hiszen az országnak sokkal 

nagyobb problémákkal kell megküzdeni. Ez illetlenség, hogy a kábítószeresek még 

kábítószereznek is. Akkor nagyon enyhült az érdeklődés. (…)” (Topolánszky Ákos, sz.k., 2015) 

Visszakanyarodva az egyházak tevékenységéhez: a ’80-as évek végén a szenvedélybetegekkel 

már az evangélikusok (lelki segélyszolgálatok által történő megelőzés), a baptisták 

(klubfoglalkozások) és a katolikusok (drog munkacsoport felállítása) is foglalkozni kezdtek. 

Érdemes utalni Xantus János Rocktérítő című filmjére, amely Pajor Tamás megtérésén 

keresztül a szélesebb közvélemény számára is ismertté tette az istenhit és a vallás lehetséges 

szerepét a felépülésben. A vallásos szemlélet bűnnek és nem betegségnek tekintette a 

szerhasználatot, a megtérésélmény pedig még súlyos személyiségzavarok esetében is 

hatékonyan segíthette az absztinencia elérését (Rácz, 1988). 

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet tanulmánya 1985-re datálja a drogproblémához 

kapcsolódó politikai és ideológiai fordulatot. Ebben az évben fogadták el a fiatalkori bűnözéssel 

foglalkozó Minisztertanácsi határozatot, amelyben már konkrét intézkedéseket sürgettek a 

kábítószer-probléma átfogó (megelőzést, gyógykezelést, utókezelést és rehabilitációt érintő) 

kezelésével kapcsolatban. Létrehozták az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság Drog 

Albizottságát, amelynek drogprogramja 1987-ben kezdett működni. (OKBI, 2006) 

A kábítószer-problémák mibenlétének feltárásához hozzájárult a Társadalmi Beilleszkedési 

Zavarok (TBZ) néven futó kutatási program is. A névadást elsősorban politikai szempontok 

befolyásolták, az elnevezés kevésbé volt pejoratív, egyúttal elfogadhatóbbnak tűnt a politikai 

vezetés számára, mint a deviancia fogalma. A kutatások a deviáns jelenségek magyarországi 

elterjedtségének és jellemzőinek feltárását célozták meg, de olyan társadalmi problémákat és 

helyzeteket is érintettek, amelyek – noha a szociológiai definíció alapján nem számítottak 

devianciának – nehezítették a társadalomba való beilleszkedést. (Elekes, 2011)  
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A rendszerváltozást megelőző évekkel kapcsolatban az alábbi kvantitatív adatokra 

támaszkodhatunk, amelyek megbízhatóságát az adatgyűjtési protokollok hiánya, illetve nem 

minden esetben megfelelő jellege miatt távolságtartással érdemes kezelnünk: 

 A ’80-as évek második felében évente ~3000 fő jelentkezett kábítószer-problémák 

miatt egészségügyi kezelésre. A budapesti Korányi kórházban 1985 és 1989 között 

1587 ilyen beteget kezeltek. 

 1985-ben a fővárosi középiskolások körében végzett kutatás a szipózás esetében 6, az 

visszaélésszerű gyógyszerhasználat esetében 9,6%-os életprevalencia értékeket mért. 

 A Vám- és Pénzügyőrség által lefoglalt kábítószerek miatt évente maximum 10 esetben 

indult eljárás. Éves szinten a legnagyobb lefoglalt kábítószer-mennyiség valamivel 

több, mint egy kilogramm volt (1988-ban). 

 1980 és 1988 között összesen 658 „visszaélés kábítószerrel” tényállású 

bűncselekményt regisztráltak.  

 A teljes felnőtt népességre irányuló reprezentatív adatfelvétel (N=1000) során a 

válaszadók 5,5%-os számolt be „kábítószerezésre alkalmas szer” fogyasztásáról, a 

kannabisz-származékok életprevalencia értéke 1 százalékos volt.   

 A problémás drogfogyasztók33 számát 1989-ben – a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet 

felmérése és a körzeti orvosok ismeretei alapján – 27 ezer főre becsülték. (OKBI, 2006)   

 

IV.2 Fogyasztáshoz kapcsolódó adatok 

Amint az az előző alfejezetben látható volt, magyarországi kábítószer-fogyasztásra, illetve –

fogyasztókra vonatkozó adatok már a rendszerváltás előtt is rendelkezésre álltak. Ennek 

ellenére az első olyan felmérésre, amely az összehasonlíthatóság metodikai követelményeit is 

kielégíti, csak 2001-ben került sor. A 2359 fő 18-64 éves válaszadó bevonásával végzett kutatás 

18-53 éves34 válaszadónak száma 1869 fő volt. A kábítószer-fogyasztás életprevalencia értéke 

– vagyis hogy hányan fogyasztottak valamilyen kábítószert életük során – 7,5%, éves 

prevalencia értéke 2,8%, míg havi prevalencia értéke 1,3% volt. A válaszadók körében a 

legnépszerűbb kábítószerek között első helyen a kannabisz-származékok (marihuána, hasis) 

                                                           
33 A kategória ebben az esetben nemcsak a kábítószerek fogyasztóit, hanem a receptköteles gyógyszereket 
visszaélésszerűen fogyasztó személyeket is jelenti. 
34 A szűkebb életkori csoportra vonatkozóan megadott adatok a 2003-as kutatással való összevethetőséget 
célozzák. 
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szerepeltek, 6,7%-os életprevalencia értékkel, amit az ecstasy (2,3%), az amfetamin (1,8%), az 

LSD (1,8%) és a kokain követett. 

A következő reprezentatív, a felnőtt korú magyar lakosságot vizsgáló adatfelvételre 2003 

tavaszán került sor. Az adatok 2476 fő 18-53 éves válaszadó által közölt információkra 

vonatkoznak. A pevalencia értékek szinte minden vizsgált kategóriában emelkedtek. 

Kábítószerek életprevalencia értéke: 11,1%, éves prevalencia: 3,9%, havi prevalencia: 1,4%. 

Kannabisz-származékok fogyasztásának életprevalencia értéke: 9,5%, ecstasy: 3%, amfetamin: 

2,4%. A többi kábítószer esetében a prevalenciaértékek stagnáltak vagy kismértékben 

csökkentek. A kutatás rámutatott az életkori csoportokon belüli jelentős eltérésekre. A 18-24 

éves és a 45-53 éves válaszadók kumulált prevalencia értékei között közel tízszeres volt a 

különbség. (Paksi, 2003; Paksi, 2007)        

A 2007-es, szintén a felnőtt magyar lakosságot vizsgáló kutatás az életprevalencia értékek 

tekintetében nem mutatott érdemi változást a 2003-as adatokhoz képest, viszont az éves 

prevalencia kedvező irányba változott, 3,1%-ra csökkent. Az egyes kábítószerek 

életprevalencia értékei – a csökkenő népszerűségű LSD kivételével – stagnált. Jelentős 

eltérések mutatkoztak a különböző méretű településeken élő válaszadók között: míg az ezer 

főnél kisebb lélekszámú településeken élő 18-64 évesek 1,1%-a volt folyamatos fogyasztó, 

addig ez az arány Budapesten 5,3% volt. A másik meghatározó tényező a származási státusz: 

azoknak a körében, akiknek az anyja kevesebb, mint 8 általános iskolai osztályt végzett el, a 

folyamatos fogyasztók aránya 0,5% volt. A diplomás anyák gyermekeinél ez az arány 10,8% 

volt. Az apák végzettségét vizsgálva ez a két érték 0,9% és 9,4% volt. (Paksi és Arnold, 2007; 

idézi: Éves jelentés, 2007) 

 2013-ban a 19-65 éves népesség más témához csatlakozó omnibusz kutatásán belül került sor 

a kábítószer-használati jellemzők felmérésére. A teljes mintában az életprevalencia értéke 

8,2%, az éves prevalencia 1,7%, a havi prevalencia 0,8% volt. A korábbi kutatási adatokkal 

összevethető 19-53 éves populációban a mért értékek 10,2%, 2,1% és 1% voltak, amelyek a 

megelőző adatfelvétel alapján számított alulbecslés figyelembevételével 16,7%-ra, 3,5%-ra, 

illetve 1,6%-ra lettek korrigálva. Különböző szociodemográfiai mutatók alapján a legmagasabb 

életprevalencia értékek a következő csoportokat jellemezték: férfiak: 9,4%, 19-25 év közöttiek: 

18,1%, 150 ezernél nagyobb lélekszámú településen élők: 13,5%, egyetemi végzettséggel 

rendelkezők: 15,7%, nettó 50 ezer Ft-nál kisebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban 

élők: 27,3%. (Paksi, 2013) Az utolsóként említett tényezővel kapcsolatban fontos megemlíteni, 

hogy az alacsony jövedelmű háztartások szerhasználati mintázatainak átalakulásában 

valószínűsíthetően szerepet játszik az olcsón előállítható és olcsón szállítható új pszichoaktív 

anyagok (Jámbor, 2014) alacsony ára is.       



 

 

48 

A felnőtt lakosságra vonatkozó adatok arra utalnak, hogy a középiskolás életszakasz kiemelt 

jelentőségű az első szerhasználat szempontjából. A középiskolás fiatalok kábítószer-

fogyasztási jellemzőinek változását elsősorban az  ESPAD (European School Survey Project on 

Alcohol and Other Drugs) eredményei alapján lehet beazonosítani. A vizsgálatok 1995-ben 

kezdődtek Európa 22 országában, illetve Isztambulban. A 15-16 éves diákokat vizsgáló 

kérdőíves kutatásra négyévente kerül sor. Az adatfelvételben résztvevő országok köre minden 

alkalommal változott, az utolsó, 2011-es kutatásban 36 ország, továbbá 5 német szövetségi 

tartomány, Flandria és Moszkva vett részt. Magyarország részvétele az összes eddig lezajlott 

kutatásban biztosított volt, a magyar kutatásvezető Elekes Zsuzsanna professzor asszony 

(BCE). 

Az 1995-ben 17 ezer fős mintán lebonyolított első kutatás európai összevetésben kedvező, az 

átlagosnál alacsonyabb prevalencia értékekkel jelző mutatószámait a fogyasztási arányok 

jelentős mértékű növekedése követte a ’90-es évek második felében.  A kannabisz-

származékok fogyasztása 2003-ig dinamikusan nőtt, miközben a többi kábítószer, az 

inhalánsok és a nem receptre felírt gyógyszerek fogyasztása stagnál. 2003. után az inhalánsok 

fogyasztását egyértelmű növekedés jellemezte. A kannabisz –származékok és az egyéb 

kábítószerek prevalencia értékei ellentétes irányban változtak, előbbi 2007-ig csökkent, majd 

jelentősen nőtt, míg utóbbi fogyasztásában a megelőző növekedés után 2007-től enyhe 

csökkenés jelentkezett. 

3. ÁBRA: EGYES SZEREK ÉLETPREVALENCIA ÉRTÉKEI A 16 ÉVESEK KÖRÉBEN 1995-2011 KÖZÖTT 

 

Forrás: ESPAD, 201535 

                                                           
35 http://www.espad.org/keyresult-generator (2015. július 21.) Vizsgált változók: Lifetime use of cannabis 
(%), Lifetime use of other illicit drugs than cannabis (%), Lifetime use of inhalants to get high (%), Lifetime 
use of tranquillisers without prescription (%) 

http://www.espad.org/keyresult-generator
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IV.3 Kábítószer-bűnözés 

A visszaélés kábítószerrel kategóriába tartozó bűncselekmények száma a kilencvenes évek 

első felében enyhe, majd 1996. után jelentős növekedést mutatott Magyarországon. Az 

trendforduló 2003-ban következett be, amikor életbe lépett az elterelés lehetőségét igénybe 

vevők körének kiszélesítéséről rendelkező jogszabály. A kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények száma 2005-ben, 7616 lezárt36 esettel érte el tetőpontját, amit csökkenés 

majd stagnálás követett. Elekes Zsuzsanna (2011) az esetszámok visszaesésének egyik 

lehetséges magyarázatként a felderítő hatóság érdeklődésének és kapacitásának csökkenését 

nevezi meg.  

4. ÁBRA: AZ ISMERTTÉ VÁLT VISSZAÉLÉS KÁBÍTÓSZERREL  BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA  1990-2014 

KÖZÖTT 

 

Forrás: 1990-1999: NS, 2000; 2000-2004: Országos Epidemiológiai Központ, 2005; 2005-2009: 
Éves jelentés, 2010; 2010-2011: Éves jelentés, 2012; 2012: Éves jelentés, 2013; 2013: Éves 

jelentés, 2014; 2014: MTI, 2015. május 20. 

 

A Nemzeti Drog Fókuszpont munkatársai által készített, a 2004-2014 közötti magyarországi 

kábítószer-helyzetet összefoglaló kiadvány (Horváth, 2014) vonatkozó fejezete alapján a 

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények sajátosságait az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. Az eljárások döntő többsége, 80-90%-a fogyasztói típusú cselekmények miatt indult, 

amelyek elkövetésére a saját használattal kapcsolatban került sor. 

2. A bűncselekmények többségét – 2009-2014-re vonatkozó adatok alapján – kannabisszal 

követik el. 

                                                           
36 A diagram minden év esetében az adott évben lezárt nyomozások számát mutatja, ami nem azonos a 
folyamatban lévő ügyek számával. A 2006-os 6734 bűncselekmény közül csak 1184-et követtek el 2006-ban, 
további 3819-et 2005-ben, a fennmaradó 1731-et pedig még korábban. (Éves jelentés, 2007:32) 



 

 
50 

3. Az elkövetők átlagosan 90%-a férfi. Arányuk a fiatalkorúak esetében is hasonló, az 1991-

2000 közötti időszakban 85,4% volt. (Vavró, 2002). 

4. Az elkövetők körében jóval magasabb a 30 év alattiak aránya, mint az egyéb 

bűncselekmények esetében. 2013-ban az előbbi kategóriában 77%, míg utóbbiban 47% volt a 

30 évesnél fiatalabbak aránya. 

5. A nyomozati eljárások többsége vádemelés nélkül zárul le, valamilyen bírósági eljárást nem 

eredményező aktussal, jellemzően eltereléssel. A vádemelések száma 2003-2013 között jóval 

kisebb mértékben változott, mint a lezárt nyomozások száma, évente 2000-2005 eset körül 

alakult. 

 

IV.4 Kezelés-ellátás 

Az első magyarországi drogterápiás intézetek még a rendszerváltozás előtt, 1986-ban és 1988-

ban jöttek létre. Az intézmények száma először a ’90-es évek elején nőtt jelentős mértékben, 

amit 1997. és 2007. között követett egy újabb növekedési hullám, amikor átlagosan kétévente 

jött létre újabb terápiás program. (Topolánszky, Felvinczi, Paksi és Arnold, 2010) 

5. ÁBRA: A DROGTERÁPIÁS INTÉZMÉNYEK SZÁMA 1990-2014 KÖZÖTT 

 

Forrás: 1990-2009: Topolánszky, Felvinczi, Paksi és Arnold, 2010; 2009-2014: Horváth, 2014 
alapján 

 

Az intézmények számának a bővülése mögött a szenvedélybetegségek kezelésével kapcsolatos 

szemléletváltás is felsejlik. „Annak idején, amikor Komlón kezdtünk, fontos volt nekünk ez az 

átpozícionálás. Léteztek a nagy intézmények, amely rendszerekben rengeteg gond volt a 

függőkkel, mert együtt voltak kezelésben geriátrián lévő betegekkel, pszichotikusokkal. Gondolok 

itt a Nyírőre, Lipótra. Mi pedig, mivel a [Kelemen] Gábor fordította a különböző idevágó amerikai 
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cikkeket, láttuk, hogy lehet foglalkozni értelmesen kisközösségekben, terápiás közösségekben 

emberekkel, drogfüggőkkel, akik ott felépülhetnek. Szerettük volna valahogy ezzel a Komlón 

induló terápiás közösséggel a kritikánkat is kifejezni a nagy intézmények által képviselt 

sémaszerűséggel szemben.  Azt reméltük, hogy a mi igazi alulról jövő kezdeményezésünk 

hatékony lesz, eredményes lesz, és ezzel egy kis kritikát gyakorolhatunk arra a rendszerre, aminek 

előzőleg mi is a tagjai voltunk.” (Mihaldinecz Csaba, 2014, sz.k.) 

Az intézetek megnevezésekor azért célszerűbb a drog szót használni, mert a kliensek körében 

az alkoholproblémákkal küzdők részaránya a legnagyobb, a fentiekben hivatkozott tanulmány 

becslése szerint 34,88%. Őket az opiát- (17,58%) és a kannabisz-problémával (10,04%) 

küzdők követik. A politoxikománok részaránya 16,25%.     

 

IV.5 Költségvetési közkiadások 

A magyarországi kábítószerügyi közkiadások elemzése Hajnal György nevéhez fűződik. Hajnal 

több alkalommal vizsgálta a költségvetési kiadások alakulását, az alábbiakban a 2009-ben 

publikált, négy év (2000, 2003, 2005, 2007) vonatkozásában adatokat közlő számításait 

ismertetem. A tanulmány jelentőségét jól mutatja, hogy számsorai megjelennek a 2009-es 

kábítószer-stratégiában (p. 55) és a Nemzeti Drogellenes Stratégiában (2013:20,76) is. 

Hajnal több körben készített interjúkat hogy a korábban nem létező adatsorokat elő tudja 

állítani a meglévő adatokból. A közkiadásokat négy fő funkciócsoportba sorolta: büntetőjogi 

üldözés, kezelés, ártalomcsökkentés és egyéb szociális ellátások, illetve kutatás és prevenció. 

Az alábbiakban felsorolom azokat a tételeket, amelyek az egyes csoportok közkiadásainak 

számításánál felhasználásra kerültek.   

I. Büntetőjogi üldözés 

A rendőrség szervezetrendszerében felmerülő költségek:  

 Kábítószeres hányad: ismertté vált bűncselekmények; ismertté vált bűncselekmények, 

ismeretlen tettes nélkül; befejezett ügyek; befejezett, nyomozott ügyek, feljelentés 

elutasítás nélkül; befejezett, 30 napnál hosszabb, nyomozott ügyek, feljelentés 

elutasítás nélkül.  

 Módosító tényezők: 30 napnál hosszabb, befejezett, nyomozott ügyek hossza; 30 

napnál hosszabb, befejezett nyomozások száma; 30 napnál hosszabb, csak kábítószeres 

ügyek/kábítószeres ügyek. 
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A Vám- és Pénzügyőrség szervezetrendszerében felmerülő költségek:  

 Bűnügyi terület:  

o Kábítószeres hányad: ismertté vált bűncselekmények; befejezett, nyomozott 

ügyek (feljelentés elutasítás nélkül). 

o  Módosító tényezők: nyomozott ügyek hossza; 30 napnál hosszabb, csak-

kábítószeres ügyek/kábítószeres ügyek 

 Vám- és igazgatási terület: 

o Kábítószer-kereső kutyák beszerzési és fenntartási költsége 

o Egyéb (egyedi) kiadások 

A Határőrség szervezetrendszerében felmerülő költségek: 

 Kábítószer-kereső kutyák tartása; vezető munkabére 

Az ügyészség szervezetrendszerében felmerülő költségek: 

 Kábítószeres hányad:  

o Vádemeléssel végződő bűncselekmények 

o Büntetőügyek 

o Ismertté vált bűnelkövetők 

o Jogerősen befejezett ügyek 

 Módosító tényezők:  

o 30 napnál hosszabb, befejezett, nyomozott ügyek hossza 

o 30 napnál hosszabb, befejezett nyomozások hossza 

o 30 napnál hosszabb, csak kábítószeres ügyek/kábítószeres ügyek 

A bíróság szervezetrendszerében felmerülő költségek: 

 Büntetőbírók aránya a bírói karon belül 

 Büntetőbíráskodás összköltsége 

 Kábítószeres arány: vádemeléssel végződő bűncselekmények; büntetőügyek; 

jogerősen befejezett ügyek 

 Módosító tényezők: 30 napnál hosszabb, befejezett, nyomozott ügyek hossza; 30 

napnál hosszabb, befejezett nyomozások hossza; 30 napnál hosszabb, csak 

kábítószeres ügyek/kábítószeres ügyek 

A büntetés-végrehajtás rendszerében felmerülő költségek: 

 Kábítószeres hányad: befogadottak éves száma 

 Módosító tényezők: ítélet hossza (csak a már elítélteknél figyelembe véve); 30 napnál 

hosszabb, csak kábítószeres ügyek/kábítószeres ügyek 
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II. Kezelés 

Az egészségügyi kezelés kapcsán felmerült közkiadások alakulása: 

1. sz. komponens: „drogos profilú” intézmények által nyújtott ellátások összértéke 

2. sz. komponens: „drogos diagnózisok” alapján nyújtott ellátások összértéke (az 1. sz. 

komponensben már számba vett ellátások nélkül) 

3. sz. komponens: „drogos pácienseknek” nyújtott ellátások összértéke (az 1. és a 2. sz. 

komponensben már számba vett ellátások nélkül) 

4. sz. komponens: metadonra nyújtott támogatások 

5. sz. komponens: „drogos” laborvizsgálatok összértéke 

6/a komponens: bentlakásos ellátás alapnormatíva 

6/b komponens: bentlakásos ellátás kiegészítő normatíva 

III. Ártalomcsökkentés és egyéb szociális ellátások 

A szociális ellátások normatív és kiegészítő állami támogatása: 

 Nappali ellátás alapnormatíva 

 Nappali ellátás kiegészítő normatíva 

 Közösségi ellátás (összes) 

 Normatív támogatások, összes 

 Alacsonyküszöbű (és egyéb drogbeteg-ellátó) szolgáltatások fejlesztése, működési 

támogatása (KABAL, KAB-SV, KAB-ÖN, KAB-ELT, KAB-INF, KAB-KRI) 

 Reszocializáció, reintegráció (KAB-RE) 

 NCA pályázati támogatás 

 Kiegészítő állami támogatás 

IV. Kutatás és prevenció 

A kutatási és prevenciós célú közkiadások számítása során figyelembe vett tételek: 

 Preventív KÖKK programfinanszírozás: információs kiadványok, médiaesemények 

(KAB-KF, KAB-KA, KAB-MA, KAB-KOM); képzés, kortársképzés, továbbképzés (KAB-

PE, KABKP, KAB-KS, KAB-SZ); iskolai integrált drogprevenció (KAB-IPP); kutatások 

(KAB-KT); komplex drogmegelőzési programok (KAB-ES, KABPR); egyedi 

támogatások; helyi kábítószerügyi koordináció (KEF intézményfejlesztés, KAB-KEF); 

központi kábítószerügyi koordináció (KKB működési támogatás és társtárcáknak 

átadott, ill. egyéb költségek); Nemzeti Drogmegelőzési Intézet feladatainak támogatása. 

 Preventív KÖKK intézményfinanszírozás: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Nemzeti 

Drog Fókuszpont; kábítószerügyért felelős minisztériumi szervezeti egység; Magyar 

Honvédség Preventív Igazgatóság; Országos Addiktológiai Intézet 
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Az egyes tételek esetében Hajnal György a százalékos arányokat is meghatározta, ezek 

utánközlésétől eltekintek. A legfontosabb számsorokat a következő táblázat tartalmazza.    

7. TÁBLÁZAT: A KÁBÍTÓSZERREL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZKIADÁSOK ÖSSZEGE FŐ FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINT (MILLIÓ 

FORINT, PONTBECSLÉS, FOLYÓ ÁRON) 

Funkció 2000 2003 2005 2007 

Büntetőjogi üldözés 3 892 5 421 8 748 7 382 

Kezelés 704 846 1 256 1 019 

Ártalomcsökkentés és egyéb 
szociális ellátások 

88 137 362 376 

Kutatás és prevenció 656 1 793 794 1 033 

Összesen 5 340 8 197 11 160 9 810 

Forrás: Hajnal, 2009 

A kábítószerrel kapcsolatos közkiadások 2000. és 2005. között megduplázódtak, de van olyan 

tényező, ami nem változott: a kiadások legnagyobb hányada (66-78%) a büntetőjogi üldözésre 

lett fordítva. Egyetlen olyan év volt, amikor valamelyik funkciócsoport – konkrétan a kutatás 

és prevenció 2003-ban – elérte a büntetőjogi tevékenységek finanszírozására fordított 

összegek egyharmadát. A kezelésre fordított közkiadások aránya jellemzően az összes kiadás 

10%-a körül alakult, ellenben a szociális kiadások szerény részaránya folyamatosan nőtt, 

2007-ben a 2000-es érték 287%-a volt. (Hajnal, 2009) 

A költségvetési tételekkel megbízhatóságával kapcsolatban Pettkó András komoly aggályokat 

említett: „Nekem az a véleményem, hogy sajnos egyik szám sem valós, mindegyik manipulált és 

mindegyik kormány az elmúlt huszonvalahány évben a saját szájíze szerint manipulálta ezeket a 

számokat. Az sem biztos, hogyha a költségvetési fő számokat megnézem, hogy tényleg annyi ment 

el, hiszen minisztériumon belül átcsoportosítást, a miniszter saját hatáskörében bizonyos 

mennyiségig megcsinálhat. Tehát attól, hogy a költségvetésben valami be lett állítva, abszolút 

nem biztos, hogy arra költötték el. Magyarországon nem készültek sosem olyan elemzések, amik 

azt megvizsgálták volna, hogy hova mennyi pénz lett elköltve. Ezért szoktam azt mondani, hogy 

Magyarországon a pénzek elköltéséről egyetlen kormányzat idején sem készült még az én 

számomra hihető felmérés, mert mindegyik kormányzat, amit ki szeretne mutatni, azt mutatja 

ki. Olyan szempontból indulnak ezek a kutatások és azért tudok én erről ilyen nyíltan beszélni, 

mert nekem semmilyen érdekem nincs abban, hogy azt bizonygassam, hogy ennyit költöttünk el 

így meg úgy. Egyetlen dolgot lehet látni, ha a költségvetés fő összegét nézzük, akkor 1998-ban, 

tehát az első Orbán-kormány idején volt egy jelentős emelkedés, ha a költségvetés fő számait 

valaki egymás mellé rakja. Aztán pedig azt látja, hogy 2004. után elkezdődött egy csökkenés, 
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tehát a 2005., 2006., 2007., 2008. és ez a csökkenés a mai napig is tart. Természetesen a hatalmon 

lévő kormányok mindig azt mondják, hogy nem csökken. Amit az előbb mondtam, hogy nagyon 

nehéz összehasonlítást elvégezni, az ebből is látszik, hogy igaz, mert lehet, hogy a költségvetésben 

ezen a számon nem szerepel, de más összefüggésben finanszírozva volt. Például soha senki nem 

adta azt hozzá, hogyha valakit bevisznek életveszélyes állapotban, annak a kezelésének a 

költségei nem kerültek soha feljegyzésre, pedig az is arra a típusú problémamegoldásra van, hogy 

az az ember életben maradjon. Tehát én ezt tudom magukról a számokról és az elvekről mondani. 

Ha a kormány elé kerül egy probléma, mindig el kell dönteni, hogy kezeli azt. Egy biztos, hogy 

csökken. Most kb. visszamentünk a ’96-97-es szintre.” (Pettkó András, 2014, sz.k.)    
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V. A magyar drogpolitika stratégiai dokumentumai 

A nemzeti drogstratégia „az intervenciók legmagasabb szintjét jelentő dokumentum, amely az 

adott ország – elsősorban – az illegitim drogokkal kapcsolatos politikai és szakmai céljait és az 

ahhoz vezető intézkedéseket tartalmazza.” (Rácz, 1999:182)   

 

V.1 Az 1990-es évek stratégiai tervezetei 

A 2000-ben elfogadott NS (2000:36) hat stratégiai dokumentumot nevesít meghatározó 

előzményként: 

 Bácskai Erika, Gerevich József és Lévay Miklós (1990). Átfogó multidiszciplináris 

tervvázlat a drogabúzus nemzeti kezelésének programjához (vitaanyag). 

 Bácskai Erika és Gerevich József (1991). Programtervezet a budapesti kábítószer-

problémák megoldására.  

 Kábítószerügyi tárcaközi Bizottság Titkársága (1996). Multidiszciplináris kábítószer 

kereslet csökkentési stratégia 1. tervvázlata 

 Az Országgyűlés Kábítószer-fogyasztás Visszaszorítása Érdekében Létrehozott Eseti 

Bizottsága (1998). A bizottság jelentése, illetve annak mellékletei  

 Fővárosi Közgyűlés (1998). Fővárosi kábítószer-fogyasztás visszaszorítását szolgáló 

Cselekvési Program  

 Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság (1998). Nemzeti Drogstratégia (tervezet) 

Az egymástól számos tekintetben különböző dokumentumok közül az utolsóként említett 

stratégiai anyagot érdemes kiemelni, amely a felsoroltak közül a leginkább kiforrott tervezet 

volt: „kialakításában már számos szakember vett részt, egy nemzeti stratégiai programra 

vonatkozó elvárásoknak megfelelően széles spektrumban (…), [továbbá] az egyes fő 

beavatkozási területek (összesen tizenegy) tekintetében a helyzetértékelés–

problémafelvetés–célok–megoldási javaslatok szerkezetben fogalmazta meg a teendőket.” 

(Topolánszky, 2009:21) 

A később készült és Országgyűlés által is jóváhagyott stratégiai dokumentumokkal összevetve 

az 1998-as drogstratégia az alábbi sajátosságokkal bír: 

1. A dokumentum felépítése, egyúttal tematikus sarokpontjai a következők: (1) prevenció és 

epidemiológia, (2) a drogbetegek ellátásának egészségügyi megközelítése, (3) 

kínálatcsökkentés, (4) civil szervezetek és önkormányzati drogpolitika, valamint (5) média. 
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2. Magában foglalja a cselekvési terv(ek)et is, amelyekben az egyes témakörökhöz tartozó 

tennivalókat sorolja fel, meghatározva a tevékenységek kezdetét, határidejét, felelős szervét és 

financiális szükségleteit. 

3. A dokumentum beazonosítja azt is, hogy az egyes tevékenységek financiális szükségletét 

milyen forrásokból kell fedezni. 

8. TÁBLÁZAT: AZ ÉRINTETT SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORRÁSSZÜKSÉGLET TERVEZETE AZ 1998-2000 KÖZÖTTI 

IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN 

 Érintett szervek 
költségvetési év 

Összesen 
1998 1999 2000 

Honvédelmi Minisztérium 2,0 10,0   12,0 

Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság 60,3 231,2 145,6 437,1 

Művelődési és Közoktatási Minisztérium 19,0 28,0 10,0 57,0 

Mentálhigiénés Programiroda 10,0 93,0 63,0 166,0 

Népjóléti Minisztérium 535,5 902,5 517,5 1955,5 

Oktatási Prevenciós iroda 9,9 7,6 7,6 25 

Forrás: Nemzeti drogstratégia, 1998. 

Noha a drogstratégia komplexitása meghaladta az addig elkészült tervezetekét, a 

kormányváltás miatt nem került sor az Országgyűlésben történő megvitatására. Az 1998-ban 

felállt új kormány eltérő súlypontokat tartott fontosnak, így új stratégia létrehozása mellett 

döntött. Az 1998-ban készült szakanyag később átdolgozott szerkezettel Alternatív 

drogstratégia címmel jelent meg (Veér, Nádori és Erőss, 2000, 2001). 
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V.2 Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására37 

Az „első drogstratégia”38 kiemelt jelentőségű dokumentum a magyar kábítószer-politikában, 

amely jelentőségét három tényező eredményezi: 

1. Ez volt az első olyan stratégiai dokumentum, amely az Országgyűlés jóváhagyásával 

próbálta átfogó módon értelmezni és a kezelni a kábítószer-problémát. Ahogy Buda 

Béla írja: „A Nemzeti Stratégia előtt az országnak nem volt drogpolitikája.” (2009:8) 

Erre a sajátos pozícióra vezethető vissza, hogy a szakanyag jelentős szerepet játszott a 

kérdéskör tematizálásában és értelmezési kereteinek meghatározásában. „Kicsit úgy 

éreztem, hogy a stratégiával egy értelmező szótárt kaptunk, a nemzetközi színtéren már 

alkalmazott alapfogalmak kerültek meghatározásra és alkalmazásra. Egyszer csak 

elkezdtünk azonos mondatokat, kifejezéseket használni a területen.” (Müller Éva, 2015, 

sz.k.) 

2. Az NS unikális abból a szempontból is, hogy a tervezéskor meghatározott időtartam 

végéig érvényes kábítószer-politikai dokumentum maradt, amely így közel egy 

évtizeden keresztül szolgált hivatkozási pontként a szakmai szereplők számára.  

3. A stratégia végrehajtását megfelelő szakmai színvonalú félidős- (Gallà, Gageldonk van, 

Trautmann & Verbraeck, 2006), és záróértékelés (Vitrai, 2009) vizsgálta. Az értékelés 

folyamatához kapcsolódva készült el a Felvinczi Katalin és Nyírády Adrienn által 

szerkesztett Drogpolitika számokban (2009) c. kötet, amely a kábítószer-politika 

összes lényegesebb dimenziójának alakulását bemutatta az NS végrehajtásának 

időszakában (2000-2008).39 

 

V.2.1 Előkészítés 

A stratégiai dokumentum elkészítésének közvetlen előzménye az 1998-ban felálló első Orbán-

kormány egyik új szervezeti egységének létrehozása volt. Az 1998. évi LXXXVI. törvénnyel 

                                                           
37 „A kábítószer-probléma visszaszorítása egy teljesen lehetetlen név, ugyanis a magyar nyelvben a 
problémát nem szükséges vagy nem lehetséges visszaszorítani. A magyar nyelv szabályai szerint a 
problémát megoldani szoktuk, visszaszorítani meg egészen mást szoktunk. Az én meggyőződésem szerint a 
kábítószer-probléma visszaszorítása egy teljesen magyartalan elnevezés. Ha már a magyar parlament 
tárgyal és elfogad egy koncepciót, aminek nagyon nemes és jó a célkitűzése, akkor az a kérésem, hogy 
tiszteljük meg a magyar nyelvet azzal, hogy nem tekerjük ki, nem fordítjuk ki, nem erőszakoljuk meg, hanem 
adunk egy olyan nevet ennek a koncepciónak, ami megfelel a magyar nyelv szabályainak.” (Lamperth 
Mónika, OGY, 2000. szeptember 6.) 
38 Annak ellenére, hogy a dokumentum – amint azt a megelőző alfejezetben láthattuk – nem az első, és nem 
a drogokkal, hanem csak azok egy részhalmazával foglalkozik, a kifejezés széles körben elterjedt a drogügyi 
diskurzusban. A továbbiakban a dokumentumra Nemzeti Stratégiaként, rövidítve NS-ként hivatkozom. 
39 A kötet egyértelműen a magyar kábítószer-politikai szakirodalom legfontosabb munkái közé tartozik, így 
természetesen meghatározó szerephez jut jelen disszertációban is. 
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kialakított 40  Ifjúsági és Sportminisztérium alá rendelve kezdte meg működését a 

Kábítószerügyi Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkárság, ahol a tényleges 

stratégiaalkotó munkálatok 1999 februárjában kezdődtek el. A helyettes államtitkárságot 

vezető Topolánszky Ákos később a konzultációs folyamat 12 lépését azonosította be (2009:25-

27), amelyek az alábbiak szerint lehet csoportosítani: 

1. Szakmai előkészítés: szakértőkből álló tervezési csoport kialakítása, külföldi drogstratégiák 

elemzése, 1999 tavaszán folyamatmenedzser bevonása, pillércsoportos konzultációk; 

egyeztetés hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel. 

2. Politikai egyeztetés: a koncepció bemutatása 1999. április 1-jén Dobogókőn az érintett 

minisztériumok és országos hatókörű intézmények képviselőinek; további egyeztetések a 

politikai és közigazgatási szereplőkkel; minisztériumon belüli vita; kormány elé terjesztés; a 

társadalmi vita eredményeivel kiegészített változat újbóli beterjesztése, majd elfogadása a 

161/2000. (VII. 11.) Korm. határozattal; Országgyűlési megtárgyalás bizottságokban, plenáris 

és részletes vitában; a stratégia elfogadása a 96/2000. (XII. 11.) OGY határozattal. 

3. Társadalmi vita: 2000. május 28. és június 15. között 149, ún. „kistérségi konferencia” került 

lebonyolításra. Ezeken az ISM által delegált két-két szakértő ismertette a stratégia tervezetét, 

amit a helyi szereplők – polgármesterek, gyermekjóléti, családsegítő szolgálatok szakemberei, 

önkormányzatok ifjúsági referensei, iskolaigazgatók, pedagógusok, iskolai drogkoordinátorok 

háziorvosok, szakorvosok, védőnők, mentálhigiénés szakemberek, kábítószerügyben érintett 

rendőrök és egyéb, kábítószerüggyel foglalkozó szakemberek – véleményeztek és vitattak meg. 

A rendezvényeken átlagosan 30-40 fő vett részt, összesen 1054 szervezet képviseletében. A 

jelentős társadalmi egyeztetésre a széles körű legitimáció igényén túl azért volt szükség, hogy 

– összhangban a probléma iránt érzékeny közösségek koncepciójával – ezáltal is intenzívebbé 

váljon a társadalom érdemi bevonódása a drogprevenciós célok elérésébe. 

 

V.2.2 A dokumentum bemutatása 

A nyomtatásban is megjelent stratégiai dokumentum terjedelme 121 oldal, 9 számozott 

fejezetet tartalmaz, amelyek közül az első a bevezetés, az utolsó pedig a tartalomjegyzék. A 

stratégia szükségességét ismertető fejezet a globális, európai és kormányzati keretek és 

szándékok felsorolásával jut el arra a pontra, ahol a „drogok elleni küzdelmet” nemzeti ügynek 

nevezi. (NS 2000:11) A következő rész a dokumentum készítésekor aktuális kábítószerügyi 

                                                           
40 Az első Orbán-kormány másik 13 minisztériuma korábban jött létre (1998. évi XXXVI. törvény). Ennek az 
volt az oka, hogy a kormányalakítás idején a miniszteri pozíció várományosa még nem rendelkezett felsőfokú 
végzettséggel. Deutsch Tamás a kinevezését 1999-ben kapta meg, miután sikeres államvizsgát tett, illetve 
megvédte szakdolgozatát (Deutsch, 1999).   
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helyzetképet vázolja fel, kitéve a fogyasztási, kezelési és ellátási, megelőzési, büntető 

igazságszolgáltatási és mortalitási adatokra, továbbá ismerteti a terület hazai és nemzetközi 

jogi környezetét. Az NS előzményeinek áttekintését követően következik a terjedelmében 

egyik legrövidebb (NS 2000:42-46), tartalmát tekintve azonban legjelentősebb fejezet, amely 

az NS céljait ismerteti.    

Az NS egy általános és négy fő célt tartalmaz, amelyek kiegészülnek két horizontális 

célkitűzéssel (nemzetközi együttműködés és értékelés). Az általános cél alapján a „harmadik 

évezred küszöbén egy szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakításának képe 

vezérel bennünket. Ez a társadalom az emberi méltóságot, a testi, lelki, és szociális jóllétet, 

illetve az alkotóképességet kiemelt fontosságúnak tartja. E tényezők megóvása és fejlesztése 

érdekében a társadalom képes kezelni a drogok használatával és terjesztésével összefüggő 

egészségügyi, szociális és bűnügyi ártalmakat és hátrányokat.” (NS 2000:42) A fő célok egyúttal 

a stratégia pilléreit is kijelölik: 

1. Közösség, együttműködés. A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony 

kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a 

kábítószer-probléma visszaszorításában. 

2.  Megelőzés. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív 

életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. 

3. Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció.41 Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és 

a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat. 

4. Kínálatcsökkentés. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét. (NS 

2000:42) 

A stratégia leghosszabb, teljes terjedelmének felét kitevő fejezete a (pp. 46-109) a célok 

részletezésével foglalkozik, amelyeket a pillércélok szerinti bontásban közöl.   

Az NS három időtávra határozott meg tevékenységeket: a rövid távú célkitűzések közvetlenül 

a stratégia elfogadását követő időszakra, a középtávúak a 2000-2002 költségvetési évekre 

vonatkoztak. A hosszú távú célkitűzések „a 2009-ig elérni szándékozott célok 

megvalósításához szükséges cselekvések összege” (NS 2000:45).  

 

                                                           
41 Az első három pillér megnevezése más dokumentumokban (pl. Topolánszky, 2009; Vitrai, 2009) némileg 
eltérő megnevezéssel szerepel, de azok jelentése megegyezik az itt közöltekkel: 1. Érzékeny közösségek, 2. 
Prevenció, 3. Kezelés, ellátás. 
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9. TÁBLÁZAT: MONITOROZÁSI MUTATÓK (INDIKÁTOROK) ÉS CÉLOK MEGOSZLÁSA PILLÉRENKÉNT ÉS 

IDŐTÁVONKÉNT 

 Rövid távú 
célok 

Középtávú 
célok 

Hosszú távú 
célok 

Összesen 

Érzékeny 
közösségek 

indikátorok 3 3 11 17 

célok 8 7 11 26 

Prevenció 
indikátorok 8 8 2 18 

célok 6 12 13 31 

Kezelés, 
ellátás 

indikátorok 6 9 2 17 

célok 4 21 30 55 

Kínálat-
csökkentés 

indikátorok 16 5 5 26 

célok 6 14 21 41 

Összesen 
indikátorok 33 25 20 78 

célok 24 54 75 153 

Forrás: Topolánszky, 200942; Vitrai, 2009 

A célok elérésének mértékét a következő alfejezetben (V.2.3) ismertetem. 

A célok részletezését követően az NS kitér a nemzetközi együttműködések kérdéseire. A 

dokumentum hangsúlyozza az ENSZ-szel (illetve az INCB-vel és CND-vel) való együttműködés 

jelentőségét, de a meghatározó hangsúly az európai szervekkel való kooperációra, az uniós 

csatlakozás kábítószerügyi teendőire helyeződik. Ezzel kapcsolatban a következő feladatok 

kerültek meghatározásra: 

 A kábítószer-ellenes tevékenységgel foglalkozó közösségi joganyag átvétele, a 

kábítószer-ellenes küzdelem terén működő közösségi tevékenységhez történő 

csatlakozás kérdéseinek tisztázása; 

 A kormányzati szintű kábítószerügyi koordináció fejlesztése; 

 Az Európai Uniós központokkal, illetve az EMCDDA-vel kapcsolatot tartó nemzeti 

központ (focal point, Drog fókuszpont) kiépítése, munkafeltételeinek biztosítása; 

 A kereslet- és kínálatcsökkentés terén a PHARE program keretében megvalósítható 

projektek kidolgozása és megvalósítása; 

 Az adatok és információk nemzetközi forgalmában való részvétel biztosítása; az 

INTERPOL, EUROPOL, valamint az Európa Tanács szervei felé történő jelentéstétel 

folytatása; illetve a REITOX-ba való bekapcsolódás. (NS, 2000:112) 

Az NS utolsó fejezete a rövid és közép távú célok megvalósulásának, monitorozásának és 

ellenőrzésének eszközrendszerét tartalmazza, amely egyúttal az NS megvalósulásának 

mérőrendszereként is szolgál. 

                                                           
42 A hivatkozott tanulmányban szereplő indikátorszámok a stratégiában szereplő tételek átszámolását 
követően kismértékben módosultak az érzékeny közösségek pillér esetében.  
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V.2.3 Értékelés 

Az NS 2009-ig volt hatályos, az értékelési folyamat azonban nem csak a periódus végén 

realizálódott, hanem végigkísérte a stratégia végrehajtásának teljes időszakát. A végrehajtást 

akciótervek szolgálták, amelyek önmagukban is értékelés tárgyát képezték. „Az akciótervben 

meg van határozva, hogy melyik feladat melyik minisztériumé, és mikorra kell végrehajtania. 

Nehéz volt a tárcákat motiválni, hogy feladatokat vállaljanak be, amelyek ott voltak a 

kábítószerügyi koordinációnál. Ezek az együttműködés fontosak, mert tárcaközi 

együttműködéseket formalizáltak. ” (Portörő Péter, 2014, sz. k.) 

A félidős értékelést a holland Trimbos instituut végezte 2005-ben. A dokumentumelemzésre 

és a stratégia megvalósításáért felelős szakemberekkel készített interjúkra épülő kutatás 

három kérdést vizsgált: 

1. Konzisztens szakpolitikai dokumentumnak tekinthető-e a Nemzeti Stratégia? Csak részben. 

A kutatók szerint nem szerencsés, hogy az átfogó víziót megfogalmazó stratégiai célok konkrét, 

inkább cselekvési tervbe illő tennivalók felsorolásával keverednek. Ezzel együtt a 

dokumentum jól használható vezérfonalat kínál a területen működő intézmények és 

szakemberek számára. További, a konzisztenciát érintő probléma, hogy a célok és a 

tevékenységek közötti oksági kapcsolatok nem mindig egyértelműek, a környezeti tényezők 

jelentős részét pedig figyelmen kívül hagyja a dokumentum.  

2. Definiálja-e a Nemzeti Stratégia a célok eléréséhez szükséges prioritásokat, eszközöket és 

felelősségeket? Nem egyértelműen. A 2002-ben és 2004-ben elfogadott cselekvési tervek nem 

tudják teljes mértékben betölteni a szerepüket, amelyhez világos ütemezésnek, reális 

költségvetésnek, megvalósítási eszközöknek valamint pontosan definiált feladatoknak és 

felelősségeknek kellene kapcsolódniuk. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működése 

ellentmondásos, mert bár a rájuk szabott feladatok egy jelentős részét képesek ellátni, a 

bizonytalan financiális és koordinációs feltételrendszer jelentősen csökkenti a 

hatékonyságukat. A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság munkájában részt vesznek a terület 

meghatározó képviselői, de a finanszírozás mértéke nem megfelelő. További probléma, hogy a 

Kábítószerügyi Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkárság úgy felelőse a stratégia 

végrehajtásának, hogy szankcionálási jogosítványokkal nem rendelkezik.    

3. A Nemzeti Stratégia megvalósulása milyen mértékben eredményezte az abban 

megfogalmazott rövid és közép távú célok elérését? A kérdés megválaszolását megnehezíti a 

kiindulóponti adatok és indikátorok hiányos rendelkezésre állása, illetve a koordinációs 

rendszer visszajelzési mechanizmusainak problematikája. Annyi azonban így is 

megállapítható, hogy az összes pillér esetében érdemi előrelépések történtek, különösen a 

megelőzés (prevenció) esetében. (Gallà et al., 2006) 
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Az NS utolsó évében (2009) lebonyolított értékelést az EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó 

Nonprofit Közhasznú Kft. végezte. A vizsgálat során a kutatók négy módszerrel dolgoztak, az 

alábbiakban – a tanulmány struktúrájához illeszkedő módon – ebben a módszertani bontásban 

ismertetem az értékelés főbb megállapításait. 

1. Dokumentumelemzés. Az eljárás során a magyarországi kábítószerhelyzetről készített éves 

jelentéseket, a témakörben készült fontosabbnak ítélt publikációkat valamint a Drogpolitika 

számokban (Felvinczi és Nyírády, 2009) című kötet tanulmányait vizsgálták, beazonosítva 

azokat az információkat, amelyek az NS célkitűzéseihez kapcsolódtak.  

A pillérek között egyenlőtlenül oszlottak meg a teljesült célok. Az érzékeny közösségek 

témaköréhez tartozó célok 38%-a teljesült egészen, egyúttal itt volt a legmagasabb teljesülési 

arány a rövid távú célok esetében (73%). A hosszú távú célok közül 51% teljesült részben vagy 

egészen.  

10. TÁBLÁZAT: AZ ÉRZÉKENY KÖZÖSSÉGEK PILLÉRHEZ TARTOZÓ CÉLOK TELJESÜLÉSÉNEK MÉRTÉKE 

 Rövid távú Közép távú Hosszú távú Átlag 

Teljesült 73% 29% 13% 38% 

Részben teljesült 0% 43% 38% 27% 

Nem teljesült 27% 28% 49% 35% 

Forrás: Vitrai, 2009:23 

Az összes időtávot vizsgálva a megelőzés területén volt a legmagasabb a célok teljesülésének 

aránya (43%). Ezzel párhuzamosan ennél a pillérnél volt a legalacsonyabb az egyáltalán nem 

teljesült célok aránya (16%). 

11. TÁBLÁZAT: A PREVENCIÓ PILLÉRHEZ TARTOZÓ CÉLOK TELJESÜLÉSÉNEK MÉRTÉKE 

 Rövid távú Közép távú Hosszú távú Átlag 

Teljesült 69% 42% 17% 43% 

Részben teljesült 23% 50% 50% 41% 

Nem teljesült 8% 8% 33% 16% 

Forrás: Vitrai, 2009:24 

A megelőzés táblázatában látott 16%-os értékhez képest igen jelentős különbség mutatkozik a 

kezelés, ellátás pillér nem teljesült céljainak 64%-os arányában. Kizárólag a közép távú célok 

esetében sikerült legalább részben teljesíteni a kitűzött célok többségét. 
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12. TÁBLÁZAT: A KEZELÉS, ELLÁTÁS PILLÉRHEZ TARTOZÓ CÉLOK TELJESÜLÉSÉNEK MÉRTÉKE 

 Rövid távú Közép távú Hosszú távú Átlag 

Teljesült 7% 33% 25% 22% 

Részben teljesült 23% 19% 0% 14% 

Nem teljesült 70% 48% 75% 64% 

Forrás: Vitrai, 2009:24 

A kínálatcsökkentés területén mutatták ki a legalacsonyabb teljesülési rátát. Az 18%os érték 

mellett az is elgondolkodtató, hogy a hosszú távú célok43 közül egyet sem sikerült teljesíteni.  

13. TÁBLÁZAT: A KÍNÁLATCSÖKKENTÉS PILLÉRHEZ TARTOZÓ CÉLOK TELJESÜLÉSÉNEK MÉRTÉKE 

 Rövid távú Közép távú Hosszú távú Átlag 

Teljesült 24% 29% 0% 18% 

Részben teljesült 38% 32% 30% 28% 

Nem teljesült 38% 35% 56% 42% 

Forrás: Vitrai, 2009:24 

 

2. Interjúk. A kutatás második fázisában 45, a drogproblémához kapcsolódó jogalkotásában, a 

drogfogyasztók kezelésében érintett politikussal, szakpolitikussal és szakemberekkel 

készültek interjúk. Összességében megállapítható, hogy az interjúalanyok a kedvező 

változásoknál jóval több megoldandó problémát nevesítettek. 

Kedvező változások az érzékeny közösségek pillérrel kapcsolatban: A társadalom jellemzően  

érzékenyebb lett a kábítószer-problémára, amit közösen megoldandó problémának látnak. A 

fogyasztók orvosi és jogi értelemben is tudatosabbak lettek. A helyi problémák kezelése 

érdekében alakult KEF-ek jelentős szerepet játszhattak a szemlélet kedvező irányú 

változásában. Sokféle képzési lehetőség nyílt meg. A kutatások egyre több releváns adatot, 

információt szolgáltattak a kábítószer-probléma különböző területeiről, ideértve azokat is, 

                                                           
43 A kínálatcsökkentés pillérhez tartozó hosszú távú célok a következők voltak: 1. Csökkenjen az illegitim és a 
visszaélésre használt szerekhez való hozzáférés.2. Csökkenjen az országhatáron keresztüli illegális 
kereskedelem a kábítószerek és pszichotrop anyagok vonatkozásában, a legális szerek és azok 
előanyagainak (prekurzorok) ellenõrzése pedig még fokozottabbá váljék. 3. Csökkenjen az illegitim szerek 
országon belüli termesztése és előállítása, a legális kábítószerek és előanyagaik (prekurzorok) hazai 
előállítása pedig kerüljön még fokozottabban ellenőrzés alá. 4. Csökkenjen az illegitim szerek belsõ 
terjesztése, és sikerüljön visszaszorítani a drogkereskedelem színtereit. 5. Csökkenjen a drogfertõzött 
színterek száma, illetve lehetőség szerint sikerüljön felszámolni azokat. 6. Megvizsgálandó egy egységes 
kábítószer elleni törvény mint egységes „drogtörvény” előkészítésének lehetősége, mely a jelenlegi törvényi 
szabályozást egységes keretben kezelné, és kiegészítené az egészségügyi-szociális kezelés jogszabályi 
kérdéseivel, az adatvédelem és a bejelentési kötelezettség egyértelmű rendezésével. (NS, 2000:101) 
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amelyeket korábban nem vizsgáltak. Elkezdett terjedni a tényekre, adatokra alapuló, a 

kábítószer-probléma megoldását célzó döntéshozatal. 

Megoldásra váró problémák az érzékeny közösségek pillérrel kapcsolatban: A fogyasztókkal 

szembeni bizalmatlanság és elutasítás megnehezíti az ellátást és a reszocializációt. Az állam 

kettős üzenetet küld: a fogyasztót hol bűnözőnek, hol betegnek tekinti. A KEF-ek egy részének 

csupán formális a tevékenysége, ezáltal nem képesek a szemléletformálásra. A kábítószer-

probléma a médiában ambivalens módon és sematikusan jelenik meg, a problémák megoldási 

lehetőségei ritkán jelennek meg, főképp a bűnüldözési „sikerek” kapnak publicitást. Kevés 

addiktológus végez, nincs ilyen irányú orvos-továbbképzés, és a társszakmák képzésében sem 

jelenik meg a kábítószer-probléma. Hiányoznak a továbbképzések, az utánkövetés, és az 

esetmegbeszélések, amelyek nélkül nem lehet kellően hatékony a megszerzett tudás 

alkalmazása és frissítése. A kutatásokat sokszor minőségi problémák jellemzik. Nem megfelelő 

vagy hiányos a kábítószer-probléma és a megoldását célzó tevékenységek monitorozása. 

Kedvező változás a megelőzés, prevenció pillérhez kapcsolódva, hogy új iskolai prevenciós 

programok indultak el. 

Megoldásra váró problémák a megelőzés, prevenció pillérhez kapcsolódva: Az iskolai 

prevenció nem éri el a teljes célcsoportot, a programok minősége gyakran alacsony színvonalú, 

módszertanuk nem illeszkedik a célcsoport sajátosságaihoz, a produktív életstílus kialakítását 

elősegítő interaktív foglalkozások helyett frontális előadásokra kerül sor. Az NS-ben 11 további 

prevenciós színtér szerepel, amelyeken nem történt jelentős előrelépés. Hiányoznak a más 

korcsoportok, illetve veszélyeztetett csoportok igényeihez illeszkedő megelőzési programok. 

Kedvező változások az ellátás pillérrel kapcsolatban: A Stratégia kezdeti időszakát jellemző 

gyors fejlődés során kialakult a kezelési lánc valamennyi eleme, ideértve az alacsonyküszöbű 

ellátásokat, ezen belül a tűcsere programokat. Az ellátások színvonalát jelentősen emelte a 

szakmai protokollok és irányelvek megjelenése. 

Megoldásra váró problémák az ellátás pillérrel kapcsolatban: Az egészségügyi és szociális 

ellátások – különösen az addiktológiai ellátás – nem integrálódtak közös rendszerbe. A kezelési 

protokollok és működési minimum követelmények hiánya hozzájárul egyes ellátások alacsony 

szakmai színvonalához. A ellátórendszert kritikusan alacsony, földrajzilag egyenetlenül 

elosztott pszichiátriai, addiktológiai – ezen belül ártalomcsökkentési – kapacitások jellemzik, 

amiket kevesen és nem a leginkább rászorulók vesznek igénybe. Hiányoznak bizonyos speciális 

csoportok (pl. terhes anyák, 18 éven aluli függők) igényeinek megfelelő ellátások.  

Kedvező változások a kínálatcsökkentés pillérrel kapcsolatban: Az interjúalanyok egy része 

szerint a bűnüldöző szervek egyre inkább sikeresen szűkítik a piacot. A kábítószer-



 

 
66 

prekurzorok területén kialakult a közösségi jognak megfelelő ellenőrzési rendszer. A 

rendőrségi vezetés fogyasztókkal iránti attitűdjének változása eredményeként a fogyasztó már 

nem „célszemély”. 

Megoldásra váró problémák a kínálatcsökkentés pillérrel kapcsolatban: Szemben az előző 

bekezdésben leírtakkal, más válaszadók szerint éppen hogy könnyebbé vált a kábítószerhez 

való hozzáférés. A rendőrség végrehajtói szintjén továbbra is ellenségnek tekintik a fogyasztót, 

a rendőrségi intézkedések inkább a fogyasztókat érintik, mint a terjesztőket. Kábítószer-

bűnözés elleni országos egység és speciálisan kiképzett állomány hiányában alacsony a 

terjesztés elleni tevékenység hatékonysága. (Vitrai, 2009:83-84) 

Az NS végrehajtásához rendelt erőforrások megítélésében is megjelentek kedvező és kritikus 

vélemények. Jelentősebb – bár egyre csökkenő – források álltak rendelkezésre a probléma 

kezelésére, mint más társadalmi problémák esetében, de a pályázati források kivételével 

minden terület alulfinanszírozott volt. Ez szakemberhiányt eredményezett, ami csökkentette a 

működési hatékonyságot. A célok elérését segíthette volna a civilek jelentősebb mértékű 

bevonása. A rehabilitációra és az ártalomcsökkentésre fordított összegeket az interjúalanyok 

jó befektetésnek látták, ellenben túlzónak érezték az elterelésre és kínálatcsökkentésre 

fordított költségek arányát. A költségvetési prioritások Stratégiához igazítása hatékonyabb 

forrásfelhasználást eredményezett volna. (Vitrai, 2009:104-106) 

A jogszabályi környezet megítélése egyértelműen kedvezőtlen, bár volt olyan válaszadó, aki 

szerint a jogi keretek kellően kidolgozottak, továbbá hasznos dekriminalizációs lépésként 

került beazonosításra az elterelés intézménye. A kritikai észrevételek szerint a jogszabályi 

környezet túlszabályozott és nem kellően világos, a kiskorúak esetében a szabályozás 

hiányosságai is említésre kerültek. A közösségi jog valamennyi kábítószer-problémával 

kapcsolatos állásfoglalásának a magyar jogrendbe történő átültetése nem történt meg, és 

hiányoznak az egészségügyi és a szociális ellátási rendszer együttműködését, 

munkamegosztását, kapcsolódását szabályozó jogszabályok is. Az NS sikerességét jelentősen 

akadályozták a büntetőjognak a fogyasztásra és a megelőzésre vonatkozó tételei, illetve a 

jogalkalmazók kapcsolódó értelmezése. Aggályos a kábítószer-függés tényállásának 

megállapítása a büntetőeljárási folyamatban. Az elterelés hatékonysága nem kielégítő, mivel 

nem érzékeny az eltereltek sajátos igényeire. (Vitrai, 2009:107-110) 

Az előző csoport lekérdezését követően 17 KEF vezetőjével készült interjú.  A válaszadók 

pozitívumként értékelték a KEF-ek létrejöttét, amelyeknek köszönhetően helyi szinten is 

foglalkoznak a drogproblémával és javult a kábítószer-problémával foglalkozó szervezetek és 

intézmények együttműködése. Elégedettek voltak az iskolai prevenciós programok 

indulásával, az ellátórendszer fejlődésével és az elterelés lehetőségének megteremtésével. 
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Pozitívumként került említésre a civilek bevonásával rugalmasabbá váló ellátás, a szakmai 

szervezetek számának növekedése, a szakmai képzések kínálatának bővülése, illetve az 

adatgyűjtés és droghelyzet-monitorozás megindulása és folyamatossá válása, a drogjelentések 

közzététele. (Vitrai, 2009:132) 

Kritikai észrevételeket a KEF vezetők is megfogalmaztak. Nem sikerült megakadályozni a 

droghasználat terjedését, nőtt a kábítószer-kínálat és –választék, amelynek egyik meghatározó 

oka a magyar társadalom anómiás állapota. A vidéki térségek az addiktológia területén 

fokozott lemaradásban vannak, szakemberek és szolgáltatások is hiányoznak, és a területi-

regionális különbségekre nem reflektál az NS. A magyarországi kábítószer-politikából hiányzik 

a hosszú távra tervező és komplex szenvedélypolitikai szemlélet és a szakértelem, 

visszafejlődött a kábítószer-koordináció, elégtelen a finanszírozás, a szakmai érveket felülírják 

a gazdasági és/vagy politikai szempontok, az elvont, ideologizált célokat nehéz 

működőképesen átültetni a helyi stratégiákba. Az egészségügyben és az oktatásügyben 

lejátszódó folyamatok hátráltatták az NS céljainak megvalósulását. A prevenció területén nincs 

jelen a minőségbiztosítás. 

3. Fókuszcsoportok. Az értékelő kutatás fókuszcsoportos fázisa kevesebb érdemleges 

információval szolgált, mint a többi módszer. Ennek oka elsősorban az alacsony részvételi 

hajlandóság volt, a 42 meghívott közül mindössze 14 fő vett részt a három irányított 

beszélgetés valamelyikén. A megállapítások és eredmények jellemzően azonosak az interjúkat 

összegző részben ismertetettekkel, ezért azok ismételt közzétételétől eltekintek.  

4. Probléma- és sikerfa elemzés. Az ok-okozati kapcsolatok beazonosításához a kutatók a 

korábbi eljárásokból származó eredményeket csoportosították, 18 probléma- és 13 siker-

csoportot létrehozva. Az ábrákon (6. és 7. számú ábra) az okozatok magasabb, az okok 

alacsonyabb szinteken helyezkednek el, a nyilak az okok felől mutatnak az okozatok irányába. 

Az ábrákhoz fűzött szöveges magyarázatot azok jellege miatt szó szerinti idézetként közlöm. 

„A Stratégia részleges megvalósulásának legfontosabb következményeként két problémát 

jelöltünk meg: egyrészt a lehetőségekhez képest nem csökkent eléggé a fogyasztók száma {1}, 

másrészt a problémás fogyasztók kezelése és ellátása (beleértve az ártalomcsökkentést is) nem 

megfelelő {2}. E két probléma három tényező következménye: nőtt a drogokhoz való 

hozzáférés lehetősége {3}, mennyiségi és minőségi szempontból nem megfelelőek a potenciális 

és az aktuális fogyasztókat célzó szolgáltatások {4}, továbbá a büntethetőség miatt a fogyasztók 

nem keresik fel, fogadják el a szolgáltatásokat {5}. Ezek közül az első két tényező okaként 

egyetlen probléma nevezhető meg: kevés és a szükségletnek nem megfelelő minőségű és 

hozzáférhetőségű szolgáltatás, program (beleértve a prevenciós programokat is) {6} állt 

rendelkezésre. A fogyasztói magatartást kedvezőtlenül befolyásoló büntethetőség mögött a 
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jogi szabályozás elégtelensége áll {13}. A következő probléma-szinten öt tényező nevezhető 

meg az elégtelen szolgáltatások közös okaként: a minőségbiztosítás elégtelensége {7}, a 

szaktudás hiányosságai {8}, a szakemberhiány {9}, a forráshiány és – allokáció elégtelensége 

{10} valamint a működési összhang elégtelensége {11}. Ezek egymást is erősen befolyásolják, 

és hatásuk a magasabb probléma-szinten együttesen jelentkezik. Ezen tényezők okai már nem 

szintekben, hanem inkább hálózatokban értelmezhetők. A minőségbiztosítás elégtelensége, az 

irányítás {18} mulasztásának következménye. A szakemberhiány és a szakmai ismeretek nem 

megfelelő színvonala a képzés elégtelenségére {12} vezethető vissza, melyért ugyancsak az 

irányítás {18} hibáztatható. A forráshiányt és a meglévő források nem megfelelelosztását 

valamint a működési összhang elégtelenségét a Stratégia célkitűzéseihez nem illeszkedő jogi 

szabályozás {13} okozta. Az utóbbi probléma mögött részben a politikai akarat {15} és ezzel 

párhuzamosan a támogató társadalmi konszenzus hiánya {16} nevezhet meg okként. 

Mindkettő – a kábítószer-probléma megoldási keretében értelmezve – a nem megfelelő 

kommunikáció {17} következménye. Az elégtelen kommunikáció az irányítás és a koordináció 

mulasztása. Okként részben a monitorozás elhanyagolása {14}, illetve eredményei 

hasznosításának elmulasztása áll. A jogi szabályozás elégtelensége részben ugyancsak az 

irányítás és a koordináció elégtelen működésével magyarázható, bár itt kétirányú hatás is 

megjelölhető, hiszen a szabályozás elégtelensége gyengíti az irányítás és a koordináció 

eredményességét.” (Vitrai, 2009:165-166)  
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6. ÁBRA: AZ NS  MEGVALÓSULÁSÁNAK PROBLÉMAFÁJA 

 

Forrás: Vitrai, 2009:165 

„A Stratégia elfogadásának {1} elsődlegesen két oki következménye jelölhető meg: az erre a 

célra fordítható költségvetési források bővülése {2} valamint a kormányzati koordináció 

megerősödése {3}. E tényezőknek köszönhetően bővült a szakemberképzés {4}, felerősödött a 

kutatási és monitorozási tevékenység {5}, az intézményrendszer jelentősen fejlődött {6} 

továbbá néhány, a Stratégia megvalósulását támogató jogszabályt is elfogadtak {7}. Az 

okozatok következő hierarchia szintjén a szolgáltatások szakmai színvonalát emelő tényezők 

{8}, a szakmailag egyre inkább kompetens humánerőforrás {8} valamint a kábítószer-

probléma által érintettek nézeteinek, cselekvéseinek sokszínűsége {10} azonosítható. A 

minőséget biztosító tevékenységek {8} és a kompetens szakembergárda {9} képes volt egyre 

inkább korszerű, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokat és programokat {11} nyújtani az 

erre a célra kialakított intézményekben, szervezetek {6} keretei között. Az adekvát 

szolgáltatások következtében a társadalmi veszteségek {13} csökkenthetők voltak. Ezt 

elősegítette a fogyasztókkal szemben megértőbb jogalkalmazás {12}, aminek alapját néhány, a 

kábítószer-probléma visszaszorítását támogató jogszabály elfogadása is támogatta. A kedvező 

jogszabályi változtatásokat elősegíthette, hogy a kábítószer-fogyasztás társadalmi megítélése 

sokszínűbbé vált {10}.” (Vitrai, 2009:167) 
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7. ÁBRA: AZ NS  MEGVALÓSULÁSÁNAK SIKERFÁJA 

 

Forrás: Vitrai, 2009:167 

 

V.3 Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 

V.3.1 Előkészítés 

A Nemzeti Stratégia (a továbbiakban: NS 2009) elkészítését az ún. Tudományos Tanácsadó 

Testület végezte, amely a tervezeteteket a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság elé 

terjesztette megtárgyalásra. A Testület tagjai közé olyan szakemberek kerültek, akik mind a 

kábítószer-probléma kezelése, mind a stratégiaalkotás területén tapasztalatokat szereztek a 

korábbiakban. A Testület javasolt tagjai a következő személyek voltak: Felvinczi Katalin, a 

Nemzeti Drogmegelőzési intézet igazgatója 44 ; Topolánszky Ákos, a Magyar Drogterápiás 

Intézetek Szövetségének elnöke, a Nemzeti Drogmegelőzési intézet igazgató-helyettese; 

Csorba József, Magyar Addiktológiai Társaság és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége 

elnöke; Harmatta János, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke; Rácz József, a Magyar 

Addiktológiai Társaság soron következő elnöke, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és 

                                                           
44 A nevek mellett a szakemberek 2009-ben betöltött pozíciója szerepel. 
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Ambulancia igazgatója; Oláh Attila, a Magyar Pszichológiai társaság elnöke; Somogyi Gábor, 

ISZKI-TOXI igazgatója, valamint Németh Zsolt tudományos főigazgató helyettes, Rendőrtiszti 

Főiskola. 

A hazai szakemberek mellett Nemzetközi Tanácsadó Testület felállítására vonatkozóan is 

javaslat született. Az ebbe bevonni kívánt szakemberek feladata a nemzetközi „jó gyakorlatok” 

hazai viszonyokra történő adaptálásának elősegítése, a drogstratégia legitimitásának erősítése 

volt/lett volna. 

A testületbe javasolt külföldi szakemberek listája impozáns: Wolfgang Götz, Kábítószer és 

Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja (EMCDDA) igazgató; Maurice Galla, 

Európai Bizottság; Sandeep Chawla, ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala 

(UNODC); Hamid Ghodse, ENSZ Kábítószer-ellenőrző Testülete (INCB) elnök; Ambros 

Uchtenhagen, professor emeritus, Zürich; Peter Reuter, Rand Corporation, University of 

Maryland; Bob Kaiser, tudományos tanácsadó, Hollandia; Piotr Jablonski, elnök, Európa Tanács 

Pompidou Csoport valamint Peter Vamos, International Council on Alcohol and Addictions, 

elnök, illetve Portage Foundation. 

A fent közölt két névsor Demetrovics Zsolt, a Magyar Addiktológiai Társaság (MAT) elnökének 

körleveléből származik, amit 2011. december 4-én küldött el a MAT tagságának. A levél 

apropóját Victorné Erdős Eszter, a Magyarországi Református Egyház ráckeresztúri 

Drogterápiás Otthonának vezetője szolgáltatta, aki a következő felvetést intézte a MAT-hoz: „a 

mai napig nem tudjuk, hogy ki írta/kik írták a 2009-es tervezetet, nem voltak nevek a 

munkaanyagon. A parlamenti kábítószerügyi eseti bizottság egyik szakértőjeként végig részese 

voltam a folyamatnak, számos alkalommal vitattuk meg a munkaanyagot, amit többen sok 

ponton kifogásoltunk, de egyik kapott tervezetről sem derült ki, hogy ki/kik készítették azt.” 

(Victorné Erdős, 200945) „(…) Válaszul csatolom az amúgy teljesen nyilvános, korábban a 

honlapon, s minden hivatalos fórumon is szereplő hazai és nemzetközi Tanácsadó Testület 

névsorát, akik a Stratégiát készítették.” – írta válaszában Demetrovics. Néhány év távlatából 

már nem lehet fellelni a névsort az interneten, érdemes viszont összevetni a leírtakat az 

időszak nemzeti drogkoordinátora, Portörő Péter által elmondottakkal: „A Nemzeti 

Drogmegelőzési Intézettel együttműködésben, többen írtuk ezt a stratégiát. A közvetlen stáb, aki 

a szövegekkel foglalkozott: Topolánszky Ákos, Felvinczi Katalin, én és egy kollégám, Hajós 

Andrea. Ezen kívül még számos szakértő. Amikor stratégiáról volt szó, hangsúlyoztuk, hogy ez 

nem köthető egy személyhez, még egy kis csoporthoz sem, hiszen nagyon sokan tették bele az 

inputjukat, (…) szakmai szervezetekkel alaposan megtárgyalt stratégia volt. Maga a folyamat 

                                                           
45 A levél küldésének pontos dátuma nem ismert, mivel az csak előzményként szerepel a MAT körlevelében. 
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úgy nézett ki, hogy többször invitáltuk a minisztériumba a különböző szakmai szervezetek 

képviselőit, (…) hát így az emblematikus figurákat, mindenkit igyekeztünk megtalálni, és inputot 

kérni tőle. Ennek az összerendezése volt a feladat, meg a társadalmi egyeztetés.” (Portörő Péter, 

2014, sz.k.) A társadalmi egyeztetés46 részben az interneten keresztül, egy e célra létrehozott 

weboldal segítségével valósult meg. 

 

V.3.2 A dokumentum bemutatása 

Noha a dokumentum a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére címet viseli, 

önmagára rendre – szinte minden fejezetcímben szerepeltetve a megnevezést – Nemzeti 

Drogstratégia néven hivatkozik. A helyzetet a III. fejezet segít értelmezni, amelyben az NS 2009 

szerzői rögzítik, hogy (1) a drog és a kábítószer szavakat azonos értelemben használják47, 

illetve hogy (2) bár a stratégia felhatalmazása révén csak az ellenőrzés alatt álló és visszaélésre 

alkalmas pszichoaktív szerek, tehát a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint ezek 

prekurzorainak kérdéseivel foglalkozik, megközelítési szemléletében kiterjesztő módon jár 

el, figyelembe véve az ellenőrzés alatt nem álló, nagy népegészségügyi ártalmakat okozó 

szerek (alkohol, nikotin, bizonyos hallucinogének, inhalánsok stb.), az engedélyezett, de 

nem rendeltetésszerűen használt anyagokkal való visszaélések, valamint a 

szerhasználathoz nem kapcsolódó viselkedési függőségek problematikáját is. (NS, 2009:7)   

Az NS 2009 a II.2 alfejezetben bemutatott értelmezési modellek közül a multidiszciplináris 

megközelítést, a beavatkozási modellek közül a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára 

építő megközelítést fogadja el.  

Alapelvei közt az emberi jogok, emberi méltóság, egyenlő ellátás elvét és az egészséghez, az 

egészséget támogató környezethez való jog elvét szerepelteti, egyúttal értékként tételezi a 

tények elsőbbségét, a partnerséget és a közös cselekvést, az átfogó megközelítést, illetve az 

elszámoltathatóságot. 

Az NS 2009 kilencéves időtávra lett tervezve, a megvalósítás a 2010. és 2017. közötti években, 

míg az értékelés és a következő stratégiai dokumentum elkészítése 2018-ban lett volna 

esedékes.    

                                                           
46 Az időszak nemzeti drogkoordinátora szerint a stratégiába ezen a csatornán keresztül került be a 
szerhasználó kismamák problematikája: „A drogfüggő terhesek és újszülötteik számára speciális programok 
(fenntartó kezelések, speciális méregtelenítő programok, megfelelő szülészeti-nőgyógyászati és 
neonatológiai ellátás) létesítése, illetve bővítése, továbbá a neonatológusok, nőgyógyászok képzésében a 
releváns ismeretelemek, készségek és jártasságok megjelenítése.” (NS, 2009:23) 
47 Ezzel együtt is problematikusnak tűnik a „legális kábítószerek (cigaretta, alkohol)” mondatrész az 1. sz. 
mellékletben (NS, 2009:46). 
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Az NS 2009 szerkezeti elemei három dimenzióban helyezkednek el: 

I. Pillérek – beavatkozások területei programok, fejlesztések, ellátások formájában. 

1. Megelőzés, közösségi beavatkozás; 

2. Kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés; 

3. Kínálatcsökkentés. 

II. Horizontális, átívelő eszközök és szempontok – szemléleti filozófiák, illetve olyan 

programelemek, amelyek mindhárom pillérre egységesen vonatkoznak. 

1. Együttműködés, közösség; 

2. Koordináció, nemzetközi együttműködés; 

3. Monitorozás, kutatás, értékelés. 

III. Prioritások – problémakezelési elveknek, amelyek meghatározzák, hogy forráshiányos 

helyzetben, a szükséges és tervezett beavatkozások közül melyek élvezhetnek elsőbbséget. 

1. Vulnerabilitás, kockázatértékelés és -kezelés; 

2. Szeveritás (esetsúlyosság); 

3. Fenntarthatóság és hatékonyság. 

A három dimenzió együttes, kockaformában történő ábrázolása rendkívül izgalmas 

közpolitikai eszközt – Heintz Tamás országgyűlési képviselő szerint „módosított Rubik-kockát” 

(OGY, 2009. november 18.) – hoz létre. Segítségével a 27 területet egyenként, másrészt pedig 

egymáshoz való viszonyaikban, a szinergiák és ütközések feltárásával lehet értelmezni. A 

kiindulópontot minden esetben a pillérek jelentik, a többi szempontot hozzájuk kell igazítani. 

Az értelmezés megkönnyítéséhez a stratégia a következő példákat hozza: „(…) a középső kocka 

a kezelés/ellátás/ártalomcsökkentés – szeveritás, méltányosság – a nemzetközi 

együttműködés függvényében lehetőséget teremt a legtöbb kockázattal élő populáció kezelési 

és támogatáspolitikai modalitásai, valamint az ártalomcsökkentési beavatkozások nemzetközi 

kontextusban való vizsgálatára, a szomszédos országokkal együttműködésben való 

fejlesztésére, a szakmai irányelvek, standardok nemzetközi kooperációban történő 

elkészítésének átgondolására. A jobb alsó (narancssárga) kocka vonatkozásában arra van 

lehetőség, hogy áttekintsük mindazon eszközöket, kutatási programokat, melyek az egyes 

magatartások, elkövetések, elkövetői csoportok esetében megvalósuló represszív, 

büntetőpolitikai eszközök értékelésében bírnak jelentőséggel. Milyen eszköz, milyen típusú és 

milyen tömegességű kockázatcsökkenést eredményez (vannak-e ilyenek, milyen 

hatékonyságot mutattak pl. költség- vagy eredményhatékonyság vonatkozásában, milyen más, 

Magyarországon még nem alkalmazott eszköz létezik, bevezetésükre vonatkozóan a feltételek 

milyen mértékben állnak rendelkezésre stb.).” (NS, 2009:14)   
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8. ÁBRA: AZ NS  2009  HÁROMDIMENZIÓS MODELLJE 

 

Forrás: NS 2009:13 

A megelőző stratégiához hasonlóan az NS 2009-ben is a célok ismertetése képezi a 

dokumentum legnagyobb terjedelmű részét, azonban van két jelentős különbség: 1. A korábbi 

hármas tagolású – rövid, közép és hosszú távú – időtartamok helyett minden célkitűzés 

időpontját a tervezési időszak végére, 2018-ra teszi a szakanyag. 2. A célok két dimenzióban – 

pillérek és átívelő eszközök – kerülnek meghatározásra, összesen hat fő témakörben. Egy 

kivétellel48 mindegyik témakör felépítése azonos struktúrát követ: a fő cél, a szemléleti keret, 

a célkitűzések, majd az indikátorok bemutatására kerül sor. 

                                                           
48 A Koordináció, nemzetközi együttműködés elnevezésű alfejezetben (VIII/2.) nem található indikátorokat 
ismertető rész. 
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A dokumentum utolsó fejezete a stratégia végrehajtásának szempontjait ismerteti. Rögzíti a 

rendszerszemléletű tervezés és megvalósítás, a korszerű és költséghatékony financiális 

tényezők, az akciótervek és az értékelés jelentőségét. 

 

V.3.3 Értékelés 

Noha a stratégia megvalósítása nem kezdődött el, az értékelésére így is sor került. A szélesebb 

közvélemény számára a dokumentum ellentmondásos megítélése csak a 2010-es 

kormányváltás után vált nyilvánvalóvá, pedig annak Fidesz-KDNP általi elutasítottsága már a 

2009-es országgyűlési viták során egyértelmű volt. Ekkor már nyoma sem volt a megelőző 

stratégia elfogadását övező konszenzusnak, az előterjesztést csak a szocialista és a szabad 

demokrata képviselők támogatták.  Valószínűsíthető, hogy az ellenmondásos megítélésben 

szerepet játszott, hogy az NS 2009 határozottabban közelítette meg a problémakört, mint az 

NS 2000. „[A]mikor a következő stratégia 2009-ben elfogadásra került, akkor az már egy 

tudatosabb irány volt, ami abban megfogalmazásra került. És ott már a törésvonalak is kezdtek 

megjelenni, hogy például kit állítunk a középpontba, a társadalom irányából vizsgáljuk a 

droghasználót vagy az egyén szempontjából, mennyire legyen megengedő, mennyire csak az 

egyén döntése és felelőssége a szerhasználat, szabad-e döntést bízni a szenvedélybetegre (…)” 

(Müller Éva, 2015, sz.k.) 

A Kábítószerügyi eseti bizottság (lásd VII.3.4 alfejezet) pártszövetség által delegált szakértője 

a következőképpen indokolta az elutasítást: „Amikor megjelent ez az új drogstratégiai 

munkaanyag, akkor a drogszervezeteknek a legfőbb mondanivalója az volt, hogy milyen meglepő, 

hogy volt egy drogstratégia, és miért kellett azt kidobni, és miért kellett újat írni. Hát ez egy 

nagyon nagy félreértés volt. Szó nem volt arról, hogy azt megtartsuk, sőt, a Kábítószerügyi eseti 

bizottságban én voltam az egyik – de rajtam kívül mások is voltak –, akik egyfolytában azt 

mondtuk, hogy azt a drogstratégiát semmiképpen nem szabad megtartani. Legalább tízszer 

leírtam a Fidesz-KDNP-nek, hogy könyörgöm, ne szavazzák meg a Parlamentben. (…) Ez a 

drogstratégia a drogfogyasztók szemüvegén keresztül nézi az egész drogproblémát. Szerintem a 

drogstratégia nem a drogfogyasztóknak szól, és nem is a drogfogyasztókról, hanem az a 

nemzetnek a stratégiája. (…) Az a 2009-es stratégia (…) nem veszi figyelembe, hogy vannak nem 

drogos állampolgárok is, és az ő érdekeiket is egy nemzeti drogstratégiának figyelembe kell venni. 

Tehát az egész drogstratégia arról szólt, hogy a drogosok zavartalanul tudjanak drogozni, és a 

társadalom minden segítséget és eszközt megadjon azért, hogy ez számukra ne jelentsen 

kényelmetlenséget.” (Victorné Erdős Eszter, 2015, sz.k.)  

A következő drogstratégiát (NDS) készítő munkacsoport egy másik tagja emellett egy másik 

szempontot is fontosnak tartott megemlíteni: „Tartalmi szempontból legalább két ponton 
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érdemes ezt megbeszélni. Az egyik, hogy 2009-ben el lett fogadva egy stratégia, aminek az alapja, 

tehát az intézményrendszer – beleértve a közoktatást, az egészségügyet, a szociális ellátást, az 

államigazgatás egy jelentős részét – az egészen egyszerűen eltűnt, mert átszervezték. Azok a 

fogalmak, azok a feladatok és azok a tennivalók, amelyeket mondjuk egy ilyen stratégia 2009-

ben hozzárendelt nagy intézményrendszerekhez, mint például a népegészségügyi, a köznevelési 

vagy az egészségügyi ellátórendszer, az már ugye nem is volt igaz. Már 2010 közepére látszott, 

hogy nem igaz, hiszen akkor a köznevelésről akkor már tudtuk, hogy az önkormányzatoktól el 

fog kerülni, az egészségügynek az átszervezése akkor már elkezdődött és ment, a szociális 

ellátórendszer szervezési elvei is megváltoztak, az önkormányzati törvény megváltozott, tehát 

nagyon sok minden megváltozott, tehát tartalmilag a 2009-es stratégia tarthatatlan lett 

pillanatokon belül, mert egész egyszerűen amin nyugodott, az szétfoszlott alóla, és másképpen 

alakult újra. (…) Ez volt az egyik része, volt egy szükségszerű átírás. Én ezt tartalminak tartom, 

mert ez egy fontos mozzanat. És volt egy megközelítésbeli. A 2009-es stratégia sok tekintetben 

kábítószer-központú volt, problémaközpontú volt, betegségközpontú volt, és nagyon markánsan 

ártalomcsökkentő és rejtetten szerintem normalizációs szándékú volt.” (Koós Tamás, 2015, sz.k.)  

A stratégiai anyag elutasítása elsősorban Téglásy Kristóf NEFMI főosztályvezető nevével 

kapcsolódott össze, aki vállalhatatlannak minősítette a dokumentumot. (MTI, 2010. december 

16., Kardos, 2010) Téglásy Kristóf három tényezőt említett a döntéssel kapcsolatban: 

1. A stratégiai programnak nem volt politikai támogatottsága. 

2. „(…) az összes mutató rossz irányba haladt, romlottak a statisztikai mutatók és erre az 

anyag, nem hogy nem adott választ, hanem azokat az intézkedéseket erősítette volna, 

amik egyébként eddig is rontották az eredményeket, tehát szakmailag sem volt 

célravezető.” 

3. „[Az akkori kormánynak] 3 hónappal a 2009-es drogstratégia elfogadása után már be 

kellett volna nyújtania azt a szakpolitikai programot, ami a konkrét intézkedésekre 

lebontja a tervet, forrással, felelősökkel stb. (…) Annak, hogy ez sem történt meg, az állt a 

hátterében, hogy ez a drogstratégia egyszerűen lefordíthatatlan volt intézkedések 

szintjére, mert ha lefordították volna intézkedések szintjére azokat az irányokat, amik a 

drogstratégiában voltak, az olyan elképesztő humán és anyagi erőforrást igényelt volna, 

ami nem hogy nem állt rendelkezésre, de a rendelkezésre álló 10-15-szöröse sem lett 

volna elegendő.” (Téglásy Kristóf, 2015, sz.k.) 

Az említett tényezők ellenére a dokumentum szakmaiságát a főosztályvezető is elismerte. 

„Olyan értelemben volt vállalható, hogy vannak olyan szakmai alapvetései a mostani drogellenes 
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stratégiának, amelyek egyébként egybecsengenek a 2009-es stratégia szakmai részével.” 

(Téglásy Kristóf, 2015, sz.k.) 

A fentiekben idézett szakértők véleményével szemben a TASZ drogpolitikai programjának 

vezetője kifejezetten sajnálja, hogy a stratégia vissza lett vonva: „(…) a 2009-s drogstratégia, 

azt gondolom, európai szinten is legprogresszívebb, legjobb drogstratégia volt. Rengeteg olyan 

célkitűzéssel, ami nagyon fontos lett volna. Az egész szerkezete nagyon korszerű volt és nagyon 

jó lett volna, ha megvalósul.” (Sárosi Péter, 2015, sz.k.) 

  

V.4 Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020. Tiszta tudat, józanság, 

küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen 

V.4.1 Előkészítés 

Noha 2009 decemberében az Országgyűlés elfogadta a 106/2009. (XII. 21.) OGY határozatot a 

kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról, annak 

végrehajtása nem kezdődött el. Ennek a pontos okát utólag nehezen lehet megítélni. Tény, hogy 

az elfogadás idején, illetve az azt követő hónapokban már biztosan tudható volt, hogy a 2010-

es országgyűlési választásokat követően kormányváltásra fog sor kerülni. Egyes vélemények 

szerint a Bajnai-kormány nem akart további financiális kötelezettségeket róni a következő 

kormányra, mások szerint egyszerűen értelmetlennek tűnt elkezdeni egy olyan hosszú távú 

program végrehajtását, amellyel kapcsolatban már előzetesen megfogalmazta ellenvetéseit a 

kormányzásra készülő politikai erő. Az egyik interjúalany szerint a cselekvési terv tervezete 

még a kormányváltás előtt elkészült. „Pont a kormányváltás után kellett volna valahogy 

elfogadni, de a kormány azonnal leállította a folyamatot, és aztán magát a drogstratégiát is 

kidobták. Egyébként érdekes, hogy egy ideig húzták az időt, hogy nyáron és ősz elején még azt 

mondták, hogy nem tervezik a drogstratégia visszavonását vagy elutasítását, és ha jól emlékszem, 

csak decemberben jelentette be a kormány, hogy a drogstratégiát elutasítják. Úgyhogy ez egy 

ilyen folyamat volt, de mondom, az akcióterv tervezete megvolt, én azt láttam is.” (Sárosi Péter, 

2015, sz.k.) 

„Új drogstratégiára van szükség, mivel a jelenleg érvényben lévő - az előző kormányzat és az 

MSZP-SZDSZ által elfogadott - drogstratégia alapelvei és irányelvei nem állnak összhangban a 

jelenlegi kormány drogpolitikai alapelveivel” – fogalmazott Téglásy Kristóf, a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium ifjúságügyi főosztályának vezetője a KKB 2010. december 16-ai ülését 

követően, ahol bejelentette azt is, december 13-ai hatállyal felmentették tisztségéből Portörő 
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Péter nemzeti drogkoordinátort.49December 20-án a négy drogszakmai ernyőszervezet (ÁSZ, 

MADÁSZSZ, MADRISZ és MAT) közös sajtótájékoztatóján állt ki a kormányzat által 

visszavonásra ítélt stratégia szakmai alátámasztottsága mellett (Szalai, 2010). A szakmai 

szervezetek tiltakozásának nem volt érdemi hatása a kormányzati álláspontra, így 2011 

tavaszán kezdetét vette az új stratégia elkészítése.   

A stratégiát készítő munkacsoport tíz tagból állt: Berényi András, Kály-Kullai Károly, Koós 

Tamás, Lányi András, Nagy Zsolt, Rácz József, Urbán Zoltán, Vandlik Erika, Victorné Erdős 

Eszter, illetve a vezető, Grezsa Ferenc. A munkacsoport Budapesten, Debrecenben és Pécsett 

tartott műhelykonferenciákat, ahol ismertették a új stratégia tervezetének főbb irányvonalait. 

A stratégiát készítő munkacsoport egyik tagja, Koós Tamás a következőket mondta el a 

dokumentum készítésének folyamatáról, illetve a kapcsolódó kritikai észrevételekről: „A 

munkacsoporton belül mindenki a maga területén tapasztalattal, jártassággal, hosszú évtizedes 

gyakorlattal rendelkezett, és ismerte a rá vonatkozó területeknek a szélesebb értelemben vett 

nemzetközi trendjeit is. A munkacsoporton belül nem nagyon érzékeltem nézetkülönbséget, 

technikai kérdések körül voltak diskurzusok, de maga az anyag az viszonylag belátható keretek 

között és nagyjából egyenesen készült. Tehát a munkacsoporton belül, vagy akár a munkacsoport 

és a minisztérium megbízó része között nem láttam érdemi problémát.” (Koós Tamás, 2015, 

sz.k.) 

A tervezet első változata végül 2011. augusztus 30-án került a nyilvánosság elé, amit a szakmai 

szervezetek éles kritikákkal fogadtak. „Az idézőjelben vett szélesebb szakmában viszont voltak 

viták, ezt nem érdemes tagadni. Az, hogy ezek a viták mennyire voltak valóban társadalmi szinten 

megjelenő nézetkülönbségeknek a termékei, és mennyire egyes csoportok nézőpontjának a 

hangos képviselete, ez nyilván vitatható vagy megbeszélhető. Én úgy érzékeltem, és most is úgy 

érzékelem, hogy nyilván minden országban vannak olyan csoportok, amik sokkal inkább 

liberalizációpártiak, mint egészségpártiak, ha lehet így mondani, bár a kettő nem szükségszerűen 

ellentmondó. Nálunk inkább egy ilyen liberalizációs és döntően ártalomcsökkentési fókuszú 

gondolkozást is képviselő emberek meg kisebb szakmai érdekcsoportok, és azok viszonylag jól ki 

tudták hangosítani a saját véleményüket, és megpróbáltak abba a pozícióba kerülni, mintha ők a 

drogproblémával foglalkozó emberek összességének véleményét képviselnék, miközben ez nem 

így volt. Azért ennek a drogstratégiának volt egy szakmai konzultációja, ahol az érintett szakmai 

csoportok többsége egyetértett azzal, ami leírásra került, a szemlélettel, a felütéssel.” (Koós 

Tamás, 2015, sz.k.)  

                                                           
49 http://www.gondola.hu/hirek/149676-A_kormany_szerint_uj_drogstrategiara_van_szukseg.html (2014. 
november 19.) 

http://www.gondola.hu/hirek/149676-A_kormany_szerint_uj_drogstrategiara_van_szukseg.html
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A szakértők és szakmai csoportok mellett a munkacsoport vezetőjével jelen dolgozat szerzője50 

is megosztott néhány kritikai észrevételt a tervezetről.51 

A visszajelzéseket követően újabb, immár nem területi, hanem tematikus konzultációkra került 

sor, egyebek mellett szociális, egészségügyi, oktatási és rendészeti szervezetek részvételével.   

A szakmai és társadalmi vitat követően a szakanyag egy ideig parkoló pályára került, majd 

elkezdődtek a kormányzati-államigazgatási apparátuson belüli egyeztetések. A folyamat 

részleteit Koós Tamás és Téglásy Kristóf ismertette. „2011-2012 elejére elkészült, de utána volt 

egy miniszterváltás (…) és nyilván egy ilyen váltás, miután a minisztérium portfóliója részben 

kibővült meg átalakult, önmagában az adminisztratív okok miatt is leálltak folyamatok, és 

nyilván egy nemzeti stratégia elfogadása fontos, de a napi üzemszerű működtetéstől azért távol 

van, és nyilván azok voltak a prioritások. Aztán persze az Országgyűlés napirendjére került 

valamikor, tárgysorozatba vették, megtárgyalták, megint döntöttek róla, hát ezek nem gyors 

dolgok. Tehát én szándékos visszafogottságot nem érzékelnék az elhúzódás mögött, volt egy 

                                                           
50 A munkacsoport tevékenységéhez az EU nemzeti drogstratégiáinak összegző jellegű feldolgozásával 
kapcsolódtam. Bővebben lásd: Molnár, 2011b. 
51 1. Az online reakciók jelentős része (is) arról árulkodik, hogy a magyar lakosság nincs tisztában a drog és a 
kábítószer szavak jelentésével, ill. azok különbségével. Talán célszerű lenne ezeknek a központi 
kifejezéseknek a jelentését rögzíteni a stratégia bevezető részében, esetleg összekapcsolva a dokumentum 
új címének magyarázatával. (Az egyik netes hozzászólásra adott válaszából következtetek arra, hogy a 
jelenlegi cím pontosítva lesz.) 
2. Véleményem szerint a 2. oldalon olvasható következő mondat pontosítást igényel: "(...) a drogstratégiák, 
drogpolitikák nem kapcsolódnak a társadalmak, és ezen belül az ifjúság lelki egészségét fejlesztő nemzeti 
akciótervekhez és erőfeszítésekhez." Ezzel szemben pl. a brit stratégia 6. melléklete a "Links to other 
strategies" címet viseli, felsorolva több kapcsolódó stratégiát, pl.: Aiming high for young people: A ten year 
strategy for positive activities, HM Treasury/DCSF, 2007. 
3. A Helyzetkép, helyzetértékelés c. fejezethez talán érdemes lenne egy pár mondatos bevezetőt mellékelni, 
hogy ez a rész miért fontos a stratégiában. 
4. A 26. oldalon olvasható javaslat, miszerint a "kender képével árult" pólók stb. árusítását vissza kell 
szorítani, szerintem nem kivitelezhető, viszont alkalmas lehet arra, hogy a célcsoport tagjainak körében 
protestfogyasztást generáljon. 
5. A stratégiából hiányolom a munkahelyi drogpolitika témakörét. Úgy vélem, a részterület beemelése 
összhangban lenne az aktuális kormányzati filozófiával, amelyben központi elemként jelenik meg a 
munkaalapú társadalom víziója. Jelenleg az USA-ban a kapcsolódó munkaügyi konfliktusok kezelésének 
lehetőségeit és gyakorlatát tanulmányozom, és úgy látom, a területen tapasztalható hazai elmaradás 
ledolgozását mielőbb el kell kezdeni. Ahogy a munkaerőpiac strukturális problémái oldódnak, úgy válik majd 
egyre inkább prioritássá a munkavállaló lelki egészsége. Én abban bízom, hogy ez a folyamat meg fog indulni 
a következő nyolc év során. A témakör túlmutat a kábítószerek problematikáját, de érdemes lenne 
hivatkozási alapot teremteni a jövőbeni munkahelyi intervenciók számára. (vö. USA drogstratégia 2011, p. 
17.) 
6. Tekintettel arra, hogy a stratégia tudományos bizonyítékokon alapul, megfontolandó a tudományos 
jellegű hivatkozások, ill. irodalomjegyzék alkalmazása. 
7. Bár ez a változat még csak tervezet, de fontosnak tartom megemlíteni, hogy a formátum átalakítása talán 
kedvezőbbé tehetné a dokumentum fogadtatását. Jó lenne egységes formátumban újrarajzolni az ábrákat, 
továbbá olvasóbarát és jó hangulatú tipográfiai megoldásokat alkalmazni. Nagyon jó minta ilyen 
szempontból az idei amerikai és a brit, továbbá a cseh, az ír vagy a spanyol stratégia. Hazai példaként az Új 
Nemzedék Jövőjéért program vitairatát említeném. (Molnár Dániel: Néhány észrevétel az új 
drogstratégiával kapcsolatban. Email dr. Grezsa Ferencnek, 2011. szeptember 11.) 
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csomó technikai, adminisztratív, ilyen-olyan ügy. Nyilván volt akkor az államigazgatáson belül is 

egy olyan kérdés, hogy kinyílt ez a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, NSRK, ami a KIM-nek52 

egy keretrendszere volt, hogy hogyan nézzenek ki Magyarországon a stratégiák, szakpolitikák, 

hosszú távú programok, koncepciók satöbbi, és akkor ezt a drogstratégiát is megpróbálták 

belepasszírozni. Aztán ezen hosszasan huzakodtunk, hogy abba a keretrendszerbe ez belefér-e, 

nem fér bele, ráadásul a stratégia jórészt meg volt írva, mire ez a keretrendszer kijött, akkor még 

mindig nem volt hozzá kézikönyv, hogy pontosan hogyan kell. Azon kívül, hogy volt egy 

minisztériumi átszervezés, volt egy koncepcióváltás is, ami hát majdnem egy évet jelentett, hogy 

mit is értünk stratégia alatt, és a stratégiának mik a kötelező elemei és mik nem. Most nem a 

tartalmi, hanem formai okokból, és akkor ilyen hosszas huzavona ment a KIM-mel, hogy most 

akkor szerintük ezt kellene hozzáírni, szerintünk meg nem, vagy honnan lehet ezt 

megfinanszírozni, meg hatástanulmány, meg ez meg az. Tehát nagyon sok minden volt ott 

egyszerre.” (Koós Tamás, 2015, sz.k.)  

„(…) 2012 nyarára kialakult egy olyan anyag, ami tükrözte az államigazgatás egyes szereplői 

álláspontját, mi megvalósítható, mi nem, emellett az új Btk. kidolgozása is folyamatban volt, 

ezekkel mind össze kellett hangolni. Mindeközben 2012-ben átalakult a minisztérium, létrejött az 

EMMI, ezzel együtt miniszterváltás is történt, és érthető módon miniszter úr azt kérte, hogy ő 

szeretné ezt az anyagot áttekinteni. Annál is inkább, mivel neki személyes affinitása is volt a 

területhez, mivel ő is és az ő édesapja is - most Balog Zoltánról beszélek- szenvedélybetegekkel 

foglalkozott. Nem drogosokkal, leginkább alkoholbetegekkel, meg ehhez kapcsolódó különböző 

problémákkal, így ez az egész mentálhigiénés terület neki nem volt új, ő ezt szerette volna átnézni, 

amit meg is tett. Nyilván egy ekkora minisztérium, mint az EMMI átalakításánál nem lehetett ez 

az elsődleges feladat, így ez időt vett igénybe valóban. Amikor áttekintette, javasolt 

változtatásokat, rövidítéseket, az élethez való hozzáigazítást, és utána elindult a maga útján. Azt 

tudni kell, hogy egy ilyen fontosabb anyagnak a keresztülvitele azt tekintve, hogy ez a BM-től 

kezdve, rengeteg jogszabályt, és sok mindent érint, tehát ez egy lassú folyamat. Ez 2012 vége fele 

elindult és az országgyűlés 2013 októberében fogadta el. Én nem mondom, hogy ezt nem lehet 

gyorsabban csinálni, de nem volt  kiugróan lassú folyamat, az a háromnegyed év, ami idő alatt ez 

végigment a közigazgatás különböző szintjein. A 2012 tavaszától év végéig húzódó időszakra 

pedig az átalakítás és a miniszterváltás a magyarázat.” (Téglásy Kristóf, 2015, sz.k.) 

A stratégiát végül 2013 őszén fogadta el az Országgyűlés a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 

szóló 80/2013. (X. 16.) OGY határozattal. 

 

                                                           
52 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
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V.4.2 A dokumentum bemutatása 

A dokumentum címe határozott politikai üzenetet hordoz, amely politikai döntés 

eredményeként született meg. „Nem ez volt a neve, a stratégia eredeti címe. A közigazgatási 

egyeztetés során a Kábítószer-probléma kezelését célzó stratégia volt a dokumentum címe. (…) 

Azonban az eredeti cím nem volt megfelelő döntéshozók számára, így a stratégiáról szóló döntés 

során módosult a cím is.” (Müller Éva, 2015, sz.k.) 

Valószínűsíthetően az előzmények okán a stratégia több oldalon keresztül részletezi saját 

újszerűségének meghatározó elemeit. Ezek az elemek a következők: a tiszta tudat és a józanság 

középpontba helyezése, egészségfejlesztő megközelítés érvényesítése, felépülés-központú 

szemléletmód, közösségi irányultság és a szubszidiaritás elvének érvényesítése, Kárpát-

medencei hatókör, illetve következetes, külön fogalomtárban rögzített jelentésekhez 

illeszkedő szóhasználat. Mindezeket kiegészítik a felsoroltakból levezethető üzenetek, például 

a kábítószer-használatot elutasítók számára annak a megerősítését, hogy „jó úton járnak, 

tudnak és képviselnek valamit, amit érdemes másoknak is továbbadni.” (NDS, 2013:7-10) 

Az 12. és 28. oldal közötti fejezetben a stratégia az aktuális – pontosabban, az elérhető 

információk korlátozottsága (vö. IV. fejezet) miatt a 2007-2011 közötti időszakból származó 

adatokra hivatkozó – kábítószerügyi helyzetképet vázolja fel. Néhány alfejezet, pl. a 

kortárscsoportokkal vagy a médiával foglalkozó, teljes mértékben nélkülözi a számszerűsített 

adatokat. A helyzetfeltárás sajátosságai miatt nem tűnik kellően alátámasztottnak a fejezet 

egyik végső következtetése, miszerint „hazánkban az elmúlt négy‒öt évben a kábítószer-

probléma súlyosbodott.” (NDS, 2013:26) 

A jövőképet felvázoló alfejezet négy területen határoz meg részben számszerűsített 

vállalásokat: tiltott szerek fogyasztása a felnőtt populációban (vállalás: életprevalencia 

értékének csökkenése), tiltott szerek fogyasztása fiatalkorúak körében (vállalás: fogyasztók 

arányának csökkenése, az alkohol és gyógyszer együttes fogyasztásának 2%-os csökkenése), 

kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás (vállalás: az esetszám csökkenése), illetve 

általános megelőzési lefedettség mértéke az iskolákban (vállalás: minőségbiztosítási 

szempontból megfelelő programok működtetése). 

A célokat az NDS három beavatkozási területhez kapcsolja: egészségfejlesztés, kábítószer-

megelőzés; Kezelés, ellátás, felépülés, illetve kínálatcsökkentés. A célok részletezése 

valamennyivel kisebb terjedelmű részét képezi a dokumentumnak, mint az előző két stratégia 

esetében: míg azokban a céltételezés volt a legnagyobb terjedelmű fejezet, addig ebben a 

szakanyagban a teljes terjedelem negyedét – a mellékleteket nem számítva harmadát – foglalja 

el ez a rész.  
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V.4.3 Értékelés 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia érdemi értékelésére csak később kerülhet sor, az értekezés 

benyújtásakor csak vélemények állnak rendelkezésre a dokumentum minőségével és 

hatékonyságával kapcsolatban. 

„Amit én itt fontosnak tartok az több szempont. Az egyik az, hogy a drogstratégia mennyiben tud 

tényleg közös gondolkodási keretet biztosítani ilyen módon pedig a fejlődés keretévé válni. És 

most úgy tűnik, hogy a szakma által el nem fogadott drogstratégiának, egyébként sem vezetett 

szakmapolitikai környezetben erre nulla esély van. Most túlélési reakciók vannak, semmifajta 

építkezés. (…)” (Topolánszky Ákos, 2015, sz.k.) 

 

V.5 Kitekintés: az alkoholstratégia tervezete 

A magyarországi alkoholproblémák jelentőségével már legalább azóta érzékelik az ország 

sorsát szem előtt tartó politikusok, hogy a jelenség társadalmi problémaként jelentkezett. Ezt 

az időszakot Kelemen (1989) a reformkorhoz kapcsolja. Széchenyi a Selyemrül című írásában 

emeli fel szavát a pálinkafőzéssel szemben: 53  „A pálinka-főzés, nem tagadhatni, nagy 

nyereséggel jár, s még sokkal nagyobbal járhat, de ugyan milly áron? Nem csekélyebbért, mint 

számtalan embertársainknak lealacsonyitásával, testi és lelki meggyilkoltatásával (…)” 

(1840:20) A pálinkafogyasztás megítélésében Kossuth Lajos is hasonló álláspontot foglalt el, a 

Pesti Hírlapban Pálinkamirigy címen megjelentetett vezércikkében arról értekezett, hogy a 

pálinkát „kémiai laboratóriumokba” kellene száműzni, egyúttal kritikával illette mindazon 

városi elöljárókat, akik csak pálinkáskorsó (!) mellett voltak hajlandók ülésezni (Erdmann, 

2002). A szervezett alkoholellenes fellépés a XX. század elején kezdődött meg Magyarországon, 

amelynek egyik csúcspontja a kormányzati támogatással lebonyolított X. ICAA54 (International 

Congress Against Alcoholism) kongresszus volt 1905-ben, amelyen több ezren vettek részt, a 

külföldi szaktekintélyek mellett 57 hazai egyesület és 36 vidéki törvényhatóság képviselői 

(Buda, é.n., Legát, 2014). Az absztinencia propagálásában jelentős szerepet vállaltak a magyar 

munkásmozgalom aktivistái, illetve a Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikusai, pl. 

                                                           
53 Egyúttal viszont kiáll a kendertermesztés mellett: „S így, a pálinkaégetés, mellyet sok mint valami felette 
ártalmast meg sem kezd, vagy önként abban hágy, a kevésbé kétkedőket pedig egyenesen elfogja attul 
tiltani a törvény, - remélhetőleg soha vagy legalább mindaddig nem fogja alkotni mezei gazdaságunk 
nevezetesb ágazatát, míg jobb s közönségesb nevelés utáni csinosodás meg nem semmisíti a pálinka 
csábjait. Repcze, kender, répaczukor a mezei gazdaságnak felette szép ágai, mert nem kevésbé gazdagitják 
az egyest mint a nagy közönséget (…)” (Széchenyi, 1840:21-22)     
54 A rövidítés azóta már az International Council on Alcohol and Addictions-t jelöli, amelynek 
megalapításáról – amire 1907-ben került sor – a budapesti kongresszuson született döntés. 
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Hamburger Jenő, Bolgár Elek, Vágó Béla, Madzsar József, Doktor Sándor és Rónai Zoltán 

(Kárpáti, 1973). 

A II. Világháború és az 1956-os forradalom közötti időszakban a teljes tagadás jellemezte az 

alkoholproblémák kezelését. A forradalom leverését követő időszak puha diktatúrájának 

kettős kötés-mechanizmusa sajátos választ adott az államszocializmus időszakában is létező 

alkoholproblémákra. 1959-ben országszerte elkezdték létrehozni az Alkoholellenes Klubokat. 

Az Anonim Alkoholisták első magyarországi gyűlésére csak 1988-ban került sor. (B. Erdős és 

mtsai., 2011b) A második csoport Pécsett jött létre, gyűléseiket a JPTE „Tanárképzőjén”, a 

jelenlegi PTE Bölcsészettudományi Karának Ifjúság  úti épületében tartották. (Kelemen, 

1994:158) A rendszerváltozás után további városokban is megalakultak a csoportok, a heti 

gyűlések száma 2010-ben már közelítette a másfél százat.  (Madácsy, 2013) 

Az alkoholstratégia készítésének folyamatáról az egyik szerző, Koós Tamás a következőket 

mondta: „2005-ben kezdődött el ennek [az alkoholstratégiának] az előkészítése, az akkori 

egészségügyi minisztériumi vezetés jelezte, hogy szükségesnek tartana egy ilyet, és akkor 

elkezdtük ezt csinálni. Elkészült az anyag 2006-ban, és az akkori helyettes államtitkárnak adtuk 

át. (…) Két évig nem történt semmi, mással voltak elfoglalva, és akkor elővették. (…) 2009-ben 

megfrissítettük, nyilván egy-két dolog változott, intézményi körülmények stb., és akkor megint 

bekerült, és akkor megint nem történt semmi.” (Koós Tamás, 2015, sz.k.) 

Az Országos Addiktológiai Centrum által jegyzett 2009-es tervezet egy 61 oldal terjedelmű 

szakanyag, amelynek legnagyobb terjedelmű része a magyarországi alkoholügyi helyzet 

felvázolásával foglalkozik. A III., Helyzetelemzés című fejezeten (10-28.) kívül ide sorolható a 

IV. is, ami a Válaszok az alkohol-problémára Magyarországon címet viseli (29-55.).  Előbbiben 

kapnak helyet az alkoholfogyasztási szokásokat bemutató, az egészségkárokra és az 

egészségterhekre vonatkozó adatok. Utóbbi a jogszabályi környezet, a magas kockázatú 

csoportokra és magatartásokra irányuló intervenciók, a megelőzés és a kezelőrendszer 

bemutatásával foglalkozik. 

A céltételezés a stratégiai tervezet végén kap helyet (56-62.). A szerzők 15 területet 

nevesítenek, amelyek szerepet kell, hogy kapjanak az alkoholproblémák kezelésében. 

1. Információhoz való jog biztosítása 

2. Adópolitika az alkohol-probléma csökkentése érdekében 

3. Adópolitika a fenntartható alkoholpolitika érdekében 

4. Hozzáférés szabályozása 

5. Alkohol-elárusítás engedélyezési rendszerének átalakítása 

6. Ittas vezetés 
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7. Illegális előállítás visszaszorítása 

8. Marketing korlátozása 

9. Területi egészségügyi és szociális intézményrendszer közös indikátorai  

10. Szociális intézmények fejlesztése 

11. Egészségügy korai kezelésbe vételi programjai, az alkoholbetegek ellátását végző 

egészségügyi szolgáltatások szakmai és kapacitás fejlesztése, területi kiegyenlítés 

felzárkóztatással 

12. Közösségi önsegítő tevékenységek 

13. Célzott kutatási program az alkohol-probléma különböző aspektusainak 

megismeréséért 

14. Alkoholjelentés infrastruktúrája és módszertana 

15. Alkoholpolitikai koordinációs mechanizmusok 

A tervezet elkészülése után nyilvánosságra került, viszont érdemi egyeztetés nem volt a benne 

foglaltakról. Három évig gyakorlatilag nem történt semmi az anyaggal, aztán „2012-ben Balog 

Zoltán lett a miniszter az EMMI-ben, aki ezt fontosnak tartotta, és akkor egy szakpolitikai 

program keretében újra elővette”, továbbá a Nemzeti Drogellenes Stratégiában „az 

Országgyűlés kvázi utasítást adott a Kormánynak, hogy készítsen egy lelki egészség meg egy 

alkoholstratégiát. Ezért a kontextusa is más lett. Nem tudtuk explicite beleírni, de benne van, hogy 

egy drogstratégia önmagában nem is értelmezhető, csak úgy, hogy ha a lelki egészség 

kontextusában és az alkoholproblémáktól nem leválasztva kezeljük.” (Koós Tamás, 2015, sz.k.) 

Ennek ellenére a stratégia Országgyűlés általi megtárgyalására és elfogadása továbbra sem 

került sor. A folyamat alakulásában kétségkívül szerepe van annak, hogy az alkohol különleges 

termék, amelyhez jelentős közvetlen és közvetett egészségi ártalmak és társadalmi károk 

kapcsolódnak. (Buda, 2005a) Ennek ellenére – vagy éppen ezért – „[a]z alkohol az 

Magyarországon tabutéma sok tekintetben. Az emberek számára, a családok számára, a 

közösségek számára és – nem meglepő módon – a kormányzat számára is. Kormányzati szinten 

sok az érdekelt fél, aki befolyásolni tudja a döntéshozatalt így, úgy vagy amúgy. Ugyebár ipari 

érdekcsoportok minden országban megpróbálják az érdekeiket érvényesíteni. Ez az egyik. 

Másrészt meg az is benne van, hogy a társadalom erről nem nagyon szeret beszélni. Az 

alkoholfogyasztás okozta károk többé-kevésbé tabutémának minősülnek, a családon belüli 

erőszaktól kezdve a gyermekbántalmazáson át a szociális kérdések sorozatáig, egyedül az ittas 

vezetés az, ami be tudott emelkedni a napi politika látóterébe, és ott Magyarország 

tulajdonképpen sikeresnek mondható. Van egy kulturális meghatározottsága és van egy konkrét 

érdekcsoportok általi befolyásolás is.” (Koós Tamás, 2015, sz.k.) Müller Éva is hasonló 

tényezőkre utalt: ”[a]z alkoholpolitikában, én azt gondolom, ha a meglévő jogszabályainkat, a 

meglévő törvényeinket betartatnák, akkor is egészen komoly egészségpolitikai intézkedéseket 
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tudnánk hozni. Igazából csak ezeknek a betartatása lenne az első lépcső, és aztán nyilván lehetne 

az integrációkat bővíteni, és kevés ráfordítással is lehetne működni. De az kétségtelen, hogy 

bármilyen átfogó intézkedés is történne az alkoholpolitika terén, az jelentős ellenérdekeltséget 

vált ki az érintett szereplők felől. (…) A másik pedig, hogy a társadalmi érzékenység is egy 

meghatározó dolog lehet. Azt feltételezem, hogy valamilyen módon a döntéshozóknál ez 

megjelenik. Addig, amíg – egy kicsit közhelyes leszek, elnézést érte – addig, amíg az alkoholkérdés 

az életünk részének tűnik. Van ennek tradíciója, tényleg nem akarok közhelyekbe fulladni, addig 

a kábítószerkérdésnél egészen más társadalmi attitűd figyelhető meg, és azért látjuk, hogy a 

szigorító intézkedésnek a társadalmi elfogadottsága helyenként kifejezetten jelentős.” (Müller 

Éva, 2015, sz.k.) Pettkó András szerint azért nincs elfogadott alkoholstratégia, „mert ez nem 

hoz szavazatot és nem is visz szavazatot. „A politika az nagyon racionálisan gondolkodik. 

Minden országban azzal foglalkozik, ami szavazatokat hoz, vagy szavazatokat megtart. Ha 

bármelyik kormány azt mondaná, hogy csináltam egy alkoholstratégiát, mi történne? Semmi. Ha 

azt mondaná, hogy csináltam a kábítószer-probléma visszaszorítására egy stratégiát, akkor 

biztosan van egy választóréteg, aki azt mondja, hogy na, a kormány csinált valamit. 

Megkockáztatom azt, hogy míg az alkoholfogyasztásnál megvan az a bizonyos összekacsintás, a 

jelenleg illegális drogfogyasztásnál nincs ez az összekacsintás a társadalomban. És 

tulajdonképpen ezért nem éri meg a súlyánál jobban foglalkozni ezzel és még több pénzt rátenni, 

holott tudjuk, hogy rengeteg alkoholfüggő van.” (Pettkó András, 2014, sz.k.) Az egyik 

addiktológus interjúalany az alkoholproblémák negatívumai mellett azok sajátos, 

makroszinten jelentkező hozadékát is megemlítette, ami szintén hozzájárulhat a politika 

világának sajátságos érdeklődéséhez. „Azért »jó« az alkohol, mert az alkoholista átlagosan 62,5 

éves korában meghal. Éppen a nyugdíj előtt két másodperccel, addig végiggürizte az életét, ivott, 

fogyasztott, a fizetését behordta a sarki kocsmába, és végül, amikor jönne a jól megérdemelt 

pihenés, akkor elpatkol. A modern társadalmaknak az ideális segítője az alkohol.” (Szemelyácz 

János, 2012, sz.k.)    

A dolgozat lezárásakor, 2016 tavaszán nem tudható, hogy Magyarországon mikor lesz az 

Országgyűlés által is jóváhagyott, nemzeti szintű alkoholstratégia. A kormányzati szándék 

meglétére utal a 2014 decemberében közzétett, „Egészséges Magyarország 2014-2020” 

Egészségügyi Ágazati Stratégia55 című szakanyag tervezési változata, amely a megvalósulást 

segítő szakpolitikai programok között említi a Szakpolitikai Program az Alkoholprobléma 

Visszaszorítására 2014-2018 című dokumentumot (p. 72). A stratégiai tervezet további sorsát 

illetően a terület szakértője nem tudott konkrétumokat említeni. „Alkoholügyben semmire nem 

                                                           
55 
http://www.kormany.hu/download/e/a4/30000/Eg%C3%A9szs%C3%A9ges_Magyarorsz%C3%A1g_e%C3%
BC _strat%C3%A9gia_.pdf (2015. február 5.) 

http://www.kormany.hu/download/e/a4/30000/Eg%C3%A9szs%C3%A9ges_Magyarorsz%C3%A1g_e%C3%BC%20_strat%C3%A9gia_.pdf
http://www.kormany.hu/download/e/a4/30000/Eg%C3%A9szs%C3%A9ges_Magyarorsz%C3%A1g_e%C3%BC%20_strat%C3%A9gia_.pdf
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számítok. Nekem az az érzésem, hogy ez nem fog átmenni. A miniszter személyes elkötelezettségét 

ismerjük, ő, azt gondolom, elkötelezett és támogató. Az egy másik kérdés, hogy még egy 

minisztériumi szintű programot is nagyon nehéz kormányokon áttolni, hogy ha az őt nem érdekli, 

vagy nem akarja. Nem számítok semmire. Annyit tudunk, hogy most már Magyarország az 

egyetlen ország az Európai Unióban, amelyiknek nincs valamilyen szinten írásban és deklarált 

alkoholpolitikája. Tehát rajtunk kívül már nincs olyan uniós ország, aminek ne lenne. Már 

Máltának is van. Tehát itt tartunk.” (Koós Tamás, 2015, sz.k.) 
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VI. A kábítószer-jelenséghez kapcsolódó főbb jogszabályok 1990 és 

2014 között 

A fejezetben a kábítószer-probléma kezeléséhez kapcsolódó két legfontosabb jogterület, a 

büntetőjog és a szociális jog változásait tekintem át, egyúttal ismertetem a releváns 

jogszabályokat és határozatokat. 

 

VI.1 Büntetőjogi felelősségre vonás 

A kábítószer-politika témakörének meghatározó jelentőségű kérdései érintik a büntetőjog 

területét. Az állítás bizonyításához elegendő rápillantanunk az Országgyűlés drogügyi 

felszólalásainak tartalmára (lásd a IX.3.2 alfejezetben), amelyek egyik központi témaköreként 

azonosíthatók be a büntetőjogi felelősségre vonás kérdései. Miért minősülnek 

bűncselekménynek a kábítószeres cselekmények? Milyen tényállásokat nevesített és rendelt 

büntetni a jogalkotó az 1990-2014 közötti időszakban? Milyen dilemmák merültek fel a 

jogalkalmazás során? Jelen alfejezetekben ezekre és ehhez kapcsolódó kérdésekre próbálok 

választ adni. 

 

VI.1.1 A büntetőjogi felelősségre vonás elméleti alapjai 

A büntetőjogi tételes szabályozás ismertetése előtt szükséges annak elméleti tisztázása, hogy 

a jogtudomány miben látja a büntetőjogi felelősségre vonás alapját. Az Alkotmánybíróság a 

büntetőjogi szankció alkotmányos értelemben vett tartalmát és rendeltetését a 

következőképpen fogalmazta meg: „[a] büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima 

ratio. Társadalmi rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének szankciós zárköve legye. A 

büntetőjogi szankció, a büntetés szerepe és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének 

fenntartása akkor, amikor már más jogágak szankciói nem segítenek.” (30/1992. [V. 26.] AB 

határozat) 

Az Alkotmánybíróság 13/2002. (III. 20.) AB határozata szerint a büntetőjogi jogkövetkezmény 

az emberi szabadságjogokat szükségképpen, rendeltetésénél fogva korlátozza. A társadalmi 

együttélés miatt ugyanis az egyes emberi jogok nem abszolutizálhatók; egyes esetekben egyes 

alapjog gyakorlása ütközhet más alapjoggal, illetve a közösség egészének érdekeivel. Az állam 

azonban csak akkor nyúlhat az alapvető jog korlátozásának végső eszközéhez, ha másik jog 

védelme vagy érvényesülése semmilyen más módon nem érhető el, és a korlátozás csak olyan 

mértékű lehet, amennyi ehhez feltétlenül szükséges56. Erre tekintettel ki kellett alakítania az 

                                                           
56 Az alapvető jogok korlátozásának kritériumait a 2/1990. (II. 18.) AB határozat tartalmazza. 
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alapvető jogok korlátozhatóságának garanciális szabályait, amelyet az Alaptörvény Szabadság 

és felelősség fejezete tartalmaz. 

I. cikk 

(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. 
Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme 
érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető 
jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 

A büntetőjogi felelősségre vonással kapcsolatban – az emberi szabadság korlátozhatósága után 

– két jogág specifikus alapelvre, a „Nullum crimen sine lege”57 és a „Nulla poena sine lege”58 

kell a következőkben kitérni. Az első alapelvnek megfelelő szabályozás az Alaptörvény 

Szabadság és felelősség fejezetében is megtalálható 

XXVIII. cikk 

 (4) Senki nem nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény miatt, 
amely az elkövetés idején a magyar jog vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai 
Unió jogi aktusa által meghatározott körben – más állam joga szerint nem volt 
bűncselekmény. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk., egyébként a 

Btk. rövidítés összefoglalóan az új Btk.-ra és a már nem hatályos 1978. évi IV. törvényre 

egyformán érvényes tartalommal bír; utóbbi speciális rövidítése: a régi Btk.) már mindkettő 

alapelvet tartalmazza. 

1. § (1) Az elkövető büntetőjogi felelősségét csak olyan cselekmény miatt lehet 
megállapítani, amelyet – a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai alapján 
büntetendő cselekmények kivételével – törvény az elkövetés idején büntetni rendelt. 

(2) Bűncselekmény elkövetése miatt nem lehet olyan büntetést kiszabni vagy intézkedést 
alkalmazni, amelyről törvény az elkövetés – vagy a 2. § (2) bekezdés alkalmazása esetén az 
elbírálás – idején nem rendelkezett. 

Az alapjogok és alapelvek érvényesülését – a fentiek tükrében – a bűncselekmény-fogalom 

tisztázásával lehet megvizsgálni. A bűncselekmény-fogalom a büntetőjog-tudomány egyik 

alapfogalma, jelentőségét az adja, hogy szinte valamennyi egyéb büntetőjogi fogalom a 

bűncselekmény fogalmához való viszonyától függően foglalja el helyét a tudományág 

rendszerében. A fogalom kidolgozása a klasszikus büntetőjogi iskolához köthető (Földvári, 

1997:75-76). Ennek eredményeképpen jött létre a Liszt/Beling féle bűncselekmény-fogalom: 

A bűncselekmény a tényállásszerű, jogellenes és bűnös cselekmény. 

A büntetőjog elmélete tradicionálisan megkülönböztetést tesz a formális és a materiális 

jogellenesség között (Mészáros, 2008). A formálisan jogellenesség a normaszegés, a 

                                                           
57 Amit törvény nem nyilvánít büntetendő cselekménynek (magatartásnak), azt nem lehet bűncselekménynek 
tekinteni. 
58 Nem lehet olyan büntetést kiszabni, amelyet törvény nem tartalmaz. 
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jogszabállyal való ellentétesség; a lényege tehát, hogy a cselekmény elkövetését valamilyen 

jogszabály tiltja vagy előírja (Balogh, 2007:32). A materiális jogellenesség tana szerint az a 

magatartás jogellenes, amely valamely jogrend által védett érdeket, értéket sért vagy 

veszélyeztet. Ez a fogalom-meghatározás már indokát adja annak, hogy a törvényhozó miért 

nyilvánít valamely cselekményt bűncselekménnyé.59 

A büntető törvénynek is meg kell határoznia a bűncselekmény fogalmát, mert ezzel teremti 

meg a szabályozás szilárd elvi alapjait, és így mozdítja elő leghatékonyabban a helyes 

joggyakorlat kialakulását. A fogalom-meghatározás garanciát biztosít arra nézve, hogy aki nem 

követett el bűncselekményt, az ellen ne folyjon eljárás, aki viszont bűncselekményt követett el, 

vele szemben a törvényben meghatározott keretek között folyjon az eljárás. Az új Btk. ennek 

megfelelően a bűncselekmény fogalmát a következőképpen szabályozza: 

4. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha e törvény a gondatlan elkövetést is 
büntetni rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, 
és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli.60 

A bűncselekmény-fogalom elemei a cselekmény, a bűnösség, a büntetni rendeltség és a 

társadalomra veszélyesség. A klasszikus iskola által meghatározott fogalom és a Btk.-ban 

kodifikált bűncselekmény közötti eltérés, hogy a bűnösség helyett a szándékos és gondatlan 

elkövetésre való utalás jelenik meg, a tényállásszerűség helyett a büntetni rendeltség kifejezést 

használja, valamint tartalmi követelményként a társadalomra veszélyesség is megjelenik. Ha a 

négy fogalmi elem közül bármelyik hiányzik, nem valósul meg bűncselekmény. 

Magatartás nélkül nem jön létre bűncselekmény, így a cselekmény a Btk. Különös részében írt 

törvényi tényállásba beilleszthető magatartás, amely megvalósulhat aktív magatartással és 

mulasztással is. 

A bűnösség kapcsán a Btk. a bűnfelelősség elvét vallja, azaz az elkövető és cselekménye közötti 

pszichikus viszony alakul ki, amely miatt neki ezt a cselekményt felróhatjuk. E pszichikai 

kapcsolat alapja a tények ismerete, vagyis az elkövető tisztában van – vagy tisztában lehetne – 

cselekményével és annak következményeivel. Két alakzata a szándékosság és a gondatlanság.61 

                                                           
59 Ilyen értelmezés mellett a formális jogellenesség a tényállásszerűséggel, míg a materiális jogellenesség a 
társadalomra veszélyesség fogalmával azonosítható. „Erre tekintettel a jogirodalomban elterjedt nézet 
szerint indokolatlan a két kategória (jogellenesség, társadalomra veszélyesség) párhuzamos használata: A 
magyar anyagi büntetőjogban a társadalomra veszélyesség egyúttal a tételes jogban használt fogalom is, 
ezért alkalmazása általában elsőbbséget élvez”– állapítja meg Balogh Ágnes. (2007:32) 
60 Az új. Btk. szempontjából kiemelendő az 1978. évi IV. törvény bűncselekmény-fogalmának továbbvitele és 
ezzel lényegében a szerves jogi kontinuitás megteremtése a két büntető anyagi kódex között. 
61 Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartása következményeit kívánja (egyenes szándék) 
vagy a következményekbe belenyugszik (eshetőleges szándék). Az elkövetőnek szándékos elkövetés esetén 
ismerni kell a cselekménye végrehajtásához szükséges körülményeket és tényeket, tudnia kell, hogy a 
magatartása veszélyes a társadalomra, eredmény-bűncselekményeknél tisztában kell lennie azzal, hogy 
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A büntetni rendeltségben ölt testet a „Nullum crimen sine lege” elve, azaz a jogalkotó valamely 

magatartást az absztrakt társadalomra veszélyesség miatt nyilvánít büntetendővé, és az ilyen 

magatartás megvalósítójával szemben a Btk. Különös részében meghatározott büntetést 

helyez kilátásba. A büntetni rendeltség tehát egyenlő a tényállásszerűséggel, hiszen akkor 

rendeli a cselekményt a törvényhozó büntetni rendeltnek, ha az megfelel a Különös rész 

valamelyik törvényi tényállásának. Ebben a megfogalmazásban is megjelenik a garancia arra 

nézve, hogy büntetni rendelt magatartás kizárólag a Btk. valamely törvényi tényállásában 

ölthet testet, azaz a bűncselekménynek csak törvény minősíthet egy magatartást. 62  Ez az 

Alaptörvénnyel és az Alkotmánybíróság fentebb hivatkozott álláspontjával is összhangban van. 

A társadalomra veszélyesség a Btk. bűncselekmény-fogalmának sokat vitatott fogalmi eleme. 

A követelményt maga a törvény értelmezi a következők szerint: 

4. § (2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások 
személyét vagy jogait, illetve Magyarország Alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, 
állami rendjét sérti vagy veszélyezteti. 

A társadalomra veszélyesség fogalma a büntetőtörvénykönyv általános részéről szóló 1950. 

évi II. törvényben (Btá.) jelent meg. A Btá. 1. § (3) bekezdése szerint: „Bűntett az a társadalomra 

veszélyes cselekmény, amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli”. A jogalkotó a társadalomra 

veszélyesség fogalmát a magyar büntető anyagi jog történelmében először az alábbi szöveggel 

kodifikálta: „A társadalomra veszélyes cselekmény minden olyan tevékenység, vagy mulasztás, 

amely a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok 

személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.” (1950. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés) A 

társadalomra veszélyesség filozófiai fogalmának törvényi meghatározása a szocialista 

büntetőjog – a korábban hatályos büntető jogszabályokkal szembeni – ideológiai 

felsőbbrendűségét volt hivatva biztosítani. 63  A társdalomra veszélyesség fogalmának 

értelmezése alapvetően az egyes szerzőknek a bűncselekmény-fogalmának tartott eltérő 

fogalmi ismérveiből fakadnak.64 

                                                           
magatartása alkalmas annak előidézésére, előre kell látnia a magatartása várható következményeit is. 
Gondatlansággal követi el a bűncselekményt, aki magatartása következményeit előre látja, de könnyelműen 
bízik azok elmaradásában, és az is, aki azért nem látja előre a lehetséges következményeket, mert a tőle 
elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. 
62 Emiatt a Btk. esetében nem találhatunk alacsonyabb jogszabályi szinten megfogalmazott végrehajtási 
szabályokat. 
63 A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről 1878. évi V. törvénycikk (ún. Csemegi 
kódex) 1. §-ának meghatározása („Bűntettet vagy vétséget csak azon cselekmény képez, melyet a törvény 
annak nyilvánít.”) megelégedett a bűncselekmény formál-logikai meghatározásával, nem határozta meg a 
büntetőjogszabályok feladatát. 
64 Berkes György szerint a bűncselekmény fogalmi elemei: tényállásszerű, társadalomra veszélyes 
(összefoglaló elnevezéssel: büntetendő), bűnös cselekmény. Földvári József szerint a bűncselekmény-
fogalom ismérvei: cselekmény, társadalomra veszélyesség, tényállásszerűség (büntetni rendeltség), 
bűnösség. Békés Imre szerint a bűncselekmény: társadalomra veszélyes, bűnös és büntetendő cselekmény. 
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A társadalomra veszélyesség kétféle módon valósulhat meg. Ha a magatartás a társadalmi 

viszonyokat sérti, akkor az életviszonyok hátrányos megváltozása már bekövetkezett, és 

veszélyezteti, ha az elkövető magatartása csak megteremti az életviszonyok hátrányos 

megváltozásának lehetőségét. 

A bűncselekmény fogalmából kiindulva eljutottunk tehát addig, hogy a törvényalkotó a Btk. 

kodifikálása során a materiális bűncselekmény-fogalom meghatározásával körülírta a 

bűncselekmény elkövetéséhez szükséges általános feltételeket. 

A Btk. Különös részében megfogalmazott tényállás kiindulópontja és vezérgondolata a jogi 

tárgy, amelynek sértése vagy veszélyeztetése veszélyes a társadalomra. A jogi tárgy alatt a 

társadalom elemi érdekei értendők, amelyeket a büntetőjog, oly módon véd, hogy a 

büntetendőnek ítélt cselekményeket büntetőjogi normák megalkotása révén büntetés 

kilátásba helyezésével tiltja. A jogi tárgy a társadalmi rend jogilag védett absztrakt értéke, 

amelynek betartása a társadalom, a közösség érdeke, és az embereknek az érdekekhez fűződő, 

személyhez rendelt, értékelt kapcsolat értendő65, és amelyet az elkövető magatartása sért vagy 

veszélyeztet. Fajai alapján megkülönböztetünk általános, különös és egyedi tárgyat (Földvári, 

1997:95-96). 

Az általános tárgyat minden bűncselekmény sérti, hiszen az a társadalmi viszonyok 

összességének védelmét ellátó jogrend közvetlenül nem sérthető, csak konkrét társadalmi 

viszonyok sérelmén keresztül. Emiatt a jogi tárgy nem része a törvényi tényállásnak. Ha van 

egy társadalmi viszony, amelynek fennállásához társadalmi érdek fűződik, ugyanakkor tartani 

lehet attól, hogy ellene irányuló cselekményeket követnek el, a törvényhozó törvényi tényállás 

megalkotásával igyekszik védeni a támadásokkal szemben. 

A jogi tárgy a büntetőjogi tényállások felépítésének elismert alapja, irányadó beosztási 

szempont a Különös részben a bűncselekményi tényálláscsoportok megalkotásánál. A 

jogalkotás és a jogalkalmazás során egyaránt nélkülözhetetlen a jogi tárgy pontos ismerete. A 

jogalkotás szintjén tisztázandó a jogi tárgy, azaz a védelmet igénylő társadalmi viszony. Ezután 

kell a tényállást felépíteni, és a szankció mértékét meghatározni. A Különös rész egy-egy 

fejezetében az azonos tárgyakat sértő bűncselekmények törvényi tényállásait foglalja össze a 

jogalkotó. Amennyiben több jogi tárgya is van egy bűncselekménynek, azt nevezzük jellegzetes 

jogi tárgynak, amelyiket a jogalkotó elsődlegesnek tekint. A jogalkalmazó pedig a 

büntetőrendelkezés rendszerbeli helyéből, annak szövegéből és egyéb úton tudja tisztázni, 

                                                           
Nagy Ferenc szerint a bűncselekmény fogalmi elemei: cselekmény, tényállásszerű (diszpozíciószerű), 
(büntető)jogellenes, bűnös. (Balogh, 2007:30-31) 
65  A bűncselekmény tárgya csak azok a társadalmi viszonyok, amelyek létezéséhez és funkcionálásához 
társadalmi érdek fűződik. 



 

 
92 

hogy mi a jogi tárgy, mert vitás esetben csak így képes a jogszabályokat helyesen értelmezni és 

megfelelően dönteni. 

A különös tárgy az életviszonyok szűkebb körét jelenti. Az egymással szorosabban 

összetartozó, összefüggő életviszonyok összefoglalhatók egy csoportba, és ezek egy 

gyűjtőfogalommal fejezhetők ki. Az így összetartozó társadalmi viszonyok elkülönített 

csoportját nevezzük különös tárgynak. 

A társadalomra veszélyesség törvényi definíciójában előbb az egyéni jogok, másodsorban 

Magyarország Alaptörvény szerinti rendjének sérelme, illetve veszélyeztetése jelenik meg a 

felsorolásban. A törvényhozó a társadalomra veszélyesség fogalmának meghatározásakor 

felsorolja azt az 5 különös tárgyat, amely ellen irányuló cselekményeket társadalomra 

veszélyesnek tart: 

1) az állampolgárok személye; 

2) az állampolgárok jogai; 

3) Magyarország Alaptörvény szerinti  

a) társadalmi rendje; 

b) állami rendje; 

c) gazdasági rendje. 

Az egyedi tárgy egy olyan önálló életjelenség, amely ellen az elkövető cselekménye irányul, és 

amely egy meghatározott társadalmi viszony létezésének (funkcionálásának) az egyik 

előfeltétele. 

 

A jogalkotó a Btk. Különös részében a bűncselekményi tényálláscsoportok megalkotásánál a 

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket a XVII. fejezet Az egészséget veszélyeztető 

bűncselekmények körébe helyezte el, és a jogtudomány a jellegzetes jogi tárgyának az emberek 

egészségének sérthetetlenségéhez (és a közegészséghez) fűződő társadalmi érdeket tekinti. Az 

ehhez kapcsolódó alapjogot az Alaptörvény a Szabadság és felelősség fejezet következő 

részeinél fejti ki. 

XX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított 
élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való 
hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a 
sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 
biztosításával segíti elő. 

XXI. cikk 

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 
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(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint - 
helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni. 

(3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni. 

A jó egészségi állapot megőrzése – az emberhez méltó és tevékeny élethez – mindenki számára 

szükséges. Mivel az egészség negatív befolyásolása számos, a társadalom és az állam körén 

kívül eső tényezőre – öröklött tulajdonságok, járványok, balesetek stb. – is visszavezethető, 

ebben a körben az Alaptörvény a szabályozási és – a mindenkori lehetőségek függvényében 

rendelkezésre álló – anyagi eszközökkel elérhető egészségvédelmet tűzi ki célul. Az 

Alaptörvény a korábbi Alkotmányhoz hasonlóan deklarálja a testi és lelki egészséghez való 

jogot, azonban már nem írja elő azt is, hogy annak a lehető legmagasabb szintűnek kellene 

lennie. 66  (Ezzel szemben például a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya ellenben az elérhető legmagasabb szintű testi és lelki egészséget kívánja 

biztosítani.67) A korábbi Alkotmánnyal összevetve nem vállalja azonban az állam az egészséges 

környezethez való jog megvalósítását, hanem csupán annak elősegítését, illetve biztosítását. 

(Homicskó, 2012:242). Az alapjog olyan más jogokat is érint, mint az élethez vagy az emberi 

méltósághoz való jog. 

Az egészséghez való jog biztosításával az állam kezdetben a járványokkal szemben kívánt 

védekezni, ahol az elsődleges szempont a közösség védelme volt. Csak később vált fontossá az 

egyén védelme is, ami miatt kialakult az egészségügyi igazgatás. Az egészséghez való jogot 

biztosítása állami feladat (cél a megelőzés, így a társadalom egészének a védelme), míg a 

gyógyítás esetében a felelősség és az anyagi fedezet is megoszlik az egyén és az állam között. 

Ezért a jog kibontakozását az állam költségvetési forrásokkal és jogi szabályozással segíti elő, 

amely átfogja a teljes egészségügyi igazgatást. Az Alkotmánybíróság az egészséghez való jog 

biztosítását olyan alkotmányos állami feladatként értelmezte, amelyet az állam a központi 

szervei és a helyi önkormányzati - továbbá egyéb - szervek rendszere révén valósít meg. Ennek 

keretében az állam egyebek között egészségügyi intézményhálózat működtetésére és az orvosi 

ellátás megszervezésére köteles. Az egészségügyi intézményhálózat és az orvosi ellátás 

körében az Alkotmánybíróság elvontan, általános ismérvekkel csak egészen szélső esetekre 

korlátozottan határozhatja meg az állami kötelezettség kritikus nagyságát, vagyis azt a 

szükséges minimumot, amelynek hiánya már alkotmányellenességhez vezet 68 , ezen túl az 

                                                           
66 Teljesen új rendelkezésként került az Alaptörvény szövegébe ugyanakkor a génmódosított élelmiszerektől 
való tartózkodás joga, valamint az ivóvízhez való jog. 
67 12. cikk: „Az Egyezségokmányban részes államok elismerik mindenkinek a jogát arra, hogy a testi és lelki 
egészség elérhető legmagasabb szintjét élvezze.” 
68 Ilyennek volna minősíthető például, ha az ország egyes területein az egészségügyi intézményrendszer és az 
orvosi ellátás teljesen hiányozna. 
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állami kötelezettségnek nincs alkotmányos mércéje. A lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez való jog tehát önmagában alanyi jogként értelmezhetetlen. 

Az egészséges környezethez való jog nem sorolható a klasszikus, védelmi jellegű alapjogok 

közé, hanem úgynevezett harmadik generációs jog, amely szintén alapjogként érvényesül, így 

korlátozása esetén alkalmazandó rá a szükségességi-arányossági teszt. Az Alkotmánybíróság 

az alapjogot a 18/1994. (V. 20.) AB határozatában értelmezte máig irányadóan, és 

megállapította, hogy a környezethez való jogot az alanyi jogokhoz való sajátos viszonya, 

valamint sajátos tárgya különbözteti meg mind a többi alapjogtól, mind az Alkotmányban 

kitűzött feladatoktól.  

A hivatkozott alapjogok és a kábítószerrel kapcsolatos büntetőjogi tényállások kapcsolatáról a 

későbbiekben, a drogfogyasztás büntetőjogi szabályozása témakörében született 54/2004. 

(XII. 13.) AB határozat ismertetésekor kívánok még részletesebben kitérni, de az elméleti 

bevezetés után át kell tekinteni az alapjog védelmét szolgáló büntetőjogi tényállást és annak 

változásait a vizsgált időszakban. 

 

VI.1.2 A büntetőjogi felelősségre vonás jogszabályi alapjai 

A korábban említetteknek megfelelően a jogalkotó a Btk.-ban a közegészség elleni 

bűncselekmények között helyezte el a kábítószerrel visszaélés szabályozását. A tényállás az 

elmúlt közel negyed század során számos változáson esett át, amelyekre a következőkben 

kívánok kitérni. A tényállások teljes körű értelmezésére jelen dolgozat terjedelmi és 

diszciplináris korlátai miatt természetesen nem vállalkozom, de törekszem a tényállások 

módosítása mögött meghúzódó jogalkotói elképzelések rövid ismertetésére. 

A vizsgált időszak kezdetén, az 1990-ben érvényes szabályozás a tényállást a következőképpen 

rögzítette: 

Visszaélés kábítószerrel 

282. § (1) Aki a hatósági előírások megszegésével kóros élvezetre alkalmas kábítószert 
készít, megszerez, tart, forgalomba hoz, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország 
területén átvisz, bűntettet követ el és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személynek kóros élvezetre alkalmas kábítószert ad. 

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

a) üzletszerűen, 

b) bűnszövetségben, 

c) jelentős mennyiségű kábítószerrel követik el. 



 

 

95 

(4) Aki az (1) bekezdésben meghatározott kábítószerrel visszaélésre irányuló előkészületet 
követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Aki kóros élvezetre alkalmas kábítószert, nem forgalomba hozatala céljából csekély 
mennyiségben készít, megszerez, vagy tart, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

Kóros szenvedélykeltés 

283. § Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábító hatású anyag vagy szer 
kóros élvezetéhez segítséget nyújt, vagy őt arra rábírni törekszik, vétséget követ el, és egy 
évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

 

Az első komolyabb változtatás 1993-ban következett be, amikor a 1993. évi XVII. törvényben 

(60-62. §.) jogalkotó a tényállást kibővítette azzal, hogy abban megkülönböztette a 

kábítószerből hasznot húzó, kereskedő valamint a fogyasztói kört, megteremtve utóbbiak 

számára a büntetés helyett a kábítószer-függőséget megelőző vagy gyógyító kezelés 

igénybevételét. Ez a jogintézmény elterelés vált széles körben ismertté.  

282/A. § Nem büntethető, aki 

a) csekély mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, állít elő, megszerez vagy 
tart; 

b) kábítószer fogyasztásával összefüggő — kétévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendő — bűncselekményt követett el; 

feltéve, hogy az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig 
folyamatos, kábítószerfüggőséget megelőző vagy gyógyító kezelésben részesült. 

Bő másfél évtizeddel később már az eljárás hatékonyságáról is rendelkezésre álltak kutatási 

eredmények. Az EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. és a Fact 

Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete által 2009-ben elvégzett vizsgálat az 

érintett kliensek, intézményvezetők és szakértők véleménye alapján összességében 

hatékonynak, bár bizonyos területeken fejlesztésre, átalakításra szorulónak ítélte az elterelés 

gyakorlatát (Vitrai, 2010).69    

A régi Btk. 286/A. §-ában foglalt kábítószer fogalmat is az 1993-as módosítás iktatta be 

jogszabály rendelkezései közé, amelynek szövege szerint a 282. és a 282/A. § alkalmazásában 

kábítószeren a visszaélés szempontjából veszélyes pszichotrop anyagot is érteni kell. Ezt a 

rendelkezést lényegében a régi Btk. minden, e szakaszt érintő módosítása átvette egészen 

2003-ig. 

 

                                                           
69 Az érintett csoportok eltérő módon azonosítják be az eredményesség mibenlétét. Míg a kliensek az 
igazolás megszerzését, addig a velük foglalkozó szakemberek a problémakezelési, konfliktuskezelési 
készségek javulását tartották meghatározó jelentőségűnek. (Füzesi, Tistyán és Busa, 2010:102) 
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A szabályozás az adott körülmények között megfelelt az elvárt követelményeknek, és ezért a 

következő időszakban csupán egy apróbb változás történt (1997. évi LXXIII. törvény 37. § (1)-

(2) bekezdés). Mivel rendelkezések között a közérdekű munka nem mindenütt szerepel 

alternatív büntetési nemként a két évig terjedő szabadságvesztés és a pénzbüntetés mellett, 

ezért a jogalkotó a rövid tartamú szabadságvesztések kiszabásának csökkentése érdekében az 

ilyen büntetési tétellel fenyegetett vétségeknél – többek között a kábítószerrel visszaélés 

tényállásánál – beiktatta a közérdekű munka főbüntetést is. Emellett a kereskedői alakzatnál 

súlyosabban minősülő eseténél beiktatta bűnszervezetben elkövetés minősítő körülményt is. 

 

Az 1998-ban megalakult kormány határozott szándéka volt, hogy a jogalkotónak a 

büntetőjoggal szembeni elvárásai jobban érvényesüljenek a jogalkalmazás során, ezért 

általános érvénnyel igyekezett ennek az igényének oly módon érvényt szerezni, hogy a régi 

Btk. Általános részében a büntetéskiszabási gyakorlatot a korábbiakhoz képest módosította, és 

csökkentette a jogalkalmazói (bírói) mérlegelés jogkörét. Ezt azzal a módosítással kívánta 

elérni, hogy a bíróságoknak szabadságvesztés büntetés kiszabása esetén a büntetési tételkeret 

középmértékéből kellett kiindulniuk, és indokolniuk az attól való eltérést kellett. A 

törvényjavaslat indoklásában deklarálásra került az a „cél, hogy a jogalkalmazást a jogalkotó a 

súlyosabb büntetéskiszabás felé terelje”70, ugyanakkor a javaslat „alapvetően nem a büntetési 

tételek mennyiségi szemléletű emelésére helyez[te] a hangsúlyt” (1998. évi LXXXVII. törvény 

62. § - 65. §.). 

Az 1998. évi módosítás a régi Btk. Különös részének számos tényállását, így a Kábítószerrel 

visszaélés tényállását is jelentős mértékben átírta, és léptette 1999. március 1-jével hatályba. 

A módosítás indoklása megállapította, hogy számos kritika érte a korábbi tényállás 

kriminálpolitikai alapját, „miszerint a büntetőjognak eltérő módon kell kezelnie azokat, akik 

maguk is részben áldozatoknak tekinthetők, és azokat az elkövetőket, akik a bűncselekmény 

haszonélvezői.” Közvetlen előzményül szolgált a Kábítószer-fogyasztás visszaszorítása 

érdekében létrehozott eseti bizottság jelentéséről szóló 125/1997.(XII. 18.) OGY. határozat, 

melynek 3. pontja előírta a régi Btk. 282. és 282/A § rendelkezéseinek felülvizsgálatát.71 

Bár a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye körében a fogyasztás a korábbi szabályozás 

szerint is tiltott magatartás volt, de azt a régi Btk. a fogyasztást megelőző magatartásokon 

keresztül – megszerzés, tartás – rendelte büntetni. A jogalkotó úgy vélte, hogy „indokolt 

                                                           
70 A tényállások ismertetése során a külön nem jelzett idézőjeles hivatkozások forrása minden esetben az 
adott rendelkezést a büntetőjogi tényállások közé iktató törvényjavaslatok indoklása. 
71 A bizottság tevékenységét a VII.3.1 alfejezetben ismertetem. 
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azonban még egyértelműbbé tenni e magatartás tiltott voltát, ezért a [módosítás] a tényállás 

szövegébe iktat[ta] a »szervezetébe juttat« elkövetési magatartást.” 

Ugyanakkor abban a tekintetben a módosítás nem kívánt változtatni, hogy a társadalomra 

veszélyesség szempontjából a „forgalmazó” típusú magatartások kiemelkedő jelentőségűek, és 

ezt és egyes elkövetési magatartások közötti különbségtétellel kívánta egyértelművé tenni, 

fenntartva tehát a fogyasztó és kereskedő típusú magatartások, valamint a kábítószerfüggő és 

nem függő személyek megkülönböztetését. A fentiek szerint a szigorítás irányába mutatott, 

hogy magasabb büntetési tételkeretről indult azon elkövetési magatartások fenyegetettsége, 

amelyek a kábítószer „forgalmazását” jelentik. A módosítás többi része a már akkor meglévő 

tényállási kereteken vezette végig „a két típusú elkövetési magatartásra differenciált 

fenyegetettséget”. Szigorodott a kábítószerrel visszaélés legsúlyosabb esetében a szankció, és 

megjelent a tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés tételkerete, sőt alternatívaként az 

életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásának lehetősége is. Emellett – nemzetközi 

egyezményre hivatkozásul72 – súlyosabban rendelte büntetni azt az esetet, amikor az elkövető 

hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy, valamint közművelődési intézmény, közhasznú 

tevékenységet végző szervezet területén, annak környezetében, egyébként közművelődési 

vagy közhasznú tevékenység helyszínén, továbbá a fegyveres erők és a büntetés-végrehajtás 

objektumaiban történő elkövetést. 

Az 1999-es módosítás alapvetően változtatott a régi Btk. 282/A. § szerinti rendelkezés 

tartalmán, és szűkítette az elterelés lehetőségét, így a kezelés igénybevételét csupán a függő 

fogyasztók számára engedte. Ennek kriminálpolitikai indokát abban látta, hogy akinek a 

büntetőjog valójában az elterelési lehetőségét kívánja biztosítani, az a kábítószer-függőség 

állapotába eljutott kábítószer-fogyasztó, aminek megállapítását pedig orvosszakértői 

feladatnak minősítette. A kábítószerfüggő személy vonatkozásában a módosítás emellett még 

egy további privilegizált73 esetet is értékelni kívánt, amely külön rendelkezett arra az esetre, 

ha a kábítószerfüggő személy felnőttkorú személynek kínál, vagy ad át csekély mennyiségű 

kábítószert.  

A módosítás – a kábítószerrel visszaélés visszaszorítása érdekében – új tényállással is 

kiegészítette a régi Btk. rendelkezéseit, amely a kábítószer létrehozásához (előállításához, 

                                                           
72 A kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án Bécsben kelt 
egyezmény alapján. 
73 A privilegizált (kedvezményezett) eset tartalmazza az adott bűncselekménynek azt a ritkábban előforduló 
változatát, amely az alapesetnél enyhébb büntetési tételt igényel. Ilyen pl. az erős felindulásban elkövetett 
emberölés, az emberölés alapesetéhez képest, de ilyen a csekély mennyiségű kábítószerre elkövetett 
kábítószerrel való visszaélés is. 
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termesztéséhez) szükséges anyagok, termékek, berendezések, a prekurzorok készítését, 

forgalmazását, továbbá a kábítószer előállításának technológiájának átadását szabályozza.  

Említés szintjén szükséges bemutatni, hogy a módosítás Visszaélés teljesítményfokozó szerrel 

vagy módszerrel címmel külön tényállásba rendezte a doppingolást is. A tényállás doppingként 

kezelte mindazokat a szereket, amelyeket nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, 

jogszabály, vagy hatóság előírása annak tart, és elkövetési magatartásait a kábítószerrel 

visszaéléshez hasonlóan szabályozta74. 

A módosítás kiterjedt továbbá arra is, hogy a régi Btk. fogalomkészletét a csekély, illetve 

jelentős mennyiség fogalmak tartalmának meghatározásával egyértelművé tették, mert az 

korábban csak egy BK állásfoglalásban volt megtalálható. 

A tényállás 1999. március 1-jétől hatályos szövegét – annak terjedelme okán – a Függelékben 

közlöm. 

Összességében elmondható, hogy a büntető jogszabályok 1999. évi módosítás megnövelte a 

büntetőjog szerepét a kábítószer-probléma kezelésében, de az „a félelem 75  (…), hogy a 

büntetőjogi szabályok szigorodása következtében a fiatalok nagyobb csoportjával szemben 

kerül majd sor hosszú tartalmú végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására, szerencsére nem 

igazolódott, még ha előfordult is néhány a közvéleményt is foglalkoztató eset.” (Frech, 

2009:282) 

                                                           
74 A 283/B. §-t és az előtte lévő alcímet az 1998. évi LXXXVII. törvény iktatta be, utóbb a 47/2000. (XII. 14.) AB 
határozat 1. pontja megsemmisítette. Az indítványozó hivatkozott arra is, hogy a visszaélés 
teljesítményfokozó szerrel vagy módszerrel tényállás nem tekinthető kábítószerrel visszaélés tényállásával 
megegyezően társadalomra veszélyesnek. Emellett a jogszabály bizonytalan fogalomhasználata alapján is 
indokoltnak tartotta a tényállás alkotmányellenességének megállítását. Az Alkotmánybíróság rámutatott 
arra, hogy a „teljesítményfokozó szerek használata, előállítása, forgalmazása, kereskedelme stb. a 
versenyszerű vagy hivatásszerű sporttevékenység körében, illetve ezekkel összefüggésben olyan 
társadalomra veszélyes magatartásként jelentkezhet, amely büntetőjogi szankcionálást igényel”, az ilyen 
büntetőjogi szankcionálás önmagában nem alkotmányellenes, tehát az indítványozóval ebben a tekintetben 
nem értett egyet. Ugyanakkor számos korábbi határozatában már kifejtette a jogbiztonság követelményét, 
amely az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből következik, mely szerint „[a] Magyar Köztársaság független, 
demokratikus jogállam.” A követendő mércéül a következőket állította fel: „A jogbiztonság (…) az államtól és 
elsősorban a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, 
egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak, és a norma címzettjei számára a büntetőjogban is előre 
láthatóak legyenek.” [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992. 77, 84.] Különösen vonatkozik ez az elv az 
anyagi büntetőjog területére. A vizsgált tényállás számos fogalma, és utaló rendelkezése ennek a 
követelménynek nem felelt meg, ezért a Btk. 283/B. §-át alkotmányellenesnek nyilvánította és 
megsemmisítette. 
75 A helyzetre adott, széles körben ismert, a MAHASZ eladási listáján a 2. helyig jutó popkulturális 
reflexióban így fogalmaz az előadó: „Nem kell, hogy tagadjam, látod, hogy félek, / Akkor érted mit mondok, 
ha zöldséget beszélek. / Ezen lovagolnak, és már van milyen jogon, / De csak annyit ér, akár a szarnak egy 
pofon. / A nagyvilág kacag, mert nem értik az elvet, / Úgy hívják majd, mint a füstbe ment tervet. / A négy 
ütem marad, bárki bármit szuszog, / Ő csak gyújt, szív, lent tart, kipufog.” (Sub Bass Monster [1999] 4 ütem, 
Magneoton: Félre az útból) 
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Még ugyanebben a kormányzati ciklusban került sor a Btk. egy újabb nagyobb lélegzetvételű – 

elsősorban jogharmonizációs célú – módosítására (2001. évi CXXI. törvény), amely azonban a 

Kábítószerrel visszaélés tényállását csak kisebb mértékben változtatta meg. A módosítás 

hatályon kívül helyezte a 282. § (5) bekezdésének b) pontját (amely a bűnszervezetben 

tagjaként vagy megbízásából történő elkövetési típust nevesítette az 5-től 15 évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő cselekmények között), és 283/A. § (1)-(3) bekezdések 

szövegét megváltoztatta és egy (4) bekezdést iktatott be.  

Kábítószer készítésének elősegítése 

283/A. § 

(4) Nem büntethető, aki – mielőtt a kábítószer készítését elősegítő tevékenysége a hatóság 
tudomására jutott volna – a cselekményét a hatóság előtt felfedi, az elkészített dolgokat, 
illetőleg a (3) bekezdésben meghatározott anyagot a hatóságnak átadja, valamint lehetővé 
teszi a kábítószer készítésének elősegítésében részt vevő más személyek kilétének 
megállapítását. 

2002. április 1-jétől a tényállások a a 47/2000. (XII. 14.) AB határozat 1. pontjában foglaltakkal 

voltak hatályosak. 

 

A 2002. évi kormányváltással ismételten változott a büntetőpolitikai szemlélet, így 

elkerülhetetlenné vált a bűncselekmények minősítésének és szankcionálásának, benne a 

kábítószerhelyzet kezelésének korrekciója, amelyre a régi Btk. újabb módosításával (2003. évi 

II. törvény 17-21. §.) kívánt a jogalkotó sort keríteni. 

Kiemelt rendelkezése volt a módosításnak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre 

vonatkozó új szabályozás. A törvényjavaslat indoklása megállapította, hogy az 1998. évi régi 

Btk. módosítás óta eltelt „több mint három év nem igazolta a kriminálpolitikai fordulat 

helyességét. A jelenség elterjedtségére, jellemzőire, egészségügyi következményeire 

vonatkozó mutatószámok és felmérések, valamint a statisztikai adatok arra utalnak, hogy az új 

büntetőjogi rendelkezések nyomán sem a hazai kábítószer-helyzet, sem annak egyik 

összetevője, a kábítószer-bűnözés kedvező irányú változása nem következett be.” A 

megállapítás alátámasztásául számos mutatószám és felmérés került bemutatásra, amelyek 

részletezték a kábítószer-fogyasztók és a kábítószeres bűncselekmények számának alakulását 

a vizsgált időszakban.76 

                                                           
76 Érdemes utalni a Kurunczi Kinga elleni büntetőeljárásra, amely során 2001-ben három év két hónap 
fegyházbüntetésre ítélték az akkor huszonhárom éves lányt. Az ítélet szerint Kurunczi többször szívott 
marihuánás cigarettát szakközépiskolája vécéjében, amit – ötszáz forint ellenében – iskolatársával is 
megosztott. Egy év és három hónap letöltése után a lányt Mádl Ferenc köztársasági elnöki kegyelemben 
részesítette. (Féderer, 2004) 
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A régi Btk. 1998. évi módosítása jelentős mértékben megnövelte a büntetőjog szerepét a 

kábítószer-probléma elleni fellépés területén, bővült a büntetendő cselekmények köre, a 

visszaélőkkel szemben pedig a korábbiakhoz képest szigorúbb rendelkezések kerültek 

bevezetésre. A büntetőjogi szabályozás azonban nem eredményezett hatékony reagálást a 

hazai kábítószer-problémára, ráadásul a jelentős mértékben kriminalizálta a keresleti oldali 

jelenségeket, így különösen a kábítószer-fogyasztást, illetve a kábítószer-fogyasztókat. 

Az indoklás szerint a régi Btk. 1998. évi módosítása ellentmond az időközben a 96/2000. (XII. 

11.) OGY határozattal elfogadott NS multidiszciplináris megközelítésmódjának 77 . Mivel a 

„Nemzeti Stratégia (…) törekvései nem érvényesülhetnek (…) a »tiszta« prohibíciós 

drogpolitikai felfogáson alapuló, a »semmi tolerancia« kriminálpolitikának megfelelő hatályos 

büntetőjogi rendelkezések mellett”, ezért a jogalkotó véleménye szerint a kábítószer-

problémával kapcsolatos kompromisszumos büntetőpolitikának megfelelő büntetőjogi 

szabályozásra van szükség. A kábítószer-problémára irányuló kompromisszumos 

kriminálpolitika lényege a terjesztő, kereskedő és a fogyasztó visszaélésének minőségileg 

különböző büntetőjogi megítélése. 

Összességében a módosítás egy differenciáltabb és humánusabb szabályozás megteremtésére 

törekedett, amelynek céljait az indoklás a következőképpen foglalta össze: 

- „a kábítószer-probléma visszaszorítására készült Nemzeti stratégia megvalósítását 

szolgáló büntetőjogi környezet megteremtése, 

- a kábítószer-bűnözés kedvezőtlen tendenciáinak lefékezése, 

- a kábítószer színtér különböző szereplői visszaéléseinek differenciáltabb büntetőjogi 

megítélése, 

- a kábítószer-fogyasztó elkövetőknél a hatékonyabb speciális prevencióhoz szükséges 

büntetőjogi rendelkezések bevezetése (…), 

- a jogbiztonság követelményének érvényesítése.” 

A célok elérése érdekében a módosítás koncepcionálisan alakította át a kábítószerrel 

összefüggő tényállásokat, a differenciált szabályozás érdekében külön-külön szabályozva a 

fogyasztói és a terjesztői elkövetési magatartásokat, kábítószerrel visszaélés bűncselekmény 

tehát továbbra is több önálló tényállásból tevődött össze. Azon sem kívánt a jogalkotó 

változtatni, hogy továbbra is enyhébb megítélés alá essen az, ha a kábítószerrel visszaélést 

                                                           
77 A hivatkozott alapelv az átfogó megközelítés, amely a következőket jelenti: „A drogprobléma kezelése egy 
sokdimenziós, kiegyensúlyozott és jól tagolt megközelítést igényel, melyben egyaránt helye van a 
megelőzés, a kezelés, a kutatás, a munkahelyi programok, a bűnüldözés és még számos más terület 
hozzájárulásának. A kábítószer-probléma visszaszorítása különféle szakmák és területek együttes, 
összehangolt cselekvését kívánja meg. Egy-egy szakma a kérdés megoldását nem sajátíthatja ki, és nem is 
vállalhatja magára” (NS, 2000:43). 
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kábítószerfüggő személy követi el. A tényállásokban a „hatósági előírások megszegésével” 

szófordulat helyett – az Alkotmánybíróság 47/2000. (XII. 14.) AB határozatra hivatkozásul – a 

„hatósági engedély nélkül” szövegezés kerül. 

A jogalkotó visszatért az 1998. évi módosítás előtti szabályozáshoz, és ismételten eltűnt a 

„kábítószert fogyaszt” elkövetési magatartás, és a kábítószer-fogyasztás a „megszerez”, „tart” 

elkövetési magatartások révén maradt büntetendő cselekmény. A minősített tényállások 

körében is történtek változtatások, amely tekintetben a legjelentősebb, hogy minősített 

esetként kerül be a tényállásba az üzletszerűség mellé a bűnszövetségben történő elkövetés, 

amennyiben a bűnszervezetben történő elkövetés nem lenne megállapítható. A 

büntetőpolitika szankciórendszerének enyhítése érdekében a módosítás a fogyasztói 

elkövetési magatartások esetében a jelentős mennyiségű kábítószerre történő elkövetés 

büntetési tételkeretét egy fokozattal enyhítette. A csekély és jelentős mennyiség határának a 

Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról 

szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Btké.) 23. §-ában szabályozott 

mértékét a módosító javaslat nem érintette. A módosító javaslat az előkészületet, mind a 

fogyasztói, mind a terjesztői magatartásokat szankcionáló, mind a tizennyolcadik életévüket 

be nem töltött személy védelmét sui generis (önállóan) tényállásban szankcionálta. 

A módosítás fenntartotta azt az elvet, amely szerint a terjesztői magatartásokat súlyosabban 

ítélendők meg, mint a fogyasztói magatartások, azonban a jelentős mennyiségre történő 

elkövetést a tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés helyett öt 

évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel rendelte büntetni. A terjesztői típusú 

magatartások esetében is büntetni rendelt előkészület ugyanakkor a hatályosnál szigorúbban, 

öt évig terjedő szabadságvesztéssel kívánta büntetni a módosítás. A minősített esetek körébe 

szintén beiktatásra került a bűnszövetségben történő elkövetés. 

A módosító javaslat a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek kábítószerrel való 

visszaéléssel szembeni speciális védettségéről önálló tényállásban rendelkezett. Ennek indoka 

a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek különös védelme, tulajdonképpen a régi 

Btk. 282. §-ban felsorolt fogyasztói magatartásoknak az ott szabályozottnál súlyosabb 

büntetési tételeivel. A kábítószerfüggő személyekre vonatkozó speciális szabályozást 

tartalmilag lényegében megegyezett a korábbi szabályozással, azzal hogy a „fogyasztást” 

elkövetési magatartás a korábban megfogalmazott érvek alapján kikerült a szabályozásból. A 

módosítás ismételten megteremtette – differenciáltan – a büntethetőség alóli elterelés 

lehetőségét a kábítószer-függőnek nem minősülő elkövetők enyhébb súlyú cselekményeire is. 

A törvényjavaslat a régi Btk. 283/A. § és az azt megelőző alcímet is megváltoztatta, tekintettel 

arra, hogy a hatályos szabályozás másik szakaszokba került beiktatásra. Fontos kiemelni, hogy 
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a módosító javaslat a régi Btk. 286/A. §-a (2) bekezdésének módosításával – meghatározott 

jogszabályra történő utalással78 – pontosabban igyekezett meghatározni, hogy a régi Btk. 282-

283. §-ainak alkalmazásában mit kell kábítószeren érteni. 

A módosítás után a 2003. március 1-jén hatályba lépett rendelkezések tehát ismételten számos 

tényállásba rendezve, differenciáltan, és a korábbi kriminálpolitikai elvekhez visszatérően 

szabályozták a kábítószer bűncselekményekkel kapcsolatos tényállásokat (lásd a 

Függelékben). 

A jogszabályok alkotmányosságának megállapítása, és így alkalmazhatóságukról az 

Alkotmánybíróság hivatott dönteni. Így fontos annak a kérdésnek a megvizsgálása, hogy a 

kábítószerrel visszaélés jogszabályi tényállásai az alkotmányosság próbáját a vizsgált 

időszakban maradéktalanul kiállták-e. A kábítószer kérdéskörében a legnevezetesebb 

alkotmánybírósági döntés az 54/2004. (XII. 13.) AB határozat, amely a drogfogyasztás 

büntetőjogi szabályozása témakörét járta körül, és állapította meg a régi Btk. kábítószer-

fogyasztásra vonatkozó némely rendelkezései alkotmányellenességét és nemzetközi 

szerződésbe ütközését. Az ügy előadó bírája Erdei Árpád alkotmánybíró volt79. 

A korábban bemutatottak szerint a Btk. meglehetősen differenciált szabályozást tartalmaz(ott) 

a kábítószerrel való visszaélés üldözésére. A lehetséges elkövetési magatartások széles skálája 

a termesztéstől, a forgalomba hozatalon át, egészen a birtokba tartásig terjed. A régi Btk. akkor 

(is) hatályos szabályozása a kábítószer fogyasztásra irányuló magatartások egy része alól 

büntetlenséget biztosított abban az esetben, ha az elkövető az első fokú ítélet meghozatalát 

megelőzően igazolja, hogy 6 hónapon keresztül kábítószer függőséget gyógyító, vagy 

felvilágosító, megelőző kezelésben vett részt. 

A beadott öt indítvány egy része a Btk. szabályozását azon az alapon támadta, hogy a hatályos 

szöveg nem biztosította az (akkor hatályban levő) Alkotmány 54. § (1) bekezdésében garantált 

emberi méltósághoz való jogból levezethető önrendelkezési jogot, mert tiltotta a kábítószer 

fogyasztását. Sérelmezték az indítványok továbbá, hogy a szabályozás egyrészt ésszerű 

szempontok nélkül nyilvánította egyes tudatmódosító szerek használatát büntetendőnek, 

másrészt nem differenciált aszerint, hogy az elkövető saját fogyasztásra vagy kereskedelmi 

céllal szerez meg vagy tart kábítószert. Az indítványozók másik csoportja a kábítószerrel való 

visszaélés tényállását a 2003. március 1-jei módosítás szerinti állapotában támadta. Két 

országgyűlési képviselő indítványozta annak megállapítását, hogy a büntetőjogi felelősségre 

                                                           
78  Ezeket az anyagokat a kábítószerek tekintetében az 1/1968. (V. 2.) BM-EüM együttes rendelet 1-2. 
melléklete, míg a pszichotróp anyagok tekintetében a 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet melléklete 
határozta meg. 
79 A határozathoz a szavazásnál kisebbségben maradt, eltérő álláspontra helyezkedő Bihari Mihály 
alkotmánybíró és Kukorelli István alkotmánybíró fűzött különvéleményt. 
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vonás alóli mentesülést biztosító rendelkezések sértik New Yorkban, 1961. március 30-án kelt 

Egységes Kábítószer Egyezményt (a továbbiakban: Egységes Kábítószer Egyezmény), valamint 

a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezményt 

(a továbbiakban: Pszichotrop Egyezmény). Álláspontjuk szerint emellett a régi Btk.-ban 

használt egyes fogalmak, mint az „együttesen történő kábítószer-fogyasztás alkalmával” vagy 

a „saját használatra”, határozatlan tartalmú jogfogalmak, ezért sértik az Alkotmány 2. § (1) 

bekezdésében foglalt jogállamiság követelményét is. Az indítványok ezen kívül még számos 

további alapjogra80 is hivatkoztak. 

Az Alkotmánybíróság részletesen áttekintette a nemzetközi szerződések mellett más államok 

kábítószer-fogyasztásra vonatkozó szabályozását és a nemzetközi intézmények 

állásfoglalásait, valamint a kábítószer-fogyasztás felszabadítása, illetve a szigorúbb 

szabályozás mellett felhozott érveket. A testület hangsúlyozta, hogy nem alakíthat ki elfogadó 

vagy elutasító álláspontot, vizsgálata csupán az állam intézményvédelmi kötelezettségéből 

eredő feladatokra szorítkozhat, és álláspontja kialakításához az Alkotmányból fakadó egyéni 

jogokat és az állam ezekhez kapcsolódó kötelezettségeit mérheti össze a drogfogyasztásnak az 

egyénre és a társadalomra gyakorolt hatásával. Mivel a kábítószer-fogyasztás módosult 

tudatállapotot alakít ki, az Alkotmánybíróság szerint megalapozatlan az az indítványozói 

álláspont, mely szerint a fogyasztói magatartásokban kizárólag az egyén érintett, mivel a 

fogyasztás társadalmi közegben zajlik. Ezért a mindenkit megillető emberi méltóság védelme 

érdekében az államnak kötelessége, hogy elhárítsa a polgárait fenyegető veszélyeket, azaz az 

állam köteles megvédeni polgárait a fogyasztók által előidézett veszélyektől, másrészt a 

magatehetetlenné vált fogyasztókról is gondoskodnia kell. Gyakorlatilag nem tett mást a 

testület, mint „az állam intézményvédelmi kötelességét az egyén önrendelkezési joga elé 

helyezte.” (Lévay, 2005:92) 

Az Alkotmánybíróság határozatában a kábítószer-fogyasztás büntetendővé nyilvánítását az 

önrendelkezési jog sérelme miatt támadó indítványokat elutasította. Tette ezt a 8/1990. (IV. 

23.) AB határozat kibontására hivatkozásul, amely a méltósághoz való jogot az általános 

személyiségi jog egyik megfogalmazásának tekintette, amelynek része többek között a 

személyiség szabad kibontakoztatásához, az önazonossághoz, az önrendelkezési szabadsághoz 

és az általános cselekvési szabadsághoz való jog. Mivel az emberi méltósághoz való jog – az 

Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatának megfelelően – csak az élethez való joggal fennálló 

egységben korlátozhatatlan, ezért kimondta, hogy részjogai, így az önrendelkezési jog, az 

                                                           
80  Az ifjúság érdekeinek védelme (Alkotmány 16. §), a gyermek zavartalan fejlődéséhez való joga 
[Alkotmány 67. § (1) bekezdés], az egészséges környezethez való jog (Alkotmány 18. §), valamint a 
legmagasabb szintű testi és lelki egészséget biztosító jog (Alkotmány 70. § (1) bekezdés). 
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Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint korlátozhatóak. Az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, vajon 

az élethez való jog objektív oldalán megjelenő intézményvédelmi kötelezettség igazolhatja-e 

az önrendelkezési jog korlátozását, és ha igen, hol húzódnak ennek határai. A kábítószer-

fogyasztás a fogyasztó emberi méltóságának egy részét veszi el azzal, hogy döntési képességét 

külső tényezőktől teszi függővé. Ezzel kapcsolatban jelenik meg az államnak az egészséghez 

való jogot támogató intézményvédelmi kötelezettsége, így a fogyasztó önrendelkezési jogát a 

saját testi és lelki egészségéhez és a cselekvési szabadság megőrzéséhez fűződő joga 

korlátozza. A testi és lelki egészséghez való jog az államtól aktív cselekvést kíván meg. 

Kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a társadalom minden tagját megóvja a 

visszafordíthatatlan egészségügyi kockázatoktól, és ez a kötelezettség kiterjed a fogyasztókra 

is. Az „önbódítás”, a korlátozásoktól mentes „mámorhoz való jog” bár az önrendelkezési jog 

részének tekinthető, annak szociális és közbiztonságot érintő következményei is vannak, így a 

Btk. vonatkozó rendelkezései megvédik a társadalom egészét a kábítószerekkel kapcsolatos 

veszélyektől. Az állam ilyen irányú cselekvési kötelezettségét a nemzetközi egyezmények is 

alátámasztják. Azt ugyanakkor az Alkotmánybíróság nem találta aggályosnak, hogy a jogalkotó 

a különböző tudatmódosító szerek használatát eltérő mértékben nyilvánítja büntetendővé.  

Az Alkotmánybíróság azt az indítványt elutasította, amely a 2003-as módosításra tekintettel a 

szankcióra vonatkozó rendelkezéseket általában véve is, de különösen a fogyasztás esetében, 

a „kellő szigor” hiánya miatt támadta. Korábbi határozatában (13/2002) kimondta, hogy a Btk. 

büntetési rendszerében a szankció meghatározásának joga megoszlik a jogalkotó és a 

jogalkalmazó között, és ebben az esetben nem észlelt olyan kirívó aránytalanságot, amely a 

büntetés céljával alkotmányjogi szempontból ellentétben állna vagy alapjogot sértene. Szintén 

elutasításra került az az indítvány, amely a kereskedelmi célú és a saját használatot célzó 

elkövetési magatartások közötti különbségtétel hiányát tartotta alkotmányellenesnek. 

Az Alkotmánybíróság elutasította továbbá azt az indítványt, amely azt állította, hogy az 

„Egységes kábítószer egyezmény” az elterelés intézményét csak függő fogyasztók esetén 

engedi, mert az egyezmény angol szövegében nem talált erre utalás. Elutasította a testület azt 

az indítványt is, amely az egyezménybe ütközőnek találta az elterelés lehetőségét, mivel az 

alapján biztosítani kell, hogy a kiskorúak felhasználásával, sérelmére, vagy minősített 

intézmények területén elkövetett visszaélés esetén e körülményeket a bíróságok „kellő súllyal” 

értékelhessék.  

Az Alkotmánybíróság részben megalapozottnak találta azt az indítványt, amely a „saját 

használatra” és az „együttes fogyasztás” kifejezések kapcsán a jogbiztonság sérelmét állította. 

Az ebből eredő bizonytalanság jogalanyok közötti diszkriminációt eredményezhet, így a 

vizsgált rendelkezések sértik a jogbiztonság részét képező normavilágosság követelményét. Az 
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Alkotmánybíróság megalapozottnak találta és az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközőnek 

minősítette a „hatósági engedélyre” vonatkozó tényállási elemet is. A hatósági engedéllyel 

kapcsolatban a Btk. értelmező rendelkezései mögöttes joganyagként a nemzetközi 

szerződések végrehajtására kiadott jogszabályokat hívják fel, azonban a mögöttes 

jogszabályok és a régi Btk. közötti összhang hiánya – az Alkotmánybíróság szerint – lerontja az 

utóbbi érvényesülését. Az Alkotmánybíróság a hatóság fogalmát sem látta kellően 

megalapozottnak, kifejtettnek. Az Alkotmánybíróság szerint a szabályozás nem felel meg az 

alkotmányos büntetőjog követelményeinek, továbbá hivatalból eljárva megállapította, hogy az 

összhang hiánya mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzetet idézett elő. 

Az indítványok elbírálása során azonban az Alkotmánybíróság – indítványokkal nem érintett – 

további mulasztást észlelt a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban. 81  A nemzetközi 

szerződésbe ütközés vizsgálatakor, a vonatkozó nemzetközi dokumentumok összevetéséből az 

Alkotmánybíróság megállapította, hogy 18 év alatti személyek sérelmére vagy 

felhasználásukkal elkövetett kábítószerrel való visszaélés súlyos megítélés alá esik, és ezekben 

az esetekben az aláíró államoknak biztosítaniuk kell a szabadságvesztés alkalmazásának 

lehetőségét. Mivel ezt nem látta a jogszabályban kellően biztosítottnak, ezért az 

Alkotmánybíróság a gyermeki minőségből származó, az Alkotmány 16. §-ának abszolút 

védelme alatt álló jogok, a nemzetközi szerződések rendelkezései, valamint a Btk. szabályai 

között olyan feloldhatatlan ellentmondásokat állapított meg, amelyek feloldására a 

megsemmisített rendelkezések újrakodifikálását írta elő. Erre tekintettel a határozat 2005. 

május 31-i hatállyal megsemmisítette a régi Btk. 286/A. §-ában foglalt kábítószer fogalmat, 

mivel nem tartotta a jogbiztonsággal összeegyeztethetőnek, hogy az 1965. évi 4. törvényerejű 

rendelettel kihirdetett Egységes Kábítószer Egyezmény, illetve az 1979. évi 25. törvényerejű 

rendelettel kihirdetett: Pszichotrop Egyezmény I–IV. listáinak eredeti és mindenkor hatályos 

(módosított) szövegét az Országgyűlés törvényben nem hirdette ki. 

Az Alkotmánybíróság a vonatkozó részeket 2004. december 13. napjával (a fogalom 

meghatározás kivételével, mert azt 2005. május 31. napjával) semmisítette meg.  

 

                                                           
81  Az Egységes kábítószer egyezményt az 1965. évi 4. törvényerejű rendelet csak részben hirdette ki, a 
mellékleteket – az eredetitől eltérő formában – az 1/1968. (V. 12.) BM-EüM együttes rendelet tartalmazta. 
Ugyanez a helyzet alakult ki a Pszichotrop egyezménnyel kapcsolatban is. Az együttes rendeleteket a 
kormányrendelet hatályon kívül helyezte, és mellékletében listát tett közzé a kábítószerekről és a pszichotrop 
anyagokról, amelyek utalnak a nemzetközi egyezményekre, de ezek a listák magyar nyelven nem érhetők el, 
és továbbra is keveredik a nemzeti és nemzetközi, valamint az uniós joganyag. Mindez olyan 
jogbizonytalanságot eredményez, amely sérti az Alkotmány 7. § (1) bekezdését. 
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A forgalmazói magatartás minősítő körülményeiben [a régi Btk. 282/A. § (2) bekezdésének c) 

pontja] ezt követően a jogalkotó egy további rövid változtatást (2004. évi CXXXI. törvény) 

eszközölt a következők szerint. 

Visszaélés kábítószerrel 

(…) 

282/A. § (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

(…) 

c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet 
létesítményében 

követik el. 

 

Eközben az Európai Unió Tanács 2004. október 25. napján fogadta el a tiltott kábítószer-

kereskedelem területén a bűncselekmény tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó 

minimumszabályok megállapításáról szóló 2004/757/IB kerethatározatát (2004. évi CXXXI. 

törvény). A kerethatározat meghatározza, hogy a tagállamok mely magatartásokat kell 

büntetendővé nyilvánítaniuk, és az egyes magatartásokat maximálisan legalább mekkora 

büntetési tétellel fenyegessék.82 

 

Mivel az 54/2004. (XII. 13.) AB határozat értelmében a régi Btk. 282–283/A. paragrafusai 

vonatkozásában a bűncselekmény elkövetési tárgya a jogbiztonság követelményét kielégítő 

módon 2005. május 31. után nem volt meghatározható, ezért az Egységes Kábítószer 

Egyezmény I–IV. listáinak,83 illetve a Pszichotrop Egyezmény I– IV. listáinak szövegét – a két 

törvényerejű rendeletbe egy-egy melléklet beillesztésével – aktualizálni kellett, és a két 

egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövegét is ismételten meg kellett állapítani (2005. évi 

XXX. törvény). Így már az is meghatározhatóvá vált, hogy melyik, az eredeti listán még nem 

szereplő, oda később felvett kábítószert mely időponttól kell a Magyarországon ilyenként 

kezelni. A módosítás emellett a régi Btk.-nak a kábítószer fogalmát meghatározó 286/A. 

paragrafusát is újrafogalmazta, és az értelmező rendelkezésben már nem az egyezmények 

végrehajtására kiadott jogszabályokra, hanem magukra az egyezmények mellékleteire utalt. A 

törvényszöveg (és a mögöttes jogszabályok) így már megfelelt az Alkotmánybíróság 

határozatában megfogalmazott követelményeknek. 

 

                                                           
82 Ennek magyarországi végrehajtása érdekében született meg a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények újraszabályozásáról és az ehhez kapcsolódó egyéb jogalkotási feladatokról szóló 
2055/2005. (IV. 8.) Korm. határozat. 
83 Büntetőjogi szempontból csak az I. és II. Jegyzéknek van szerepe. 
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Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXII. törvény további 

formai jellegű kiegészítést hajtott végre a kábítószer tiltott előállításához használt vegyi anyag 

régi Btk.-beli meghatározását illetően. Mivel a tanácsi rendeletek84a kábítószer-prekurzorral 

kapcsolatos tevékenységek folytatását kötik engedélyhez, ezért a tevékenység engedély nélküli 

végzését a hatályos Visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal megnevezés helyett 

Visszaélés kábítószer-prekurzorral megnevezésre módosította, és a szövege az alábbiakra 

változott. 

Visszaélés kábítószer-prekurzorral 

283/A. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott engedély nélkül vagy 
engedély kereteit túllépve kábítószer-prekurzort tart, forgalomba hoz, az Európai 
Közösség vámterületére behoz, onnan kivisz, vagy kábítószer-prekurzorral közvetítő 
tevékenységet végez, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Nem büntethető, aki – mielőtt a kábítószer készítését elősegítő tevékenysége a hatóság 
tudomására jutott volna – a cselekményét a hatóság előtt felfedi, a birtokában lévő 
kábítószer-prekurzort a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a kábítószer készítésének 
elősegítésében részt vevő más személy kilétének megállapítását. 

 

A régi Btk. következő (2009. augusztus 8-tól hatályos) módosítása (2009. évi LXXX. törvény) 

szigorító rendelkezéseket tartalmazott a legsúlyosabb bűncselekményt elkövetőkkel szemben 

is. Ennek megfelelően az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntetendő 

bűncselekmények elkövetése esetére tizenöt évről húsz évre emelte a határozott ideig tartó 

szabadságvesztés lehetséges felső határát. Tette ezt annak indokoltságával, hogy ennek révén 

teremthető meg a bűnözés hatékonyabb visszaszorítása Emellett a kábítószerfüggő személyek 

cselekményének vétségi alakzata szankciójából a közérdekű munka vagy pénzbüntetés (2010. 

május 1-i hatállyal) szövegrész kikerült. 

Visszaélés kábítószerrel 

282/A. § (3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, 
ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. 

(…) 

282/B. § (3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, 
ha 

a) a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre, 

b) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben, 
illetve hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva 

követik el. 

                                                           
84  A kábítószer-prekurzorral kapcsolatos Európai Közösségen belüli tevékenységet a kábítószer 
prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az Európai Közösség és harmadik 
országok viszonylatában pedig a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére 
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet szabályozza. 
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(…) 

282/C. § (5) Ha a bűncselekményt a kábítószerfüggő személy csekély mennyiségre követi 
el, a büntetés vétség miatt 

a) az (1) vagy a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztés, 

b) a (3) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés. 

 

A következő módosítás – már a készülő új Büntető Törvénykönyv árnyékában – elsősorban 

arra az égető problémára kereste a megoldást, hogy a 2010-es évek elejétől ugrásszerű 

növekedést volt megfigyelhető a nagyrészt interneten forgalmazott új típusú, úgynevezett 

„dizájner drogok” fogyasztásában (2011. évi CLXXVI. törvény 161. § [7] bekezdés). Ezeket az 

anyagokat jellemzően valamely kábítószernek minősülő anyag kémiai szerkezetének 

módosításával hozzák létre85 abból a célból, hogy az új szer hatásában az eredetihez hasonló 

maradjon, de legálisan forgalmazható, használható legyen. Erre tekintettel, a 2012. március 1-

jétől hatályos rendelkezés igyekezett a dizájner drogokkal kapcsolatos magatartásokat a 

büntetőjog számára érzékelhetővé tenni. Ennek technikája ismételten az utaló rendelkezés 

volt, azaz az új pszichoaktív anyag fogalmát az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről 

szóló 1998. évi XXV. törvény 1. paragrafusában értelmezték,86  és az anyagokat ugyanezen 

törvény mellékletébe illesztették. A módosítással a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos, 

módosított törvényi tényállása a következőszöveggel vált hatályossá. 

Visszaélés új pszichoaktív anyaggal 

283/B. § Aki új pszichoaktív anyagot 

a) az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, 

b) előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

Az új pszichoaktív anyagok jegyzékének alakításáról a folyamatban résztvevő Országos 

Addiktológiai Centrum vezetője a következőket mondta: „(…) ha egy új vegyület megjelenik, azt 

                                                           
85 Továbbá előfordulnak korábban gyógyszervizsgálatokból kikerült, de gyógyszerré nem minősített 
vegyületek, farmakológiai vizsgálatokban alkalmazott speciális  receptor agonista vagy 
antagonistavegyületek, vagy azok módosított változatai is. 
86 Új pszichoaktív anyag: olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem 
rendelkező anyag vagy vegyületcsoport, amely a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén 
alkalmas a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló 
mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel 
kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. 
Jegyzékén, az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 
1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, vagy az emberi 
felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény mellékletében meghatározott pszichotróp anyagok 
jegyzékén szereplő anyagok, és erre tekintettel azt a Kormány rendeletében ilyen anyaggá minősítette. 



 

 
109 

mi előzetes értékelés alá vesszük. Ez azt jelenti, hogy az ORFK-val, az OGYI-val és a KKB-vel együtt 

megvizsgáljuk a jogszabályban meghatározott kérdéseket. Ezek a következők: van-e olyan 

információ, amely a vegyület gyógyszerészeti felhasználására utalna, illetve olyan adat, vagy 

információ, amely kizárná, hogy hasonló mértékű fenyegetést jelentene, mint a hazai és 

nemzetközi kábítószerlistán levő vegyületek. Tulajdonképpen ez elég ahhoz, hogy a 

jogszabálynak megfelelően járjunk el, azaz az új pszichoaktív anyag minősítést megkapja. A C 

jegyzék vonatkozásában az a nagyon fontos még, hogy ott van a generikus szakasz, amelyik azt 

mondja, hogyha valamelyik vegyületet szerkezetileg a C jegyzék által meghatározott szerkezeti 

képletek lefedik, az automatikusan új pszichoaktív anyagnak minősül. (…) ha egy vegyület a C 

jegyzékre kerül, abban az esetben a forgalmazása csökken.” (Vandlik Erika, 2015, sz.k.)    

Az eddigi felsorolásból is látható volt, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény számos alkalommal módosult, amely arra vezethető vissza, hogy a különböző 

kormányzatok eltérő büntetőpolitikai irányvonalat követve alakították a büntetőjogi 

rendelkezéseket, így a módosítások a törvény eredeti rendszerét jelentősen átformálták, de 

természetesen hatással volt az Európai Unióhoz történő csatlakozással együtt járó 

jogharmonizáció is. Ezen okokból, és a 2010. évben kormányra jutó politikai pártok 

programjából következően a jogalkotó idejét érezte, hogy egy új büntetőjogi kódexet (2012. évi 

C. törvény) alkosson, amely „minden jogkövető állampolgárnak védelmet garantál, a 

bűnelkövetők számára azonban hatékony és visszatartó erejű büntetést helyez kilátásba.” 

Bár az új kódex deklaráltan nem kívánt teljes dogmatikai szakítást a régi Btk.-val, de igyekezett 

azt a lehetőséget megragadni, hogy azokat a problémákat is orvosolni lehetett a 

törvényalkotással, amelyek a számos módosítás folytán a korábbi törvénykönyv egységének 

megbontásából fakadtak. A jogalkotó abból az előfeltevésből indult ki, hogy „az új Büntető 

Törvénykönyvvel szembeni egyik legfontosabb elvárás a szigorúság, amely nem feltétlenül 

jelent tételhatár-emelést, hanem a tettarányos büntetőjogi szemlélet hangsúlyosabb 

megjelenítését a törvényben”.  

A törvény a korábbiakhoz hasonlóan (és számos nemzetközi egyezményeknek és uniós jogi 

aktusnak való megfelelést biztosítva) az Egészséget veszélyeztető bűncselekmények körébe 

helyezte el – más bűncselekményekkel együtt – a kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekményeket, a következő alcímekkel ellátva:  

 kábítószer-kereskedelem; 

 kábítószer birtoklása; 

 kóros szenvedélykeltés; 

 kábítószer készítésének elősegítése; 

 kábítószer-prekurzorral visszaélés; 
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 új pszichoaktív anyaggal visszaélés; 

 visszaélés teljesítményfokozó szerrel. 

Az új Btk. a büntetőjogilag értékelendő magatartásokat tartalmazó tényállásokat önálló 

megnevezéssel, súlyosságuk szerinti sorrendben szerepelteti. A kábítószer-kereskedelem 

tényállása az elkövetési magatartásokon nem változtatott, továbbra is a kábítószer kínálása, 

átadása, forgalomba hozatala, illetve az azzal való kereskedés büntetendő, és többek között a 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, illetve speciális helyen történő 

elkövetés minősül súlyosabban. Az előkészület továbbra is büntetendő magatartásnak 

minősül. 

Az új szabályozás megszűntette a kábítószer forgalomba hozatala, illetve a kábítószerrel való 

kereskedés tekintetében a csekély mennyiség privilegizált esetét, az enyhébb megítélés 

indokolhatóságának hiánya miatt. A kínálás és az átadás esetében a csekély mennyiségre való 

elkövetés továbbra is megmaradt, tekintettel arra, hogy ezek fogyasztói típusú 

magatartásokkal összefüggésben is elkövethetőek. A törvény megszűntette a 

kábítószerfüggőkre vonatkozó enyhébb szabályokat is, de az elterelés szabályai bizonyos 

feltételek mellett továbbra is lehetőséget adnak a büntethetőség megszüntetésére, illetve — 

amennyiben a büntetőeljárást lefolytatják — a bíróság a büntetés kiszabása során értékelheti 

a terhelt esetleges szenvedélybetegségét. A dogmatikai egység is indokolta mindezt, ugyanis a 

Btk. a felelősségi szabályok körében egyéb szenvedélybetegségeknek nem tulajdonít 

jelentőséget. A bíróságnak ugyanakkor továbbra is lehetősége maradt, hogy a büntetés 

kiszabása során értékelje a terhelt szenvedélybetegségét. 

A Kábítószer birtoklása alcím alatt a jogszabály a kábítószer termesztése, előállítása, 

megszerzése, tartása, az országba behozatala, onnan kivitele, vagy az ország területén átvitele 

továbbá a fogyasztás elkövetési magatartásokat rendeli büntetni. Ebből látható, hogy a 

jogalkotó ismételten önállóan nevesíti a fogyasztást, de olyan szubszidiárius vétségként, amely 

akkor büntethető, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósult meg. A bűncselekmény 

minősített esetei jellemzően nem változtak a korábbi szabályozáshoz képest, de súlyosabban 

bünteti a védett intézmények területén vagy környékén, illetve a hivatalos személyként történő 

elkövetést. Nem változott ugyanakkor az sem, hogy a csekély mennyiségre történő elkövetés 

enyhébben büntetendő. Továbbra is büntetendő maradt az előkészület is. 

Az új szabályozás két éven belül csak egy alkalommal biztosít lehetőséget az elterelésre, mert 

a jogalkotó megítélése szerint „szabályozás visszás helyzetekre adott lehetőséget”. Emellett az 

elterelés esetén terhelttől a bűncselekmény beismerését is megkívánja. Könnyítés az új 

szabályozásban, hogy a fogyasztók vonatkozásában a nyomozó hatósággal való 
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együttműködés, különösen a kábítószert értékesítő személy kilétének feltárása, a büntetés 

korlátlan enyhítését vonhatja maga után. 

Az új Btk. ismételten önálló tényállásban szankcionálja a kóros szenvedélykeltést, a korábbi 

szabályozást kiegészítve egy további elkövetési magatartással a rábírással, illetve a kábítószer 

fogyasztására való eredménytelen rábírással is.  

A jogszabály a kábítószer előállításához szükséges anyaggal, berendezéssel, felszereléssel 

kapcsolatos magatartásokat is külön tényállásba rendezte, amely így önállóan megjelenik 

hasonlatosan a kábítószer-prekurzorral visszaélés tényállásához. A 2011-ben bevezetett új 

pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos tényállás ugyanakkor nem módosult. 

A kábítószer fogalma az Záró Részben került meghatározásra, továbbra is az ún. listás 

szabályozást alkalmazva, azaz kábítószernek a nemzetközi egyezményekben és a külön 

törvényben meghatározott kábítószereket és pszichotrop anyagokat kell tekinteni. 

A kábítószer csekély és jelentős mennyiségének fogalma viszont a Btké.-ből átkerült az új Btk.-

ba, és a jogszabály a leggyakrabban előforduló anyagok esetében rögzíti a csekély mennyiségre 

irányadó határértéket, míg a jelentős mennyiség továbbra is a csekély mennyiség felső 

határának húszszorosa marad. A jogszabály új kategóriaként bevezette a különösen jelentős 

mennyiséget is, ami csekély mennyiség felső határának kétszázszorosa. 

A vizsgált időszak végén, 2014-ben hatályos Büntetőjogi kódex a kábítószer-bűnözéssel 

kapcsolatos tényállásait a dolgozat függelékében közlöm. 

 

VI.1.3 A büntetőjogi felelősségre vonás jogalkalmazási alapjai 

A magyar igazságszolgáltatási rendszer nem ismeri az angolszász joggyakorlatból ismert 

precedensjogi rendszert, ugyanakkor biztosítani szükséges, hogy a jogalkalmazók kellően 

egységesen értelmezzék a hatályos jogszabályokat. A bírósági jogalkalmazás egységének 

biztosítása a Kúria feladata, amelynek ellátása körében többek között jogegységi határozatokat 

hoz vagy kollégiumi véleményeket fogad el. Jogegységi határozat meghozatalához vezető 

módon jogegységi eljárásnak van helye, ha 

- a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása 

érdekében elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala szükséges, és azt a Kúria 

elnöke, elnökhelyettes, kollégiumvezetője, kollégiumvezető-helyettese, az ítélőtábla 

elnöke illetve a legfőbb ügyész indítványozza; 

- a Kúria valamely tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria másik ítélkező tanácsának 

elvi bírósági határozatként közzétett határozatától vagy közzétett elvi bírósági 
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döntéstől, és a Kúria tanácsa - az előtte folyamatban lévő eljárás felfüggesztésével 

egyidejűleg - indítványozza a jogegységi eljárás lefolytatását.87 

Ezen módon a kábítószerrel visszaélés tényállása is többször kerül jogegységi tanács elé, és 

született a témában iránymutató jogszabály értelmezés. 

 

Az 5/1998. számú BJE határozat meghozatala előtt a legfőbb ügyész indítványában kifejtette, 

hogy megítélése szerint ellentmondásos jogértelmezés és megosztott bírói gyakorlat 

tapasztalható a régi Btk. 282. paragrafusának alkalmazásával kapcsolatban, mert „nem alakult 

ki egységes ítélkezési gyakorlat abban a kérdésben, hogy amikor ugyanazon elkövető a 

törvényi tényállásban meghatározott magatartást vagy magatartásokat többször tanúsítja, 

egyetlen bűncselekményért tartozik-e büntetőjogi felelősséggel, s ha igen, azt természetes 

avagy törvényi (folytatólagos) egységnek kell-e minősíteni.”88  Választ várt arra is, hogy „a 

bűnösség körében - az elkövetés tárgyául - csupán a terheltnél egy alkalommal egyszerre fellelt 

kábítószer-mennyiséget, avagy mindazt a mennyiséget figyelembe kell-e venni, amelyre nézve 

a bizonyítás eredményes volt”, hiszen a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye elbírálásával 

kapcsolatban – ennek megítélését illetően – az ítélkezési gyakorlat megosztott, és nem követi 

kellőképpen a Legfelsőbb Bíróság iránymutatásait. 

A Legfelső Bíróság a határozata 1. pontjában arra a következtetésre jutott, hogy „[a] 

kábítószerrel visszaélés akár azonos, akár különböző elkövetési magatartásait megvalósító 

részcselekmények természetes egységet alkotnak.” Indoklásának lényegéül kiemelte, hogy a 

„kábítószer (…) rendszeres használata által fejti ki a szervezetre káros hatását”, de az 

„eredmény bekövetkezéséig azonban hosszú az út, amely különböző elkövetési 

magatartásokból, részszakaszokból tevődik össze. (…) E részcselekmények egymást kiegészítő 

módon alkalmasak kiváltani azt a káros hatást, amely miatt e cselekmények társadalomra 

veszélyesek és büntetendők. Az elkövetési tárgyuk ugyanaz, és jóllehet a bűncselekmény tárgyi 

oldalának különböző ismérveit valósítják meg, egyaránt a cselekmény alapeseti törvényi 

tényállásának keretein belül maradnak.” Erre tekintettel a „Btk. 282. pargrafusának (1) 

bekezdésében meghatározott különböző tényállásszerű magatartások együttes vagy akár 

részben ismétlődő, illetve folyamatos megvalósulása több mozzanatú természetes egységet 

                                                           
87 Az Alaptörvény által adott felhatalmazás szerint a Kúria kiemelt feladata a bíróságok jogalkalmazási 
egységének biztosítása. Ennek a célnak alárendelt egyik eszköz a jogegységi határozat meghozatalának joga, 
amelynek értelmében a Kúria meghatározott feltételek teljesülése esetén jogegységi határozatokat hoz. 
Részletes szabályozása a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény tartalmazza. 
88 A jogegységi határozatok ismertetése során a külön nem jelzett idézőjeles hivatkozások forrása minden 
esetben az adott jogegységi határozat indoklása. 
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alkot.” A Legfelsőbb Bíróság osztotta tehát a Legfőbb Ügyészség jogi álláspontjában 

kifejtetteket, és a határozat 2. pontjában kimondta, hogy „[a]z azonos vagy különböző 

kábítószereknek a tiszta hatóanyag-tartalom alapulvételével kiszámított részmennyiségeit - 

amelyekre nézve a kábítószerrel visszaélésnek a természetes egység keretébe tartozó 

részcselekményeit elkövették - összegezni kell, és a bűncselekmény minősítése (a csekély vagy 

jelentős mennyiség megállapítása) szempontjából az összmennyiség az irányadó.” A döntés 

lényegében azt a jogalkalmazói gyakorlatot szentesítette, mely szerint az adott tényálláshoz 

kapcsolódó részmennyiségeket összegezni kell, és a vádlott cselekményét az adott természetes 

egység folytán legsúlyosabb elkövetési magatartás szerint, és a teljes mennyiségre tekintettel 

kell megállapítani. 

 

A 2/2003. számú BJE határozat érdekessége, – ahogy arra a legfőbb ügyész írásbeli 

nyilatkozatában is utalt,– hogy annak létrejöttét egy, a határozathozatalkor már nem hatályos 

büntető jogszabály rendelkezésének az eltérő értelmezése váltotta ki, ugyanis a 2003. évi II. 

törvény módosító rendelkezéseivel a kezdeményezést követően hatályba lépett büntető 

jogszabályok lényegesen átformálták a kábítószerrel visszaélés törvényi tényállásait. Az 

értelmezési különbözőség alapjának azt tekinthető, hogy a tényállások közül a csekély 

mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés, és a kábítószerfüggő személy 

által az adott tényállásban meghatározott magatartásával megvalósított cselekménye 

(amelyeket a jogalkotó. privilegizált alakzatban határozott meg) minősülhet-e az alap tényállás 

minősítő körülményeivel.89 Az értelmezési vita érdemét illetően a legfőbb ügyész álláspontja 

szerint a specialitás bűncselekménytani elvéből kiindulva a minősített eset és privilegizált eset 

versengését akként kell kizárni, hogy az utóbbi szükségszerűen megelőzi az előbbit, így 

valamely bűncselekmény privilegizált alakzatát ugyanannak a bűncselekménynek a minősített 

esete nem zárhatja ki. 

A büntetési tételek eltérő mértékének elvi alapja és indoka az, hogy a különböző 

bűncselekmények társadalomra veszélyességének mértékét a törvényalkotó eltérőnek ítéli 

meg. A jogegységi tanács – a jogszabályok nyelvtani, logikai és történeti értelmezése után – 

aszerint határozott, hogy a „kábítószerrel visszaélés 1998. évi LXXXVII. törvény 62. és 63.§-ával 

megállapított – 1999. március 1. napja és 2003. február 28. napja között hatályban volt – 

rendelkezéseinek (Btk. 282.§ és 282/A.§) az alkalmazási körében” egyrészt „a csekély 

                                                           
89 Minősített eseti tényállás az alapesetnél súlyosabban büntetendő eseteket tartalmazza. Ilyen tényállással 
a bűncselekmények jelentős részében is találkozhatunk, így pl. a kábítószer termesztésénél az 
üzletszerűség, vagy ha a rablást fegyveresen, jelentős értékre, bűnszövetségben vagy csoportosan követik 
el. 
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mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés vétsége (Btk. 282.§/8/bek.) 

megállapításának az alapeseti cselekményt minősítő körülmények fennforgása esetén nincs 

helye”, másrészt a „kábítószerfüggő személy által a Btk. 282.§-ának /3/ bekezdés b), c), d) 

pontjában illetőleg /4/ bekezdésében felsorolt valamely minősítő körülményt is megvalósító 

cselekményt - beleértve a kábítószerfüggő elkövető csekély mennyiségű kábítószerre 

elkövetett cselekményét is - a kábítószerrel visszaélés általános szabályai (Btk. 282.§ /1/ - /4/ 

bek.) szerint kell minősíteni.” Lényegében az alsóbb fokú bíróságok részére kötelezővé tette a 

jogszabály olyan értelmezését, hogy a terhelt elveszíti a cselekménye kedvezőbb 

megítélésének lehetőségét, akár csekély mennyiségről, akár kábítószerfüggő személyről van 

szó, ha a kábítószerrel visszaélést valamely minősítő körülménynek megfelelő módon követte 

el. 

 

A sorban utolsó jogegységi határozat, az 1/2007. számú BJE határozat meghozatala szintén a 

bírói gyakorlat megosztottságára vezethető vissza. A kábítószer fogyasztók esetében a 

cselekmény minősítése kapcsán egyes bíróságok a megváltozott jogi szabályozás mellett 

továbbra is követhetőnek tartották az 5/1998. BJE számú jogegységi határozat 2. pontjában 

foglaltakat, és a mennyiségeket összegezték, míg más bíróságok az 1999. március 1-je előtt 

hatályos szabályozáson alapuló elvi állásponthoz tértek vissza és a mennyiségeket nem látták 

összegezhetőnek. A legfőbb ügyész szerint egyrészt annak megítélése volt eltérő, hogy – a régi 

Btk. 282. § (1) bekezdése esetében – a megszerzett és tartott, de már elfogyasztott kábítószer 

mennyisége összegezhető-e, másrészt a forgalomba hozatal céljából megszerzett, és tartott 

kábítószer esetében a régi Btk. 282. paragrafusának (1) bekezdése szerinti bűncselekmény 

befejezett alakzatát, avagy a régi Btk. 282/A. paragrafusának (1) bekezdése szerinti 

bűncselekmény kísérletét kell-e megállapítani. A legfőbb ügyész véleménye szerint az 5/1998. 

BJE számú jogegységi határozat iránymutatását a kábítószer-mennyiségek összegzése 

tekintetében a kérdés felvetése időpontjában továbbra is helytállónak kell tekinteni. Ehhez 

képest nem tartotta követendőnek azt az álláspontot, mely szerint az időközben elfogyasztott 

kábítószer-mennyiségek összegzése, s a cselekménynek az összegzett mennyiség 

alapulvételével való minősítése kizárt. 

A döntés meghozatala során a jogegységi tanács megvizsgálta az 5/1998. BJE számú jogegységi 

határozatot, amelynek „álláspontja lényegében megfelelt a Legfelsőbb Bíróság BK. 155. számú 

állásfoglalása II/5/e) pontjában kifejtetteknek [BH 1995/6.]”. Megállapította ugyanakkor, 

hogy a 2003. március 1. napján hatályba lépett 2003. évi II. törvény „a kábítószerrel visszaélés 

bűncselekményére vonatkozó korábbi szabályozást gyökeresen átalakította”. Mivel ennek 

folytán már nincs törvényi lehetőség arra, hogy a kábítószerrel visszaélés bűncselekményének 
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valamennyi lehetséges elkövetési magatartása egymással természetes egységbe olvadjon, 

ráadásul a „különböző törvényi tényállások – és büntetési tételek – alá eső elkövetési 

magatartások természetes egységbe "olvasztása" pedig méltánytalan eredménnyel járna a 

terheltekre nézve”, ezért  a jogegységi tanács a meghozott határozatában arra a – kötelezően 

követendő – álláspontra jutott, hogy a „[k]ábítószerrel visszaélés megvalósulásakor 

természetes egységet csak az azonos törvényi tényállásba90 ütköző magatartások képeznek.”  

A jogegységi tanács nem értett egyet egy korábbi bírósági határozat indoklásában 

kifejtettekkel, amely szerint „a kábítószer fogyasztójának esetében az egy alkalommal 

fogyasztás céljából az elkövető birtokában ténylegesen együtt levő gyógyszer-kábítószer 

mennyiség az irányadó a kábítószerrel visszaélés bűncselekményének mennyiség szerinti 

minősítése szempontjából.” Ebből ugyanis az következik, hogy ha az „egyes részmennyiségek 

az elfogyasztással folyamatosan megsemmisülnek, és ezért nem halmozódnak fel, akkor a 

jogtárgy (a közegészség) fokozott veszélyeztetése nem következik be”. Álláspontjuk 

alátámasztásául ismételten az 5/1998. BJE számú jogegységi határozatra hivatkoztak, mely 

szerint „a természetes egység szükségszerűen kizárja a folytatólagosság megállapításának 

lehetőségét.” Ebből pedig egyértelműen levezethetőnek tartotta, hogy „[a] megszerzéssel 

elkövetett kábítószerrel visszaélés megvalósulásának és befejezettségének 

megállapíthatósága szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a megszerzett kábítószer-

mennyiségeknek később mi lett a sorsa.”, azaz nem kerülhet értékelésre az, hogy utóbb mi lett 

azon kábítószer-mennyiség sorsa, amelyre nézve a bűncselekményt elkövették. 

A határozat a forgalomba hozatal és a kereskedés törvényi fogalmának értelmezésére is 

kiterjedt, mert időközben több olyan iránymutató döntés született, amely további lényeges 

támpontokat rögzített ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban. A korábbi értelmezés szerint 

kábítószert hoz forgalomba az, aki azt – akár ellenérték fejében, akár ingyenesen – több 

személy részére juttatja. Az értelmezés azonban szűknek tekinthető, mert „a forgalomba 

hozatal – miként a kereskedés – szükségszerűen együtt jár az átadással, de nem szűkíthető le a 

tényleges átadásra. Ez utóbbi jogilag akkor valósul meg, amikor az átadás kizárólag azért 

történik, hogy a kábítószert az átvevő maga fogyassza el. A forgalomba hozatallal – miként a 

kereskedéssel is – szükségszerűen együtt járó átadás azonban ezt megelőzően több 

résztevékenységből tevődhet össze [BH. 2002. 299 I., BH 2002/175.]”. 

                                                           
90 A határozat megszabta azt is, hogy „bűncselekmény tekintetében nem azonos, hanem külön-külön 
törvényi tényállás: a Büntető Törvénykönyv 282.§-a, 282/A.§-a, 282/B.§ (1) bekezdése, 282/B.§ (2) 
bekezdése, 282/C.§ (1) bekezdése, 282/C.§ (2) bekezdése. A kábítószer mennyiségek tiszta hatóanyagának 
összeszámítására csak e hat tényállás szerinti elkövetéseken belül van lehetőség. Az említett hat tényállás 
elkövetéseinek találkozásakor és azok egy eljárásban történő elbírálásakor bűnhalmazat valósul meg, ezért 
ezekben az esetekben nincs helye a kábítószerek tiszta hatóanyag-mennyiségei összeszámításának.” 
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Hasonlóan a kereskedő ténykedéséhez, akinél viszont a forgalomba hozatali magatartás 

haszonszerzésre irányul, amely miatt a forgalomba hozatal és a kereskedés elhatárolásának 

alapja a haszonszerzésre törekvés. Erre tekintettel a jogegységi határozat szerint „forgalomba 

hozatallal elkövetett kábítószerrel visszaélés kísérletének megállapíthatóságához - a BK. 155. 

számú állásfoglalás II/5/a) részében kifejtettekre is figyelemmel - a BH 2002/299. számú eseti 

döntés tartalmaz iránymutató szempontokat a gyakorlat számára e bűncselekmények 

befejezettségének és kísérletének elhatárolását illetően is.” 

A Jogegységi tanács a joggyakorlat megvizsgálása során arra a következtetésre jutott, hogy a 

korábbi értelmezése és „ennek nyomán a Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.851/2006. számú 

határozata, valamint a BH 1999/101. szám alatti határozatban közzétett döntés egyaránt 

rögzítette, hogy a kereskedés rendszeresen ismétlődő, anyagi haszon érdekében folytatott 

adásvétel, amelynek keretei között nem csak az eladó és a vevő, hanem még a rendszeres 

közvetítők is - mint a kereskedelmi tevékenység közreműködői - tettesként vonhatók 

felelősségre.” ennek nyomán a „kereskedéssel 91  elkövetés tényállásszerűségének 

értelmezéséhez - megőrizve a BK. 155. számú állásfoglalás II/5/b. pontjának elvi tartalmát - a 

BH 1999/101. számú eseti döntés ad iránymutató szempontokat.” 

 

A jogegységi határozatok gyakran hivatkoztak a Legfelsőbb Bíróság Büntetőjogi 

Kollégiumának állásfoglalására, vagy véleményére. A vizsgált időszakban elsőként az 1995. 

március 27-én közzétett a Legfelsőbb Bíróság BK 155. számú állásfoglalását kell ismertetni, 

amely tartalommal töltötte meg a törvényi tényállásban ismertetett magatartástípusokat, és 

részletesen meghatározta a jogalkalmazók számára annak lényeges ismérveit. Ezeket a 

meghatározásokat az iránymutatást felváltó 57. BK véleménynél mutatom be röviden, mert az 

tulajdonképpen átvette az állásfoglalás terminológiáját. 

Az iránymutatás lényeges eleme volt a Btk. mennyiség fogalmának meghatározása. Az 

állásfoglalás szerint „III. 1. A Btk. 282.§-ának alkalmazásában „csekély mennyiségű” kábítószer 

a kábítószerhez hozzá nem szokott fogyasztóra vonatkoztatott halálos (letális), illetve mérgező 

                                                           
91 A határozat megszabta azt is, hogy „[e]zekben elvi éllel kifejtettek szerint a kereskedéssel elkövetett 
kábítószerrel visszaélések a forgalomba hozatalnál tágabb elkövetési magatartások. Adás-vételek által 
valósulnak meg, haszonszerzésre irányulnak és magukba foglalnak minden olyan tevékenységet, amely 
elősegíti, hogy a kábítószer eljusson a viszonteladóhoz vagy a fogyasztóhoz. Ezek közé tartozik a 
kábítószernek kereskedés céljából történő megszerzése, készletezése is, amely magatartás befejezett önálló 
tettesi cselekmény. 
A kereskedéssel elkövetési fordulatnak - eltérően a forgalomba hozataltól - a kísérleti stádiuma általában 
kizárt. 
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(toxikus) adag legfeljebb tízszerese. 2. „Jelentős mennyiségű”kábítószer az ilyen adag több 

mint százszorosa.” 

A kollégiumi állásfoglalás egyértelműen a mennyiségi határok növelését okozta, és 

tulajdonképpen az a visszásnak tekinthető helyzet alakult ki, hogy a mennyiségi határokat nem 

a Btk. vagy egyéb nem jogszabály, hanem a Legfelsőbb Bíróság Kollégiumi Állásfoglalása 

tartalmazza. Ez a meghatározás jelenleg már nem hatályos, mert a csekély és a jelentős 

kábítószer-mennyiség fogalmát az új Btk. 461. §-a határozza meg. 

 

A BK 155. számú állásfoglalása a magyar joggyakorlat hagyományait92 követve kábítószerhez 

hozzá nem szokott fogyasztóra vonatkoztatta a halálos (letális), illetve a mérgező (toxikus) 

adagot és annak legfeljebb tízszeresében határozta meg a csekély, és százszorosában a jelentős 

mennyiséget. Ha a bűncselekményt többféle kábítószerre követték el, akkor a különböző 

alapegységek alapján kiszámított mennyiségeket arányosan átszámítva összegezni kellett 

(II.5.e) pont), és ennek alapján számították ki, hogy együttesen meghaladják-e a csekély 

mennyiség felső, illetve a jelentős mennyiség alsó határát, ahogyan arra a jogegységi 

határozatok többször is visszautaltak. Az állásfoglalás II.5.e) pontja úgy fogalmaz, hogy „a 

kábítószerrel visszaélés különböző elkövetési magatartásainak folyamatos megvalósítása (pl. 

a kábítószer termesztése vagy előállítása, majd tartása, illetve forgalomba hozatala) 

természetes egység. Ugyancsak természetes egység, ha az elkövető egyidejűleg vagy 

folyamatosan különböző kábítószerekre nézve követi el a cselekményét. A különböző 

kábítószer mennyiségeket azonban összegezni kell. Az egyes elkövetési magatartásoknál 

(megszerez, átad) nem kizárt – a Btk. 12.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek megléte 

esetén – a folytatólagosság törvényi egységének megállapítása sem.” Ez folytatólagosságra tett 

fordulat a későbbiekben hatálytalan lett, és az állásfoglalást is alaposan kihívás elé állította a 

kábítószerrel visszaélés folyamatosan változó tényállása(i). 

A BK 155. számú állásfoglalást a kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása miatti 

büntetőjogi felelősségről szóló 57. BK vélemény váltotta fel, amely megerősítette az abban 

foglaltakat az önhibából eredő bódult állapotban elkövetett bűncselekményért való 

felelősségről, és elvi éllel az I. 1. pontban kimondta, hogy a „kábítószerek és kábító hatású 

anyagok fogyasztásából eredő bódult állapotok olyan, a szokványos részegséghez hasonló 

                                                           
92 A korábban e témában született és alkalmazott VI. sz. BED-hez hasonlóan, bár a mennyiségek 
vonatkozásában annál jóval nagyvonalúbban, hiszen abban az a csekély mennyiség alsó határa olyan 
alacsonyan volt meghúzva, hogy a függőségben szenvedő fogyasztó akár egynapi adagjával is átlépte azt. 
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állapotok, amelyek (...)nem zárják ki, illetve nem korlátozzák az elkövető büntetőjogi 

felelősségét.” 

Amennyiben a kábítószer-függőség már betegség szintű személyiségzavart, elmebetegséget 

vagy szellemi leépülést okoz, abban az esetben a függőség már korlátozhatja vagy kizárhatja az 

elkövető beszámítási képességét, és erre tekintettel mondja az I. 2. és I. 3. pont, hogy a 

„kábítószer sajátos hatása, az ún. kábítószer-függőség csak akkor vezethet az elkövető 

beszámítási képességének korlátozására vagy kizárására (…) ha betegség szintjét elérő 

személyiségzavart, illetve elmebetegséget vagy szellemi leépülést okoz”, illetve a 

„kábítószerhez való hozzájutás hiányában jelentkező megvonásos tünetek, amennyiben elérik 

az elmebetegség szintjét, kizárhatják vagy korlátozhatják az elkövető beszámítási képességét.” 

Már a BK 155. számú állásfoglalás ismertetésekor jeleztem, hogy az kimerítően értelmezte a 

kábítószerrel visszaélés törvényi tényállásaiban felsorolt magatartásokat, azok elkövetési 

magatartásait. Ez az értelmezés az 57. BK véleményben is tovább élt, és a következőket 

szükséges ismertetni velük kapcsolatban.  

Az új Btk. alapján büntetendő, aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, azzal kereskedik 

kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy 

azon átszállít. Büntetendő továbbá az is, aki kábítószert fogyaszt. 

A kábítószer fogyasztása alatt értendő a II. 1. pont szerint „az elkövető (a fogyasztó, kábítószer-

használó) minden olyan magatartása, aminek közvetlen következménye, hogy a kábítószer a 

szervezetébe jut. A kábítószer fogyasztója a kábítószer birtoklásának bűncselekményét akkor 

is elköveti, ha nem maga termesztette, állította elő vagy tartotta a kábítószert, hanem mástól, 

a saját használatára szerezte meg.” 

A vélemény alapján, ha olyan növény termesztése valósul meg, amely növényből csak további 

feldolgozás útján lehet a kábítószer hatóanyagát kivonni, akkor azt a bűncselekmény 

előkészületének kell értékelni. Azonban a II. 2. pont szerint „kábítószer „termesztése” olyan 

növény termesztését jelenti, amely, illetve amelynek a részei szerepelnek a kábítószerek 

jegyzékén, és jelentősebb feldolgozás nélkül kábítószerként felhasználhatók.” A 

bűncselekmény megvalósulása attól az időponttól kezdve állapítható meg, amikor a növény 

már önállóan fejlődik. 

A II. 3. pont szerint a „kábítószer előállításának olyan műveletek tekinthetők, amelyek 

közvetlen eredménye a kábítószer.” Ennek minősül az is, ha a II. 2. pont szerinti termesztés 

előkészülete olyan növényre irányul, amelyből csak további feldolgozás útján lehet a 

kábítószer hatóanyagát kivonni. Itt a hatóanyag kivonása kábítószer előállításának felel meg. 
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A kábítószer kínálása más személy felhívása kábítószer átvételére, és a felhívás II. 4. pont 

szerint eredménytelen, azaz kábítószert kínál, „aki mást kábítószer átvételére 

eredménytelenül felhív”. Ha a kínálás nyomán a címzett megszerzi a kábítószert, akkor az a 

kábítószert átadó személy „aki azt más személy birtokába adja”. 

A kábítószert forgalomba hozatala, ha a forgalomba hozó a kábítószert több, esetleg meg nem 

határozható számú személynek juttatja, az elkövető oldaláról az III. 5. a) pont alapján 

meghatározva „aki azt [azaz a kábítószert] – akár ellenérték fejében, akár ingyenesen – több 

személy részére juttatja.” Elkövethető olyan magatartással is, amelyben a továbbadás egyetlen 

személynek történik, de (akár a mennyiségből is következtethető módon) az vélhetőleg 

másoknak is továbbadásra kerül. 

A kábítószerrel kereskedés a forgalomba hozatalnál tágabb körű. A II. 5. b) szerint 

kábítószerrel kereskedik 93 , „aki haszonszerzésre törekedve közreműködik a kábítószer 

forgalmazásában.” 

Az 57. BK vélemény végezetül a büntethetőséget megszüntető ok magyarázatát is tartalmazza, 

és szűkíti annak alkalmazását, hiszen kimondja, hogy a fentiek szerinti „büntethetőséget 

megszüntető ok nem alkalmazható annak a javára, aki a kábítószert más részére is termeszti 

stb., azt másnak kínálja vagy átadja, illetve azt forgalomba hozza, azzal kereskedik.” 

 

VI.2 Szenvedélybetegek szociális ellátása 

A szociális joggal kapcsolatos definíciós kettősséget Molnár Margit (2009) ismerteti. A 

meghatározások egy része erőteljes szociálpolitikai színezettel rendelkezik, Wolfgang Gitter 

(1992) például az anyagi biztonság, a képességek kifejtése és az esélyegyenlőség terén 

mutatkozó deficitek kiküszöbölésében ragadja meg a jogterület mibenlétét. A másik, 

Európában általánosnak tekinthető megközelítés szerint az általános emberi jogok kérdése 

szervesen összekapcsolódik a szociális kérdésekkel, és csak előbbiek érvényesülése esetén 

beszélhetünk a szociális jogok érvényesüléséről.   

A szociálpolitika a szociális problémák kezelését három nagy eszközrendszer segítségével 

valósítja meg: ezek a pénzbeli juttatások, a természetben nyújtott szociális ellátások és a 

személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások. Amennyiben a szenvedélybetegek szociális 

ellátásának összetevőit tesszük vizsgálat tárgyává, a szociális gondoskodást nyújtó 

szolgáltatások rendszerét kell áttekintenünk, hozzátéve, hogy a kliensek, ellátotti csoportok 

szempontjából másik két rendszer által biztosított lehetőségek (pl. a közgyógyellátás vagy az 

                                                           
93 Ez a magatartás magában foglalja azokat a tevékenységeket, amelyek elősegíti a kábítószer eljuttatását a 
viszonteladóhoz, illetve a fogyasztóhoz, így pl. a kábítószer csomagolását, tárolását, szállítását, elosztását. 
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adósságkezelési szolgáltatások) is kiemelt jelentőséggel bírnak. (Kelemen és Csákiné Király, 

2004) 

 A szenvedélybetegek szociális ellátásának alapvető jogi normáit a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) rögzíti. A törvény célja, 

hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által 

biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság 

feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  

Juhász Gábor és Tausz Katalin (2012:135-136) a szociális törvény öt alapelvét ismerteti: 

a) Szubszidiaritás elve, ami a szociális ellátórendszerben arra utal, hogy a 

közfinanszírozású szolgáltatások, pénzbeli ellátások biztosítására akkor kerül sor, ha 

kimerülnek az egyének, illetve családok erőforrásai. 

b) A törvényi minimumok rögzítésének és az önkormányzatok kiegészítő 

feladatvállalásának elve, vagyis a jogalkotó szerepet ad a települési 

önkormányzatoknak, egyúttal rögzíti a biztosítandó szolgáltatások minimumát. 

c) A rászorultság elve, miszerint a szolgáltatások anyagi vagy más típusú rászorultság 

fennállása esetén járnak az érintetteknek. 

d) Az ellátások igénybevételének önkéntessége, tehát senki sem kötelezhető arra, hogy 

saját akarata ellenére működjön együtt a szociális igazgatás szerveivel. 

e) Az egyenlő bánásmód követelménye, amely explicit módon nem jelenik meg a 

törvényben, viszont korábban levezethető volt az Alkotmányból (70/A § [1]), illetve 

a 7/2000. (III. 23.) AB határozatból. Az Alaptörvény XIX. cikk 1. bekezdése szerint 

Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot 

nyújtson. 

 

Az ellátási típusokat a jogszabály két csoportba sorolja. Bár az alapszolgáltatások ismertetése 

az Szt.-ben megelőzi a szakosított ellátások felsorolását, az értekezésben utóbbi 

bemutatatására kerül sor elsőként, mivel az alapszolgáltatások nevesített célcsoportjai között 

csak később jelentek meg a szenvedélybetegek.   
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VI.2.1 Szakosított ellátások 

A szakosított ellátási formák alkalmazása akkor válik szükségessé, ha az ellátásra szorult 

személyekről – életkoruk, egészségi állapotuk és/vagy szociális helyzetük miatt – az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni. 

Az 1993. január 27-én hatályba lépett jogszabály először az ápolást, gondozást nyújtó 

intézményekről szóló részben utal a szenvedélybeteg kliensekre. Az Szt. 68. § (3) pontja rögzíti, 

hogy idősek otthonában nem lehet elhelyezni azokat a személyeket, akik pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegségben szenvednek, őket más intézményben kell elhelyezni. A rehabilitációs 

intézményekről szóló részben a következők kerülnek rögzítésre:  

72. § (1) A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének 
kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. 

(2) Rehabilitációs intézmény különösen a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek 
rehabilitációs intézménye és a fogyatékosok rehabilitációs intézménye. 

73. § (1) A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 18. 
életévét betöltött pszichiátriai, illetve szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy 
akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód. 

(2) A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében a gondozottak 
részére képzési, munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatást kell szervezni és elő kell 
készíteni a családi és lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésüket. 

A 112. § alapján a rehabilitációs intézménybe történő beutalás időtartama nem haladhatja meg 

az öt évet, pszichiátriai és szenvedélybetegeknél a beutaló határozathoz csatolni kell a 

területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének 

szakvéleményét. Ezek a betegek – szemben a fogyatékos személyekkel – saját maguk is 

kérhetik a gondozás további szükségességének felülvizsgálatát. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban azoknak személyeknek nyújtanak segítséget, 

akik a saját otthonukban élnek. Az intézmények a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére irányuló 

szolgáltatásokat nyújtanak. (Szt. 75. § [1]). A szenvedélybetegek nappali intézményének 

működésével kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik a jogszabály: 

79. § (1) A szenvedélybetegek nappali intézménye a szenvedélybetegséggel küzdő 
személyek napközbeni ellátását, gondozását végzi. 

(2) A szenvedélybetegek nappali intézményében elsősorban azokat a személyeket kell 
gondozni, 

a) akiket szenvedélybetegségük miatt - korábban - fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, 
illetve rehabilitációs intézményben gondoztak; 

b) akik az a) pontban megjelölt intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt erre 
rászorulnak. 
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Az Szt. 1993. február 26-án hatályba lépett módosítását követően a rehabilitációs 

intézményekre vonatkozó szövegrész az alábbiak szerint módosult: 

73. § (1) A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a18. 
életévét betöltött pszichiátriai, illetve szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy 
akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód. 

(2) A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében a gondozottak 
részére képzési, munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatást kell szervezni és elő kell 
készíteni a családi és lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésüket. 

 

A következő, drogproblémák szempontjából releváns törvénymódosításra 1996-ban került 

sor. Az Szt. 1997. január 1-jétől tartalmazta az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

körében a pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthonát. Az átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel, folyamatos ellátást, illetve éjszakai tartózkodást 

biztosítanak. Amennyiben az igénybe vevők köre lehetővé teszi, egy intézmény keretében több 

átmeneti típusú ellátás is megszervezhető. (80. §) 

 

1999. október 1-jétől változott az Szt. ápolást, gondozást nyújtó intézményekre vonatkozó 

része. Az ilyen kategóriába tartozó intézményekben – amennyiben az másként nem oldható 

meg – olyan személyek ellátását kell biztosítani, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak 

folyamatos segítséggel képesek. A szolgáltatás magában foglalja a napi háromszori étkezés, a 

ruházattal, illetve textíliával történő ellátás, a külön jogszabályban meghatározott 

egészségügyi ellátás és a lakhatás biztosítását. A szenvedélybetegek számára ápolást, 

gondozást nyújtó intézmény elnevezése szenvedélybetegek otthona. 

71/A. § A szenvedélybetegek otthonában annak a személynek az ápolását, gondozását 
végzik, aki szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, 
önálló életvitelre időlegesen nem képes, de - a külön jogszabályban meghatározott - 
kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorul. 

Ugyanekkor változott a rehabilitációs intézményekről szóló rész is, amely immár külön 

nevesíti a pszichiátriai (Szt. 72. § [2] a) pont), illetve a szenvedélybetegek (Szt. 72. § [2] b) pont) 

rehabilitációs intézményét. 

 

2002. január 1-jétől a szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg 

illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó 

addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy 

pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának - intézménybe történő felvételt megelőző -, 

három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges. (Szt. 71/A. § [2])  
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A jogszabály ezen módosítása az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetében is 

elkülönítette a pszichiátriai és a szenvedélybetegeket.  

83/B. § A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhető el, akinél 
szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került 
megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem 
oldható meg. 

  

2003. január 1-jétől az Szt. külön nevesítette a szenvedélybetegek lakóotthonát, a célcsoportot 

az intézménytípus definíciójában is szerepeltetve. 

85/A. § (1) A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott 
esetben tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt, illetőleg 
szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, 
egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. 

(…) 

(4) A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el, 

a) aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat 
eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az 
önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt; 

b) aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között 
biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg; 

c) az a)-b) pontban meghatározottakon túl önellátásra legalább részben képes; 

d) lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem. 

(…) 

(6) A lakóotthonban elhelyezett személy részére - szükség szerint - étkezést, ruházattal, 
illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott 
egészségügyi ellátást, valamint az önálló életvitelhez szükséges feltételeket kell biztosítani. 

A lakóotthonok kialakítására nyugati minta alapján került sor. A 8-12 fő befogadására alkalmas 

lakások és családi házak működése jelentős előrelépést jelent az érintettek önálló életvitelének 

kialakítása irányába (Molnár, 2009). 

Az egyes ellátotti csoportok speciális jogait ismertető rész rendelkezései a 

szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézményekre is vonatkoznak. 

94/F. § (1) Az egyes szociális intézmények ellátását igénybe vevő személynek, törvényes 
képviselőjének joga van az ellátott állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk 
megismerésére. Az intézmény vezetője a felülvizsgálatot megelőzően, valamint a 
felülvizsgálatot követően írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt - annak állapotát 
figyelembe véve -, illetve törvényes képviselőjét a felülvizsgálat céljáról, folyamatáról, 
valamint annak eredményéről. 

(…) 
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94/G. § (1) A pszichiátriai betegeket ellátó bentlakásos intézményben, ha a gondozott 
személy veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, az Eütv. 
vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

(2) A korlátozó intézkedés, eljárás - amely elsődlegesen a pszichés megnyugtatás, 
kivételesen a szabad mozgásban történő korlátozás, illetve farmakoterápia, valamint az 
intézményen belüli elkülönítés, vagy ezen eszközök komplex alkalmazása - nem lehet 
büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodóan csak olyan 
mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. 

(3) A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére az intézmény orvosa, az 
orvos elérhetőségének hiányában a vezető ápoló jogosult. Ez utóbbi esetben az orvost 
azonnal értesíteni kell a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról, és azt az intézmény 
orvosának jóvá kell hagynia. A döntést a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazását 
megelőzően, ha ez nem lehetséges, az intézkedés megtételét követően azonnal a külön 
jogszabályban meghatározott írásos formában dokumentálni kell. Az intézkedés csak 
addig maradhat fenn, amíg a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető állapot tart. 

(4) Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról tájékoztatja az 
intézmény vezetőjét. Az intézményvezető feladata az intézkedéshez szükséges feltételek, 
illetve szükség esetén a többi ellátott védelmének biztosítása. Az intézményvezető 
negyvennyolc órán belül köteles tájékoztatni az ellátottjogi képviselőt a korlátozó 
intézkedés, eljárás tényéről. Amennyiben az ellátást igénybe vevő cselekvőképtelen, 
intézménybe történő felvételkor az intézményvezető külön jogszabályban meghatározott 
írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a 
korlátozó intézkedés esetén az ellátottjogi képviselő megkeresésének szükségességéről. 

(5) E törvény alkalmazásában veszélyeztető magatartásnak minősül, ha az ellátott 
pszichés állapotának zavara következtében saját vagy mások életére, egészségére, testi 
épségére jelentős veszélyt jelenthet, de a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős 
intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt. 

(6) E törvény alkalmazásában közvetlen veszélyeztető magatartásnak minősül, ha az 
ellátott pszichés állapotának akut zavara következtében saját vagy mások testi épségére, 
egészségére, életére közvetlen és súlyos veszélyt jelent. 

(7) A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazása ellen az ellátást igénybe vevő vagy 
törvényes képviselője panasszal élhet az intézmény fenntartójánál. A panasz 
kivizsgálásához és a döntéshez a fenntartó szakértőként pszichiáter szakorvost vesz 
igénybe. 

Ezen túlmenően az Szt. 94/I. § felhívja a figyelmet arra, hogy a szenvedélybetegeket ellátó 

bentlakásos intézményben különös figyelmet kell fordítani az ellátottak adatainak, 

személyiségi jogainak védelmére, továbbá rögzíti, hogy a szenvedélybeteg személy - 

amennyiben indokolt - terápiás, illetve rehabilitációs jelleggel foglalkoztatási programban 

részt vehet, azonban kötelező munkavégzésre nem kényszeríthető. 

 

2005. január 1-jétől a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében a felvételkori életkor 

16 évre csökkent. (Szt. 73. § [1]) Ugyanettől az időponttól kezdve a szenvedélybetegek 

otthonára is kiterjesztették a korábban csak a pszichiátriai betegek otthonára vonatkozó 

felülvizsgálati szabályokat. 
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113/A. § (1) A pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek otthonában élő személyek 
esetében a 113/D. § (6)-(7) bekezdése szerinti szakértői bizottság az intézményi elhelyezést 
követően kétévente felülvizsgálja a jogosult 

a) adott intézményben történő további ellátásának szükségességét; 

b) más intézménybe történő áthelyezésének indokoltságát. 

(2) Ha a szakértői bizottság megállapítása szerint a jogosultat egészségi állapota miatt 
más intézményben kell gondozni, illetőleg intézményi ellátása a továbbiakban nem 
indokolt, kezdeményezi a beutaló szervnél, valamint az intézmény vezetőjénél a szükséges 
intézkedések megtételét. 

(3) A beutaló szerv, illetve az intézmény vezetője a szakértői bizottság kezdeményezésének 
megfelelően 30 napon belül intézkedik. 

(4) A felülvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza. 

A szakértői bizottság állandó tagja a megyei, fővárosi módszertani intézmény vezetője vagy a 

módszertani osztályvezető, a megyei, fővárosi önkormányzat kijelölése alapján a megyei, 

fővárosi önkormányzat szakértője, továbbá szenvedélybetegek otthona, lakóotthona esetében 

a megyei, fővárosi pszichiátriai szakfőorvos, vagy az általa javasolt és a megyei, fővárosi 

önkormányzat által kijelölt, szenvedélybetegek ellátásában elismert szakorvos. 

  

2006. július 1-jétől nem szerepel az Szt.-ben az a passzus, miszerint szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézményében a gondozottak részére képzési, munka jellegű vagy terápiás 

foglalkoztatást kell szervezni és elő kell készíteni a családi és lakóhelyi környezetükbe történő 

visszatérésüket, egyúttal töröltét a 94/I. § azon részét, amelyik arról rendelkezett, hogy a 

szenvedélybeteg személy - amennyiben indokolt - terápiás, illetve rehabilitációs jelleggel 

foglalkoztatási programban részt vehet, azonban kötelező munkavégzésre nem 

kényszeríthető. 

 

2008. január 1-jétől a rehabilitációs célú lakóotthonokban az ellátás időtartama – a korábbi öt 

év helyett – nem haladhatja meg a három évet. Ez egy alkalommal további két évvel 

meghosszabbítható, amennyiben a rehabilitációs programban meghatározott 

eredményeket nem sikerült elérni, de az ellátással az eredményes rehabilitáció 

megvalósítható, vagy az ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget 

igényel, amely azonban utógondozói szolgáltatás keretében nem valósítható meg. Ezzel 

együtt a rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátott határozatlan időre is 

elhelyezhető, ha a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat 

eredménye szerint az ellátott az önálló életvitel kialakítására várhatóan csak részben 

lesz képes. 
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VI.2.2 Szociális alapszolgáltatások 

Az alapszolgáltatások (2005-ig: alapellátások) elsődlegesen deklarált célja az, hogy az állam 

és/vagy a települési önkormányzat segítse a szociálisan rászorulók önálló életvitelének 

fenntartását azok saját otthonában és lakókörnyezetében, továbbá támogassa őket egészségi 

állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. 

A Szociális törvény alapellátásokat leíró részében 2003. január 1-jétől jelennek meg nevesített 

célcsoportként a szenvedélybetegek. 

59. § (1) Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 
származó problémáik megoldásában. 

(2) A települési önkormányzat az alapellátás keretében gondoskodik különösen az 
időskorúak, fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a 
hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséről. Ennek megvalósítása érdekében az 
alapellátást biztosító szociális intézmények, szolgáltatók együttműködnek az 
egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve munkaügyi 
intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel. Ezen intézmények tevékenységének 
összehangolása a szolgáltatást igénybe vevő személy szociális ellátása érdekében - ha 
gondozási központ nem működik a települési önkormányzat feladata. 

A tételesen felsorolt alapellátások közül az alábbiakban történik utalás szenvedélybetegekre: 

 Étkeztetés (Szt. 62. § d) pont). A szolgáltatást – legalább napi egyszeri meleg étel 

formájában – minden településen biztosítani kell a rászorulók részére. Az ellátási 

forma jelentőségéhez hozzájárul az a tény, hogy a pszichiátriai és a szenvedélybetegek 

(illetve hozzátartozóik) számára sok esetben kizárólag az étkeztetésen keresztül 

valósul meg a külvilággal való rendszeres kapcsolattartás (Kelemen és Csákiné Király, 

2004).  

 Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §). Szolgáltatás azon szenvedélybetegek számára, akik 

állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában 

segítséget igényelnek, továbbá azok számára, akik bentlakásos intézményi 

elhelyezésre várakoznak.   

 Tanácsadás a családsegítés keretei között (Szt. 64-65. §). (2) A szolgáltatás keretében 

a települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és 

mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, 

családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 

valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A családok diszfunkcionális 

működésének hátterében gyakran szerhasználati problémák állnak. (Downs & 
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Robertson, 1987; Kluck et al., 2014) A tünetek felismerése miatt fontos, hogy a 

szolgáltatási területen dolgozó szakemberek addiktológiai szaktudással is 

rendelkezzenek, egyúttal képesek legyenek azt szakmai praxisukba integrálni. A 65. § 

(6) b) pontja a szenvedélybetegek mellett külön nevesíti a kábítószer-problémával 

küzdőket és családtagjaikat.  

 

A Szt. 2005. január 1-jétől alapszolgáltatásoknak nevezi a korábban alapellátásoknak nevezett 

szociális szolgáltatásokat. 

59. § (1) Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget 
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló 
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy 
más okból származó problémáik megoldásában. 

(2) A szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az ellátási területén működő 
szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási, intézményekkel, így 
különösen 

a) az otthonápolási szolgálattal, 

b) a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálattal, 

c) fogyatékos személy ellátása esetén a gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal és a 
fogyatékos személyek segítő, érdekvédelmi szervezeteivel, 

d) pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg esetén a háziorvossal és a kezelőorvossal. 

(3)  

(4) A szociális alapszolgáltatást nyújtó személy - a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások 
formáiról, rendszerességéről, időtartamáról. 

(5) A megyei, fővárosi módszertani intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint - módszertani segítséget nyújt a települési önkormányzat alapszolgáltatási 
feladatainak megszervezéséhez. 

  

2007. január 1-jétől kikerültek a korábban nevesített célcsoportok – így a szenvedélybetegek 

is – a házi segítségnyújtás meghatározásából, az új meghatározás szerint a szolgáltatás 

igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a 

szolgáltatás biztosítását, a feltétel fennállását pedig külön jogszabály szerint kell igazolni. (Szt. 

63. §) 

Az Szt. 65/A. §-a a közösségi ellátások körében nevesíti  a szenvedélybetegek részére nyújtott 

alacsonyküszöbű ellátási formákat. 

65/A. § (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott 
(2) bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek 
részére nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöbű ellátás. 
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(2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében 
biztosítani kell 

a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, 

b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, 

c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe 
vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 

d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, 

e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel 
ösztönzését és figyelemmel kísérését, 

f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. 

(3) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében a (2) bekezdés 
e)-f) pontjában meghatározottakon túl biztosítani kell 

a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges 
egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, 

b) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési 
rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. 

(4) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén a természetes 
személyazonosító adatokat nem kell megadni, a jegyző a 18. § szerinti nyilvántartásba 
kizárólag a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére 
vonatkozó döntést jegyzi be. 

 „A 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelettel módosított 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében 

a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása többek között magában foglalja az egészségügyi 

ártalmak csökkentését, így különösen a tűcsere programok körében a szerhasználat, illetve 

függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentését, steril és kiegészítő 

eszközök, készítmények biztosításával, illetve használt eszközök begyűjtésével, továbbá az 

egészségügyi szűréshez, orvosi ellátáshoz való hozzáférés szervezését.” (ÁSZ Egyesület, 

2007:2)  

Az Szt. 86. § d) pontja alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani a 

szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, amennyiben a településen 

harmincezer főnél több állandó lakos él. Ez az önkormányzati kötelezettség viszonylag 

gyorsan, 2008. január 1-jei hatállyal kikerült a törvényből. Ugyanekkor rögzítésre került, hogy 

szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén nem kell az ellátottal 

írásbeli szerződést kötni. (Szt. 94/B § [3] c) pont) 

 

2008. január 1-jétől a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti 

személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással 

összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése 

vagy utólagos jóváhagyása. (Szt. 93. § [4]) 
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2013. január 1-jével törölve lett az Szt. azon passzusa (65/A § [4]), amely alapján a 

szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén a természetes 

személyazonosító adatokat nem kell megadni.  

Ugyanekkor került rögzítésre a támogatott lakhatás kritériumrendszere, amely a vizsgált 

időszak végén is érvényes. 

75. § (1) A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve 
szenvedélybetegek, valamint a hajléktalan személyek részére biztosított ellátás, amely az 
életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló 
életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja 

a) a lakhatási szolgáltatást, 

b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka 
körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt, 

c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást, 

d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén 

da) az étkezést, 

db) az ápolás-gondozást, 

dc) a fejlesztést, 

dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. 

(2) A lakhatási szolgáltatás 

a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy 

b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy 

c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében 

biztosítható. 

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a fenntartó 

a) szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött megállapodás útján, 

b) más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen, a közös működtetésre 
vonatkozó megállapodás alapján (hálózat), 

c) más, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező szolgáltatást nyújtó 
szervezettel kötött megállapodás útján, 

d) az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának 
szabályai szerint 

is biztosíthatja. 

(4) A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy 

a) az ellátás - a komplex szükségletfelmérés alapján - határozott vagy határozatlan 
időtartamú, 

b) az 58/A. § (2) és (2a) bekezdését, valamint a 99. §-t és 99/A. §-t nem kell alkalmazni.  
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VII. Meghatározó intézmények a magyar kábítószer-politikában 

A hazai kábítószer-politika intézményrendszere eltérő profilú és szerepkörű szervezetekből 

áll össze, amelyek jelentős változásokon mentek keresztül a vizsgált időszakban. Fontosnak 

tartom egyértelműsíteni az áttekintés korlátait, amelyek a kábítószer-terület bizonytalan és 

nehezen beazonosítható határaiból erednek. A témakörrel számos olyan szervezet is 

kapcsolatba kerül, amelynek meghatározó tevékenységi körei eltérő, sok esetben teljesen más 

területeket érintenek. Emiatt csak azokat az intézményeket mutatom be, amelyek deklaráltan 

a kábítószer-politikával is foglalkoznak.    

Globálisan vizsgálva a kábítószer-probléma kezelésének kormányzati és állami intézményeit, 

nagyon sokféle megközelítéssel találkozunk. A különböző államok eltérő szinteken és 

szervezeti háttérrel fordulnak a problémakör felé, amelyek bizonyos esetekben a hazai 

struktúrák alakításához is mintát szolgáltatnak, pl. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

rendszerének kialakításakor brit Drog Akciócsoportok (Drug Action Team, DAT) rendszere is 

mintaként szolgált (Posta, 2002). Ezzel együtt fontosnak érzem rögzíteni, hogy a kábítószer-

politikai intézményrendszer talán legszélesebb körben ismert külföldi példájának, az amerikai 

drogpolitikai folyamatokat koordináló, informálisan drogcárnak nevezett (Gamboa, 2005) 

pozíciónak nincs és korábban sem volt magyar megfelelője, a hazai nemzeti drogkoordinátori 

pozíció nem azonosítható vele. Ezt azért lényeges leszögezni, mert ezáltal sokkal kevésbé lehet 

egyetlen vagy néhány személyhez 94  kötni és tevékenységükön keresztül rekonstruálni 95  a 

hazai kábítószer-politika alakítását, mint az Egyesült Államokban.   

 

VII.1 A kábítószerügy pozíciója a kormányzati struktúrában 

A rendszerváltozás után a kábítószerügy az egészségügyi területet is felügyelő Népjóléti 

Minisztériumhoz került, ahol Szomor Katalin irányításával működött a kábítószerügyi 

koordináció. A terület pozicionálását az MDF későbbi szakpolitikusa a következőkkel 

indokolta: „(…) a konzervatív felfogás szerint, az egészségügyi kérdéshez kell ennek tartoznia, 

hiszen a betegek kezelésén és a prevención van a hangsúly. (…) A rendszeres kábítószer-

fogyasztók mind betegnek számítanak. Tehát nem egy influenzáról beszélünk, hanem egy 

                                                           
94 Ezzel együtt viszonylag egyértelmű – az interjúk jelentős részéből is visszaköszönő – szakmai konszenzus 
van azzal kapcsolatban, hogy Topolánszky Ákos, korábbi helyettes államtitkár került a legközelebb ahhoz, 
hogy Magyarországon ezzel a címmel illessék.  
95 Az amerikai drogpolitikai folyamatok értelmezésekor megkerülhetetlen az első – bár ekkor még 
informálisan sem így nevezett – drogcár, Harry J. Anslinger szerepének és nézeteinek beazonosítása. 
Anslinger 1930 és 1962 között vezette a Szövetségi Kábítószerügyi Irodát (FBN). Dichotomizáló, a 
szerhasználókat a mi-ők világ másik oldalára pozicionáló szemléletének jelentős szerepet tulajdonítanak az 
időszak irracionális drogpolitikai döntéseinek magyarázatát kereső kutatók. (Galliher, Keys & Elsner, 1998; 
Keys & Galliher, 2000; Miller, 2013)      
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szenvedélybetegségről és ezek kezelése az egészségügybe tartozik az én felfogásomban.” (Pettkó 

András, 2014, sz.k.) 

A terület kormányzati struktúrában betöltött pozíciója érdemben az 1998-as kormányváltás 

után változott meg először. Ekkor történt parlamenti döntés az addigi Kábítószerügyi 

Tárcaközi Bizottság megszüntetéséről és a Kábítószerügyi koordináció Bizottság felállításáról.  

„’98 végén arról is döntés született, hogy megszervezésre kerül az Ifjúsági és Sportminisztérium, 

ami ugye nem a kormányváltáskor, hanem Deutsch Tamás ismert diplomaügye miatt csak 1999. 

január 1-jével lett tervezve és történt is meg, és ezen belül a kábítószerügyi koordinációért felelős 

helyettes államtitkárság. Akkor oda került egy ilyen fő hangsúlyként a kábítószerügy. Akkor 

kerültem én is oda.” (Topolánszky Ákos, 2015, sz.k.) Topolánszky Ákos helyettes államtitkári 

pozícióban vezette a kábítószerügyi koordináció szervezeti egységét. A terület korábbiaknál 

magasabb kormányzati pozíciója hatékonyabb érdekérvényesítést és eredményesebb szakmai 

munkát eredményezett. „2000-től, tehát onnantól kezdve, hogy Topolánszky Ákos a helyére 

került, és elkezdte a – most így visszanézve is – abszolút áldásos munkáját végezni, a válság 

kitöréséig, olyan 2007, 2008-ig tényleg egy jó időszaka volt ennek a területnek. Számos új 

szolgáltatás indult el, a szociális rendszer nagyon megerősödött (…), munkacsoportok alakultak, 

amelyek közvetlenül a törvényi előkészítésbe szóltak bele. Ez egy jó időszak volt.” (Szemelyácz 

János, 2012, sz.k.) 

Topolánszky a pozíciót a 2002-es kormányváltás után is megtarthatta, noha ajánlott maga 

helyett megfelelő szaktudással rendelkező szakembert. A váltásra végül 2003-ban került sor. 

Erre az időszakra így emlékezett vissza a volt helyettes államtitkár: „(…) Gyurcsány Ferencnek 

hívták a minisztert, aki ugyanolyan pontosan értette, hogy mit akarok csinálni, mint a Tamás, 

Deutsch Tamás, és az első időkben jóban is voltunk,  támogatott is bennünket. Például felavatta 

az első tűcsere-automatát a Nyírő Gyula kórház kerítésfalán, de aztán egy idő után ebből 

kimosakodott, irányt váltott, amikor miniszterelnök akart lenni. És akkor mindenfajta egyéb, 

ilyen senki által nem értett irányokat kezdett a minisztériumon belül is vinni. Akkor formailag az 

történt, hogy mindenkit visszahívott a pozíciójából, és kiírt minden pozíciót nyílt pályázati 

formában, ami első alkalommal (…) történt meg a magyar államigazgatás keretében. Addig nem 

ismert elképesztő problémákat és lelkeket ébresztett ott a munkaszervezetben, de amikor ezt 

bejelentette, akkor rögtön odajött hozzám és azt mondta: »Te maradsz! A többieket akarom ezzel 

a lépéssel  eltávolítani, mert ők alkalmatlanok a feladatukra!« Nagyrészt igaza is volt egyébként. 

A végeredmény az volt, hogy engem távolítottak el és mindenki más megmaradt.” (Topolánszky 

Ákos, 2015, sz.k.) 

Az új helyettes államtitkár 2003-tól Gábor Edina lett, aki nemcsak a kábítószerügyi 

koordinációt látta el, hanem az ifjúsági ügyek is a felügyelete hozzá került. Gábor Edinát 
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Felvinczi Katalin váltotta 2005-ben. Felvinczi a nemzeti drogkoordinátori posztot miniszteri 

biztosként töltötte be, amely változást többen a kábítószerügy hátrébb sorolásaként 

értelmezték. A terület helyettes államtitkári szintről miniszteri biztosi szintre történő 

áthelyezéséhez kapcsolódó aggodalmakat az időszak kábítószerügyi országgyűlési 

bizottságában is megfogalmazták: „Államtitkár úr kiegészítésében előzetesen tájékoztatta a 

bizottságot arról, hogy a minisztérium szervezeti struktúrája némiképp módosul, s az eddigi 

gyermek és ifjúsági ügyekért, valamint kábítószerügyi koordinációért helyettes államtitkárság 

megszűnik. Az eddigi államtitkárság feladatait két miniszteri biztos látja majd el, egyikük a 

gyermek és ifjúsági ügyek koordinációját végzi majd, míg a másik a kábítószerügyekért lesz 

felelős. A bizottság több képviselő és szakértő tagja is aggodalmát fejezte ki az átalakítást 

illetően, miszerint a jelenlegi átalakítás lehetőségként magában hordozza a kábítószerügyi 

koordinációs feladatok államigazgatáson belüli érdekérvényesítő képességének csökkenését, 

noha a koordináció hatékonyságának növelését az Európai Unió új kábítószer-ellenes 

stratégiája kiemelt célként kezeli.” (J/16834, 2005:7) 

2007-től a nemzeti drogkoordinátori feladatkör Portörő Péterhez került. Portörőt 2010 

decemberében, az egy évvel korábban elfogadott kábítószer-stratégia vállalhatatlannak 

minősítésével párhuzamosan mentették fel tisztségéből. Az új drogkoordinátor Müller Éva lett, 

de a kábítószerügyi koordináció irányításában felettese, Téglásy Kristóf is részt vett. „A 

struktúra úgy alakult 2010-ben, hogy az Ifjúságügyi Főosztály, amelynek a vezetésére én akkor 

felkérést kaptam, az akkori területért felelős államtitkártól – aki akkor Soltész Miklós volt – és a 

struktúra átalakítás során, illetve az akkori NEFMI (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) kialakítása 

során, a Drogmegelőzési Koordinációs Osztály és ezzel az egész terület és kérdés az Ifjúságügyi 

Főosztály feladat lett, annak egy osztályaként működött tovább.  Magyarul én az Ifjúságügyi 

Osztály vezetésére kaptam felkérést és csatolt területként megkaptam ezt a témát is.” (Téglásy 

Kristóf, 2014, sz.k.) 

Az értekezésben vizsgált időszak utolsó, kábítószerügyi koordinációt érintő változására 2013-

ban került sor. „Ami változás volt, ha jól emlékszem 2013-ban, a szociális államtitkárságról 

átkerült az Ifjúságügyi főosztály egésze a drogterülettel együtt, a sportért felelős államtitkárság 

berkei közé. (…) más lett az államtitkár és a helyettes államtitkár, különösebb változást nem 

éreztünk.” (Müller Éva, 2015, sz.k.) 
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VII.2 A kábítószerügyi egyeztetés állami és helyi színterei  

VII.2.1 Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság  

A Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottságot az Antall-kormány hozta létre a 1013/1991. (II. 28.) 

Korm. határozattal. A bizottság feladatai közé tartozott a belföldi és külkapcsolati 

kábítószerügyi koordináció, a forráselosztásra vonatkozó javaslatok kidolgozása, a döntések 

végrehajtásának ellenőrzése, illetve a „kábítószer ellenes nemzeti stratégia” kidolgozása. A 

bizottság munkájának koordinálása a Népjóléti Minisztériumhoz96került, elnökét a miniszter 

nevezte ki. A bizottság elnökei Bíró Boldizsár, majd 1997-től Veér András voltak (Kerényi, 

1998), tikára Szomor Katalin, szakmai munkacsoportjaiban pedig számos, a megelőzés, 

gyógyítás területén elismert szakember dolgozott, akiknek többsége – Pelle Andrea (1996) 

véleménye szerint – egy idő után „elhagyta a bizottságot, mert annak vezetése által 

meghatározott irányvonalat (differenciálatlan prohibíció) és stílust elfogadhatatlannak 

tartotta.” A bizottság állásfoglalásra jogosult tagjai a következő minisztériumok és állami 

szervek delegáltjai közül kerültek ki: Belügyminisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, 

Igazságügyi Minisztérium, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, Közlekedési, Hírközlési és 

Vízügyi Minisztérium, Külügyminisztérium, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, Honvédelmi Minisztérium, 

Nemzetbiztonsági Hivatal, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Országos 

Gyógyszerészeti Intézet, Országos Idegenforgalmi Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság 

valamint Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága. További lehetséges részvevőként 

lett nevesítve a Legfelsőbb Ügyészség és a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, 

illetve azoknak a vállalatoknak a képviselői, akik gyógyszer- be-és kivitellel foglalkoznak.    

A KTB működésének megítélése két évtized távlatából sem egyértelmű: „’91-ben állt fel a 

Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság, amelyet Szomor Katalin asszony tartott egy személyben a 

kezében. Hát nagyon visszás helyzeteket hozott létre, de kétségtelen ez egy olyan időszak volt, 

amikor szintén történtek, de ilyen nagyon fura, kicsit kiválogatásos, személypolitikai, nem 

átlátható módon, de fontos dolgok. Itt a kapcsolat alapvetően a UNODC-vel volt, az ENSZ 

Kábítószer és Bűnügyi Hivatalával. Tényleg volt egy vagy talán két jó nagy projekt, amik éveken 

keresztül mentek, amelyekben jött a pénz, és ilyen szakmai fejlesztési, kapacitásfejlesztési projekt 

keretében történt ez. (…) volt talán amerikai látogatás is, volt egy nagy szicíliai projekt, ahol 

egész Kelet-Európa összejött. Összehozták az addiktológiával foglalkozó fontosabb embereket. 

Igen, voltak ilyenek, de nagyon fura világ volt. Közben nem volt tervszerű fejlesztés, nem volt 

tervezés, hanem ilyen nagyon esetleges és rossz hangulat volt.” (Topolánszky Ákos, 2015, sz.k.) 

                                                           
96 A népjóléti tárca az egészségügyi és a szociális ügyekért is felelt, a két terület rendszerváltozás utáni első 
miniszteriális szintű elválására csak 1998-ban, már a KTB megszüntetése után került sor.   
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Hasonlóan kritikus véleményt fogalmaz meg a 2000-ben elfogadott Nemzeti Stratégia: „[a]z 

1991–1998 között működő Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság erőfeszítései ellenére sem 

valósult meg a kábítószer-probléma magas szintű államigazgatási koordinációja, az állami, 

önkormányzati, társadalmi, egyházi és üzleti szervezetek és intézmények ezirányú 

munkájának összehangolása. Hiányzik a probléma intézményes kezelésében érintett 

szervezetek kapacitáshiányának pontos feltárása és a megfelelő fejlesztések tervezése, illetve 

költségvetési ráfordítások biztosítása.” (NS 2000:16) 

1997-ben a 125/1997. (XII. 18.) OGY határozat – amely a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása 

érdekében létrehozandó országgyűlési eseti bizottság jelentésének elfogadásáról szól – 

megállapította, hogy „a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság annak ellenére, hogy sokoldalú és 

számos területen a kábítószer-politika nagyobb szakszerűségét előmozdító tevékenységet 

folytatott, alapvetően nem teljesítette a 1013/1991. (II. 28.) Korm. határozatban előírt 

feladatait.” Topolánszky Ákos szerint „(…) konszenzus volt, hogy ezt meg kell szűntetni, hogy ez 

ebben a formában nonszensz, és fel kell állítani egy új struktúrát. Tehát, ami eddig volt az nagyon 

negatívan ítéltetett meg.” (2015, sz.k.) 

A határozat három feladatot rögzített a KTB-vel kapcsolatban:  

1. A KTB tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése 1998. január 31-ig; 

2. A KTB szervezetének és működési feltételeinek Kormány által történő felülvizsgálata 1998. 

február 28-ig; 

3. A nemzeti kábítószer-stratégia KTB általi kidolgozása 1998. március 31-ig. 

A KTB működéséről szóló Korm. határozatot 1998. március 30-ai dátummal helyezték hatályon 

kívülre.  

 

VII.2.2 Kábítószerügyi Koordinációs [Tárcaközi] Bizottság 

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) létrehozásáról a Horn-kormány ciklusának 

végén rendelkezett a 1039/1998. (III. 31.) számú kormányhatározat.97 

A KKB feladatait a kormányhatározat nyolc pontban foglalta össze:   

1. A terület illetékes központi közigazgatási szervei tevékenységének összehangolása; 

2. A kábítószer-ellenes nemzeti stratégia98  kialakítása, majd annak elfogadását követően a 

végrehajtás folyamatos ellenőrzése; 

                                                           
97 A határozat a közzétételével egyidejűleg hatályát vesztette a Kábítószerügyi tárcaközi bizottság 
felállításáról szóló 1013/1991. (II. 28.) kormányhatározat. 
98 Az „ellenesség” végül csak a 2013-ban elfogadott stratégiai dokumentum címébe került be, a 2000-ben, 
illetve a 2009-ben elfogadott stratégiák címében a probléma kezelése volt nevesítve. 
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3. A terület számára rendelkezésre álló erőforrások elosztására, a felhasználására vonatkozó 

javaslatok kidolgozása; 

4. A területet érintő jogszabályok megalkotásának kezdeményezése, a jogszabálytervezetek és 

más kormányzati intézkedések tervezetének véleményezése; 

5. Az uniós csatlakozás kábítószerügyi jogharmonizációval összefüggő, és egyéb kapcsolódó 

feladatok végrehajtásának összehangolása; 

6. A Kormány éves rendszerességgel történő tájékoztatása a hazai kábítószerhelyzetről, a 

kábítószer-ellenes nemzeti stratégia végrehajtásáról és a Bizottság munkájáról; 

7. A Kormány képviselete a nemzetközi szervezetek kábítószerügyben illetékes szerveinél; 

8. Prevenciós és felvilágosító programok kezdeményezése, illetve e programok 

összehangolása. 

A KKB kettős vezetésű Bizottságként lett létrehozva. Elnöke a gyermek-, ifjúsági és 

sportminiszter, társelnöke az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter volt. A feladatok 

végrehajtásának és a Bizottság működésének szervezési és adminisztratív felelőse a Titkárság 

volt, amelynek élére a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium illetékes helyettes államtitkára 

került. A Titkárság működési költségeit a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 

költségvetéséből fedezték. 

A kormányhatározat szerint a Bizottságnak „szükség szerint, de évente legalább négy 

alkalommal” kellett ülést tartania. 

A KKB albizottságot hozott létre, hogy az figyelemmel kísérje az Európai Unió Kábítószer és 

Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjának (EMCDDA) magyar Nemzeti Kábítószer 

Adatszolgáltató és Kapcsolattartó Központja tevékenységét. Az albizottság feladatai közé 

tartozott a Központ tevékenységének áttekintése és értékelése, ami magában foglalta a 

működésmód javítását célzó ajánlások megtétele, a releváns dokumentumokba való 

betekintés, illetve a Központ vezetőjéhez intézett kérdésfeltevés lehetőségét.    

A KKB munkájába azoknak a minisztériumoknak és országos hatáskörű szerveknek az 

állásfoglalásra jogosult képviselői lettek bevonva, amelyek érintettsége kiemelten fontos volt a 

kábítószer-probléma visszaszorításának a folyamatában. Az 1998-as kormányhatározat a 

következő szervezeteket nevesítette résztvevőként: Belügyminisztérium, Egészségügyi, 

Szociális és Családügyi Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, 

Külügyminisztérium, Miniszterelnöki Hivatal, Oktatási Minisztérium, Pénzügyminisztérium, 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Rendőr-főkapitányság, Vám- és 

Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága valamint Büntetés-végrehajtás Országos 
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Parancsnoksága. A felsoroltakon kívül tanácskozási joggal lett meghívva a Bizottságba a 

Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség és az Országos Bűnmegelőzési Tanács képviselője. 

A KKB működésmódjának részleges átalakítására 2007-ben került sor, amelyről a 1002/2007. 

(I. 18.) Korm. határozat rendelkezett. Megváltozott a testület vezetése, elnöke a szociális és 

munkaügyi miniszter, társelnöke az egészségügyi miniszter és a miniszterelnök által felkért 

személy lett. A feladatok kismértékben változtak, új elemként került be a kapcsolattartás a nem 

kormányzati szervezetekkel (2./h. alpont). Ehhez a célkitűzéshez illeszkedve az állandó tagok 

listája kiegészült a nem kormányzati szervezetek által delegált négy fővel (11./f. alpont). A nem 

kormányzati szervezetek közül azok voltak jogosultak delegálásra, „amelyek létesítő okirata, 

alapszabályzata tartalmazza, hogy a szervezet a kábítószerügyi koordináció valamely 

stratégiai területén működik” (15. pont). A delegálásra jogosult szervezetek egyúttal – a 

Bizottság Titkárságán történő bejelentkezés után – szavazásra is jogosulttá váltak, KKB taggá 

pedig az a négy delegált válhatott, akik a legtöbb szavazatot kapták (16. és 17. pont). „[M]i 

kiírtuk mint tárca a pályázatot, hogy négy főt lehet delegálni a civileknek. Ez nem lett volna 

szükségszerű, hogy a négy ernyő emblematikus figurái váljanak taggá. Csak erre volt lehetőség, 

hogy a kábítószerügyi területek az aktív civil szervezetek képviselettel rendelkezzenek. Azért 

négy, mert négy pillére volt a stratégiának és az volt a cél, hogy a stratégia szempontjából 

releváns tapasztalatokkal rendelkező civilek vegyenek részt.” (Felvinczi Katalin, 2015, sz.k.) A 

változtatásokra azért volt szükség, mert a korábbi működésmód anomáliái jelentős mértékben 

csökkentették a testület hatékonyságát. „(…) a KKB nevetségessé vált a 2000-es évek vége felé, 

ahol mindenki csak arra vigyázott, hogy nehogy kritizálja a másik tárcának az anyagát, mert őt 

is kritizálni fogják, és többletmunkát fog jelenteni. Mivel nincsen állami vezető jelen, aki irányítsa 

a folyamatokat, vagy tudjon arra reagálni, ezért mindenki rettegett. És egyszerűen a némaság 

helyzetei jöttek létre, mire megérkezett 2007-től kezdve a négy darab civilszakmai felkent, akik 

életet vittek a dologba.” (Topolánszky Ákos, 2015, sz.k.) 

A nem kormányzati szervezetek képviselőit megválasztó gyűlés 2007. május 23-án zajlott le, 

amelyen 29, a területen tevékenykedő szervezet vett részt. (Csizmár, 2007) A KKB négy új tagja 

Gondi János, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének 

elnöke, Sárosi Péter, az Ártalomcsökkentők Szakmai Közhasznú Egyesületének elnöke, 

Szemelyácz János, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, valamint Topolánszky Ákos, a 

Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségének elnöke lett. (Márta, 2007)    

Az átalakult KKB 2007-ben kialakult struktúráját és elhelyezkedését a kábítószerügyi 

egyeztetés terében az alábbi ábra szemlélteti. 
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9. ÁBRA: A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETÉS KORMÁNYZATI SZ INTEN 2008-BAN 

 

Az ábrán szereplő rövidítések jelentése: KKB: Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság, SZMM: Szociális 
és Munkaügyi Minisztérium, EüM: Egészségügyi Minisztérium, IRM: Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium, OKM: Oktatási és Kulturális Minisztérium, ÖTM: Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium, PM: Pénzügyminisztérium, FVM: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, GKM: 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, HM: Honvédelmi Minisztérium, KüM: Külügyminisztérium, MH: 
Miniszterelnöki Hivatal, ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, BVOP: Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága, ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság, VPOP: Vám- és 
Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, LB: Legfelsőbb Bíróság, LÜ: Legfőbb Ügyészség, OBmB: 
Országos Bűnmegelőzési Bizottság, KNSZ: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok, MKEH: Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, EEKH: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, 
NKAKK: Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, OAC: Országos Addiktológiai 
Centrum, NDI: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. 

Forrás: Sebestyén, Sós és Hábencius, 2008:25-27. 

 

A KKB újabb átalakítására vonatkozó javaslat már a – végül 2013-ban elfogadott – Nemzeti 

Drogellenes Stratégia első, 2011. augusztus 30-án közzétett tervezetében megjelent. „A 

Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) intézményét meg kell újítani. A továbbiakban – 

tárcaközi bizottságként - az államigazgatás szereplőinek egyeztető fórumaként működik és 

létrehozza önálló Monitoring Bizottságát. A Monitoring Bizottság évente jelentést tesz a KKB 

számára a drogstratégia tárgyévben történő megvalósításáról és a korábbi intézkedések 

hatásairól. A társadalmi párbeszéd rendszere is megújításra szorul. Ennek érdekében a KKB 

kialakítja, és éves munkatervébe illeszti a legfontosabb színterek képviselővel folytatott 

párbeszéd fórumait, különös tekintettel a közoktatásra, az egészségügyre (pszichiátria és 

addiktológia), a szociális ellátásra, a rehabilitációra, és az önkormányzatokra. E színterek 

szereplői, szervezetei bevonásával Társadalmi Drogmegelőzési Konzultációs rendszert hoz 
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létre, melynek keretében egyeztet a drogstratégia megvalósításához kapcsolódó feladatokról, 

a fölmerülő erőforrás szükségletekről, illetve az aktuális akciótervek hangsúlyairól.” (Nemzeti 

Drogstratégia 2012-2020 [tervezet], 2011:36) A kritikai észrevételek és javaslatok hatására 

számos ponton módosult a tervezet, amelynek 2011 októberében közzétett változata már a 

KKB átalakítására vonatkozóan is másként fogalmazott: „A Kábítószerügyi Koordinációs 

Bizottság (KKB) intézményét meg kell újítani. A továbbiakban – tárcaközi bizottságként – 

működjön az államigazgatás szereplőinek egyeztető fórumaként, hozza létre önálló Monitoring 

Bizottságát és Drogkutatási Bizottságát! A Monitoring Bizottság évente jelentést tesz a KKB 

számára a stratégia tárgyévben történő megvalósításáról és a korábbi intézkedések hatásairól. 

A Drogkutatási Bizottság is évente tesz jelentést a KKB-nek, amelyben kutatási programokra, 

nemzetközi együttműködésekre és az értékelési kultúra fejlesztésére tesz javaslatokat.” 

(Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2011–2020 [szakértői javaslat], 

2011:42)  

Victor István az átalakítással kapcsolatban úgy vélekedett, hogy annak az a célja, „hogy a civil 

szervezeteknek sokkal szélesebb körű részvételt biztosítson azáltal, hogy azokat kiveszi a 

tárcák közti egyeztetés színteréből.” (Bánlaki, 2012) 

Az átalakításra végül 2013-ban került sor, amelynek részleteit a 1089/2013. (III. 4.) Korm. 

határozat tartalmazza. Noha a rövidítés nem változott, a testület teljes neve kiegészült, 

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottsággá változott. A határozat 2. pontja a 

következőkben határozza meg a KKB feladatait: 

a) koordinálja a minisztériumok kábítószerüggyel kapcsolatos tevékenységét; 

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített 
szakpolitikai stratégia, illetve szakpolitikai programok, valamint az Európai Unió 
drogstratégiája nemzeti hatáskörbe utalt feladatainak végrehajtását; 

c) javaslatokat dolgoz ki a kábítószer-probléma kezelése céljára rendelkezésre álló 
erőforrások felhasználására; 

d) javaslatot tesz a kábítószerügyet érintő jogszabályok megalkotására, illetve 
véleményezi a kábítószerügyet érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 
és egyéb kormányzati intézkedések tervezetét; 

e) koordinálja a nemzetközi egyezményekből és az európai uniós tagállami működésből 
fakadó, a kábítószerügy területét érintő feladatok végrehajtását; 

f) javaslatokat tesz, illetve véleményt nyilvánít a kábítószer-probléma kezelése érdekében 
készített szakpolitikai stratégia, illetve szakpolitikai programok végrehajtásával 
kapcsolatos kormányzati feladatok megvalósulásáról szóló utólagos értékelések készítése 
során; 

g) a kábítószer-probléma kezelése érdekében szükséges megelőző, felvilágosító, kezelő, 
kereslet- és kínálatcsökkentő programokat kezdeményez, továbbá koordinálja ezek 
végrehajtását. 
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A testület elnöke immár nem miniszter, hanem a területért felelős miniszter – a vizsgált 

időszakban az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője – által felkért, az általa vezetett 

minisztériumban működő állami vezető. 

A KKB állandó tagjai: a KKB elnöke, továbbá a rendészetért, az egészségügyért, az egyházakkal 

való kapcsolattartás koordinációjáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az 

oktatásért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi felzárkózásért, az igazságügyért, 

valamint az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egy-egy képviselője. A 

KKB-nek ezen kívül vannak eseti tagjai és állandó meghívottai, akik különböző kormányzati, 

illetve állami szervezetek delegáltjai. Az átalakítással tehát megszűnt a civil szervezetek 

képviselete a bizottságban, ők a továbbiakban a Kábítószerügyi Tanácsban kaptak helyet.   

 

VII.2.3 Kábítószerügyi Tanács 

A Kábítószerügyi Tanács (KT) 2013-ban jött létre, összetételét és működését az 1090/2013. 

(III. 4.) Korm. határozat rögzíti. A KT a kábítószerügyi koordinációért felelős miniszter – a 

vizsgált időszakban az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője – számára végez 

javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet. A működési terület érinti a kábítószer-

probléma kezelését és ellátását biztosító intézményrendszert, a rendelkezésre álló erőforrások 

elosztását, az intézmények közötti és helyi szintű kooperációt, a szakpolitikai stratégiákat és 

programokat, a jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, illetve a társadalmi 

kommunikációt. 

A KT szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.  

A tanács elnöke a kábítószer koordinációért felelős állami vezető99, titkársági feladatait az NDI 

látja el. Tagjai a következő szervezetek delegáltjai: Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és 

Klubok Országos Szövetsége, Ártalomcsökkentők Szakmai Közhasznú Egyesülete, Magyar 

Addiktológiai Társaság, Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek 

Szövetsége, Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, Magyar Mentálhigiénés Szövetség, 

Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete, Magyar Orvosi Kamara, Magyar Pszichiátriai Társaság, 

Magyar Védőnők Egyesülete, Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Népegészségügyi Tudományos Társaság, Országos 

Közösségi Ellátások Egyesülete, Országos Polgárőr Szövetség; a gyógyult drogbetegek 

érdekképviseletét ellátó szervezetek által közösen jelölt egy személy; valamint a Magyar 

Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház 

                                                           
99 A Tanács vezetését ellátó Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár a dolgozat lezárásáig 
a KT egyetlen ülésén sem vett részt.  



 

 
140 

és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által közösen jelölt egy személy. Állandó 

meghívottként vesz részt az üléseken a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda, az Országos 

Addiktológiai Centrum képviselője, valamint a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 

Kapcsolattartó Központ képviselője. Az kábítószerügyben érintett szakmai szervezetek 

képviselete tehát jobban dominál a KT-ben, mint a KKB-ben. „Számos szervezet érintett a 

kábítószer körüli tevés-vevésben. Ezek részben ott ülnek most a Kábítószerügyi Tanácsban. Ilyen 

értelemben a Kábítószerügyi Tanács, ami konzultatív fórum, az sok tekintetben reprezentatívabb, 

mint ez a négy szervezet valaha volt és lesz, mert ugye ott vannak az önsegítő csoportoktól kezdve 

az egyházi szervezeteken keresztül a nagycsaládosokon át, sok mindenki benne van, többek 

között ezek a szervezetek is.” (Koós Tamás, 2015. sz.k.) Ezzel együtt a KT súlya kevésbé jelentős, 

mint a KKB-é, ami a KKB egyik korábbi civil delegáltja szerint összességében csökkenti a civil 

részvételt a kábítószerügyi koordináció területén. „Különválasztotta a civileket a kormány a 

KKB-tól, most már Kábítószerügyi Tanács van, amit kibővítették egy csomó más szervezettel is. 

Külön vagyunk a kormánytól, szerintem ezzel gyengült a civil érdekképviselet. Úgyhogy most a 

kormány és a civilek közti párbeszédeknek elsősorban ez a fóruma. (…) Oda lehet nekünk is 

javasolni napirendi pontokat, de igazából már nem a kormányzati képviselőkkel ülünk egy 

teremben. Tehát én azt gondolom, hogy a régi rendszer sokkal jobb volt.” (Sárosi Péter, 2015. 

sz.k.) Téglásy Kristóf az átalakítást a kormányzati struktúra változásával indokolta: „Volt egy 

2011-es (…) rendelet, ami szabályozta ezeknek a tárcaközi bizottságoknak, tanácsadó 

fórumoknak satöbbinek a menetét, és azt mondta ki, hogy szét kell választani az államigazgatási 

és a civil szerveket, bizottságokat, tanácsadó fórumokat. Így alakult ki a KKB meg a KT. A KKB-

ben államigazgatási szervek vannak (…), mindenki, akinek érintettsége van, a KT-ben pedig csak 

civil szervezetek vannak, illetve a KT vezetője a területért felelős állami vezető.” (Téglásy Kristóf, 

2015. sz.k.) Az 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat megkülönböztette a tárcaközi 

bizottságokat, amelyek „a Kormány hatáskörébe tartozó jelentős, több minisztérium 

feladatkörét érintő feladatok összehangolt megoldására (…) létrehozott testületek, 

amelyekben az érintett minisztériumok miniszter alatti szinten képviseltetik magukat”, illetve 

a tanácsot, amelynek „– a tanács működéséért fő felelősséget viselő állami vezetőn, valamint az 

általa vezetett, irányított vagy felügyelt szervek vagy szervezeti egységek kijelölt tisztviselőin kívül 

– államigazgatáson kívüli szervezetek és személyek (…) [a] tagjai”. A rendelkezés végrehajtásáról 

szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat 2012. I. félévét jelölte meg határidőként a KKB 

követelményrendszerhez történő igazításához.  
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VII.2.4 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

Az országosnál kisebb hatókörű kábítószer-politikai testületek, a Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórumok (KEF-ek) létrejöttét az NS (2000) alapozta meg. A szakanyag prioritásként kezelte a 

helyi szintű közösségeket, szerepüket kulcsfontosságúnak ítélte a Nemzeti Stratégiában 

megfogalmazott célok eléréséhez. A KEF-ek feladata, hogy konzultációs teret biztosítsanak 

mindazon szereplőknek, akik a kábítószer-probléma kezelésének valamelyik területén 

működnek. (Az létrehozás időszakában ez a közösség és együttműködés, a megelőzés, a 

gyógyítás, rehabilitáció és a kínálatcsökkentés területeit jelentette.) Az egyeztetési 

folyamatokból szükségszerűen következő kedvező változások – pl. a hatékonyabb 

együttműködés vagy a párhuzamosságok elkerülése – mellett a KEF-ekhez kapcsolódott a helyi 

drogstratégiák elkészítésének feladata is. Az első KEF-ek megalakulására azután került sor, 

hogy a Kábítószerügyi Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkárság 2001 februárjában 

három régióban (majd júniusban négy másikban) pályázatot írt ki a 20 000 főnél nagyobb 

lélekszámú települések számára. 2002 márciusára már 59 város döntött helyi KEF 

létrehozásáról. 2003-ban Budapest kerületei elkezdték megszervezni a Fórumokat. A 

későbbiekben regionális, megyei és kistérségi szinten is létrejöttek KEF-ek. (Sebestyén, Sós és 

Hábencius, 2008:14-16)  

2015 májusában a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok központi honlapja100 94 fórumot listáz, 

amelyeknek területi és típusbeli összetételét a 10. sz. ábra szemlélteti. 

                                                           
100 http://kef.hu/KefList.aspx (2015. május 25.) 

http://kef.hu/KefList.aspx
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10. ÁBRA: A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMOK TERÜLETI ÉS TÍPUSBELI MEGOSZLÁSA 

 
Forrás: kef.hu, 2015; saját szerkesztés 

A KEF-ek működésének főbb jellegzetességeit a fórumok számára írt kézikönyv három 

pontban foglalja össze: 

I. Alulról jövő kezdeményezés. A KEF a helyi szakemberek és közösségek 

megerősítésének (empowerment) kíván eszköze lenni. Ez kritikus összetevő abból a 

szempontból, hogy valós, a mindennapokban jelenlévő tényekre, szükségletekre és 

igényekre reflektáljon a fórum működése. A cél elérését két tényező segítheti. Egyfelől 

az együttműködő szakemberek KEF-munkára vonatkozó szakmai indentitása, amely 

lehetővé teszi a közös felelősség és a kooperációban rejlő erő felismerését. Másfelől 

lényeges elem a helyi stratégia, amelynek egyik célkitűzése a helyi közösség 

drogproblémák iránti érzékenyítése. Az érintettségnek, a közreműködés 

lehetőségének és az élet meghatározó összetevői feletti személyes kontrollnak a 

tudatosításával a közösség számos tagja részt tud vállalni a problémák kezelésében, 

illetve azok kialakulásának megelőzésében.   

II. Interszektorialitás és multidiszciplinaritás. A drogproblémák megoldására nem képes 

egyetlen szektor vagy tudományág. Noha az interszektoriális munka valós 

hatékonyságáról kevés bizonyíték áll rendelkezésre, a KKB működése pozitív, 
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mintaadó példának tekinthető. A KEF-eknek – egyebek mellett – törekedniük kell az 

egészségügyi, az oktatási, a gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozó, a szociális és a civil 

szektor együttes cselekvésének megvalósítására. Az ilyesfajta együttműködésnek 

számos előnye van: segíti az információáramlást, a felvetett problémák, kérdések 

hatékonyabb megoldását, kezelését; elősegíti a forrásokhoz való hozzáférést; olyan 

munkára biztosít lehetőséget, ami átívelő jellegű; korábban esetleg kívülálló 

szervezetek kapcsolódhatnak be a drogproblémák kezelésébe; a résztvevő szervezetek 

jobban megismerhetik egymást; lehetőség nyílik a személyes és szakmai 

megbecsültség kivívására; továbbá segíti az egyéni fejlődést.  

III. Önkéntesség. Az ENSZ meghatározása szerint az az önkéntesség három legjellemzőbb 

tulajdonsága: hogy anyagi érdekektől mentes, szabadon választott, és mások javát 

szolgálja. A kritériumok nem teljesülhetnek maradéktalanul a KEF-ek esetében, hiszen 

számos olyan résztvevő van, aki fizetésért végzett munkája részeként kapcsolódik a 

fórumhoz. Ezzel együtt az önkéntesség szellemisége nélkülözhetetlen részét képezi a 

KEF-ek működésének: a közösségi gondolkodás és a társadalmi szolidaritás teremti 

meg azt a cselekvési teret, amely valóban hatékony intervenciókat tud eszközölni a 

helyi szintű drogproblémák kezelésében. (Sebestyén, Sós és Hábencius, 2008:34-40) 

A KEF a drogügyek területén a helyi önkormányzatok szakmai tanácsadója. Ebbéli 

minőségéből következően a feladatai közé tartozik a település/térség helyi drogstratégiájának 

elkészítése, amelynek során az alábbi tevékenységek végrehajtására van szükség: 

1. A térség drogérintettségére, problémakezelési gyakorlataira és fejlesztésre szoruló 

területeire irányuló helyzetértékelés. 

2. A szakmai szervezetek, a döntéshozók és a helyi közvélemény közötti 

információáramlás biztosítása.  

3. Rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzések, illetve javaslatok a települési/térségi 

drogpolitika formálásához.  

4. A helyi erőforrások mozgósítása.  

5. A drogproblémák szempontjából releváns helyi szereplők tevékenységének 

összehangolása. 

6. A párhuzamosságok kiszűrése. 

7. A szolgáltatók hatékonyságának maximalizálása. (Németh, 2012) 

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet KEF tagok körében végzett felmérése (N=254) azt 

mutatta ki, hogy a KEF-ek helyi szinten elsősorban a polgármesteri hivatallal, az 

önkormányzati intézményekkel, a középiskolákkal és a rendőrséggel, az országos hatókörű 

szervezetek közül pedig a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel vannak jó kapcsolatban. Az 
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elégedettségi mutató az ICSSZEM kábítószerügyi államtitkársága (sic!) és a Nemzeti Drog 

Fókuszpont esetében volt a legalacsonyabb. A megkérdezettek a KEF feladataként elsősorban 

a drogprevenciós munka összehangolását, koordinációs szerepkört, illetve a helyi 

drogpolitikai stratégia kidolgozását (helyzetfelmérés, stratégiaalkotás, operatív program 

elkészítése) említették. A szervezeti működésmód és szerepkör megítéléséhez kötődő válaszok 

alapján a kutatók három csoportot konstruáltak, amelyek közül a Fórumok hatókörének 

kiszélesítését és intézményesítését célravezetőnek tartó csoport volt a leginkább domináns. 

(Domokos, Mahler és Ruff, 2005) 

Dombrádi Zita 2012. április 27-én tartott előadást a Hogyan tovább drogpolitika? című 

konferencián, amelyet a MADÁSZSZ, a MAT, a MADRISZ és az ÁSZ egyesület szervezett. 

Dombrádi a Dél-dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, illetve az abban 

résztvevő települési és kistérségi KEF-ek működésének megelőző évekbeli tapasztalatait 

foglalta össze. Elmondása szerint a fórumok szétestek, vezetői válságok jelentkeztek, a tagok 

tanácstalanok, kiégtek és nem látják a jövőképet. Mindebben jelentős szerepe volt annak, hogy 

„nincsenek kijelölt ideológiai-filozófiai irányok, amihez alkalmazkodni tudnának”, konkrétan 

hiányzik a nemzeti szintű drogstratégia. Ez a kritikai észrevétel már csak azért is meghatározó 

jelentőségű, mivel a KEF-ek támogatása nem normatív, hanem pályázati úton történik, és a 

pályázatok kiírásában akkor is szerepelt a nemzeti stratégiához való igazodás szükségessége, 

amikor nem lehetett tudni, hogy valójában mihez kell igazodni. Pozitívumként fogalmazta meg 

ugyanakkor a KEF tagok elkötelezettségét, ami akár a financiális támogatás teljes hiányában is 

lehetővé teszi a szakmai munka folytatását, bár az egyezető folyamaton túlmutató 

programokra ez értelemszerűen nem vonatkozik. (Dombrádi, 2012)      

  

VII.3 Országgyűlési bizottságok 

A vizsgált időszakban az Országgyűlésben több olyan bizottság is működött, amely a 

kábítószer-probléma kezelését állította a középpontba. Ezekben a bizottságokban 

(szak)politikusok és szakértők dolgoztak együtt. „Úgy néz ki egy parlamenti bizottság, hogy 

abban vannak delegáltak a képviselők közül, és minden képviselőnek van szakértője. (…) Az nem 

biztos, hogy amit mi mondtunk, azt a képviselő figyelembe vette, de mondjuk mi előkészítettük 

számára a javaslatunkat. Ha akarta, figyelembe vette, ha akarta, nem.” (Victorné Erdős Eszter, 

2015, sz.k.) A bizottsági tevékenység akkor is hatással van az illetékes minisztériumok, illetve 

az állami irányítású szervezetek munkájára, ha azok nyilvános szakpolitikai anyagokban nem 

minden esetben manifesztálódnak. „Ritkán szokott előfordulni, hogy valami a parlament 

szintjén megjelenik, és abból nem gyűrűzik le semmi az apparátushoz. Ez is a feladat alapvetően 
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a minisztériumnak, hogy ezek be tudja csatornázni a rendszerbe, de nem mindig lesz belőle döntés 

vagy jogszabály vagy szakmai dokumentum.” (Müller Éva, 2015, sz.k.) 

 

VII.3.1 A kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében létrehozandó országgyűlési 

eseti bizottság  

A bizottság felállítását Juhász Gábor, az MSZP képviselője kezdeményezte. Felszólalásában két 

célt fogalmazott meg: „Én úgy hiszem, hogy egy ilyen eseti bizottság alapvetően két dologra 

törekedhet. Az egyik, hogy egy alapos helyzetelemzést végez, hogy hogy állunk ma ezen a 

területen, mi az, amit sikerült megtenni és mi az, amit kellene még tenni. A másik ilyen, hogy 

azokat a társadalomban ma meglévő kezdeményezéseket - akár az egyházaktól, akár civil 

szervezetektől, alapítványoktól vagy magánszemélyektől is kezdődtek -, ezeket a 

kezdeményezéseket megpróbáljuk összehangolni azzal az állami szerepvállalással, ami ebben 

a tárgykörben kétségkívül megvan.” (Juhász Gábor, OGY, 1996. szeptember 23.)  

A bizottság felállításáról a 111/1996. (XII. 19.) OGY határozat rendelkezett. Az 1997. február 

4-én létrehozott bizottság összetételét kormánypárti többség jellemezte. Az MSZP nem csak az 

elnököt (Juhász Gábor) adta, hanem öt további tagot is: Koleszár Lajost, Korózs Lajost, Márfai 

Pétert, Szabó Katalint és Vankó Magdolnát. Az SZDSZ képviseletében Hága Antónia, Csikai Zsolt 

és Czuczi Mihály dolgozott a bizottságban. A Többi párt egy-egy fővel képviseltette magát: 

Győriványi Sándor (FKGP), Kelemen András (MDF), Pokorni Zoltán (FIDESZ-MPP), Pusztai 

Erzsébet (Néppárt-MDNP) és Semjén Zsolt (KDNP). Az utolsóként említett képviselő 1997. 

július 21-ig, a többiek a bizottság megszűnéséig (1998. június 17.) maradtak tagok.  

A bizottság tevékenységéről a 125/1997. (XII. 18.) OGY határozat adott számot, amely a 

Kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében létrehozott eseti bizottság jelentésének 

tartalmát foglalta össze, egyúttal meghatározta a következő időszak feladatait.  

A határozat 2. pontja rögzítette az aktuális kábítószerügyi helyzetképet, ami egyértelműen 

kedvezőtlennek volt minősíthető. Magyarország a megelőző években már nemcsak tranzit-, 

hanem célországa is lett a kábítószer-kereskedelemnek. Ennek a meghatározó jelentőségű, a 

politikai diskurzusban is gyakran előkerülő állításnak az alapját a szélesebb és jelentősebb 

volumenű kínálattal jellemezhető kábítószerpiac és a növekvő fogyasztási prevalenciaértékek 

adták. A megváltozott helyzettel a problémakezelésre hivatott egészségügyi, szociális, oktatási, 

rendészeti, jogi, bűnüldözési és büntetés-végrehajtási intézményrendszer nem volt képes 

megküzdeni. A kábítószeres tényállások jogi szabályozását alapvetően megfelelőnek, a 

nemzetközi egyezményekkel összhangban lévőnek és a szükséges mértékben szigorúnak 

minősítette a határozat, azonban a társadalmi-gazdasági környezet megváltozása miatt – 
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ideértve az Európai Unióhoz való csatlakozás szándékát is – szükségesnek tartotta azok 

korszerűsítését.   

A meghatározott feladatok egy része a KTB működéséhez kapcsolódott, ezeket az előző 

alfejezetben (VII.2.1) ismertettem. Ezen túlmenően a határozat leszögezte, hogy szükségesnek 

tartja  a „kábítószer-fogyasztás terjedésének megakadályozása érdekében átfogó, összehangolt 

és multidiszciplináris, a kereslet-, kínálat- és ártalomcsökkentés egyensúlyára, az állam és az 

önkormányzatok tevékenységére, valamint a helyi közösségek és a civil szervezetek 

szerepvállalására épülő nemzeti kábítószer-stratégia kidolgozását; a kábítószer-visszaéléssel 

összefüggő, költségvetési pénzeszközökből finanszírozott megelőzési, kezelési és 

rehabilitációs programok értékelő vizsgálatát; a kábítószerkérdéssel kapcsolatos 

jogszabályok, különösen a Büntető Törvénykönyv 282. és 282/A. §-ainak a felülvizsgálatát; a 

kábítószer-problémával foglalkozó egészségügyi, szociális, oktatási, rendészeti, jogi, 

bűnüldözési és büntetés-végrehajtási intézményrendszer, továbbá a tárgykörrel kapcsolatos 

szakemberképzés fejlesztését, a fejlesztések pénzügyi feltételeinek biztosítását; [valamint] a 

drogbetegek kezelésére vonatkozó egészségügyi finanszírozási rendszer kidolgozását.” 

(125/1997. OGY határozat 3. pont) 

 

VII.3.2 Ifjúsági és sportbizottság kábítószerügyi albizottsága 

Az Ifjúsági és sportbizottság kábítószerügyi albizottsága 1998. november 11-én jött létre, és az 

első Orbán Viktor vezette kormányzati ciklus végén, 2002. május 14-én szűnt meg. Az 

albizottság elnöke a fideszes Zsigó Róbert, alelnöke az MSZP-s Juhász Gábor volt. Az albizottság 

tagjai voltak: Bognár László (MIÉP), Fenyvesi Máté (FKGP), Horváth László és Koncz Ferenc101 

(Fidesz) valamint Tóbiás József (MSZP). 

Az Országgyűlés honlapja szerint három és fél éves működése során az albizottság három 

alkalommal ülésezett, mindösszesen 4:00 óra időtartamban.102 Valószínűsíthető, hogy ezeken 

kívül további ülésekre is sor került, mivel az interneten olyan ülés jegyzőkönyve is elérhető, 

amelyet az OGY honlapja nem listáz.103  

                                                           
101 Utóbbi Imre Zsolt fideszes képviselőt váltotta 1996. december 16-án. 
102 http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-
adatai?p_auth=8LcWpH43&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifec
ycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finterne
t%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D36%26p_biz%3DA175%26p_tag%3D%26p_tagj%3D%26p_
munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules (2015. március 5.) 
103 Jegyzőkönyv az Országgyűlés ifjúsági és sportbizottsága kábítószerügyi albizottságának 1999. szeptember 
20-án, hétfőn 10 órakor a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Drogprevenciós Szolgálatánál 

http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=8LcWpH43&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D36%26p_biz%3DA175%26p_tag%3D%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=8LcWpH43&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D36%26p_biz%3DA175%26p_tag%3D%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=8LcWpH43&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D36%26p_biz%3DA175%26p_tag%3D%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=8LcWpH43&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D36%26p_biz%3DA175%26p_tag%3D%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=8LcWpH43&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D36%26p_biz%3DA175%26p_tag%3D%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=8LcWpH43&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D36%26p_biz%3DA175%26p_tag%3D%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
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„Az ifjúsági és sportbizottság, valamint a kábítószerügyi albizottság ülésein a témával 

foglalkozó Topolánszky Ákos helyettes államtitkár úr minden alkalommal részletes 

tájékoztatást adott a stratégia éppen aktuális kérdéseiről, ezzel is segítve a bizottság tagjainak 

ez irányú munkáját, illetve megpróbálva azokat a javaslatokat is a magáévá tenni, amelyek ott 

elhangzottak.” – mondta el az ülések tartalmáról Zsigó Róbert, amikor az NS vitára 

bocsátásának támogatását ismertette az Országgyűlésben (OGY, 2000. szeptember 6.) 

Az Ifjúsági és sportbizottság két alkalommal tárgyalt, illetve nyújtott be a kábítószerügyhöz 

kapcsolódó irományokat: támogatta a H/2962 számon benyújtott, A kábítószer-probléma 

visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról című határozati 

javaslatot, illetve a J/5631 számú, A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített 

nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és 

hatékonyságvizsgálatáról című javaslatot. Utóbbi elfogadását javasolva Zsigó Róbert elmondta: 

„az ifjúsági és sportbizottság elég sűrűn tárgyal - mivel a feladatkörébe tartozik - kábítószer-

megelőzéssel kapcsolatos ügyeket, és nem először tárgyalt a nemzeti stratégiai jelentésről sem, 

akár az előkészítési szakaszban, akár azóta.” (OGY, 2002. február 4.) A megállapítás 

összhangban van Topolánszky Ákos megállapításával, amely szerint „1999 és 2002 között az 

Ifjúsági és Sportbizottságon belül kábítószerügyi albizottság működött igen aktívan.” 

(2009:44) 

 

VII.3.3 A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című 

dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való 

összehangolását előkészítő eseti bizottság 

A 2005. április 11-én létrehozott bizottság elnöke Szitka Péter (MSZP), alelnöke Zsigó Róbert 

(Fidesz), tagjai Csige Tamás (MSZP), Cseresnyés Péter (Fidesz), Gusztos Péter (SZDSZ) és 

Pettkó András (MDF) voltak. Az 19/2005. (IV. 14.) OGY határozat a „Nemzeti stratégia a 

kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió 

készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról 3. 

pontjában arról rendelkezett, hogy a bizottság a munkájáról jelentést készít, amit 2005. június 

21-ig az Országgyűlés elé terjeszt. A rendelkezésre álló nem volt elegendő a kittűzött célok 

eléréséhez, ezért a bizottság elnöke először a határidőt két héttel történő (H/16288, 2005) 

sürgősségi javaslatot, majd az országgyűlési ciklus végéig tartó (H/16388, 2005) 

meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot terjesztett elő. A határozati javaslat (57/2005. 

                                                           
Kecskemét, Juhász u. 2. szám alatt megtartott kihelyezett üléséről. 
http://www.mim.hu/nodrog/bib02/Iso920.html  (2015. március 5.) 

http://www.mim.hu/nodrog/bib02/Iso920.html
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[VI. 10.] OGY határozat) elfogadásra került, így a bizottság csak 2006. május 15-én szűnt meg, 

utolsó, 13. ülését 2006. február 13-án tartotta.104 

Működése során a bizottság két alkalommal készített jelentést. Az első, J/16834-es számon 

nyilvántartásba vett dokumentum a testület létrejöttének körülményeit és tevékenységének 

kezdeti szakaszát ismerteti. Ebben az időszakban három szaktárca (Igazságügyi, Egészségügyi, 

illetve Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium) képviselője számolt be 

a területükhöz kapcsolódó, releváns kábítószerügyi fejleményekről. Az üléseken történt 

egyezetéseken túl a bizottság beazonosította azokat a problémákat, amelyek akadályozzák az 

NS végrehajtását: 1. Nem megfelelő finanszírozás, a célokhoz képest túlságosan kevés forrás 

rendelkezésre állása. 2. „[a]z állami szervek kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos 

elkötelezettségének megkérdőjelezhetősége.” (J/16834, 2005:8) 3. A kábítószerrel való 

visszaélés büntetőjogi szabályozásának átgondolatlan és túlságosan gyakori változtatásai. 

 A bizottság második, egyúttal utolsó, működését lezáró és összegző jelentésének (J/19280, 

2006) benyújtására 2006. február 14-én került sor. A dokumentum az alábbi témakörökkel 

foglalkozott: 

1. Az NS költségvetési helyzete. Az bizottság értékelése szerint a stratégiai célok eléréséhez a 

legnagyobb volumenű központi támogatás sem volt elegendő. A helyzetet tovább rontotta a 

finanszírozás kiszámíthatatlansága, a 2004-es költségvetésben például nem csökkent a 

költségvetési főösszeg, viszont évközben a kormányzat elvonta annak mintegy harmadát. 

2. Az NS és az uniós drogstratégia összehangolása. Az NS 2000-ben történő elfogadásakor egy 

rövidebb időtartamú, 2000-2004 közötti időszakra vonatkozó drogstratégia volt érvényes az 

Európai Unióban. A bizottság működésekor már a 2005-2012 közötti időszakra vonatkozó 

uniós stratégia jelentett igazodási pontot, amit viszont az NS készítő értelemszerűen még nem 

ismerhettek. Ennek ellenére a különböző összevetések rendre azt mutatták, hogy – bizonyos 

műfaji és strukturális eltérések ellenére – a magyar és az uniós drogstratégia között szemlélet 

és tartalom tekintetében is megfelelő az összhang. 

3. A kábítószer-probléma kezelésének közigazgatási és intézményi struktúrái. A bizottság 

javaslatai a következők voltak: A) Egy szenvedély-probléma kezeléséért felelős 

kormánybiztosság létrehozása, amelynek élén a nemzeti drogkoordinátor áll politikai 

                                                           
104 http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-
adatai?p_auth=028ZCeeG&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifec
ycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finterne
t%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D37%26p_biz%3DA254%26p_tag%3DI%26p_tagj%3D%26p_
munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules (2015. február 27.) 

http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=028ZCeeG&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D37%26p_biz%3DA254%26p_tag%3DI%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=028ZCeeG&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D37%26p_biz%3DA254%26p_tag%3DI%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=028ZCeeG&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D37%26p_biz%3DA254%26p_tag%3DI%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=028ZCeeG&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D37%26p_biz%3DA254%26p_tag%3DI%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=028ZCeeG&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D37%26p_biz%3DA254%26p_tag%3DI%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
http://www.parlament.hu/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=028ZCeeG&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D37%26p_biz%3DA254%26p_tag%3DI%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_ules%3DI%23biz_ules
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államtitkári minőségben. 105  B) A megfelelő szintű államigazgatási-kormányzati képviselet 

mellett a szakmai munka intézményeit is át kellene alakítani. Létre kellene hozni a Nemzeti 

Szenvedélyügyi Intézetet, ami a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetet, az Országos Addiktológiai 

Intézetet és a Drog Fókuszpontot ötvözné. C) Meg kell szüntetni „a szakmai munka intézményei 

és az államigazgatás közötti eddigiekben megszokott szoros összefonódottságot” (J/19280, 

2006:9). D) Hatékonyabbá kell tenni a KKB működését, amelynek egyik lépéseként önálló jogi 

személyiséggel rendelkező testületté kell válnia.  

4. Az NS végrehajtásának aktuális állása. A bizottság értékelését kettősség jellemezte. Egyfelől 

elismerték a drogstratégia addig elért eredményeit, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok, a 

Nemzeti Drogmegelőzési Intézet és a Nemzeti Drog Fókuszpont létrejöttét vagy azt a tényt, 

hogy 2002-2004 között a közoktatási intézmények 91%-ában volt valamilyen drogprevenciós-

egészségfejlesztési tevékenység. Másfelől tényként fogadták el, hogy az NS 95 célkitűzése közül 

egy sem valósult meg teljes körűen. Ezzel a hiányossággal kapcsolatban a jelentés a következő 

magyarázatot adja: „A társadalom nem kényszerült a drogfogyasztás leginkább kirívó jeleivel 

szembesülni. Ebből adódóan ezen a területen is meghatározó mértékben szűkültek a források, 

csökkent – a szűkülő forrásokból is adódóan – a terület érdekérvényesítő képessége, 

közigazgatási pozícionáltsága, s következményesen pedig koordinációs potenciálja is.” 

(J/19280, 2006:13) 

5. Kínálatcsökkentési kérdések. A bizottság összevetette az uniós és a hazai stratégia 

kínálatcsökkentéssel foglalkozó célkitűzéseit, illetve az ahhoz kapcsolódó prioritásokat és 

tevékenységeket. A későbbi drogpiaci fejlemények ismeretében fontos kiemelni, hogy a 

bizottság utalt az Európai Unió Tanácsának 2005/387/IB számú, az új pszichoaktív anyagokra 

vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló határozatára. A 

bizottság azt javasolta, hogy az EU 2005-2008 közötti időszakra vonatkozó drogstratégiai 

cselekvési tervében rögzített, kínálatcsökkentést szolgáló 23 tevékenység kerüljön be a hazai 

stratégiába is egy azonos időszakra vonatkozó cselekvési terven keresztül. 

6. A jogi környezet kérdései. A bizottság fontosnak tartotta a kábítószer-probléma kezeléséhez 

kapcsolódó joganyag megújítását. Ajánlást fogalmaztak meg a KKB, a Kormány és az 

Országgyűlés számára. A jelentés felvetette, hogy érdemes lenne megvizsgálni egy önálló 

„kábítószer törvény” megalkotásának lehetőségét.  

A bizottság jelentését az Országgyűlés nem vette napirendre, így a megtárgyalására és 

elfogadására sem került sor.         

                                                           
105 Gondolatébresztő elütés található a jelentés azon pontján, ahol a majdani államigazgatási stáb készségeit 
veszi számba a bizottság, amire ugyanis szükség lenne, az a „koordinációs és meditációs technikák ismerete” 
(J/19280, 2006:8). 
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VII.3.4 Kábítószerügyi eseti bizottság 

2007. március 5-én az Országgyűlés alelnöke azt kezdeményezte, hogy a kábítószerügyi eseti 

bizottság tisztségviselőinek és tagjainak a következő képviselőket válassza meg az 

Országgyűlés: elnök Winkfein Csaba, (MSZP), alelnökök Spiák Ibolya (Fidesz) és Pettkó András 

(MDF, majd 2009 márciusától független); tagok Halmai Gáborné és Tóth István (MSZP), 

Gusztos Péter (SZDSZ), Cser-Palkovics András (Fidesz) és Soltész Miklós, akit 2007 áprilisában 

Hoffmann Rózsa váltott (KDNP). (Pettkó András, OGY, 2007. március 5.) A bizottságot 2007. 

március 7-én hozta létre az Országgyűlés. Működése első ciklusa során a bizottság 7 

alkalommal ülésezett. (Tóth István, OGY, 2008. február 26.) 

A bizottság feladata elsősorban a 2000-ben elfogadott drogstratégiában megfogalmazott 

célkitűzések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése volt. A többféle irányból 

megközelíthető feladatot – amelynek más-más megoldása jelent meg a félidős (Gallà et al., 

2006), illetve a stratégiai időszak végén lebonyolított (Vitrai, 2009) értékelésben – a bizottság 

az intézményi válaszok áttekintésével végezte el az érintett minisztériumok, intézmények, 

valamint civil szervezetek beszámolói alapján. A bizottság álláspontja szerint a stratégiában 

rögzített célterületek között számos olyan volt, amely esetében fejlődést lehetett 

beazonosítani, és bár a középtávú célok közül csak néhány teljesült teljes egészében, azok 

további megvalósítása a vizsgálódás időszakában folyamatban volt. 

A bizottság foglalkozott a magyarországi kábítószerhelyzettel, megvizsgálta és uniós 

összevetésben értelmezte a fogyasztási prevalencia-értékeket, a halálozási adatokat, a fertőző 

betegségek és a problémás szerhasználat elterjedtségét. Kiemelten foglalkoztak a prevenció 

témakörével, amelyet a nemzeti stratégia legsikeresebb részeként azonosítottak be. A 

kínálatcsökkentés kihívásainak és feladatainak beazonosítására – pl. a schengeni alap 

felhasználásával kapcsolatban – a rendőrség és a vám- és pénzügyőrség részvételével került 

sor. Megvizsgálták a kábítószer-probléma kezelésének kormányzati, önkormányzati és civil 

intézményeit, és értékes fejleménynek ítélték a kábítószerügyi egyeztető fórumok létrehozását 

és működtetését. (A bizottság jelentésének benyújtásakor 89 KEF létezett Magyarországon, 

amelyek közül 70 részesült támogatásban a központi költségvetésből.)  

A bizottság működésének egyik fontos hozadéka az egészségügyi szerkezetátalakítás egyik 

nem szándékolt következményéhez kapcsolódott. A szenvedélybetegek kezeléshez kapcsolódó 

alacsony motivációs szintjét tovább csökkentette a vizitdíj, valamint a kórházi napidíj 

bevezetése. A bizottság megvizsgálta a problémát, és kezdeményezésükre 2007. július 1-jétől 

a kábítószer-függőségben szenvedők mentességet élveztek az említett térítési díjak 

megfizetése alól.  
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A kábítószer-probléma kezelésének financiális oldalát megvizsgálva a bizottság arra a 

következtetésre jutott, hogy a nemzeti stratégia céljainak elérésére szánt források nem 

elégségesek. Noha beazonosították, hogy a terület finanszírozása nem csak a koordinációért 

felelős Szociális és Munkaügyi Minisztérium költségvetésében jelenik meg, hanem pl. az 

egészségügyben vagy az igazságszolgáltatásban is, a deklaráltan a területre szánt összegek 

növelését tartották szükségesnek. A bizottság működésének időszakában a területre szánt 

összeg – a 2007-es 1 125 millió forinthoz képest – csökkent, annak mértéke 125 millió helyett 

csak 41 millió forint volt, mivel képviselői módosító indítvánnyal 84 millió forintot tudtak át- 

illetve visszacsoportosítani a területre. (Winkfein Csaba, OGY, 2008. február 26.) 

A bizottság a J/4048 számú jelentésben a következőket javasolta: 

 „Erősíteni kell a koordinációt a kábítószerügy államigazgatási, helyi önkormányzati 

szintű területein, valamint fejleszteni szükséges a civil együttműködés kereteit; 

 Finanszírozás tekintetében szükséges a kábítószer-probléma kezelésére fordítandó 

költségvetési források szinten tartása; 

 Valamennyi számottevő prevenciós színtéren fejleszteni kell a szolgáltatásokat, 

egységes szakmai követelmények meghatározásával meg kell oldani a prevenciós 

programok akkreditációját; 

 Az iskolák egészségfejlesztési programjait működtetni és fejleszteni kell a helyi 

igényeknek és lehetőségeknek megfelelően; 

 Szükség van a média hangsúlyosabb bevonására a szülőkre irányuló felvilágosító 

munkában; 

 Biztosítani kell a drogbetegek komplex reintegrációját, reszocializációját megvalósító 

programok megfelelő számban és minőségben való rendelkezésre állását és 

finanszírozását;  

 Képzéssel és intézményfejlesztéssel biztosítani kell a gyermekkorúak addiktológiai 

ellátását; 

 Fejleszteni és működtetni kell a droghasználat szempontjából speciális célcsoportok 

szükségleteire reflektáló ellátási formákat, különös tekintettel a közösségi ellátásokra, 

valamint az alacsonyküszöbű, ártalomcsökkentő programokra;  

 Növelni szükséges a HIV és hepatitis megelőző programok számát, a szűrés és 

tanácsadás hozzáférhetőségét; 

 A különböző ellátási elemek összehangolását biztosító integrált intézményi modellek 

létrehozása javasolt; 

 Szakemberképzés fejlesztésére van szükség valamennyi ellátási területen; 
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 A büntetőjogi szabályozás kialakításakor figyelembe kell venni az „elterelés” 

intézményrendszerének szakmai tapasztalatait, különös tekintettel az 1/2007-e s 

Büntető Jogegységi döntésre; 

 A Nemzeti Stratégia értékelését az EU drogstratégia és akcióterv szempontjainak hazai 

érvényesülésének figyelembevételével el kell végezni.” (J/4048, pp. 21-22.) 

A bizottság második jelentéstételi időszaka 2007. november 14. és 2008. október 14. közé 

esett. Ebben a periódusban a munkacsoport tíz alkalommal ülésezett, amit két 

munkaértekezlet egészített ki a jelentése összeállítása során. Az első jelentés még csak 

általánosságban utalt a bizottság munkáját segítő szakértőkre, a második viszont nevesítette is 

őket: dr. Rácz József, Sárosi Péter, Szabadka Péter, Szomor Katalin és Victorné Erdős Eszter 

segítette a képviselők munkáját. 

A J/6554 számú jelentés szerkezete a hatályos kábítószer-stratégia (NS, 2000) célrendszerével 

azonos módon, négy nagyobb témakörben (Közösség és együttműködés, kezelés és ellátás, 

prevenció, illetve kínálatcsökkentés) összegzi a tárgyalt témaköröket. A jelentés nem 

fogalmazott meg javaslatokat felsorolásszerűen, illetve nem egyértelmű, hogy az egyes 

szakértők által megfogalmazott és a jelentésben ekként szerepeltetett javaslatok mennyire 

tekinthetők a bizottság álláspontjának.  

A jelentésben kiemelték, hogy „[a] hazai népesség illegális szerfogyasztási adatait vizsgálva, a 

korábbi években készült vizsgálatokkal összehasonlítva, 2003 és 2007 között az 

életprevalencia érték nem változott, az éves prevalencia tekintetében pedig kedvező irányú 

elmozdulást figyeltek meg a felnőtt lakosságnál, a fiatalok körében pedig az életprevalencia 

értékek is mérsékelten csökkentek” (p. 17.). 

A harmadik jelentéstételi időszakban a bizottság 8 alkalommal ülésezett. A bizottság utolsó 

indítványának benyújtására 2009. október 21-én került sor. A J/10980 számon 

nyilvántartásba vett iromány – részben az előző jelentéstételi időszakok tapasztalatait is 

integrálva – 21 javaslatot fogalmazott meg: 

„1. A tájékoztatás, információáramlás elősegítése érdekében szükséges a kábítószer-probléma 

kezelésében közreműködő különböző szervek, a szakemberek közötti kommunikáció 

hatékonyabbá tétele.  

2. Elengedhetetlen a lakosság, különösen a fiatal korosztály és a szerhasználó k tájékoztatása a 

kábítószer-fogyasztás veszélyeiről, a segítségkérés lehetőségeiről.  

3. Javasolt kábítószer témában a szociális, egészségügyi szolgáltatásokról a nyomtatott 

tájékoztatás rendszeres terjesztése a célcsoportok körében, (pl. brossurák, szórólapok), mivel 

a korszerű elektronikus tájékoztatáshoz a szerfüggő emberek többsége nem fér hozzá.  
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4. Szükség van a kezelésekhez, ellátásokhoz történő hozzáférés javítására, ugyanakkor 

figyelmet kell fordítani az elérő szolgáltatások minőségi fejlesztésére is. Javítani szükséges a 

szolgáltatók közötti együttműködést, fejleszteni szükséges a szakmai standardokat és 

protokollokat.  

5. A fejleszteni kell a minőségbiztosítást az addiktológia területén, a megfelelő adatgyűjtést és 

adatszolgáltatást a drogbetegek kísérőbetegségeiről és azok kezeléséről.  

6. Javítani szükséges a kezel ő és ellátó kapacitások humánerőforrás (addiktológus, gyermek-

pszichiáter szakorvos, egészségügyi szakszemélyzet), valamint képzési és finanszírozási 

feltételeit.  

7. Figyelmet kell fordítani a politoxikománia felismerésére és gyógyítására.  

8. Szükség van az addiktológiai járóbeteg-ellátás finanszírozásának stabilizálására, a valós 

ráfordítások figyelembevételével.  

9. A terhes drog- és alkoholfogyasztó nők és gyermekeik egészségügyi szakellátásának kereteit 

szükséges kialakítani.  

10. A kábítószerbetegek ellátásának szorzószámát és a finanszírozási rendszert (egészségügyi 

és szociális) felül kell vizsgálni, a krónikus ellátást, illetve az intenzív felügyeletet igénylő 

drogbetegek ellátásában a szorzószám indokolt növelése érdekében.  

11. Elő kell segíteni az alkoholstratégia mielőbbi megalkotását és életbeléptetését.  

12. A szociális és egészségügyi ellátások területén is javasolt a források szükségletek szerinti 

növelése és a kapacitásfejlesztés.  

13. Szükség van a serdülőket/gyermekeket ellátó addiktológiai kapacitások kialakítására.  

14. Meg kell vizsgálni a foglalkoztatás-rehabilitáció gyakorlatának egyszerűsítési lehetőségét 

és az eljárások gyorsabbá tételét. 

15. Az egészségfejlesztő, drogprevenciós programok mellett fontos, hogy az iskolákban aktívan 

működő egészségfejlesztési munkaközösségek jöjjenek létre.  

16. Meg kell teremteni a prevenciós programok akkreditációját és biztosítani kell 

támogatásukat. 

17. Elő kell segíteni a munkahelyi egészségfejlesztés, a prevenció, illetve a munkahelyi alkohol- 

és drogproblémákkal foglalkozó programok fejlesztését.  

18. Fejleszteni kell a kábítószer-bűnözés elleni hatékonyabb fellépés szervezeti szükségleteit, 

megfelelő képzések, szakképzések biztosítására van szükség.  

19. Fejleszteni szükséges a kínálatcsökkentéssel foglakozó intézmények eszköz és 

infrastrukturális feltételeit.  

20. Javítani szükséges a civil szervezetek működési feltételeit, a normatív támogatások 

irányába történő elmozdulással.  
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21. Szükség van az új drogstratégia Országgyűlés elé történő mielőbbi benyújtására, majd 

elfogadását követően annak folyamatos megvalósítását szolgáló akciótervek megalkotására, a 

szükséges források biztosításával.” (J/10980, 2009, pp. 17-18.) 

 

VII.4 Állami irányítású szakmai szervezetek 

VII.4.1 Országos Addiktológiai Intézet 

Az Országos Addiktológiai Intézet az Országos Alkohológiai Intézet jogutódjaként jött létre. Az 

Intézet először az OPNI-ban (Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) működött, majd az 

önállósodási törekvések eredményeként először a Hattyú Házba, majd a Nyírő Gyula Kórház 

melletti nővérszálló egyik emeletére költözött. Itt működött a módszertani központ, illetve a 

Nyírő területén a központi TÁMASZ gondozó, amelyhez további külső ellátó egységek 

kapcsolódtak. (Vandlik Erika, 2015, sz.k.)  

Az Intézet az Egészségügyi Minisztérium háttérintézménye volt, amely egészségpolitikai 

tervezési, értékelési-monitorozási és szakmai-módszertani fejlesztő feladatok ellátása mellett 

betegellátó tevékenységet is végzett. Utóbbi tevékenységeinek ellátását a TÁMASZ-gondozók 

hálózatának működtetésével biztosította.  

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal 2008-as állásfoglalása106 az alábbiakban összegezte az 

Intézet tevékenységét: 

- A lakosság egészségét szolgáló, koherens szenvedélybetegség-megelőzési és –kezelési 

politikák létrehozása és értékelése, így például a nemzeti alkoholstratégiai koncepciók 

elkészítése és publikálása (Buda, 2005a; Buda, 2005b). 

- Az addiktológiai járóbeteg-ellátók egészségügyi alapellátással, szociális és 

gyermekvédelmi intézményrendszerrel valamint helyi döntéshozókkal való 

együttműködésének fejlesztése.  

- A kábítószer-fogyasztás miatti kezelésekkel kapcsolatos adatgyűjtési rendszer kialakítása 

és működtetése, ideértve az EU 2000-2004 közötti drogstratégiájának cselekvési tervében 

rögzített kulcsindikátor, a kezelési igény-indikátor (treatment demand indicator, TDI) 

adatgyűjtést, amely a kezelésbe kerülő csoportokról gyűjt kezeléssel kapcsolatos, szocio-

demográfiai és szerhasználati adatokat (An overview, 2009). 

                                                           
106 A hazai szenvedélybeteg-ellátás krízise és a kitörés lehetőségei. (2008). 
http://www.mok.hu/upload/mok/document/hazai_szenvedelybetegellatas_krizise.pdf (2015. január 2.)  

http://www.mok.hu/upload/mok/document/hazai_szenvedelybetegellatas_krizise.pdf
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- Hátrányos helyzetű vagy sajátos kezelési szükségletű csoportok, pl. kábítószer-fogyasztó, 

gyermeket váró fiatal nők kezelése. 

- Szakmai irányelvek és protokollok – például az opiát-függőség, a kannabisz-függőség, az 

amfetamin-függőség, illetve a metadon-kezelés szakmai protokolljának – kidolgozása és 

aktualizálása. 

2008-ban a Buda Béla által vezetett intézet korábban még száz fő feletti apparátusa egyrészt 

három fővel a jogutód Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központba olvadt be, amely a 

módszertani és adatgyűjtési, monitoring, kutatási feladatokat elvégzéséért volt felelős, 

másrészt a már csökkentett létszámmal működő TÁMASZ gondozót az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézet vette át havi 1494 óra helyett 360 órában. (László, 2008) Az OAI 

megszüntetését az Egészségügyi Minisztérium közleménye az ellátórendszer átláthatóbbá 

tételét célzó átalakítással, illetve az Intézet kapacitásainak alacsony, az országos átlag 

negyedére tehető kihasználtságával magyarázta.107 Az OAI egykori igazgatóhelyettese szerint 

az érvek nem támasztották alá egy országos intézet megszüntetését. „A kapacitásmódosítás 

indokolt adott esetben, de számtalan esetben leírtuk, hogy a kapacitásokat egyrészt akkor lehet 

kitölteni, ha megfelelő finanszírozás-szakmai feltételek állnak rendelkezésre hozzá. A gondozói 

működés több aktivitást igényel a személyzet részéről, hiszen az addiktológiai problémákban a 

beteg motivációja jelentősen eltér más betegségektől, állapotoktól, mint pl. az akut tüdő asztmás 

roham, vagy akut tüdőgyulladás, vagy más jelentős szenvedésnyomással bíró betegségek. Az 

utóbbi esetekben azonnal mennek és segítséget kérnek az emberek, viszont a függőségi állapotok 

gyakran csak hosszú idő után válnak az érintett számára problémává, különösen „kezelendő 

problémává”. A kezelés során is találkozunk azzal, hogy csökken a motiváció, a betegségbelátás, 

a segítségkérés sem aktív, ezért a gondozói hálózatnak kell aktívabbnak lenni a kimaradó 

kliensek felé, és a kapcsolatot tartani, jellemző módon a hozzátartozókkal is foglalkozni 

szükséges.  Az ilyen ellátások humán kapacitás igénye jelentős. Lehet az ellátást alapszinten 

működtetni, csak így az ellátás színvonala és hatékonysága sérül.”  (Vandlik Erika, 2015, sz.k.) 

Az Intézet felszámolása ellen számos szakmai szereplő emelt szót. A tiltakozó petíciót néhány 

nap alatt 340-en írtuk alá. 108  Szabó Máté ombudsman közleményben javasolta a 

szakintézmények bezárása miatt kialakult helyzet sürgős újragondolását.109 A döntés ellen szót 

                                                           
107 Az Országos Addiktológiai Intézet helyzetének rendezése. (2008). http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/ 
gyogyszer/main.php?folderID=33270&objectID=6003155 (2015. január 4.) 
108 Az OAI megszüntetése ellentiltakozók listája. (2008). 
http://www.mat.org.hu/doksi/lista_tiltakozok_080315.pdf (2015. január 4.) 
109 Működésképtelenség határán az addiktológiai járóbeteg-ellátás. (2008). 
http://mno.hu/migr/mukodeskeptelenseg-hataran-az-addiktologiai-jarobetegellatas-384066 (2015. január 
4.) 

http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/%20gyogyszer/main.php?folderID=33270&objectID=6003155
http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/%20gyogyszer/main.php?folderID=33270&objectID=6003155
http://www.mat.org.hu/doksi/lista_tiltakozok_080315.pdf
http://mno.hu/migr/mukodeskeptelenseg-hataran-az-addiktologiai-jarobetegellatas-384066
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emelt Mikola István korábbi egészségügyi miniszter, illetve Balog Zoltán későbbi emberi 

erőforrás miniszter is.110   

 

VII.4.2 Országos Addiktológiai Centrum 

Az Országos Addiktológiai Centrum (OAC) 2008 decemberében kezdte meg működését ÁNTSZ 

Országos Módszertani Központjának főosztályaként. Az OAC feladata volt, hogy továbbvigye a 

megszüntetett OAI egészségpolitikai, szakmai koordinatív és adatgyűjtési feladatait, ideértve: 

- a szakmai, szakmapolitikai fejlesztési programok megtervezését, előkészítését, 

koordinációját és a megvalósításban történő részvételt, együttműködve az OTH-val és 

érintett háttérintézményeivel, az Egészségügyi Minisztérium más háttérintézményeivel, 

társ-tárcák intézményeivel, szakmai szervezetekkel és további érintett társadalmi 

szervezetekkel. 

- az ÁNTSZ területi hálózatának szakmai támogatását a szenvedélybetegségekkel 

kapcsolatos megelőzési és ellátási feladatok megvalósításában, helyi kompetenciák 

növelésében, helyi együttműködések révén.  

- az egészségpolitikai tervezés és értékelés közvetlen támogatását a 

szenvedélybetegségekkel (alkohol, illegális szerek, gyógyszerfüggőség, dohányzás, 

magatartási függőségek) kapcsolatos egészségpolitikai területeken az Egészségügyi 

Minisztérium és az OTH érintett szervezeti egységeivel együttműködésben (jogszabályok 

előkészítése, értékelése, megvalósulás monitorozása).  

- az illegális és legális szerfogyasztással kapcsolatos nemzeti adatgyűjtési rendszereket 

működtetését.  

- a nemzetközi együttműködésekben való részvételt az alkohol, drog és más 

szenvedélybetegségekkel kapcsolatos kooperációkban (EU, WHO, UNOCD).  

- a pályázatokon történő önálló, illetve az ÁNTSZ szervezetét (például OTH) támogató 

indulást.  

- kiadványokat, tájékoztató anyagok összeállítását és megjelentetését 

- szakmai konferenciákat, továbbképzéseket szervezését az ÁNTSZ hálózata és szakmai 

együttműködő partnerek részére.  

- a kapcsolattartást a szakterületeken tevékenykedő intézményekkel, társadalmi 

szervezetekkel, önsegítő csoportokkal, szakmai szervezetekkel az aktuális problémák, 

                                                           
110 Állásfoglalás a szenvedélybetegségek visszaszorításáért. (2008). http://www.fidesz.hu/hirek/2008-04-
24/allasfoglalas-a-szenvedelybetegsegek-visszaszoritasaert/ (2015. január 2.) 

http://www.fidesz.hu/hirek/2008-04-24/allasfoglalas-a-szenvedelybetegsegek-visszaszoritasaert/
http://www.fidesz.hu/hirek/2008-04-24/allasfoglalas-a-szenvedelybetegsegek-visszaszoritasaert/
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tennivalók, kockázatok azonosítása és elemzése, megoldási javaslatok megfogalmazása 

érdekében.111 

Az Országos Addiktológiai Centrum vezetője a Kábítószerügyi eseti bizottság tagjainak is 

beszámolt szakmapolitikai fejlesztési terveikről. A megelőzés, az intézményi alkoholpolitikák, 

a korai kezelésbevétel és az önsegítés területein az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal és a civil 

szervezetekkel terveztek közös programokat megvalósítani. További terveik közt szerepelt az 

ifjúság-addiktológia szakmai tartalmának, feltételrendszerének és kompetenciakörének 

meghatározása, beleértve a szakember-képzést és az intézményi körülményeket is. 

Megkezdték az alkoholizmussal kapcsolatos adatgyűjtési és informatikai módszertan 

kialakítását, illetve a megelőzés és kezelés-fejlesztés megvalósítását az ÁNTSZ hálózatán belül. 

Elhangzott az is, hogy az alkoholpolitikai stratégia (lásd: V.5 alfejezet) aktualizálása 

folyamatban van. (J/10980, 2009, p. 11.) 

2011. április 29-én az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ három másik szervezeti 

egysége mellett az Országos Addiktológiai Centrum is az Országos Egészségfejlesztési 

Intézet112 fenntartása alá került.113  

 

VII.4.3 Nemzeti Drogmegelőzési Intézet/Iroda 

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 2001-ben kezdte meg működését. Egy 2008-ban publikált 

interjúban Topolánszky Ákos, aki az intézmény vezetésében 2005-től megbízott igazgatóként, 

2006-tól 2001-ig igazgató helyettesként vett részt 114 , egy 2008-ban készült interjúban 

elmondta, hogy a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (NDI) az egyetlen állami háttérintézmény a 

magyarországi kábítószer-stratégia mögött (Miksa, 2008:18). Az intézet létrehozására 2001-

ben került sor annak érdekében, hogy segítse a megelőző évben elfogadott Nemzeti Stratégia 

(lásd: V.2 alfejezet) megvalósítását. 

Az NDI feladatai négy témakörhöz kapcsolódtak: 

1. Drogprevenció. Irányelvek megfogalmazása, prevenciós szolgáltatók támogatása, 

konferenciák szervezése, kiadványok megjelentetése. 

2. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységeinek, működésének koordinálása. 

                                                           
111 
http://www.hazipatika.com/psziche/pszichiatriai_betegsegek/cikkek/atvettek_az_opni_feladatait/2008121
2152729 (2015. június 18.) 
112 Az OEFI-t 2015. március 1-jétől integrálta a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI). 
113 http://www.oefi.hu/tortenet.htm (2015. június 21.) 
114 http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/topolanszky_tavozik_a_drogmegelozesi_intezetto  
(2015. április 29.) 

http://www.hazipatika.com/psziche/pszichiatriai_betegsegek/cikkek/atvettek_az_opni_feladatait/20081212152729
http://www.hazipatika.com/psziche/pszichiatriai_betegsegek/cikkek/atvettek_az_opni_feladatait/20081212152729
http://www.oefi.hu/tortenet.htm
http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/topolanszky_tavozik_a_drogmegelozesi_intezetto
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3. Elterelés. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás nyújtása az elterelést választó, nem 

függő kábítószer-fogyasztók számára. Az NDI „a mindenkori kábítószerügyi 

koordinációért felelős kormányzati struktúra megbízásából biztosítja az elterelés 

megelőző-felvilágosító szolgáltatásának adminisztratív és szakmai támogatását (…)” 

(Felvinczi, 2010:9) 

4. Szakmai Információs Portál (SZIP). Különböző információs szolgáltatásokat nyújtó 

honlap, ahol a prevenciós, illetve terápiás programokat listázó adatbázis, 

hírszolgáltatás, elektronikus könyvtár, és egyéb releváns tartalmak találhatók. Az 

adatbázis interaktív módon működik, regisztrált felhasználók töltik fel és aktualizálják 

az általuk képviselt szervezetről, illetve annak szakmai programjairól szóló 

adatokat.115  

Az említett négy területen kívül Topolánszky fontosnak tartotta, hogy utaljon a nemzetközi 

együttműködésekre, amelyekben az NDI már nem csak kedvezményezettként, hanem 

tapasztalatok és szaktudások exportőreként is jelen volt. Ebben az időszakban tizenhatan 

dolgoztak az intézetben. (Miksa, 2008:18) 

Az irodává alakulás egyértelműen visszalépést jelentett. „(…) a drogmegelőzési intézet is komoly 

átalakításon ment keresztül. Egy szervezeti egységgé alakult át, ma egy főosztályként működik, 

de az apparátus minden szempontból lecsökkent és az a bázis, ahol komoly, felkészült 

szakemberek dolgoztak, és egy nagyon-nagyon heterogén, nagyon izgalmas tevékenységet 

folytató csapat működött, hát, ebből nagyon-nagyon halvány mása maradt meg a mai 

valóságban.” (Müller Éva, 2015, sz.k.) A Nemzeti Drogmegelőzési Iroda az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet keretein belül működő 

szakmai-módszertani és kutató háttérintézményeként116 az intézeti feladatokat viszi tovább 

kisebb humánerőforrás-állománnyal. 

 

VII.4.4 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Kábítószerügyi Főosztály 

Az egészségügyi miniszter 3/2010. (II. 26.) EüM utasítása az Egészségügyi Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 24 pontban határozza meg a 

Kábítószerügyi Főosztály feladatait. A feladatokat az alábbi tipológia szerint csoportosíthatjuk: 

1. Elbírálás és engedélyezés a következő tevékenységekkel kapcsolatban: a gyógyászati és 

nem gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, 

valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenységek (ideértve a tudományos kutatást 

                                                           
115 Az adatbázis a http://www.ndi-szip.hu címen érhető el. 
116 http://www.ncsszi.hu/intezet/ifjusagi-igazgatosag/nemzeti-drogmegelozesi-iroda (2015. augusztus 10.) 

http://www.ndi-szip.hu/
http://www.ncsszi.hu/intezet/ifjusagi-igazgatosag/nemzeti-drogmegelozesi-iroda
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is); ipari mák eseti (éves) termesztetése; a már selejtezett gyógyászati és nem gyógyászati 

felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív 

anyagok megsemmisítése; a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező 

kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok eseti exportálása és 

importálása iránti kérelmek. A Főosztály kérelemre igazolást ad ki arról, hogy a kérdéses anyag 

nem minősül hazánkban kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak, ezért behozatala vagy 

kivitele a Hivatal részéről nem engedélyköteles. 

2. A következő adatok nyilvántartása: a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással 

rendelkező kábítószerek és pszichotróp, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett 

tevékenységeket engedélyező határozatok, az engedélyezett kábítószer és pszichotróp, 

valamint új pszichoaktív anyag fajtái és mennyisége; a díszítőmák és a mákszalma, illetve 

kannabisznövény exportját, illetve importját végző, továbbá mákszalmamaradványokkal 

szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint az új pszichoaktív 

anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, transzferét és forgalmazását végző 

gazdálkodó szervezet, továbbá a kábítószerek, pszichotróp anyagok és új pszichoaktív anyagok 

szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek. 

3. Együttműködés és kommunikáció: a kábítószerek és pszichotróp anyagok tekintetében 

nemzeti hatóságként kapcsolatot tart az INCB-vel és a nemzeti társhatóságokkal; a gyártók és 

forgalmazók adatszolgáltatása alapján elkészíti a gyógyászati és nem gyógyászati 

felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, 

exportjára és importjára vonatkozó összesített negyedéves és éves jelentéseket, a negyedéves 

és éves jelentéseket az Egységes Kábítószer Egyezményben, valamint a pszichotróp anyagokról 

és a pszichotróp anyagok gyártásáról szóló Egyezményben foglaltaknak megfelelően 

továbbítja az INCB részére, a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatásai alapján – akikkel 

folyamatosan kapcsolatot tart – megállapítja a tárgyévet követő évre a gyógyászati és nem 

gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószer-fogyasztás, pszichotróp anyag-fogyasztás 

becslését, illetve továbbítja a becslés adatait, valamint az abban bekövetkezett minden 

változást az INCB részére; részt vesz a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az 

új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekre vonatkozó jogszabály-koncepciók 

kidolgozásában; ellátja a Kábítószerügyi Főosztály ügyfélszolgálati feladatait; biztosítja az 

ENSZ nemzetközi kábítószerügyi informatikai rendszeréhez (NDS) való virtuális kapcsolódás 

feltételeit. 

A felsorolt tevékenységekhez az emberi erőforrások minisztere 40/2014. (XI. 13.) EMMI 

utasítása az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról egy további feladatot rendelt, ami a külföldre távozó, ellenőrzött szerrel történő 
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kezelés alatt álló beteg ellátása céljából igazolást ad ki a kezelőorvos kérelemre, ami a beteg 

számára lehetővé teszi a gyógyszer külföldre vitelét. 

 

VII.4.5 Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ 

A Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (Drog Fókuszpont) létrehozása 

Magyarország uniós csatlakozásához kapcsolódott. Az előzmények köréből ki kell emelni a 

2000-ben elfogadott kábítószer-stratégiát, amelynek egyik deklarált feladata az volt, hogy 

„szolgálja az Európai Uniós csatlakozás és a nemzetközi együttműködés feltételrendszerének 

teljesítését a drogproblémák hatékony kezelése tekintetében.” (NS, 2000:38) A dokumentum 

leszögezte, hogy a nemzetközi környezethez történő alkalmazkodás folyamatában „[k]iemelt 

szerepe van a magyarországi Európai Uniós együttműködési intézmény, ún. Focal Point 

létesítésének. Ez összegyűjti és hozzáférhetővé teszi a magyarországi adatokat, továbbítja az 

Európai Uniós központ felé ún. országjelentés formájában, valamint az európai trendeket a 

magyar szakemberek, a közösségek és a közvélemény felé.” (NS, 2000:56) A szervezet 

felállítását mint az uniós csatlakozásból eredő kötelezettséget két további alkalommal (p. 110., 

112.) is hangsúlyozza a stratégia. 2002-ben elfogadásra került az Európai Közösség és a Magyar 

Köztársaság között a Magyar Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelő Központ (EMCDDA) munkájában való részvételéről szóló szerződés megkötésének 

előkészítéséről szóló, 2119/2002. (IV. 26.) számú Korm. határozat, majd másfél évvel később 

a 1091/2003. (IX. 9.) Korm. határozat, amely az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-

függőség Európai Megfigyelő Központja magyar nemzeti adatszolgáltató és kapcsolattartó 

szervének létrehozatalával kapcsolatos feladatokról rendelkezett. A kormányhatározat az 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat keretében működő Johan Béla Országos 

Epidemiológiai Központban jelölte ki a Drog Fókuszpont szervezeti pozícióját. Az intézményen 

belül a Drog Fókuszpont a főigazgatóság alá tartozik. 

A Központ tevékenységét az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 11/2004. (II. 28.) 

ESZCSM rendelete határozza meg: 

 Az EMCDDA és a REITOX hálózat munkájában ellátja a magyar nemzeti központ adat-, és 

információgyűjtő, -feldolgozó és -értékelő, illetőleg kapcsolattartó feladatait, valamint 

információt, adatot szolgáltat különösen a Kormány számára döntéseinek előkészítéséhez, 

egyéb, a Központ feladat köréhez kapcsolódó szakterületen jelentkező feladatai 

teljesítéséhez.  

 Részt vesz az EMCDDA munkatervének kialakításában, amelyhez illeszkedve hároméves, 

illetve éves munkatervet készít. 
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 Az EMCDDA munkaterve, ütemterve, előírásai, irányelvei és az irányadó hatályos 

jogszabályok keretei között eljárva gyűjti, átveszi, feldolgozza, elemzi és értékeli a nemzeti 

kábítószer-helyzetre vonatkozó adatokat és információkat, illetve ellátja a külön 

jogszabály alapján előírt további nemzeti feladatokat. 

 Évente javaslatot tesz az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter számára az 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programnak (OSAP) a Központ feladatkörét érintő 

szükség szerinti módosításra, az adott évet követően alkalmazásra kerülő OSAP 

előkészítésének külön jogszabály szerinti rendjéhez igazodva.    

A Központ részére feladatkörében szolgáltatandó adatok körét, illetve az adat- és 

információgyűjtő tevékenységében adat-, illetve információ-szolgáltatási kötelezettség 

teljesítésével, feladatkörük szerint résztvevő minisztériumok, illetőleg egyéb állami szervek 

felsorolását a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák.  

A Drog Fókuszpont által vizsgált témakörök számát növekvő tendencia jellemzi. Az egyes 

területeknek a szervezeten belül saját felelőse van. A szakmai tematika, illetve a szakmai 

protokollok kialakításában jelentős szerepet játszik a Kábítószer és Kábítószer-függőség 

Európai Megfigyelő Központja. Az EMCDDA a finanszírozásból is részt vállal, a Központ 

költségvetésének a felét az európai szervezet biztosítja. Hasonlóan a többi fókuszponthoz, a 

magyar intézmény munkatársai is rendszeresen részt vesznek az EMCDDA képzésein és 

módszertani egyeztetésein.  

Az EMCDDA által készített kiadványok magyarországi közzétételének folyamatát Horváth 

Gergely (2015, sz.k.), a Központ megbízott vezetője egy intravénás szerhasználókkal 

foglalkozó kiadvány példáján keresztül mutatta be. A kiindulópontként szolgáló, 2011-ben 

megjelent, 50 oldalas, Prevention and control of infectious diseases among people who inject 

drugs című kiadványból először egy szintén angol nyelvű, azonos című, 8 oldal terjedelmű 

kivonat készült, majd ez került lefordításra és kiadásra 2013-ban Fertőző betegségek 

megelőzése és kontrollja az intravénás szerhasználók körében címmel.     
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VII.5 Szakmai szervezetek 

VII.5.1 Addiktológiai Szakmai Kollégium 

Az Addiktológiai Szakmai Kollégium 1989-ben jött létre Levendel László professzor 

vezetésével. A Kollégium később Buda Béla, majd Kassai-Farkas Ákos elnökletével 

működött.117  

Vandlik Erika, a Kollégium korábbi tagja az intézményt miniszteri tanácsadó szervként 

definiálta. Szerinte a Kollégium nem tudta érdemben befolyásolni a politikai döntéshozatalt: 

„nem láttam, hogy ez túlságosan sikeres lenne. Lépéseket próbáltak tenni, de én azt gondolom, 

hogy a meghozott döntéseket, lényegében nem sikerült érdemben végrehajtani. A leépítések előtt 

is, illetve után is volt együttműködés, de visszatekintve az események mégis azt igazolják, hogy 

nem vették igazán figyelembe a kollégium szakmai véleményét, vagy csak korlátozottan. Számos 

esetben a már megindult folyamat megakadt valahol.” (Vandlik Erika, 2015, sz.k.) 

 

VII.5.2 Magyar Narkológiai Társaság 

Egyes visszaemlékezések szerint a drogszakma első magyarországi szakmai szerveződése a 

Magyar Narkológiai Társaság volt. A megalakuláskor alelnöki posztot betöltő interjúalany úgy 

látta, hogy a szervezet súlytalanná válása az elnök érdeklődésének alábbhagyásával volt 

magyarázható. (Topolánszky Ákos, 2015, sz.k.) 

Bácskai Erika és Gerevich Erika cikke (1993) a Társaságot a drogszakmát képviselő és 

összefogó szervezetként azonosította be, amelynek tevékenysége törvényelőkészítő 

konzultatív feladatok ellátásában és szakmai konferenciák szervezésében realizálódott. 

Az egyesület megszűnését a Fővárosi Törvényszék a 2013. november 5-én jogerőre emelkedett 

23.P.21.246/2013/5. számú ítéletével állapította meg. A szervezet kényszer-végelszámolását 

szintén a Fővárosi Törvényszék rendelte el 2014. június 16-án.118   

 

VII.5.3 Magyar Addiktológiai Társaság 

Az Adiktológiai Szakmai Kollégium 1994-es megszűnését követően fogalmazódott meg az az 

igény, hogy a szakma ne maradjon képviselet nélkül. A MAT első elnöke Kassai-Farkas Ákos 

volt, akitől még a megalakulás évében átvette a tisztséget Sineger Eleonóra. 2006-ban vette át 

                                                           
117 http://www.mat.org.hu/tarsasagrol.php  (2014. október 20.) 
118 A Fővárosi Törvényszék Magyar Narkológiai Társaság „megszűnt” nyilvántartási ügyében hozott végzése. 
http://documents.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/civ_eljarasok/kss500_20141007_00412781.pd
f  (2015. március 23.) 

http://www.mat.org.hu/tarsasagrol.php
http://documents.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/civ_eljarasok/kss500_20141007_00412781.pdf
http://documents.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/civ_eljarasok/kss500_20141007_00412781.pdf
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az elnökséget Szemelyácz János, akit Csorba József, Rácz József, Kassai-Farkas Ákos, majd 

Demetrovics Zsolt követett a poszton.  

„A MAT feladata jelenleg nagyon fontos.” – olvasható a Társaság honlapján lassan nyolc éve.119 

Mi az, ami ennyire fontos? Elsősorban az diszciplináris érdekképviselet, ami kiterjed a szakmai 

képzésekre, a tudományos ismeretek megszerzésére és megosztására, illetve a szakmai 

identitás megerősítésére. Noha a Társaság vezetőségében dominálnak az addiktológus 

szakorvosok, a tagság ennél jóval szélesebb végzettségi-foglalkozási spektrumot ölel fel: „az 

egészségnevelésben, a szenvedélybetegségek (kémiai és viselkedéses addikciók) 

megelőzésében, gyógyításában, rehabilitációjában, illetve az ártalomcsökkentő programokban 

tevékenykedő szakemberek, pszichiáterek, addiktológusok, pszichológusok, szociális 

munkások, szociálpedagógusok, addiktológiai konzultánsok, szakápolók, önkéntes segítők és 

más szakemberek” is megtalálhatók az célkitűzésekben beazonosított szakmai szereplők 

között.120 

Bár a kiadója az Interdiszciplináris Addiktológiai Fórum nevű szervezet volt, gyakorlatilag a 

Társaság folyóirataként működött az Addiktológia: addictologica hungarica című szaklap, amit 

a MAT tagjai ingyenesen megkaptak. A folyóirat 10 évfolyama során 37 (ebből 3 alkalommal 

összevont) szám jelent meg 2002 és 2011 között. A lap deklaráltan tovább kívánta vinni a 

témakörrel foglalkozó korábbi kiadványok, az Alkohológia, majd a Szenvedélybetegségek121 

című folyóiratok legjobb gyakorlatait, egyúttal törekedett azok korszerű tudományos térben 

történő elhelyezésére. A megszűnés egyértelműen veszteség az addiktológiával foglalkozó 

szakmai közösség számára, és sajnálatos, hogy 2014. óta már a folyóirat weboldala sem érhető 

el.122     

„A MAT keresi a helyét, a mai napig is keresi a szakmai pozícióját, mert ugye végül is a 

Pszichiátriai Társasághoz való viszonya többé-kevésbé rendezetlen, illetve nem világos a 

lehatárolás, hiszen az MPT is foglalkozik szenvedélybetegségekkel, függőségekkel, csak más 

felütéssel és más nézőpontból sok tekintetben. Nyilván ennek vannak ideológiai, szakmai, 

alapállásbeli meg hát – mondjuk ki – anyagi okai is.” (Koós Tamás, 2015, sz.k.) 

                                                           
119 Az Internet Archive Wayback Machine először 2007. november 19-én rögzítette az ominózus mondatot a 
MAT honlapján. https://web.archive.org/web/20071119131301/http://mat.org.hu/tarsasagrol.php (2015. 
január 21.) 
120 http://www.mat.org.hu/tarsasagrol.php  (2014. október 20.) 
121 A folyóiratról írt szórakoztató recenziójában jegyzi meg Keresztury Tibor (2000), hogy „[a]z aktuális 
számok beszerzése (…) éppoly komoly nehézségekbe ütközik, mint hajdan az illegális lapoké, sőt lehet azt 
mondani, a jelentéses, kifejező újságárusi tekintetek oktánszáma még magasabb a debreceni standokon, ha 
azt mondja az ember: a Szenvedélybetegségek új számát, lesszives, mintha ´81-ben Beszélőt kért volna ott 
ugyanő.” 
122 A webcím létezik, viszont az ott elérhető tartalom irreleváns a témakör szempontjából, lásd pl.: 
http://addiktologia.hu/3-vegzetes-parfum-hasznalati-hiba/ (2015. február 7.) 

https://web.archive.org/web/20071119131301/http:/mat.org.hu/tarsasagrol.php
http://www.mat.org.hu/tarsasagrol.php
http://addiktologia.hu/3-vegzetes-parfum-hasznalati-hiba/
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VII.5.4 Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége 

A Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége (MADRISZ) szakmai ernyőszervezetként a 

magyarországi drogterápia területén működő intézmények összefogására, az addiktológiai 

szakemberek szakmai öntudatának erősítésére és a szakmai szolidaritás kialakítására 

törekszik. A szervezet az alábbi tagintézmények szakmai képviseletét látja el:123 

 Alkohol Drogsegély Ambulancia - Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona (Noszlop) 

 Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány Szedresi Speciális Gyermekotthon (Szedres) 

 Diótörés Alapítvány - Diófa Rehabilitációs Otthon (Lulla) 

 Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum - Rehabilitációs Részleg (Szeged) 

 Emberbarát Alapítvány (Budapest) 

 EPK Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon (Dunaharaszti) 

 Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye (Nagyhegyes) 

 Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány Zsibriki Drogterápiás Intézet 

(Zsibrik) 

 Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány (Komló) 

 Mérföldkő Egyesület Rehabilitációs Otthon (Kovácsszénája) 

 MRE - Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon 

(Ráckeresztúr) – az Otthon egyúttal a MADRISZ székhelyeként is működik. 

 Szegletkő Gyermekotthon (Alsónémedi) 

 Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye (Nagyszénás) 

 Változóház Rehabilitációs Otthon (Pécsvárad) 

A MADRISZ deklarált célja a drogterápia területére kiható jogi és szakmapolitikai 

szabályozások és folyamatok befolyásolása, illetve a területen jelentkező szakmai szakadások 

és törésvonalak megbékítése és feloldása. A szervezet érdekképviseleti, kapcsolattartó és 

információs fórumként próbál működni, továbbá „[s]zakmapolitikai fórumokon képviseli a 

drogterápiát, érdekében felszólal, és a döntéshozás folyamatát alapelvei szerint befolyásolja, 

abban helyet kér és igényel” (MADRISZ, 2006). 124  Az egyik tagszervezet korábbi 

programvezetője szerint azért volt hasznos szövetségbe tömörülni, „(…) mert pályázati 

lehetőségek voltak, közösen összefogva messzebb lehet jutni, és a fejlődést fontosnak tartották az 

intézmények. A MADRISZ gyűléseken nekifeszültek a szervezetek ezeknek a lehetőségeknek.” 

(Mihaldinecz Csaba, 2014, sz.k.) 

                                                           
123 http://www.madrisz.hu/tagszervezetek (2015. február 26.) 
124 http://www.madrisz.hu/dokumentumok/alapszabaly  (2015. február 26.) 

http://www.madrisz.hu/tagszervezetek
http://www.madrisz.hu/dokumentumok/alapszabaly
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A közhasznúsági beszámolókból (2012, 2013) kiderül, hogy a szervezet szakpolitikai 

szerepvállalása szempontjából fontosnak tartotta a KKB-ben való részvételt, továbbá (2013-

ban) „tagjaival közös munkában segítette a drogstratégia kialakítását”.125  

 

VII.5.5 Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége 

A MADÁSZSZ hivatalosan 2004-ben alakult meg, azonban ezt megelőzte az alapító szervezetek 

egy részének együttműködése a korábbi években.  Az alapításra 13 szervezet részvételével 

került sor, 2014-ben 25 tagszervezete volt a szövetségnek. A szervezetek az összefogás 

szükségessége és előnyei, a szakmai támogatás lehetősége, a hatékonyabb érdekérvényesítés, 

illetve az intenzívebb kapcsolatépítési lehetőségek miatt csatlakoztak a MADÁSZSZ-hoz. 

(Arnold és Paksi, 2007) „A szervezetek igénylik azt, hogy diskuráljanak egymással, találkozzanak 

egymással, tapasztalatokat osszanak meg.” (Gondi János, 2015, sz.k.) Az indulást követő 

években a szövetség még közvetlenül a kliensekre irányuló tevékenységet is folytatott, például 

ők indították el az Alternatíva elnevezésű plázaprogram budapesti 126  irodáját a Pólus 

Centerben. (Gondi János, 2015, sz.k.) 

A szövetség szervezeti alapértékeiként a hitelességet, az együttműködést, az – etikai kódexben 

is rögzített – szakmaiságot és a tiszteletet határozta meg. 

2007-ben a MADÁSZSZ az alábbi stratégiai prioritásokat fogalmazta meg: 

 Szakmai és szervezeti mechanizmusok kidolgozása a MADÁSZSZ mint szakmai 

szövetség megerősödése érdekében; 

 Szakmai és szervezeti működést segítő szolgáltatások nyújtása kizárólag a 

tagszervezetek – és nem azok célcsoportjai – számára; 

 Kifelé irányuló tevékenységek, társadalmi attitűdformálás a kialakult „drogos képpel" 

kapcsolatban; 

 Szakma-specifikus stratégia kidolgozása; 

 Érdekképviselet biztosítása, állásfoglalások kialakítása.127  

A stratégiai tervezés eredményeként a MADÁSZSZ teljes mértékben érdekvédelmi szervezetté 

alakult, befejezte a közvetlen drogprevenciós munkát, ezzel megszűnt a tagszervezet 

konkurenciája lenni. (Paksi és mtsai., 2013) 

                                                           
125 http://www.madrisz.hu/dokumentumok/kozhasznusag  (2015. február 26.) 
126 A program pécsi – először a Pécs Plázában, majd az Új Forrás Üzletházban működő – irodájának az INDIT 
Közalapítvány a fenntartója.  
127 http://www.madaszsz.hu/stra.php#str4 (2015. április 3.) 

http://www.madrisz.hu/dokumentumok/kozhasznusag
http://www.madaszsz.hu/stra.php#str4
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Gondi János, a MADÁSZSZ elnöke 2007 és 2013 között a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság 

munkájában civil delegáltként, teljes szavazati joggal vett részt. Ezt a képviseletet, illetve az 

ehhez szorosan kapcsolódó rendszeres drogpolitikai állásfoglalások és reagálások közzétételét 

a tagszervezetek képviselői a szövetség egyik legfontosabb, leginkább releváns 

tevékenységeként azonosították be. Ezen kívül lényegesnek tartották a Civil Fórum 

megszervezésében való részvételt, a társadalmi attitűdformálásra törekvést, illetve a 

drogszakmai civil szervezetek körében végzett hálózatépítést. (Paksi és mtsai., 2013) 

 

VII.5.6 Ártalomcsökkentők Szakmai Közhasznú Egyesülete 

A 2006-ban alakult ÁSZ Egyesület az első olyan ernyőszervezetként definiálja magát, amely 

deklaráltan az ártalomcsökkentéssel foglalkozó szervezetek és szakemberek 

érdekérvényesítését koordinálja. (Sárosi, 2007)  

Alapszabályában az Egyesület utal az NS vonatkozó megállapítására, miszerint az 

ártalomcsökkentő beavatkozási eszközök iránt megalapozott szükséglet mutatkozik. A 

(szak)politikai állásfoglalás ellenére az ártalomcsökkentő módszerek és programok 

elfogadottsága és ismertsége nem éri el az alapítók szerinti kívánatos szintet. Szakmai 

célkitűzéseit az Egyesület az alábbi 12 pontban fogalmazta meg: 

[Az ÁSZ Egyesület] 

a) „igyekszik közrehatni a különböző ártalomcsökkentő eszközök meghonosításában;  

b) képviseli az ártalomcsökkentéssel foglalkozó szervezetek és szakemberek érdekeit a 

nyilvánosság előtt;  

c) összehangolja az ártalomcsökkentő szervezetek szakmai tevékenységét;  

d) képzéseket, továbbképzéseket szervez és támogat;  

e) szakmai irányelveket dolgoz ki, a létező szakmai irányelveket aktualizálja;  

f) képviseli az ártalomcsökkentő programok szakmai és szervezeti érdekeit a közigazgatási 

(minisztériumok, önkormányzatok) és belügyi intézményeknél;  

g) közös kutatásokat szervez és támogat;  

h) nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn; 

i) érdekképviseletet biztosít a kliensek, illetve a területen dolgozók számára; 

j) támogatja új intézmények létesítését; 

k) megszervezi a közös adatgyűjtést és feldolgozást; 

l) igényt tart a részvételre és a véleménynyilvánításra a nemzeti drogstratégia, a fővárosi 

drogstratégia, illetve a területi drogstratégiák kidolgozása és megvalósítása során.” (2007. 

március 12., idézi Demetrovics és Rácz, 2008:341) 
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A célok elérésében jelentős szerepe van az Egyesület által szervezett ártalomcsökkentő 

konferenciáknak, amelyek közül az elsőre 2006 októberében, míg a dolgozat leadásakor 

utolsóra 2014 decemberében került sor. A konferenciák jól példázzák az ÁSZ Egyesület és a 

TASZ szoros kapcsolatát, a III. Magyarországi Ártalomcsökkentő konferenciáról például ez 

olvasható a Társaság honlapján: „Harmadik alkalommal szervezett ártalomcsökkentő 

konferenciát Magyarországon a TASZ.”128 

Az Egyesület tevékenységének eredményeként készült el a Cselekvési Javaslatok (ÁSZ 

Egyesület, 2007) című kiadvány, amely három témakör – tűcsere, ópiátfüggőség helyettesítő 

kezelése, partiszerviz szolgáltatások – vonatkozásában foglalta össze az ártalomcsökkentéssel 

foglalkozó szakemberek javaslatait. A javaslatok egyaránt érintettek jogalkotási, finanszírozási 

és adatgyűjtési problémákat is.    

 

VII.5.7 Drogambulanciák Szakmai Szövetsége 

Az ambuláns ellátóhelyek a hatékonyabb érdekérvényesítést céljával alapították meg szakmai 

szervezetüket, amelynek 2001-2002-ben 17 intézmény vált tagjává. (J/8624, 2004) A 

hivatkozott országgyűlési jelentéssel szemben egy másik publikáció 1997-es alapításra utal 

(Gerevich, 2005:11).  

A szervezet működéséről csak közvetett módon sikerült információkat gyűjteni, amelyek 

alapján a következő tevékenységekben vett részt a DSZDSZ: 

 2001-ben négy, részben vagy önállóan a szervezet vezetője által jegyzett kötetet 

publikáltak, amelyek jellemzően az ambulanciák mindennapos működéséhez 

kapcsolódó feladatok ellátását támogató és instruáló kézikönyvek. (Bácskai, Gerevich 

és Rózsa, 2001; Gerevich, 2001a; Gerevich, 2001b; Gerevich, 2001c) 

 2002-ben üdvözölték a régi Btk. kábítószerügyet érintő, 2003. március 1-jétől hatályos 

változtatásait. A korábbinál humánusabbnak minősített szabályozástól az érintett 

szervezetek kliensforgalmuk növekedését várták.129 

 2003. április 2-án az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen 

szerveztek konferenciát a hazai drogambulanciák helyzetéről. A rendezvényen szóba 

kerültek a drogambulanciák financiális és humánerőforrás-problémái. A résztvevők 

kedvezőtlen helyzetként értékelték azt, hogy az ambulanciák többsége valamelyik 

                                                           
128 http://tasz.hu/iii-magyarorszagi-artalomcsokkento-konferencia-eloadasai-3-film (2015. január 10.) 
129 http://index.hu/belfold/drogvita1128/ (2015. május 10.) 

http://tasz.hu/iii-magyarorszagi-artalomcsokkento-konferencia-eloadasai-3-film
http://index.hu/belfold/drogvita1128/
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kórház szervezeti egységeként működik, ennél célravezetőbbnek tartották volna az 

önálló közhasznú szervezetként való működést.130 

 2005-ben konzultatív partner volt az Egészségügyi Minisztérium ópiát-használattal 

kapcsolatos betegségek kezeléséhez készített szakmai protokolljának 

elkészítésében.131  

 

VII.6 Meghatározó civil szervezetek és intézmények 

VII.6.1 Társaság a Szabadságjogokért 

A Társaság a Szabadságjogokért Közhasznú Egyesület (TASZ) 1994-ben alakult, jelenleg 30 

munkatárssal dolgozik, és évi kb. 190 millió forintból gazdálkodik. Küldetésnyilatkozata 

szerint a szervezet „azért dolgozik, hogy bárki megismerhesse alapvető emberi jogait és 

érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival 

szemben.”132Vezetője az alapítástól 2004-ig Fridli Judit Volt, aki Dénes Balázs váltott. 2013-tól 

Kapronczay Stefánia a TASZ ügyvezető igazgatója. 

A szervezet alapítói az 1990-es évek eleje óta foglalkoztak pszichiátriai betegek jogvédelmével, 

amelynek kapcsán felismerték, hogy jogfejlesztői tevékenységre is szükség van, amelyhez az 

American Civil Liberties Union (ACLU) adta a mintát, ami a szervezet angol elnevezésében is 

tetten érhető (Hungarian Civil Liberties Union, HCLU). Az alapítást követően a drogfogyasztók 

jogvédelmét is felvállalta a szervezet, Pelle Andrea vezetésével létrejött a drogpolitikai 

program.133Az első években magánszemélyek számára nyújtottak ingyenes jogi tanácsadást és 

képviseletet, majd 1997-től segítő szervezeteknek, drogambulanciáknak, orvosoknak és 

szociális munkásoknak is segítséget nyújtottak olyan ügyek tisztázásában, mint például a 

tűcsere-program vagy a szubsztitúciós (metadon-) terápia. A TASZ látta el Funk Sándor jogi 

képviseletét 1997-ben, amikor az addiktológus főorvos ellen – egy díler vallomása alapján –

kábítószerrel való visszaélés, valamint vesztegetés és vesztegetési kísérlet bűntettének alapos 

gyanúja miatt indítottak eljárást.134 

                                                           
130 http://ujsag.semmelweis.hu/200306/3.htm (2015. május 10.) 
131 http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_231229_EN_HU05_opiates.pdf (2015. május 10.) 
132 http://tasz.hu/magunkrol  (2015. július 20.) 
133 http://tasz.hu/tasz.hu/magunkrol/tortenet (2015. július 20.) 
134 A Funk-ügy nem elsősorban a felmerült vádak, hanem a rendőrség jogtalan és aránytalan fellépése miatt 
vált közéleti témává. A főorvost az eljárás során több alkalommal hátrabilincselték a kezét, a fogdában nem 
kapta meg a számára szükséges onkológiai kezelést, továbbá a budapesti rendőr-főkapitány a doktor teljes 
nevét használva beszélt a gyanúsításról. Funk ellen 1998-ban megszüntették a nyomozást, ő pedig 
kártérítési pert indított a BRFK-val szemben, amelynek során 2001-ben egészségromlására tekintettel 500 
ezer Ft nem vagyoni kártérítést ítéltek meg számára. (MTI, 2001. január 15, 2001. április 19., 2001. május 4.)      

http://ujsag.semmelweis.hu/200306/3.htm
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_231229_EN_HU05_opiates.pdf
http://tasz.hu/magunkrol
http://tasz.hu/tasz.hu/magunkrol/tortenet
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„A TASZ drogprogramjának két stratégiai célja van, az egyik a dekrimalizáció, tehát hogy ne 

büntessék a drogfogyasztót. A másik pedig az ártalomcsökkentésnek a népszerűsítése, ami alatt 

a szemléletét meg a programjainak a lefedettségét is értem.” (Sárosi Péter, 2015, sz.k.) „A TASZ 

egy olyan drogpolitikát tartana kívánatosnak, amely a tiltás helyett a szabályozást, a 

drogmentes társadalom helyett a drogfogyasztás ártalmainak csökkentését, a moralizálással 

szemben a pragmatikus szakmaiságot tekinti irányelvének.”135    

A TASZ drogpolitikai weboldala, a drogriporter.hu a témakör talán leginkább meghatározó 

fóruma Magyarországon. A népszerűséget jól példázza a site-hoz tartozó, 2009-ben indult 

Facebook-profil, amelyet 2015. július 31-én már közel 26 ezer felhasználó kedvelt. A 

drogpolitikai program kommunikációs dimenziójáról a következőket mondta el a 

programvezető: „2007. után pedig elkezdtük a videót, a filmes tevékenységeket is. Egyik 

munkatársunk Takács István Gábor, ő lett a videó programnak a vezetője, és azóta több, mint 500 

rövid videót készítettünk, nagyrészt angol nyelven. Ezek egy része le van feliratozva magyarra. A 

Drogriporterrel gyakorlatilag a kommunikációs tevékenység erősödött a klasszikus jogi 

érdekvédő tevékenységünk mellett, mivel beláttuk azt, hogy itt alapvetően egy olyan jogszabályi 

akadálya van annak a modellnek, amit mi szeretnénk elérni, amellyel kapcsolatban csak úgy lehet 

elérni, megvalósítani azt a változást, ha a társadalom többségét meggyőzzük erről. Ezért van 

ilyen nagy szerepe a kommunikációnak a drogprogramunkban. Nagyobb, mint egyébként más 

programunkban, ezért ez indokolja, hogy a TASZ-nak van külön drogpolitikai oldala. Mi vagyunk 

az egyedüli olyan hírportál Magyarországon, ami kimondottan drogpolitikai témájú.” (Sárosi 

Péter, 2015, sz.k.)  

 

VII.6.2 Kendermag Egyesület 

A Kendermag Egyesület 2002-ben alakult. Ez volt az első – és azóta is egyetlen – olyan civil 

szervezet, ami elsődleges céljaként a kenderszármazékokkal kapcsolatos jogszabályok 

megváltoztatását, a fogyasztói (keresleti) típusú tényállások szankcionálásának 

megszüntetését, illetve a kábítószerek közötti jogi különbségtétel megvalósítását tűzte ki célul. 

Az Egyesület tagjai elismerték a tudatmódosító szerek – így a kenderszármazékok – 

potenciálisan veszélyességét, de álláspontjuk szerint az aktuálisan érvényes kábítószer-ellenes 

törvények több kárt okoztak a droghasználóknak és a társadalomnak.136Az 1999. március 1-

jén életbe lépett „drogtörvény” mellett két másik hatás is beazonosítható, amelyek a 

kábítószer-legalizációs törekvések hazai intézményesüléséhez vezettek: 1. Magyarul is 

                                                           
135 http://drogriporter.hu/magunkrol (2015. július 20.) 
136 2002-ben a vizsgált időszak legszigorúbb büntetőjogi szabályozása rendelkezett a fogyasztói típusú 
tényállásokról. (bővebben: VI.1.2 alfejezet)  

http://drogriporter.hu/magunkrol
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elérhetővé vált Jack „The Hemperor” Herer A császár meztelen (2000) című könyve, ami nagy 

hatással volt az alapítókra: „az egyesület azért alakult meg, A császár meztelen című könyvtől 

ihletve, mert mindannyian úgy éreztük, hogy most jött el ennek az ideje” – nyilatkozta az 

alapítás évében Felső László, az Egyesület elnöke. (Galambos, 2002) 2. Az egyik alapító, Juhász 

Péter kábítószeres bűncselekmények miatt indított büntetőügyének lezárása évekig húzódott, 

ami kialakította és megerősítette a fellépés szándékát: „ennek volt ugye az előzménye, a 

büntetőeljárásom, amiről tudom, hogy kikerülhető lenne, hogy másik emberekkel 

megtörténjen. Tudom, hogy képes vagyok elmagyarázni ezt embereknek, hogy miért hülyeség 

az egész, mert olyan igazságtalanságtalanság történt velem. (…) Nem gondolom, hogy az 

emberek rosszindulatúak lennének, vagy rosszat akarnának, és azért tiltja a törvény a 

fogyasztást. Amikor az egyesületet megalapítottuk, konkrét kutatásból tudom, hogy az 

emberek 86%-a (ma kb. 60%) ellenünk volt olyan értelemben, hogy nem értett egyet azzal, 

hogy változtatni kell a drogtörvényen, vagyis azzal értett egyet, hogy börtönbe való a 

drogfogyasztó. És nem azt gondolom, hogy a nagy többség hülye, csak azt gondolom, hogy nem 

megfelelő információk alapján döntenek. (…) Én, akkor a Kendermag Egyesülettel azt 

gondoltam, hogy eljuttatom ezeket az információkat (…)”137 

Az Egyesület céljai között a széleskörű tájékoztatás, közéleti viták, tudományos konferenciák 

és társadalmi akciók megvalósítása szerepelt. Fontosnak tartották, hogy minél több társadalmi 

csoportot megismertessenek „a kenderfogyasztás kultúrájával, annak vélt és valós 

veszélyeivel”.138 

Az Egyesület tevékenységének meghatározó elemei voltak a kendernapi (Million Marijuana 

March) rendezvények május elején. Az érvényben lévő jogi szabályozás elleni 

megmozdulásokra 2003-ban a Vörösmarty téren, majd 2004-ben a Kossuth téren került sor, 

az ellentüntetések miatt mindkét alkalommal botrányos elemekkel tarkítva. 2005 és 2009 

között a Margit-szigeten került sor az immáron piknik-jellegű, jóval békésebb hangulatú 

rendezvényre. 

2005 márciusában hirdette meg az Egyesület az ún. Polgári Engedelmességi Mozgalmat, 

amelynek keretében 22 aktivista feljelentette magát korábbi kábítószer-fogyasztása miatt. A 

jelentős médiavisszhangot kiváltó akció eredménye 10 elutasított feljelentés, 10 nyomozás 

elrendelés volt, 2 ügyben pedig – az elterelés lehetőségéről való lemondás miatt – megtörtént 

a vádemelés. A résztvevőket több közéleti személyiség biztosította szolidaritásáról, Kóka János 

                                                           
137 Interjú Juhász Péterrel (2009). https://sarkanyoslany.wordpress.com/about/interju-juhasz-peterrel-
kendermag-egyesulet/ (2015. március 9.) 
138 https://web.archive.org/web/20080703074029/http://kendermag.hu/ (2015. március 9.) 

https://sarkanyoslany.wordpress.com/about/interju-juhasz-peterrel-kendermag-egyesulet/
https://sarkanyoslany.wordpress.com/about/interju-juhasz-peterrel-kendermag-egyesulet/
https://web.archive.org/web/20080703074029/http:/kendermag.hu/
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gazdasági miniszter pedig elismerte, hogy egyetemista korában fogyasztott kannabiszt. 139 

(Molnár, 2005) 

2006. szeptember 12-én Felső László, az Egyesület elnöke és Juhász Péter alelnök vizeletmintát 

vitt a Parlamenthez, hogy azt a táncos szórakozóhelyeken lebonyolított razziák ellenei 

tiltakozásként átadják a miniszterelnöknek. A mintákat Gyurcsány Ferenc nem vette át140, ezért 

azt később postán próbálták meg eljuttatni számára az aktivisták. (NL, 2006)   

Az Origo cikke az Egyesület tevékenységének alább hagyását két tényezővel magyarázza: 

egyfelől az alapítók olyan életszakaszba értek, amikor már más kérdések – családalapítás és 

karrierépítés – foglalkoztatták őket, másfelől 2006 őszén a közéleti hangsúlyok megváltoztak, 

ami háttérbe szorította a kenderszármazékok legalizálásának témakörét. (Fabók, 2012) 

 

VII.6.3 Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület és a Drogszakmai Civil Ombudsman 

A Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT) és a Drogszakmai Civil Ombudsman 

(DCO) intézményének létrehozására csak a jelen dolgozat által vizsgált időszak lezárását 

követően, 2014. május 15-én került sor. Ennek ellenére fontosnak tartom szerepeltetni a 

kábítószerügyi polity áttekintésében: bár a létrehozását megelőzően értelemszerűen nem volt 

alakítója a kábítószer-politikai folyamatoknak, létrejöttében beazonosíthatjuk ezen 

folyamatok egyfajta eredményét. 

A KCKT és a DCO létrehozásában a VII.4 alfejezetben bemutatott négy szakmai ernyőszervezet 

– a Magyar Addiktológiai Társaság, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő 

Szervezetek Szövetsége, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége és az Ártalomcsökkentők 

Szakmai Egyesülete – vett részt. Az intézmények létrehozására a Dro§osultság – egy 

kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete című projekt 

keretében került sor. A projekt időtartama 24 hónap, 2013. október 1. és 2015. szeptember 30. 

                                                           
139 Két évvel később, az SZDSZ elnöki posztjáért vívott küzdelemben már kisebb volt a drogügyi lendület:   
„- Liberális kormánytagként mit tesz azért, hogy ne csak üres lózung maradjon a kormányprogram azon 
passzusa, miszerint a kabinet nem tekinti bűnözőnek a kábítószerfogyasztókat? 
- Mindenkit lebeszélnék a könnyű és a keménydrogok használatától egyaránt. Az elterelés mellett a 
legfontosabb a fogyasztók dekriminalizációja. 
- Tehát nem fog a kender legalizációjáért küzdeni, ha pártelnök lesz? 
- Elmondtam, miért fogok küzdeni.” (Bogád és Zsolt, 2007) 
140 Néhány évvel később, immáron ellenzéki pozícióban Gyurcsány Ferenc már elfogadóbban kezelte a 
vizeletmintákat. Az általa vezetett párt (Demokratikus Koalíció) ifjúsági szervezetének (Ifjú Demokraták) 
aktivistái Kocsis Máté részére adtak le vizeletmintákat a VIII. kerületi polgármesteri hivatalban, hogy így 
tiltakozzanak annak drogtesztelést előirányzó javaslata miatt. (MTI, 2014. december 8.) 
http://www.hirado.hu/2014/12/08/a-dk-vizeletmintakat-adott-le-a-viii-keruleti-polgarmesteri-hivatalban/  
(2015. március 10.)   

http://www.hirado.hu/2014/12/08/a-dk-vizeletmintakat-adott-le-a-viii-keruleti-polgarmesteri-hivatalban/
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között zajlik. A projekt költsége 35 708 862 Ft, amelyből 32 132 460 Ft 141  a Norvég Civil 

Támogatási Alaptól, 1 749 702 Ft önkéntes munkából, 990 600 Ft tagdíjakból, 836 100 Ft a 

Stefan Batory Foundation támogatásából származik.142 

A DCO létrehozásának szükségességét Barna Erika, a MADÁSZSZ elnökségi tagja azzal 

indokolta 2013 őszén, hogy a területen működő civil szervezetek a megelőző években komoly 

pályázati anomáliákkal – pl. sokáig késő kifizetésekkel – szembesültek, és az erre reflektáló jogi 

segítségnyújtást egyik általuk ismert jogvédő szervezet (TASZ, Transparency International, 

civil ügyekkel foglalkozó ügyvédek) sem vállalta el. A pályázatokkal kapcsolatos problémák 

mellett példaként említette az iskolai egészségfejlesztő programok működtetéséhez szükséges 

szakmai regisztrációt, amely esetében elutasító határozat esetén nincs lehetőség fellebbezésre, 

illetve az olyan eseteket, amikor lakossági tiltakozás akadályozza meg egy drogterápiás 

intézmény működésének megkezdését.143A projekt sajtóközleménye leszögezi, hogy a „civil 

ombudsman nem közvetlenül az érintettek panaszaival foglalkozik majd, hanem szakmai 

probléma-mintázatokat keres, a drogszakmai civil szervezeteket érő jogsértéseket vizsgálja, 

azokról jelentéseket készít és a drogszakmai szervezetek panaszait képviseli az állam felé”.144 

A DCO intézményének létrehozása és működtetése a MADÁSZSZ tagszervezetek körében 

végzett 2013-as kutatás során vizsgált, a szövetséghez kötődő tevékenységek közül a 

legalacsonyabb, közepes értékelést kapta. „(…) a civil ombudsman, ez nagyon jól hangzik, de 

ezt, szóval azért le kéne szállni a magas lóról, azért kellene tudnunk, hogy hol a helyünk, ez egy 

nagyon fontos dolog, a kábítószerügyekben lehet, a mai magyar társadalomnak nem erre az 

ombudsmanra van elsősorban szüksége” – mondta az egyik válaszadó. (idézi Paksi és mtsai, 

2013:31)    

A KCKT működésének „az a célja, hogy ennek tegyen egy ilyen formális utat vagy módot, hogy a 

civilek a saját véleményüket artikulálják.” (Sárosi Péter, 2015, sz.k.) A testületnek különböző 

munkacsoportjai vannak, ezek alakítják az állásfoglalásokat a tematikusan releváns 

kérdésekkel kapcsolatban. A Kezelési-ellátási munkacsoport vezetője Csorba József, a 

Prevenciós munkacsoporté Felvinczi Katalin, az Ártalomcsökkentő és Alacsonyküszöbű 

munkacsoporté Máté Zsolt, a Kutatási munkacsoporté Paksi Borbála, a Jogi-szakpolitikai 

munkacsoporté pedig Topolánszky Ákos. A munkacsoportok a saját maguk által meghatározott 

                                                           
141 A számítások 290,8 HUF/EUR árfolyamon érvényesek. 
142 Dro§osultság – egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete. (2013). 
http://www.madaszsz.hu/norveg/teljes_anyag.pdf (2015. február 1.) 
143 Elhangzott a MAT IX. Országos Kongresszusán 2013. november 22-én. 
144 Sajtóközlemény, 2014. május 15. 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/civl%20forum_sajto_05_15.pdf (2015 február 1.) 

http://www.madaszsz.hu/norveg/teljes_anyag.pdf
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/civl%20forum_sajto_05_15.pdf
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rendszerességgel üléseznek, az ezekről szóló jegyzőkönyvek elérhetők a MADÁSZSZ 

honlapján.145 

A KCKT feladatait a testület ügyrendje146 rögzíti: 

a) a prevenciót, kezelést-ellátást, az alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentési ellátásokat, a 

kínálatcsökkentési beavatkozásokat, a kutatást, monitorozást, értékelést, valamint általában a 

hazai addikciós, különösen is a drogpolitikát érintő kérdésekben vélemények, szakértői 

anyagok, állásfoglalások, szakmai irányelvek kialakítása; 

b) a bizonyítékokon, szakirodalmi eredményeken és az emberi jogok tiszteletén alapuló, 

eredményes és megkülönböztetésektől mentes szakpolitikák kialakításának, 

megvalósításának és összehangolásának elősegítése; 

c) szakmai vélemény kommunikálása a Kormány és szakigazgatási szervei, valamint a 

társadalom és a nemzetközi nyilvánosság felé; 

d) a Drogszakmai Civil Ombudsman szakmai háttérfeladatainak ellátása, 

e) az addiktológiát érintő jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek, valamint 

azok tervezeteinek véleményezése; 

f) a mindenkori kábítószerügyi nemzeti stratégiák és azok cselekvési programjai 

végrehajtásának véleményezése és értékelése; 

g) együttműködéseken és konszenzusokon alapuló szakmai közélet erősítése; 

h) a civil-szakmai etikai normák harmonizálása és képviselete; 

i) együttműködés hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, 

j) a hazai és nemzetközi addiktológiai helyzet elemzése; 

k) a hazai és nemzetközi szakmai közélet és szakpolitika értékelése.   

  

                                                           
145 http://www.madaszsz.hu/kckb.php  
146 http://www.madaszsz.hu/norveg/KCKT_Ugyrend.pdf (2015. február 2.) 

http://www.madaszsz.hu/kckb.php
http://www.madaszsz.hu/norveg/KCKT_Ugyrend.pdf
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VIII. Globális és európai kábítószer-politika 

A kábítószerek világában nincsenek olyan entitások, akik magányos hősként vagy elszigetelt 

páriaként lennének részesei a releváns folyamatoknak. Bizonyos nemzetközi tényezők 

Magyarországon is hatással vannak az érintettekre, legyen szó büntetőeljárás alá vont füves 

tinédzserről, ellehetetlenített addiktológiai munkacsoportokról, vagy éppen a szeszipar által 

korrumpált politikusokról. 

A rendszerváltást megelőzően a reformkommunisták körében követőkre talált Mihail 

Gorbacsov által képviselt politikai irányvonal, amelynek anti-alkoholista kampánya a 

peresztrojka és a glasznoszty kezdetét jelentette 1985-ben. A rendszerváltással egyidőben a 

témakör lekerült a napirendről, ettől kezdve az európai drogpolitikához való igazodás, és a 

kábítószerek problematikájának előtérbe kerülése jellemezte a magyarországi 

szenvedélypolitikát.  

A fejezet bemutatja azokat a globális és európai szervezeteket és stratégiai dokumentumokat, 

amelyek kijelölik és keretezik Magyarország mozgásterét a kábítószer-politikai térben.  

   

VIII.1 Globális drogpolitikai dokumentumok 

VIII.1.1 Az Egyesült Nemzetek 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes 

Kábítószer Egyezménye  

Az Egyezmény preambulumában az aláíró felek rögzítik, hogy a dokumentum az emberiség 

egészségéről és jólétéről való gondoskodást célozza. A kábítószerek kettős szerepet játszanak 

az egyének életében: a fájdalmat és szenvedést csökkentő gyógyszerként való használatuk 

nélkülözhetetlen, azonban a kábítószer-élvezet súlyos csapás, ami társadalmi és gazdasági 

károkat eredményez. A kábítószerekkel történő visszaélés elleni fellépés csak akkor lehet 

hatékony, ha az azonos elveken alapuló nemzetközi együttműködésre épül. A kábítószerek 

használatát gyógyászati és tudományos célokra kell korlátozni. 

Az Egyezmény mellékletét képező négy jegyzék sorolja fel az egyezmény hatálya alá eső 

vegyületeket. Büntetőjogi szempontból – legalábbis az Egyezményhez fűzött indoklás 147 

szerint – csak az első két jegyzék releváns. 

I. Jegyzék. Az ide sorolt a kábítószerek előállítása, gyártása, kivitele, behozatala, forgalmazása, 

kereskedelme, használata és birtoklása kizárólag gyógyászati és tudományos célokra van 

korlátozva. A felsorolt tevékenységekre vonatkozóan az aláíró államok részletes statisztikai 

                                                           
147 Indoklás az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz. 
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kimutatásokat kell, hogy készítsenek. Gyártásuk, behozataluk és kereskedelmük szigorú 

mennyiségi korlátokhoz és nyilvántartáshoz kötött. A szabályok megsértésével elkövetett 

bűncselekmények esetén lefoglalhatók és elkobozhatók. Ide tartozik például a kannabisz, a 

kokain és a metadon.  

II. Jegyzék. Az ide sorolt kábítószerek kiskereskedelmével kapcsolatos tevékenységeket az 

Egyezmény nem szabályozza, de a többi tevékenység vonatkozásában az I. Jegyzékben szereplő 

anyagokra vonatkozó szabályok érvényesek. Ide tartozik például a kodein és az etilmorfin.  

III. Jegyzék. Olyan szilárd vagy folyékony keverékek, amelyek az I. vagy a II. Jegyzékben 

feltüntetett anyagot tartalmaznak. A készítmények azért szerepelnek külön listán, mert – 

néhány kivételtől eltekintve – nem vonatkoznak rájuk az Egyezményben meghatározott 

nemzetközi kereskedelmi rendszabályok, nemzetközi kereskedelmüket mennyiségi 

értelemben Egyezmény nem korlátozza. Ezzel együtt a velük végzett egyéb tevékenységek 

(gyártás, belföldi kereskedelem és forgalmazás) a rendszabályok hatálya alá tartoznak. Ide 

tartoznak például azok a készítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint vagy legfeljebb 0,2% 

morfint tartalmaznak. 

IV. Jegyzék. Ide azok az I. Jegyzékben feltüntetett kábítószerek tartoznak, amelyekre – 

veszélyességük miatt – az Egyezményt aláíró államok különleges ellenőrzési rendszabályokat 

kötelesek alkalmazni. A listázott anyagokkal végzett tevékenységeket, ideértve az előállítást, 

gyártást, kivitelt, kereskedelmet, tartást és felhasználást az államok közérdekből megtilthatják. 

Ebben a felsorolásban is megjelenik a kannabisz és a heroin. 

Az Egyezmény a kábítószerek nemzetközi ellenőrzésének feladatait a Gazdasági és Szociális 

Tanács Kábítószer Bizottságára (Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social 

Council, CND) és a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervre (International Narcotics Control 

Board, INCB) bízza. A szervezetek bemutatására az értekezés VIII.2 alfejezetében kerül sor. 

 

VIII.1.2 1971. évi Egyezmény a Pszichotrop Anyagokról 

A pszichotrop anyagok elsősorban azokat az anyagokat jelenti, amelyek szerepelnek az 1971. 

évi Egyezmény Jegyzékeiben. Az Egyezményben szereplő további definíció ennél kevésbé 

egzakt. Pszichotrop anyaggá lesz a kérdéses anyag, amennyiben az Egészségügyi 

Világszervezet szerint kiválthat függőségi állapotot és a központi idegrendszer izgalmát vagy 

depresszióját, amelyek motoros, ítélőképességi, magatartásbeli, felfogóképességi vagy 

kedélyállapoti zavarokat vagy hallucinációkat hoznak létre, vagy a Jegyzékekben már szereplő 

valamelyik anyaghoz hasonló visszaélést, illetve káros hatást, továbbá ha okkal feltételezhető, 
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hogy az anyag olyan közegészségügyi és szociális problémát jelentő visszaélésre ad vagy adhat 

lehetőséget, amely indokolja annak nemzetközi ellenőrzés alá vonását. 

Az Egyezmény sok tekintetben hasonlít az Egységes Kábítószer Egyezményhez. Hasonló az 

indoklás, szintén négy Jegyzék tartalmazza az érintett anyagokat, amelyek közül ebben az 

esetben is csak az első kettő lényeges büntetőjogi szempontból. A két Egyezmény különbségét 

a 2005. évi XXX. törvény a következők szerint magyarázza: 

A kábítószerek és a pszichotrop anyagok között mégis van egy jelentős különbség, amelyre 
az Alkotmánybíróság határozata is rámutatott: nevezetesen, hogy mind az Egységes 
Kábítószer Egyezmény, mind a Pszichotrop Egyezmény végrehajtására kiadott 
rendeletekben, illetve az azokat 2004-től felváltó egységes kormányrendeletben keveredtek 
egymással a nemzetközi szerződések jegyzékeiben szereplő, és így nemzetközi 
kötelezettségvállalás alapján tiltott szerként a listákra felveendő, illetve a magyar nemzeti 
jog alapján kábítószernek, illetőleg pszichotrop anyagnak minősített szerek. 

 Ennek különös jelentősége a pszichotrop anyagok esetében van, mert amíg jelenleg nincs 
olyan anyag, ami nem az Egységes Kábítószer Egyezmény I-IV. Jegyzéke alapján minősül 
kábítószernek, a kormányrendelet 1. számú melléklete több olyan pszichotrop anyagot is 
tartalmaz, amelyek ilyen szerré nyilvánításának nincs nemzetközi jogi alapja. 

A legszigorúbb szabályozás az I. Jegyzékben szereplő pszichotrop anyagokat érinti. Ezek 

felhasználása – a külön engedélyhez kötött tudományos, illetőleg egyes esetekben gyógyászati 

felhasználását kivéve – tilos, tartásuk engedélyhez kötött, felhasználásukról nyilvántartást kell 

vezetni, kivitelük és behozataluk korlátozva van. 

A másik három Jegyzékben szereplő pszichotrop anyagokhoz magánszemélyek csak orvosi 

rendelvényre vagy engedély birtokában juthatnak hozzá, felhasználásuk gyógyászati és 

tudományos célokra korlátozott, gyártásuk és a velük való kereskedelem engedélyhez kötött. 

Az I. és II. Jegyzékben szereplő anyagok abból a szempontból különböznek a III. és IV. 

Jegyzékben szereplőktől, hogy előbbiek kivitele és behozatala engedélyhez és különleges 

rendszabályokhoz kötött. A III. és IV. Jegyzékben szereplő anyagok esetében a nyilvántartás 

szabályai különböznek. 

 

VIII.2 Meghatározó szereplők a globális kábítószer-politikában 

VIII.2.1 Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala  

A UNODC-t (United Nations Office on Drugs and Crime) az ENSZ illegális kábítószerek és 

nemzetközi bűnözés elleni fellépésének elsődleges intézményeként hozták létre 1997-ben. A 

bécsi központon kívül a szervezet 21 regionális irodát tart fenn, ahol mintegy félezer 

munkatársat foglalkoztat. A főbb tevékenységek az alábbi három csoportba sorolhatók: 
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1. Helyi szinteken realizálódó technikai együttműködési projektek lebonyolítása annak 

érdekében, hogy a tagállamok eredményesebb válaszokat tudjanak adni a 

kábítószerekkel, a bűnözéssel és a terrorizmussal kapcsolatos kihívásokra.  

2. A bizonyíték-alapú és operatív politikai döntéshozatal támogatása kábítószerekkel és 

bűnözéssel kapcsolatos kutatások és elemzések segítségével. 

3. Segédkezik a tagállamoknak a nemzetközi egyezmények ratifikálásában és 

alkalmazásában, a kábítószerügyi, bűnügyi és terrorellenes jogszabályok 

kialakításában, valamint szolgáltatásokat és támogatást biztosít az érintett 

kormányzati szervek részére. 

A hivatal szolgáltatásai a következő témakörökhöz kapcsolódnak: szervezett bűnözés és 

csempészet, korrupció, bűnmegelőzési és büntető igazságszolgáltatási reformok, 

drogprevenció és egészség, terrorcselekmények megelőzése.148 

Magyarország Bécsben működő Állandó Képviselete hazánk és a UNODC között kétirányú 

együttműködési tapasztalatokról számol be.149  

                                                           
148 https://www.unodc.org/unodc/about-unodc/index.html?ref=menutop (2014. december 7.) 
149 http://vienna.io.gov.hu/unodc-bemutato (2015. január 2.) 

https://www.unodc.org/unodc/about-unodc/index.html?ref=menutop
http://vienna.io.gov.hu/unodc-bemutato
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11. ÁBRA: MAGYARORSZÁG ÉS A UNOCD KÖZÖTTI KAPCSOLATOK  

 

 

Forrás: saját szerkesztés az Állandó Képviselet információi (2015) alapján 

 

VIII.2.2 Az ENSZ Kábítószer Bizottsága 

A Gazdasági és Szociális Tanács Kábítószer Bizottság (Commission on Narcotic Drugs of the 

Economic and Social Council, CND) az ENSZ azon központi szervezete, amely a kábítószerekkel 

kapcsolatos ügyekben meghatározza a követendő irányelveket, koordinálja a globális 

kábítószer-politikák kialakítását, és ellenőrzi azok végrehajtását. A testületet a Gazdasági és 

Szociális Tanács (ECOSOC) hozta létre egy 1946-ban. 1991 óta a CND az előző alfejezetben 

bemutatott UNODC irányító szerveként is működik, egyúttal az ENSZ kábítószer-ellenőrzési 

kiadásainak több, mint 90%-át tartalmazó költségvetési programjának (Fund of the United 

Nations International Drug Control Programme) jóváhagyására is jogosult. 
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A Bizottság évente egy alkalommal tart ülést, amelyet gyakran megismételnek az adott év 

végén.150 (Az ún. megismételt ülések napirendjén adminisztratív és költségvetési témakörök 

szerepelnek.) A fórumokon a globális kábítószer helyzetet elemzik a résztvevők, és 

javaslatokat dolgoznak ki a hatékonyabb ellenőrzést és prevenciót megcélozva. 

 A Bizottságban résztvevő országok létszámát 1991-ben emelték 40-ről 53-ra. A helyek 

alapvetően kontinentális alapon vannak felosztva151, és ezeken a csoportokon belül váltják 

egymást az adott térség országai. Egy-egy ország négy éven keresztül vehet részt a Bizottság 

munkájában, Magyarország aktuális tagsága 2015. december 31-én jár le. 152  Az uniós 

csatlakozás óta Magyarország az EU tagállamaként vesz részt a CND ülésszakain, ahol a 

delegáció az egyeztetett uniós álláspontot képviseli. Az ENSZ Rendkívüli XX. Közgyűlésén 

1998-ban elfogadott határozat 10 éves végrehajtásának értékeléséhez már a magyar szakértők 

is rendszeresen elkészített jelentéseket is felhasználták.153 

A magyar részvétel lehetősége azért is lényeges, mert a CND hatáskörébe tartoznak az 1961-

es Egységes Kábítószer Egyezményt és az 1971-es pszichotrop anyagokról szóló egyezményt 

érintő kérdések, amelyek alapvető jelentőségűek abból a szempontból, hogy melyik drogok 

milyen szabályozás alá esnek. Ezen kívül a CND felhívhatja a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző 

Szerv figyelmét minden olyan kérdésre, ami annak feladataival összefügghet; ajánlásokat tehet 

az Egységes Kábítószer Egyezmény célkitűzéseinek és rendelkezéseinek megvalósítására, ezen 

belül tudományos kutatási programokra, valamint tudományos, illetve műszaki jellegű 

információcserére; továbbá felhívhatja az Egyezményben nem részes államok figyelmét azokra 

a határozatokra és ajánlásokra, amelyeket az Egyezmény alapján hoz. (2005. évi XXX. tv.) 

 

VIII.2.3 Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Szerv 

A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervet (International Narcotics Control Board, INCB) 

1968-ban hozták létre az 1961-es ENSZ Egységes Kábítószer Egyezményben foglaltaknak 

megfelelően. A Szerv 13 tagból áll. 3 főt az Egészségügyi Világszervezet által összeállított 

listáról választanak, amelyen orvosi, farmakológiai vagy gyógyszervegyészeti tapasztalattal 

rendelkező személyek szerepelnek, a többi tagot az ENSZ tagállamok és az Egyezményt aláíró 

                                                           
150 https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/cnd-documents-index.html (2015. január 
2.) 
151 Afrika és Ázsia 11-11, Latin-Amerika és a Karib-térség 10, Kelet-Európa 6, Nyugat-Európa és a többi 
térség 14 helyen osztozik. Egy további hely betöltéséről négyével váltásban gondoskodik Ázsia és Latin-
Amerika.  
152 https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Membership/ 
MEMBERS_OF_THE_COMMISSION_ ON_NARCOTIC_DRUGS_2014.pdf  (2015. január 2.) 
153 http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=1312  (2015. január 3.) 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/cnd-documents-index.html
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Membership/%20MEMBERS_OF_THE_COMMISSION_%20ON_NARCOTIC_DRUGS_2014.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Membership/%20MEMBERS_OF_THE_COMMISSION_%20ON_NARCOTIC_DRUGS_2014.pdf
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=1312
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felek által jelölt személyek listájáról választják ki. Az INCB tagjaivá általános bizalmat élvező, 

magas szaktudással rendelkező, elfogulatlan és pártatlan személyek válhatnak. Megbízatásuk 

öt évre szól, ami meghosszabbítható.  

A Szerv elsődleges feladata, hogy a kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységeket, így azok 

termesztését, előállítását, gyártását és használatát a gyógyászati és tudományos célok által 

feltétlenül megkívánt mennyiségre, hozzáférhetőségüket pedig ezekre a célokra korlátozza. 

Ezzel együtt arra törekszik, hogy megakadályozza a kábítószerek jogellenes termesztését, 

előállítását, gyártását, valamint azok jogellenes kereskedelmét és használatát. Munkájáról éves 

jelentést, illetve szükség szerint kiegészítő jelentéseket készít, amelyek a rendelkezésére álló 

becslésen alapuló előrejelzések és statisztikai adatok elemzését is tartalmazzák, és szükség 

esetén az egyes kormányok által adott vagy tőlük kért magyarázatokról is beszámolnak, 

kiegészítve az INCB megjegyzéseivel és ajánlásaival. Az összegyűjtött és felhasznált adatok 

köre kiterjed: 

 a termesztett vagy gyártott kábítószerek mennyiségére;  

 a más kábítószerek, a III. Jegyzékben foglalt készítmények és az Egyezmény hatálya alá 

nem tartozó egyéb anyagok gyártására felhasznált kábítószerek, valamint a 

kábítószerek gyártásához felhasznált mákszalma mennyiségére;  

 a kábítószer-fogyasztás adataira;  

 az adott országba behozott és az onnan kivitt kábítószer és a mákszalma 

mennyiségére;  

 a lefoglalt kábítószer mennyiségére és az arról való rendelkezéseket leíró 

információkra;  

 a kimutatások tárgyévének december 31. napján meglevő kábítószerkészletekre; 

 valamint az ópiummák megállapítható termőterületeire. (2005. évi XXX. tv.) 

A testület felé Magyarország különféle jelentések, illetve az eseti megkeresésekre adott 

válaszok formájában szolgáltat adatokat. 

 

VIII.3 Az Európai Unió drogstratégiái 

VIII.3.1 1995-1999  

Az 1995 és 1999 közötti időszakban az EU globális, multidiszciplináris és integrált választ 

kívánt adni a drogok jelentette kihívásokra. A folyamat négy kulcsfontosságú területe a 

következő volt: 

I. keresletcsökkentés; 

II. kínálatcsökkentés és küzdelem az illegális drogkereskedelem ellen; 
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III. nemzetközi együttműködés; 

IV. nemzeti és európai szintű koordináció. 

A Bizottság a Cselekvési Tervben hangsúlyozta, hogy a drogok elleni eredményes küzdelemhez 

átfogó és integratív megközelítésre van szükség. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek minden 

területen és szinten egyszerre kell fellépni, sokkal inkább arról van szó, hogy a maximális 

hatékonyság eléréséhez biztosítani kell a résztvevők és megközelítések kölcsönhatását és 

koordinációját. (Communication from the Commission, 1999) 

 

VIII.3.2 2000-2004 

Az Európai Unió 2000 és 2004 közötti drogstratégiája tizenegy általános célt fogalmazott meg: 

 a drogügy kiemelt prioritásként történő kezelésének biztosítása; 

 a cselekvések kiértékelésének biztosítása; 

 a drogproblémák kiegyensúlyozott módon történő megközelítésének folytatása; 

 nagyobb hangsúly helyezése a drogprevencióra, a keresletcsökkentésre, ill. a 

droghasználat káros következményeinek csökkentésére; 

 a kábítószer-kereskedelem elleni harc fokozása, a tagállamok közötti rendőrségi 

együttműködés megvalósítása; 

 az intézmények közötti együttműködés és a civil szféra bevonásának bátorítása; 

 az Amszterdami Szerződés által biztosított lehetőségek teljes kihasználása; 

 megbízható és összehasonlítható európai drogadatok gyűjtése és disszeminációja;  

 a tagjelölt országok progresszív integrációja, ill. a nemzetközi együttműködés 

erősítése; 

 az UNGASS154 alapelveire épülő nemzetközi együttműködés népszerűsítése; 

 a stratégia megvalósításához kapcsolódó forrásszükséglet hangsúlyozása.  (EU Drugs 

Strategy, 1999) 

Az időszak Cselekvési Terve hat fő célra összpontosít: 

I. a következő öt évben jelentősen csökkenteni a kábítószer-használatot, ill. a 

drogkarrierjüket 18 éves koruk előtt személyek számát; 

II. a következő öt évben jelentősen csökkenteni a szerhasználattal összefüggő 

megbetegedések (HIV, hepatitis B és C, TB stb.) és halálesetek számát; 

III. jelentősen növelni az eredményesen kezelt szenvedélybetegek számát; 

IV. a következő öt évben jelentősen csökkenteni a kábítószerek elérhetőségét; 

                                                           
154 UNGASS: itt az ENSZ közgyűlés 1998. évi kábítószerekkel foglalkozó rendkívüli ülésszakát jelenti. 
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V. a következő öt évben jelentősen csökkenteni a szerhasználattal összefüggő 

bűncselekmények számát; 

VI. a következő öt évben jelentősen csökkenteni a pénzmosást és a prekurzorok 

kereskedelmét.  

A felsorolt általános célokon túlmenően a Cselekvési Terv a drogokkal összefüggő problémák 

számos vetületére ad iránymutatást, miközben hangsúlyozza a tudományos információk, a 

koordináció és az értékelés fontosságát. 

 

VIII.3.3 2005-2012 

Az Európa Tanács által 2004. december 17-én elfogadott, 2005 és 2012 közötti időszakra 

vonatkozó európai stratégiát nem annyira az innovatív megközelítésmód, inkább a 

folytonosság fenntartására irányuló szándék jellemzi. „A kábítószer-problémát illetően az Unió 

megközelítésének az alapja a jövőben is a jelenlegi, a keresletnek és a kínálatnak az együttes 

csökkentésére vonatkozó egységes, multidiszciplináris és kiegyensúlyozott megközelítés 

marad.” (Az Európai Unió drogstratégiája, 2004:5)  

A keresletcsökkentés vonatkozásában a stratégia az alábbi intézkedéseket nevesíti: 

 a kábítószer-használat elkezdésének megelőzése; 

 a kísérleti használat rendszeres használattá válásának megelőzése; 

 korai intervenció a kockázatos fogyasztási minták esetén; 

 kezelési programok biztosítása; 

 rehabilitációs és a társadalomba való újrabeilleszkedést segítő programok biztosítása; 

 a kábítószerekkel kapcsolatos egészségügyi és társadalmi károk csökkentése. 

(2004:10) 

A kínálatcsökkentés területére vonatkozó prioritások: 

1. Az EU bűnüldözési együttműködésének erősítése mind stratégiai, mind pedig 

bűnmegelőzési szinten, a kábítószerek terén és a prekurzorok eltérítése terén az 

előállítással, a(z unión belüli) határokon átnyúló kábítószer-kereskedelemmel, az ilyen 

tevékenységekben résztvevő bűnhálózatokkal és a vonatkozó súlyos 

bűncselekményekkel kapcsolatos operációs tevékenységek elősegítése érdekében, 

egyidejűleg tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét. 

2. A tagállamok közötti hatékony bűnüldözési együttműködés fokozása a meglévő 

eszközök és keretrendszerek használatával. 
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3. A kábítószerek és pszichotróp anyagok törvénytelen behozatalának és kivitelének 

megelőzése és büntetése, beleértve a más tagállamok területe felé irányuló forgalmat 

is. 

4. A bűnüldözés, a bűnügyi nyomozás és a kriminalisztikai együttműködés uniós kereten 

belül történő erősítése azon EU tagállamok között, amelyeknek azonosak az érdekei, 

és/vagy ugyanazokkal a kábítószerekkel kapcsolatos problémákkal néznek szembe. 

5. A nem EU országok felé irányuló bűnüldözési erőfeszítések intenzívebbé tétele, 

különösen a kábítószer-előállító országok és a kereskedelmi utak mentén található 

régiók vonatkozásában. (2004:12-15) 

A drogstratégiában pontosan mérhető célok bevezetésére nem került sor, a dokumentum 

alapvetően deklaratív jellegű, ezáltal hatékonyságának megítélése a korábbiakhoz hasonlóan 

nehézkes (Estievenart, 2005). 

 

VIII.3.4 2013-2020 

A Bel- és Igazságügyi Tanács (Justice and Home Affairs Council, JHA) által 2012 decemberében 

előterjesztett szakanyag a 2005-2012 közötti európai drogstratégia értékelésének (Cullen et 

al., 2012) ajánlásait 155 , továbbá az uniós és a nemzetközi kábítószerügyi tapasztalatokat 

felhasználva készült el.  A dokumentum reflektálni kíván a drogpiac új kihívásaira, kiemelt 

helyen foglalkozik az egészségügyi és szociális témakörökkel is, és ösztönzi a bizonyíték-alapú 

döntéshozatalt. 

A szakanyag a következő nemzetközi és uniós dokumentumokkal összhangban foglalkozik a 

kábítószer-problémával: a kábítószerekről szóló, az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 

1961. évi egységes ENSZ-egyezmény, a pszichotróp anyagokról szóló ENSZ-egyezmény (1971), 

a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni ENSZ-egyezmény (1988), az 

ENSZ 2009-es kábítószerügyi politikai deklarációja és cselekvési terve, az ENSZ 2011-es 

                                                           
155 A RAND Corporation által készített független értékelés négy főbb tanulságot azonosított be, amelyek 
különösen fontosak lehetnek a 2012 utáni stratégia és cselekvési tervek kidolgozásakor: (1) „Az Unió 
drogstratégiája jelentős hozzáadott értékkel rendelkezik, például a nemzetközi fórumokon történő 
képviseletet, valamint a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatot illetően, a tagállamoknak szóló 
útmutatással, valamint a koordinációs tevékenység kapcsolatban.” (2) A drogstratégia hatásának 
maximalizálásához kompaktabb és rövidebb időszakra vonatkozó, egyúttal a létező uniós szakpolitikai 
folyamatokhoz jobban illeszkedő dokumentumra van szükség. (3) A stratégia fontos szerepet játszott a 
szakpolitikai relevanciával bíró bizonyítékok felhasználásában. A következő stratégiának folyatatnia kell ezt 
a gyakorlatot, mert továbbra sem elégséges a konkrét intézkedések hatékonyságának alátámasztottsága. (4) 
Bizonyos megoldásra váró problémák továbbra is fennállnak, amelyeket nevesíteni kell. Egyebek mellett 
ilyen az elnökségek közötti folytonosság biztosítása, a kiegyensúlyozott megközelítés konzisztenciája, illetve 
az EU más szintjein működő szerveinek és intézményeinek szerepe. (Cullen et al., 2012:xxi) 
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politikai deklarációja a HIV/AIDS-ről, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az EU Alapjogi 

Chartája valamint a Lisszaboni Szerződés,  

A stratégia öt fő célt határoz meg: 

1. A kábítószer-kereslet, a kábítószer-függőség és a kábítószerekkel kapcsolatos 

egészségügyi és társadalmi kockázatok és ártalmak mérhető csökkentése; 

2. A tiltott kábítószerek piacának megzavarásához és a tiltott kábítószerek 

beszerezhetőségének mérhető csökkentése; 

3. Az uniós és nemzetközi szintű koordináció ösztönzése, elsősorban aktív párbeszéden 

és a kábítószerekkel kapcsolatos fejlemények és kihívások elemzésén keresztül; 

4. Az EU, valamint harmadik országok és nemzetközi szervezetek között a 

kábítószerekkel kapcsolatos kérdésekről folytatott párbeszéd és együttműködés 

megerősítése; 

5. Megbízható és átfogó tényalap nyújtása a szakpolitikai folyamatokhoz, amely a 

figyelemmel kísérésen, a kutatás és az értékelés eredményeinek hatékonyabb 

terjesztésén, valamint a kábítószer-jelenség valamennyi vonatkozásának és a 

beavatkozások hatásának jobb megértésén nyugszik. (2012/C 402/01 [9]) 

A stratégia – hasonlóan az előző európai drogstratégiákhoz – két drogpolitikai területet nevesít 

önálló fejezetként: a keresletcsökkentést és a kínálatcsökkentést. Ezeket három átívelő 

témakör egészíti ki: 1) koordináció, 2) nemzetközi együttműködés, illetve 3) kutatás, 

tájékoztatás, figyelemmel kísérés és értékelés. 

 

VIII.4 Meghatározó szereplők az európai drogpolitikában 

VIII.4.1 Pompidou Csoport 

A Pompidou Csoport hét európai ország – Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, 

Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország – kormányok közötti szervezetként jött 

létre 1971-ben. Az eredetileg Drogabúzus és Illegális Drogkereskedelem Ellen Küzdő 

Koordinációs Csoport (Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in 

Drugs) néven működő testület később az együttműködést kezdeményező francia 

miniszterelnökről, Georges Pompidou-ról lett elnevezve. 1980-tól az Európa Tanács 

intézményrendszerébe tagozódva működik, jelenleg 35 állam tagságával. 156 A szervezethez 

Magyarország 1990-ben csatlakozott. 

                                                           
156 http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/AboutUs/History/default_en.asp (2015. május 19.) 

http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/AboutUs/History/default_en.asp
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A Pompidou Csoport elsődleges feladataként a tagállamai számára nyújtott drogpolitikai 

támogatást határozza meg. Ennek célja olyan szakpolitikák kialakítása, amelyek 

multidiszciplináris, innovatív, hatékony és bizonyíték-alapú megközelítést érvényesítenek. A 

Csoport különös figyelmet fordít a drogpolitikák gyakorlati megvalósulására. Az uniós államok 

mellett foglalkozik a többi európai ország, illetve a Földközi-tenger térségében található egyéb 

államok közötti együttműködés elősegítésével is.157 

A Csoport tevékenységei az alábbi területeket érintik: 

 Repülőterek: kábítószer-csempészet felderítése, eszközök és rendszerek fejlesztése és 

összehangolása; 

 Prekurzorok: a bűnüldöző szervek, a jogalkotók és az illetékes bírák, ügyészek közötti 

gyorsabb és közvetlenebb információáramlás elősegítése; 

 Kutatás: 1982-ben a Csoport Strasbourgban rendezett találkozót, amelynek témaköre 

a kábítószer-fogyasztással összefüggő népegészségügyi és szociális problémák 

adminisztratív monitorozásának fejlődése volt. A találkozó eredményeként létrejött 

egy epidemiológiai szakértői csoport, és két területen jelentős módszertani 

előrelépések történtek. Egyfelől az iskolai felmérésekhez egységes mérőeszközt 

alakítottak ki, amit hat ország részvételével próbáltak ki. Másfelől kiválasztották és 

kidolgozták a kábítószer-probléma leírása során alkalmazható különböző 

indikátorokat. (Horváth, 2011a) Napjainkban a Csoport a kutatások drogpolitikai 

hatására és a bizonyíték-alapú szakpolitika fejlesztésére fókuszál. 

 MedNET: A Földközi-tenger térsége és az európai országok, illetve a térségen belüli 

államok közötti kooperáció és tudástranszfer fejlesztését célzó hálózat.  

 EXASS Hálózat: A kábítószer-problémákkal közvetlen kapcsolatban lévő felek közötti 

ágazatközi együttműködést segítő hálózat. 

 Megelőzés: Életvezetési készségek fejlesztése, a visszautasítás képességének növelése 

és hiteles drogpolitika – a Csoport álláspontja szerint ezek a valóban hatékony 

megelőzés alapelemei. 2004. óta kétévente adják át az Európai Drogprevenciós Díjat, 

amit olyan szervezetek kaphatnak meg, amelyek érdemben tesznek a fiatalokat 

megcélzó drogprevenciós tevékenységek fejlesztéséért.  

 Munkahelyi drogprevenció: alapvetései tekintetében azonos a fiatalokat megcélzó 

megelőzési tevékenységgel. 

                                                           
157 http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/AboutUs/default_en.asp (2015. május 19.) 

http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/AboutUs/default_en.asp


 

 
186 

 Kezelés: ellátás és kezelés fejlesztése az új kihívásokhoz, szerekhez és fogyasztási 

mintázatokhoz illeszkedve, különböző típusú kezelési formák hatékonyságának 

vizsgálata; a társadalmi ártalmakat csökkentő intervenciók és eljárások értékelése;  

 Büntetés-végrehajtás: egészségfejlesztés és emberi jogok biztosítása az elítéltek és a 

személyzet vonatkozásában egyaránt.158 

 

VIII.4.1 Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 

Az Európai Unió drogokkal kapcsolatos tevékenységének fontos mérföldköve volt 1993, 

amikor létrejött a Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA). A szervezet központja 

1995-ben nyílt meg Lisszabonban, azóta az Unió decentralizált intézményeként működik.  

Az EMCDDA küldetésnyilatkozata három fő célt határoz meg: 

1. Tényszerű, megbízható, objektív és összehasonlító adatok biztosítása az Európai Unió 

és a tagállamok számára a kábítószerek és a kábítószer-függőség európai helyzetéről, 

illetve azok következményeiről. 

2. Adatok gyűjtése, rögzítése és elemzése az „új tendenciákról” (emerging trends), 

különösen a polidrog-használattal valamint a legális és illegális szerek kombinált 

használatával kapcsolatban. 

3. Jó gyakorlatok biztosítása, illetve azok cseréjének elősegítése a tagállamok között.159  

Horváth Gergely (2011b), a Központtal szoros kapcsolatban álló Drog Fókuszpont vezetője az 

adatgyűjtés összehangolását és az elemzés végrehajtását azonosítja be az EMCDDA elsődleges 

feladataként. Ennek a tevékenységnek az eredményeként jelenik meg az Éves jelentés a 

kábítószer-problémáról Európában című kiadvány. Annak érdekében, hogy az adatok eleget 

tegyenek az összehasonlíthatóság, objektivitás és megbízhatóság szempontjainak, a Központ 

javaslatokat tesz indikátorok felállítására, illetve egységes definíciókkal és kritériumokkal 

támogatja a tagállamok adatgyűjtési tevékenységét. A folyamat időigényességét növeli, hogy a 

tagállamok eltérő mértékben teljesítik az adatgyűjtéssel kapcsolatos elvárásokat. A Központ 

javaslatai, ajánlásai a tagállamok számára nem kötelező érvényűek. „Az EMCDDA egy 

decentralizált uniós intézmény. Ilyen értelemben közvetetten érvényesíti az uniós 

szabályozásokat. Tíz fejezetben szolgáltatjuk az adatokat az EMCDDA felé, de ha 8 nyolc 

fejezetben nem szolgáltatunk adatokat, akkor se történik semmi. Ez az országok 

                                                           
158 http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Activities/default_en.asp (2015. május 19.) 
159 http://www.emcdda.europa.eu/about/mission (2013. november 9.) 

http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Activities/default_en.asp
http://www.emcdda.europa.eu/about/mission
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szuverenitásához tartozik hozzá, hogy ők pont annyi adatot szolgáltatnak, amennyit tudnak. Ha 

Magyarország azt mondja, hogy neki nincs pénze arra, hogy adatot szolgáltasson, nem szolgáltat 

adatot. Egyetlen dolog, amibe beleszól az EMCDDA, ha beleszól, az az, hogy a szolgáltatott adatok 

milyen minőségűek.” (Felvinczi Katalin, 2015, sz.k.) Ezzel együtt az összehasonlítható adatok és 

a tendenciák elemzése jelentős segítséget jelent a kábítószer-probléma kihívásaira adott 

válaszok és a cselekvési stratégiák megalkotásához. 

Az EMCDDA koordinálja és segíti a tagállamok drog fókuszpontjaiból álló REITOX hálózat 

munkáját.  

 

VIII.4.3 Horizontális Drogügyi Munkacsoport 

Az 1997-ben létrehozott Horizontal Working Party on Drugs (Horizontális Drogügyi 

Munkacsoport, HDG) az Európai Unió koordinációs testülete, amely havi rendszerességgel 

megtartott ülésein foglalkozik drogügyi témakörökkel. Ez a munkacsoport készíti elő az EU 

drogpolitikai dokumentumait, mint például a későbbiekben bemutatásra kerülő 

drogstratégiákat és cselekvési terveket, illetve azokat az állásfoglalásokat, amelyeket az EU 

különböző nemzetközi fórumokon – pl. az ENSZ CND ülésein – képvisel.160  

A magyar uniós elnökség idején, 2011. január 1. és június 30. között a Munkacsoport 

koordinátora és az ülések levezetője a magyar nemzeti drogkoordinátor, Müller Éva volt.161 Az 

elnökség időszakában „vannak ilyen fő témák, amik mentén egy félévet meg kell tervezni. 

Egyrészt ezeket az üléseket levezetni, szakértőket megkeresni az ülésekkel kapcsolatosan, 

előterjesztéseket írni. Emellett általában minden elnökségnek van 2-3 olyan témája, amit 

hangsúlyozottabban kíván megjeleníteni. Nálunk az egyik volt a civil szervezetek szerepvállalása, 

a másik az új szerek listára kerülése.” (Portörő Péter, 2014, sz.k.)   

 

VIII.4.4 Civil Drogügyi Fórum 

A Civil Drogügyi Fórum (Civil Society Forum on Drugs, CSF) olyan platformként próbál 

működni, amely összekapcsolja a Bizottságot a drogügy területén működő civil szervezetekkel. 

A Fórum az Európai Bizottság elnökletével működik, amely biztosítja annak finanszírozását, 

illetve az éves rendszerességgel megtartott találkozók megszervezését. A Fórum munkájában 

kb. 40 európai szervezet vesz részt, amelyek fő tevékenysége valamilyen drogügyi területhez 

– például a kezeléshez, a megelőzéshez vagy a társadalmi reintegrációhoz – kapcsolódik. A 

                                                           
160 http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/council (2014. december 18.)  
161 http://www.kekpont.hu/blog/2011-03-04-a-szukseglet---meghatarozasi-igenyrol-az-eu-ban-a-kezeles-
hatekonysaga-erdekeben/ (2015. augusztus 3.) 

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/council
http://www.kekpont.hu/blog/2011-03-04-a-szukseglet---meghatarozasi-igenyrol-az-eu-ban-a-kezeles-hatekonysaga-erdekeben/
http://www.kekpont.hu/blog/2011-03-04-a-szukseglet---meghatarozasi-igenyrol-az-eu-ban-a-kezeles-hatekonysaga-erdekeben/
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szervezetek jelentős heterogenitást mutatnak az általuk képviselt érintettek, illetve 

drogpolitikai álláspontok tekintetében.162    

A CSF ötfős vezetői testületének a TASZ drogpolitikai programjának vezetője, Sárosi Péter is a 

tagja. A Fórum európai és a globális drogpolitikai hatásáról a következőket mondta el: 

„Véleményezzük a drogstratégiát is és az akciótervet is. 2-3 éve küldtünk egy elég részletes 

véleményezést az új akciótervről. A javaslataink egy részét elfogadják, más részét nem. Most 

például 2016-ban lesz az ENSZ-nek a közgyűlése, ami a drogokkal foglalkozik. A világban most 

minden szervezet erre készül, a 2016-os év nagyon fontos lesz. New Yorkban összegyűlnek a 

tagállamok. ’98-ban volt utoljára ilyen, amikor még azzal a szlogennel gyűltek össze a 

tagállamok, hogy »Drogmentes világ - meg tudjuk csinálni!« Azért az elmúlt 20 évben elég sok 

minden megváltozott. Úgyhogy az Európai Unió is most készül erre a 2016-os UNGASS-re és most 

kialakította az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy miről kell vitatkozni majd az UNGASS-en. 

És ott például szinte copy-paste módszerrel átvettek tőlünk, a mi javaslatainkból részeket. Tehát, 

igen, van hatásunk. Nem vagyunk elégedettek, mert azt gondoljuk, sokkal jobban kéne, hogy a 

civil társadalomra hallgassanak a döntéshozók, de azért hatás, az van.” (Sárosi Péter, 2015, sz.k.) 

 

 

  

                                                           
162 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/civil-society-forum-drugs/index_en.htm 
(2015. június 23.) 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/civil-society-forum-drugs/index_en.htm
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IX. A kábítószer-problematika megjelenése az Országgyűlésben 

Mazzoleni meghatározása szerint a politikai kommunikáció „a politikai rendszer, a média 

rendszere és az állampolgár-választópolgár által létrehozott közérdekű és politikai 

tartalmaknak a cseréje és konfrontációja.” (2002:28) Ebben a folyamatban sajátos szerepet tölt 

be a magyar Országgyűlés, amely a jogalkotási és kormányzási folyamatok kiemelten jelentős 

színtere. Az elemzés alapjául azok az 1990. május 2. és 2014. május 5. között elhangzott 

felszólalások képezik, amelyekben a felszólalók kábítószerekkel kapcsolatos témaköröket 

érintettek. (A mintavétel részletei a III.2. alfejezetben olvashatók.)      

 

IX.1 Mikor? 

A kábítószerügyi felszólalások számának alakulása jelentős szóródással jellemezhető képet 

mutat. Az eloszlások időbeli megoszlását bemutató 12. sz. ábrán jól láthatók a jelentős 

kilengések, egyúttal viszont az is, hogy drogügyi felszólalásokra szinte folyamatosan sor került 

az Országgyűlésben. Jelentősebb, több hónap időtartamú „szünetre” mindössze négyszer 

került sor a vizsgált időszakban: 1990. június 25. és november 6., 1994. március 22. és július 

15., 2006. január 31. és június 8., illetve 2008. május 26. és október 13. között. 

12. ÁBRA: AZ ORSZÁGGYŰLÉSBEN ELHANGZOTT KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁSOK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2014 

KÖZÖTT 

 

Forrás: saját adatok 
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Összesen 682 olyan ülésnap volt, amikor legalább egy kábítószerügyi felszólalás elhangzott. 

Ezeknek a felszólalásoknak a 21,5%-a a 10 legtöbb felszólalást generáló ülésnapon hangzott el. 

14. TÁBLÁZAT: A LEGTÖBB KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁS ÜLÉSNAPJAI, A FELSZÓLALÁSOK SZÁMÁVAL ÉS 

ARÁNYÁVAL A TELJES VIZSGÁLT IDŐSZAK (1990-2014) VONATKOZÁSÁBAN 

dátum 
felszólalások száma 

(db) 
összes felszólalás arányában 

(%) 

2002. november 27. 104 5 

2004. március 9. 58 2,8 

2007. április 3. 57 2,8 

2013. szeptember 24. 46 2,2 

2002. november 12. 40 1,9 

2008. február 26. 32 1,6 

1998. november 24. 30 1,5 

2000. szeptember 6. 29 1,4 

2002. december 23. 25 1,2 

1997. november 18. 23 1,1 

összesen 444 21,5 

Forrás: saját adatok 

A legtöbb felszólalást generáló témakörök az alábbiak voltak: 

 2002. november 27.: a T/1218 A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása. 

 2004. március 9.: a J/8624 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített 

nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer 

átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló jelentés, illetve a H/8625 A 

kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program 

megvalósulásáról, az ellátó intézményrendszer átvilágításáról és 

hatékonyságvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat 

lefolytatása. 

 2007. április 3.: a J/2027 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített 

nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer 
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átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló 

jelentés, illetve a H/2028 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 szóló határozati javaslat általános vitája. 

 2013. szeptember 24.: a H/11798 A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 

Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen szóló határozati javaslat 

általános vitája. 

 2002. november 12.: a T/1218 A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. 

 2008. február 26.: a J/4084 A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről szóló 

jelentés, illetve a H/5004 A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről szóló 

jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája. 

 1998. november 24.: a T/250 A büntető jogszabályok módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitájának folytatása.163 

 2000. szeptember 6.: a H/2962 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében 

készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló határozati javaslat általános 

vitájának megkezdése.164 

 2002.: december 23.: a T/1218 A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának záróvitája, illetve 

kapcsolódó önálló indítvány zárószavazása.165 

 1997. november 18.: a H/4962 a kábítószer- fogyasztás visszaszorítása érdekében 

létrehozott eseti bizottság jelentéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános 

vitája. 

 

                                                           
163 A törvényjavaslat általános vitája 1998. november 9-én kezdődött, majd 10-én folytatódott. Az első 
napon 6, a másodikon 7 drogügyi felszólalás hangzott el. 
164 Az általános vita folytatására és lezárására 2000. szeptember 27-én került sor, amikor további 13 
drogügyi felszólalás hangzott el. 
165 A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezésére javaslat egyszerű többséget igénylő részének 
elfogadásakor név szerinti szavazásra került sor. 
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Az 1990 és 2014 közötti időszak 6 országgyűlési ciklusának drogügyi felszólalásai sajátos, a 

normáleloszlás haranggörbéjéhez hasonló struktúrát mutatnak. (13. sz. ábra) A felszólalások 

megoszlása alapján megállapíthatjuk, hogy kábítószer-problematikát fokozódó politikai 

érdeklődés övezte a rendszerváltozást követően, ami a 2002-2006 közötti ciklusban érte el 

csúcspontját.  

13. ÁBRA: A DROGÜGYI FELSZÓLALÁSOK SZÁMA CIKLUSONKÉNTI BONTÁSBAN 1990-2014 KÖZÖTT 

 

Forrás: saját adatok 

Az ábra látszólag egyértelműen igazolja azt a hipotézist, amely szerint a különböző 

országgyűlési ciklusokban eltérő intenzitással jelent meg a kábítószer-probléma az 

Országgyűlésben, hiszen H0 fennállása esetén azonos magasságú, ~344 (2061 felszólalás/6 

ciklus) felszólalást reprezentáló oszlopokat kellene látnunk. (Az ábrán található eltérő színű 

oszlopok a jobb-, illetve a baloldali országgyűlési többséget jelölik.) 

A felszólalások kormányzati időszakok szerinti bontása másfajta, kevésbé egyenletes eloszlású 

képet mutat, ami magyarázható időtartamok különbségeivel: míg Horn Gyula és Orbán Viktor 

kitöltötte kormányzati ciklusát (utóbbi két alkalommal is), addig a többi miniszterelnök csak 

az adott országgyűlési ciklus egy részében irányította a kormányzati munkát.     
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14. ÁBRA: A DROGÜGYI FELSZÓLALÁSOK SZÁMA KORMÁNYOK SZERINTI BONTÁSBAN 1990-2014 KÖZÖTT 

 

Forrás: saját adatok 

Összegezve megállapítható, hogy a kábítószer-probléma a harmadik köztársaság első 

demokratikusan megválasztott Országgyűlésének megalakulásától kezdve jelen volt a 

Parlamentben, de a témakör megjelenésének intenzitása eltérő volt a különböző időszakokban. 

A politikusok elsősorban akkor foglalkoznak a kérdéskörrel, ha büntetőjogi változások vagy a 

nemzeti kábítószer-stratégia kerül napirendre.    

 

IX.2 Kik? 

A kábítószer-problémáról jellemzően mindenkinek van valamilyen véleménye. Az állítás 

alátámasztásához elég egyetlen példát említeni. A pécsi felnőtt lakosság körében a kábítószer-

használók társadalmi megítéléséről 2007-ben és 2008-ban végzett reprezentatív kutatás 

eredményei közül nemcsak az gondolatébresztő, hogy a válaszadók 53,3%-a ellenezné, hogy 

olyan személy költözzön a szomszédjába, aki drogot fogyaszt166 (további 26,8% nem látná 

                                                           
166 A társadalmi elutasítottság a problémakezeléssel foglalkozó szervezetek munkáját is megnehezíti, 

például a finanszírozás területén. „Nem tudunk ebben ügyesek lenni, hogy akár a for-profit területről 

támogatásokat vonjunk be. Elszórtan vannak erre példák. Ez a társadalmi előítéletességből is adódik, hogy 

nem az a téma, amit szívesen támogatnának.” (Gondi János, 2015, sz.k.) 
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szívesen), hanem az is, hogy mindösszesen 1,1% azoknak az aránya, akiknek a kérdéssel 

kapcsolatban nincs véleményük (Busa és mtsai., 2009:4). 

Hasonló a helyzet az Országgyűlésben is. Láthatólag nem kell addiktológiai szakértőnek lenni 

(bár van példa ilyen politikusra is) ahhoz, hogy valaki országgyűlési képviselőként véleményt 

nyilvánítson a kábítószerekkel kapcsolatban. A vizsgált időszakban összesen 486 személy 

beszélt a kábítószerekről a magyar Országgyűlésben. Ebből a népes mezőnyből kiemelkedik 

két országgyűlési képviselő, akik az összes kábítószerügyi felszólalás közel 10%-át mondták el. 

A teljesítményük azért is figyelemre méltó, mert a mindketten csak a teljes vizsgált időszak 

harmadában, 2002 és 2010 között voltak képviselők. Az SZDSZ képviselője, Gusztos Péter 

összesen 94 alkalommal szólalt fel a kábítószer-problémával kapcsolatban, őt az MDF 

frakciójában, majd függetlenként politizáló Pettkó András követi 93 felszólalással. A két 

képviselő a drogpolitikai spektrum eltérő részét jelenítette meg a parlamenti vitákban: míg 

Gusztos saját korábbi kábítószer-használatát is felvállalva 167  a liberális szemléletű 

problémakezelés szószólója volt, addig Pettkó inkább a prohibicionista megközelítéssel 

azonosult, különösen tekintettel a „ne próbáld ki!” imperatívuszra168. A két politikus nem csak 

parlamenti ülésnapokon ütköztette véleményét. 2005-ben mindketten tagjai lettek a "Nemzeti 

stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az 

Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottságnak, 

majd 2007-ben a Kábítószerügyi eseti bizottságnak 169 . Olvasmányos drogpolitikai 

kordokumentum a ma.hu fóruma170, ahol 2003. május 28-án „élőben” vitatkozott Gusztos Péter 

és Pettkó András, egyúttal válaszoltak az olvasók kérdéseire, felvetéseire.  

Az említettek mellett további 5 olyan politikusa volt hazánknak, aki harmincnál több 

alkalommal beszélt a kábítószer-problémával összefüggésben az Országgyűlésben: 

- Zsigó Róbert (Fidesz) 38 felszólalásában érintette a témakört. 1998 és 2002 között az Ifjúsági 

és sportbizottság kábítószerügyi albizottságát vezette, 2005 és 2006 között a "Nemzeti 

stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az 

Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság 

alelnöke volt. A bizottság megszűnését követően csak néhány alakalommal érintette a 

drogügyet, utoljára 2007. április 3-án, amikor az Oktatási és tudományos bizottság kisebbségi 

véleményét ismertette. 

                                                           
167 http://index.hu/belfold/1027gusztos/ (2015. április 20.) 
168 http://index.hu/belfold/1028pettko/ (2015. április 20.) 
169 A bizottságok tevékenységét dolgozat a VII.3. alfejezetében ismertetem. 
170 http://www.ma.hu/tart/forum?fid=7&tid=2003-05-26%2010%3A26%3A21.582146 (2015. április 21.) 

http://index.hu/belfold/1027gusztos/
http://index.hu/belfold/1028pettko/
http://www.ma.hu/tart/forum?fid=7&tid=2003-05-26%2010%3A26%3A21.582146
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- Dávid Ibolya, az MDF egykori elnöke 37 felszólalásban foglalkozott a kábítószerüggyel. 

Elsősorban akkor volt aktív, amikor igazságügy-miniszterként a büntetőjogi változásokról 

szóló vitákban vett részt, de a kábítószerügyi érdeklődése végigkísérte parlamenti 

pályafutását, 1996-ban és 2009-ben is foglalkozott a témakörrel, bár utóbbi esetben csak azért, 

hogy ismételten cáfolja a fia állítólagos kábítószeres bűnügyére, még a 2006-os választások 

időszakában történt rágalmazást.171 

- Winkfein Csaba 2006-ban lett az MSZP országgyűlési képviselője. Noha parlamenti 

pályafutása csak egy ciklust ért meg, ez is elég volt ahhoz, hogy 36 felszólalással a 

kábítószerügyet legtöbbször említő képviselők listáján az 5. helyre kerüljön. A 

tevékenységének különös súlyt ad az a tény, hogy a 2006-2010 közötti ciklusban összesen 376 

releváns felszólalás foglalkozott a témakörrel. A szociálpedagógus és szociálpolitikus 

végzettséggel rendelkező Winkfein 2007-től a Kábítószerügyi eseti bizottság elnöke volt. 

- Lezsák Sándor kábítószer-politikai tevékenysége más mintázatot mutat, mint a többi, ehelyütt 

kiemelt politikusé. Lezsák a parlamenti veteránok táborába tartozik, a vizsgált időszak jelentős 

részében, 20 éven át tagja volt az Országgyűlésnek. 1994 és 2004 között az MDF, 2006 óta a 

Fidesz frakciójának tagja. Noha a kábítószerügyi bizottságoknak nem volt tagja, időről-időre 

foglalkozott a témakörrel. Releváns önálló felszólalásai (29 alkalommal) az 1996 és 2006 

közötti időszakban hangzottak el, 2009 óta csak az ülésvezetés keretében utalt a 

kábítószerügyre, összesen 5 alkalommal.     

- Juhász Gábor, az MSZP szakpolitikusa 32 felszólalásában foglalkozott a kábítószer-

problémával. Juhász kezdeményezte 1996-ban a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása 

érdekében létrehozandó országgyűlési eseti bizottság létrehozását, amelynek elnöke is lett. 

1998 és 2002 között alelnöki pozícióban dolgozott az Ifjúsági és sportbizottság kábítószerügyi 

albizottságában, a későbbiekben belügyminisztériumi, majd igazságügyi és rendészeti 

minisztériumi államtitkárként érintette a témakört.  

Néhány további ismert politikus, aki foglalkozott a témakörrel, zárójelben a releváns 

felszólalások számával: Mesterházy Attila (26), Hende Csaba (16), Répássy Róbert (16), 

Szijjártó Péter (14), Áder János (13), Deutsch Tamás (13), Zuschlag János (11).     

 

Érdekes tény, hogy a kábítószer-probléma még olyan képviselők számára is biztosította a 

felszólalás lehetőségét, akik egyébként csak ritkán éltek ezzel a politikai eszközzel. Példaként 

                                                           
171 Manger Henriket, aki 2006-ban a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje volt, 2008-ban másfél millió Ft 
kártérítés megfizetésére ítélte a Pest Megyei Bíróság, mivel az állította, hogy Dávid fia Amerikában 
„drogüzletbe keveredett”, ahonnan Ausztráliába menekítették, emiatt pedig Dávid Ibolya zsarolhatóvá vált. 
(MTI, 2008. július 1.)  
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említhető Birkás Tivadar. A Győr-Moson-Sopron megyei politikus az 1998-2002 közötti 

ciklusban összesen 8 alkalommal szólalt fel, ezzel a legkevesebbet beszélő képviselők között 

jegyezték.172 A kormányváltás után Birkás sebességet váltott, és a következő ciklusban immár 

49 alkalommal szólalt fel az Országgyűlésben.173A 49 felszólalásból 6 alkalommal beszélt a 

képviselő a kábítószerekkel kapcsolatos témakörökről, tehát ennek az egy témakörnek a 

segítségével elérte a megelőző ciklusban nyújtott felszólalási teljesítményének 80%-át.     

A legtöbb felszólalás országgyűlési képviselőktől származott, de a pozíciók sokfélesége annyira 

sokféle, hogy a relatív gyakorisági eloszlást szemléltető kördiagram értelmezhetetlen lenne, ha 

nem lennének egy kategóriába (egyéb) vonva az 1%-nál kisebb részaránnyal megjelenő 

tételek. 

15. ÁBRA: AZ 1990-2014 KÖZÖTTI KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁSOK MEGOSZLÁSA A FELSZÓLALÓK POZÍCIÓJA 

SZERINT 

 

                                                           
172 http://www.origo.hu/itthon/20020107birkas.html (2015. március 12.) 
173 http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo-ciklusbeli-
adatai?p_auth=3O6mIVhp&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifec
ycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finterne
t%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_alt_leker%3Fp_ckl%3D37%26p_kepv%3Dnull%26p_kepv%3Db015%26p_fr
ak%3Dnull%26p_szerep%3Dnull%26p_szerep_csop%3Dnull%26p_szerep_csop%3Da%26p_szerep_csop%3D
i%26p_szerep_csop%3Dn%26p_szerep_csop%3Dp%26p_szerep_csop%3Du%26p_tech_szerep%3Dnull%26p
_ifotip%3Dnull%26p_aktus%3Dnull%26p_itipus%3Dnull%26p_stilus%3D (2015. március 12.) 

http://www.origo.hu/itthon/20020107birkas.html
http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=3O6mIVhp&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_alt_leker%3Fp_ckl%3D37%26p_kepv%3Dnull%26p_kepv%3Db015%26p_frak%3Dnull%26p_szerep%3Dnull%26p_szerep_csop%3Dnull%26p_szerep_csop%3Da%26p_szerep_csop%3Di%26p_szerep_csop%3Dn%26p_szerep_csop%3Dp%26p_szerep_csop%3Du%26p_tech_szerep%3Dnull%26p_ifotip%3Dnull%26p_aktus%3Dnull%26p_itipus%3Dnull%26p_stilus%3D
http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=3O6mIVhp&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_alt_leker%3Fp_ckl%3D37%26p_kepv%3Dnull%26p_kepv%3Db015%26p_frak%3Dnull%26p_szerep%3Dnull%26p_szerep_csop%3Dnull%26p_szerep_csop%3Da%26p_szerep_csop%3Di%26p_szerep_csop%3Dn%26p_szerep_csop%3Dp%26p_szerep_csop%3Du%26p_tech_szerep%3Dnull%26p_ifotip%3Dnull%26p_aktus%3Dnull%26p_itipus%3Dnull%26p_stilus%3D
http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=3O6mIVhp&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_alt_leker%3Fp_ckl%3D37%26p_kepv%3Dnull%26p_kepv%3Db015%26p_frak%3Dnull%26p_szerep%3Dnull%26p_szerep_csop%3Dnull%26p_szerep_csop%3Da%26p_szerep_csop%3Di%26p_szerep_csop%3Dn%26p_szerep_csop%3Dp%26p_szerep_csop%3Du%26p_tech_szerep%3Dnull%26p_ifotip%3Dnull%26p_aktus%3Dnull%26p_itipus%3Dnull%26p_stilus%3D
http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=3O6mIVhp&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_alt_leker%3Fp_ckl%3D37%26p_kepv%3Dnull%26p_kepv%3Db015%26p_frak%3Dnull%26p_szerep%3Dnull%26p_szerep_csop%3Dnull%26p_szerep_csop%3Da%26p_szerep_csop%3Di%26p_szerep_csop%3Dn%26p_szerep_csop%3Dp%26p_szerep_csop%3Du%26p_tech_szerep%3Dnull%26p_ifotip%3Dnull%26p_aktus%3Dnull%26p_itipus%3Dnull%26p_stilus%3D
http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=3O6mIVhp&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_alt_leker%3Fp_ckl%3D37%26p_kepv%3Dnull%26p_kepv%3Db015%26p_frak%3Dnull%26p_szerep%3Dnull%26p_szerep_csop%3Dnull%26p_szerep_csop%3Da%26p_szerep_csop%3Di%26p_szerep_csop%3Dn%26p_szerep_csop%3Dp%26p_szerep_csop%3Du%26p_tech_szerep%3Dnull%26p_ifotip%3Dnull%26p_aktus%3Dnull%26p_itipus%3Dnull%26p_stilus%3D
http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=3O6mIVhp&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_alt_leker%3Fp_ckl%3D37%26p_kepv%3Dnull%26p_kepv%3Db015%26p_frak%3Dnull%26p_szerep%3Dnull%26p_szerep_csop%3Dnull%26p_szerep_csop%3Da%26p_szerep_csop%3Di%26p_szerep_csop%3Dn%26p_szerep_csop%3Dp%26p_szerep_csop%3Du%26p_tech_szerep%3Dnull%26p_ifotip%3Dnull%26p_aktus%3Dnull%26p_itipus%3Dnull%26p_stilus%3D
http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=3O6mIVhp&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_alt_leker%3Fp_ckl%3D37%26p_kepv%3Dnull%26p_kepv%3Db015%26p_frak%3Dnull%26p_szerep%3Dnull%26p_szerep_csop%3Dnull%26p_szerep_csop%3Da%26p_szerep_csop%3Di%26p_szerep_csop%3Dn%26p_szerep_csop%3Dp%26p_szerep_csop%3Du%26p_tech_szerep%3Dnull%26p_ifotip%3Dnull%26p_aktus%3Dnull%26p_itipus%3Dnull%26p_stilus%3D
http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=3O6mIVhp&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_alt_leker%3Fp_ckl%3D37%26p_kepv%3Dnull%26p_kepv%3Db015%26p_frak%3Dnull%26p_szerep%3Dnull%26p_szerep_csop%3Dnull%26p_szerep_csop%3Da%26p_szerep_csop%3Di%26p_szerep_csop%3Dn%26p_szerep_csop%3Dp%26p_szerep_csop%3Du%26p_tech_szerep%3Dnull%26p_ifotip%3Dnull%26p_aktus%3Dnull%26p_itipus%3Dnull%26p_stilus%3D
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Forrás: saját adatok 

A kördiagramon jól látható, hogy milyen területekhez kapcsolódik a kábítószerügy: az 

országgyűlési képviselők és a döntően technikai jellegű hozzászólásokkal operáló ülésvezetők 

után az igazságügyi minisztériumi államtitkár (1,6%), a szociális és munkaügyi minisztériumi 

államtitkár (1,31%), a belügyminiszter (1,12%), majd az egészségügyi miniszter (1,02%) 

beszélt a legtöbb alkalommal a kábítószerügyről.   

 

A következő ábra azt mutatja, hogy az egyes ciklusokban hány alkalommal szólaltak fel 

kábítószerügyben a kormányzati, illetve az ellenzéki pozícióban lévő politikusok. (Az „egyik 

sem” kategória független képviselőket, a külföldi vendégeket vagy valamelyik biztost jelöli.) 

16. ÁBRA: A KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁSOK ELOSZLÁSA CIKLUSOK ÉS KORMÁNYZATI POZÍCIÓ SZERINTI 

BONTÁSBAN 

 

Forrás: saját adatok 

Amennyiben az alacsony esetszám miatt kevésbé releváns első ciklustól eltekintünk, az 

állapítható meg, hogy azokban az időszakokban volt több kábítószerügyi felszólalás, amikor az 

aktuális kormányoldal többet foglalkozott a témakörrel, mint az ellenzék. A jelenséget 

magyarázhatja, hogy a kormányzati pozícióban – illetve többségben – lévő politikai oldal 

könnyebben tematizálja az országgyűlési diskurzus, mint az ellenzék. 



 

 
198 

Nagyon érdekes eredményeket kapunk akkor is, ha megvizsgáljuk, hogy melyik párt milyen 

pozícióból foglalkozott többet a kábítószerüggyel. A felszólalások eloszlását vizsgálva 

megállapítható, hogy a baloldali pártok inkább kormányzati, míg a jobboldaliak inkább 

ellenzéki pozícióból foglalkoznak nagyobb arányban a kérdéskörrel.  

17. ÁBRA: KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁSOK A KÜLÖNBÖZŐ FRAKCIÓKBAN 1990 ÉS 2014 KÖZÖTT 

 
 

Forrás: saját adatok 

A fenti ábra arra is rávilágít, hogy a legtöbb felszólalás azokhoz a pártokhoz kapcsolódik, 

amelyek a vizsgált időszak egészében rendelkeztek országgyűlési frakcióval. Megállapítható 

továbbá az is, hogy az országgyűlésben eltöltött idő hosszúsága alapján a Jobbik az a párt, 

amelyik a legaktívabb a kábítószerügyi diskurzusban, hiszen a 99 felszólalás mindegyike 

ugyanabban a ciklusban (2010-2014) hangzott el.   

Amennyiben a párt/frakció és a kormányzati pozíció összefüggését vizsgáljuk, a 15. sz. 

táblázatban látható adatokat kapjuk. 
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15. TÁBLÁZAT: ORSZÁGGYŰLÉSI FRAKCIÓK KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁSAINAK MEGOSZLÁSA A KORMÁNYZATI 

POZÍCIÓ FÜGGVÉNYÉBEN 

párt/frakció 
kormányzati pozíció 

kormány ellenzék 

Fidesz 44,8% 55,2% 

FKgP 51,2% 48,8% 

Jobbik - 100% 

KDNP 50% 50% 

LMP - 100% 

MDF 31,1% 68,9% 

MDNP - 100% 

MIÉP - 100% 

MSZP 75,9% 24,1% 

SZDSZ 70,7% 29,3% 

Teljes minta* 49,3% 45,7% 

*Ebben a sorban az egyéb, kormányzati pozíció szempontjából 
ehelyütt nem releváns kategóriák (pl. ülésvezetés) miatt nem 
100% a két részarány összege. 

Forrás: saját adatok 

A táblázat megerősíti a számú ábrán látottakat: a baloldali pártok inkább kormányzati, míg a 

jobboldaliak inkább ellenzéki pozícióban aktívak kábítószerügyi vitákban. Kivételt képez az a 

két jobboldali párt (FKgP és KDNP), amelyek kormányzati és ellenzéki pozícióban egyaránt 

hasonló intenzitással vettek részt az országgyűlési vitákban, de az ő részvételük összességében 

kevésbé dominált a kábítószerkérdésről szóló politikai diskurzusban.  

 

IX.3 Miről? 

A következő alfejezetekben azoknak a főbb tematikus csomópontoknak a mibenlétét mutatom 

be, amelyek központi szerepet játszottak a vizsgált időszak kábítószerekről szóló országgyűlési 
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vitáiban. 174  A témakörök meghatározására a teljes minta szógyakoriság-vizsgálata alapján 

került sor.  

 

IX.3.1 Fiatalok a kábítószerügyi felszólalásokban 

A fiatal kódot az alábbi kifejezések bevonásával alakítottam ki: *gyermek*, *gyerek*, *fiatal*, 

*iskolás*, *tinédzser*, *tizenéves*, *huszonéves*, *ifjúság*.175 

A 2061 kábítószerügyi felszólalás közül 942 tartalmazza a fiatal kódot. Ez azt jelenti, hogy a 

kábítószerügyi felszólalások közel fele (45,7%-a) valamilyen módon kapcsolódik a fiatalokhoz. 

Érdemes megnézni a másik oldalt is: a fiatal kód összesen 36 448, 1990 és 2014 között 

elhangzott országgyűlési felszólalásban jelenik meg. A 942 eset ennek a 2,58%-át jelenti, vagyis 

a kábítószerügyben sokkal hangsúlyosabb a fiatalok jelenléte, mint amennyire hangsúlyos a 

fiatalokról szóló országgyűlési diskurzusban a kábítószer-probléma. 

Ha megvizsgáljuk a kábítószerügyi és ezen belül a fiatal kód előfordulását ciklusonkénti 

bontásban, a következő ábrát kapjuk (18. sz. ábra). 

                                                           
174 A felszólalások böngészése során számos, különböző tényezők miatt érdekes gondolattal lehet találkozni. 
Néha nem az elmondottak értelme, hanem beszélő személye teszi különlegessé a felszólalást. Ezekből a 
gondolatokból a dolgozat függelékében közlök válogatást 25 év – 25 mondat címmel. 
175 Az olvasónak feltűnhet, hogy ezekben az alfejezetekben a kulcsszavak előtt akkor is szerepelnek csillagok 
– amelyek a bármilyen megelőző karakterhalmazt jelölik –, ha az adott kifejezés elé jellemzően nem 
kapcsolódik semmi (pl. tizenéves). Ennek az az oka, hogy ezeknek a kifejezéseknek a kereséséhez az Excelt 
használtam, amely mindig vizsgálja a megelőző karaktereket is. 
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18. ÁBRA: A FIATAL KÓD ELŐFORDULÁSA A KÁBÍTÓSZERÜGYI  FELSZÓLALÁSOKBAN, CIKLUSONKÉNTI BONTÁSBAN 

 

Forrás: saját adatok 

 
Jól látható a vizsgált változók közötti összefüggés: a kábítószerügyi felszólalások számához 

hasonlóan változik a fiatal kódot tartalmazó felszólalások száma. A kapcsolat meglétét 

hatékonyabban szemléltethetjük pontdiagramok segítségével. A 19. sz. ábrán országgyűlési 

ciklusokat, az utána következőn (20. sz. ábra) éveket jelölnek a csillagok, illetve a körök. 
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19. ÁBRA: A FIATAL KÓDOT TARTALMAZÓ ÉS AZ ÖSSZES KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁS ELEMSZÁMA  KÖZÖTTI  

KAPCSOLAT A VIZSGÁLT IDŐSZAK ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSA IBAN 

 
Forrás: saját adatok 

20. ÁBRA: A FIATAL KÓDOT TARTALMAZÓ ÉS AZ ÖSSZES KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁS ELEMSZÁMA  KÖZÖTTI 

KAPCSOLAT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 

 
Forrás: saját adatok 
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Ez a kapcsolat korántsem magától értetődő. Az állandónak tűnő arány fontos jelenségre hívja 

fel a figyelmet: a kábítószerügyi felszólalásoknak szerves és nagyjából azonos intenzitással 

megjelenő részét képezik a fiatalok. A két témakör közötti erőteljes kapcsolatot támasztja alá 

az egyik interjúalany is, aki szülői státuszával indokolta, hogy miért ő lett a frakciójában a 

kábítószerügy felelőse. „Mint országgyűlési képviselő, választani kellett témákat. Két kiskorú 

gyermekem volt, akik, amikor én képviselő lettem, érintett korban voltak, ezért választottam ezt 

a területet.” (Pettkó András, 2014, sz.k.) 

A fiatal kód előfordulásának könnyebb értelmezhetősége érdekében létrehoztam az FK-

együtthatót, amely az alábbi képlet segítségével számítható ki: 

𝐹𝐾 =
𝑎 𝑓𝑖𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑘ó𝑑𝑜𝑡 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧ó 𝑘á𝑏í𝑡ó𝑠𝑧𝑒𝑟ü𝑔𝑦𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑧ó𝑙𝑎𝑙á𝑠𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑘á𝑏í𝑡ó𝑠𝑧𝑒𝑟ü𝑔𝑦𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑧ó𝑙𝑎𝑙á𝑠 𝑠𝑧á𝑚𝑎
 

Az együttható segítségével könnyen összehasonlítható, hogy adott időszakban vagy adott párt, 

illetve politikus kábítószerügyi kommunikációjában milyen intenzitással jelennek meg a 

fiatalok. Az együttható értéke 0 és 1 között lehet. A 0 azt jelenti, hogy a fiatalok egyáltalán nem 

jelennek meg a kábítószerügyi felszólalásokban. Erre példát jelentenek – egy kivétellel – 

Magyarország 1990-2014 között regnáló miniszterelnökei, akik jellemzően ritkán beszéltek a 

kábítószer-problémáról az Országgyűlésben, és amikor igen, akkor sem hozták azt kapcsolatba 

a fiatalokkal. Az egyetlen kivétel Orbán Viktor, akinek az esetében a FK értéke 1, vagyis ő 

minden alkalommal, amikor kábítószerről beszélt, a fiatalokat is megemlítette. Ez a viszonyulás 

illeszkedett a kormányzati struktúrához: a kábítószerügyi koordináció az első Orbán-kormány 

időszakában került az ifjúságügyi tárca (GyISM) felügyelete alá. 
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21. ÁBRA: AZ FK-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSA  AZ 1990-2014 KÖZÖTTI ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSOKBAN, 

KORMÁNYZATI POZÍCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN 

 

Forrás: saját adatok 

A fenti vonaldiagram az FK értékének ciklusok közötti változását mutatja kormányzati és 

ellenzéki oldalon. Jól kivehető a kormányzati hangsúly ifjúságügy felé tolódása az 1998-2002 

közötti ciklusban, ami a problémakör sikeres átpozícionálását jelenti, hiszen a 2002-es 

kormányváltás után az MSZP-SZDSZ-kormány is ezt az irányt követte. 2006. után 

megkezdődött az fiatalokra fókuszáló kábítószerügyi kommunikáció visszaszorulása, ami a 

2010-2014 közötti ciklusban az 1994-1998 közötti szintre csúszott vissza. 

Akkor is érdekes eredményeket kapunk, ha pártokra/frakciókra vonatkozóan vizsgáljuk meg 

az FK értékek változásait (16. sz. táblázat).  
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16. TÁBLÁZAT: AZ FK-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSAI PÁRTONKÉNT/FRAKCIÓNKÉNT AZ 1990-2014 KÖZÖTTI 

ORSZÁGGYŰLÉSI  CIKLUSOKBAN 

párt/ 
frakció 

országgyűlési ciklus 

átlag 1990-
1994 

1994-
1998 

1998-
2002 

2002-
2006 

2006-
2010 

2010-
2014 

Fidesz .25 .30 .57 .57 .43 .40 .49 

FKgP 0 .46 .43 - - - .43 

Jobbik - - - - - .38 .38 

KDNP .33 .56 - - .48 .46 .46 

LMP - - - - - .44 .44 

MDF .11 .44 .50 .54 .49 - .46 

MIÉP - - .32 - - - .32 

MSZP .33 .38 .37 .57 .51 .35 .48 

SZDSZ .36 .30 .30 .59 .48 - .46 

Forrás: saját adatok 

A táblázatban közölt adatok alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

1. Az 1990-1994 közötti ciklusban a fiatalok egyik párt esetében sem játszottak meghatározó 

szerepet a kábítószerügyi felszólalásokban. A témakör megváltozása a következő ciklusban 

kezdődött, de ekkor még csak a kereszténydemokraták esetében volt megfigyelhető, hogy ha 

képviselőik kábítószerekről beszéltek, akkor valamilyen módon a fiatalokat is megemlítették. 

Ezt a trendet a többi párt 2002. után követte: ebben az időszakban minden frakció esetében 

többségben voltak az megnyilvánulások, amikor a kábítószerügyi felszólalásokban a fiatalokat 

szerepeltették. 2006. után ez már kevésbé volt jellemző, 2010. után pedig tovább csökkent a 

kábítószerügyi felszólalások fiatalközpontúsága. 

 2. A különböző pártok összességében jobban igazodnak egymáshoz adott cikluson belül, mint 

saját, valamelyik korábbi ciklusban képviselt megközelítésmódjukhoz. Nem lehet 

beazonosítani olyan pártot, amelyik a többinél lényegesen hangsúlyosabban értelmezné a 

fiatalok problémájaként a kábítószerügyet.  

3. A legalacsonyabb átlagos FK érték a politikai paletta jobbszélén elhelyezkedő pártokat 

(Jobbik, MIÉP) jellemzi. Feltételezhetjük, hogy a kábítószer-kérdéssel kapcsolatos 

prohibicionista-büntetésközpontú álláspont kevésbé kompatibilis a fiatalokat középpontba 

állító kommunikációval.  
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IX.3.2 Bűn és bűnhődés a kábítószerügyi felszólalásokban 

Az Országgyűlésben elhangzó felszólalások alapján a magyar politikusok számára 

meghatározó jelentőségű a kábítószer-probléma morális és kriminalizációs értelmezési kerete. 

A megfigyelés kvantifikálásához az következő kifejezések előfordulási gyakoriságát vizsgáltam 

meg:*bűn*, *büntet*, *igazságszolgáltatás*, *ítélet*, *szabadságvesztés*, *szabálysértés*, 

*börtön*, *fegyház*, *fogház*, *törvénysértés*. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 

kifejezések előfordulása nem jelenti szükségszerűen a prohibicionista álláspont megjelenését, 

sokszor éppen ellenkezőleg, annak kritikájának keretében kerülnek elő a vizsgálatba vont 

szavak. 

A kód összesen 932 felszólalásban, tehát az összes kábítószerügyi felszólalás közel felében 

jelenik meg. A különböző ciklusokban a felszólalások számával arányos eloszlású. Kivételt a 

2006-2010 közötti időszak jelenti, amikor a felszólalások jóval kisebb hányadában jelent meg 

a büntetés és szankcionálás témaköre, mint egyébként. Erre magyarázatot adhat az a tény, 

hogy ebben az időszakban csak az Alkotmánybíróság 2004. évi döntéséhez kapcsolódóan 

került sor érdemi büntetőjogi változtatásokra a kábítószerügy területén: a 

kábítószertörvények (régi Btk. 282., 282/A., 282/B., 282/C. és 283/A. paragrafusok) 

módosítására az előző, míg az új Btk. kialakítására és országgyűlési vitájára a következő 

ciklusban került sor.  
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22. ÁBRA: A BŰN KÓD ELŐFORDULÁSA  A KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁSOKBAN, CIKLUSONKÉNTI BONTÁSBAN 

 

Forrás: saját adatok 

 

A bűn kódot tartalmazó felszólalások eloszlását vizsgálva két évet kell külön kiemelni:  

1. 1998-ban 102 felszólalás tartalmazta a kódot, amelynek az oka az 1999. március 1-jétől 

hatályos büntetőjogi szigorítás országgyűlési vitája volt. 

2. 2002-ben, a kormányváltás után az előző pontban említett szigorítás enyhítéséről folyt 

még a korábbinál is intenzívebb vita. Ebben az évben jelent meg a kód a legtöbb 

alkalommal a felszólalásokban, összesen 172 alkalommal.  
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23. ÁBRA: A BŰN KÓDOT TARTALMAZÓ  ÉS AZ ÖSSZES KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT A 

VIZSGÁLT IDŐSZAK ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSAIBAN 

 
Forrás: saját adatok 

24. ÁBRA: A BŰN KÓDOT TARTALMAZÓ  ÉS AZ ÖSSZES KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT, 

ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 

 
Forrás: saját adatok 



 

 
209 

Az előző alfejezetben bemutatott FK-együttható mintájára a bűn kódhoz is saját együtthatót 

rendeltem, amely azonos logika alapján számítható ki: 

𝐵𝐾 =
𝑎 𝑏ű𝑛 𝑘ó𝑑𝑜𝑡 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧ó 𝑘á𝑏í𝑡ó𝑠𝑧𝑒𝑟ü𝑔𝑦𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑧ó𝑙𝑎𝑙á𝑠𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑘á𝑏í𝑡ó𝑠𝑧𝑒𝑟ü𝑔𝑦𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑧ó𝑙𝑎𝑙á𝑠 𝑠𝑧á𝑚𝑎
 

A kormányoldalon, illetve ellenzékben lévő politikusok két ciklusban, 1994-1998 valamint 

2006-2010 között hasonló arányban érintették a büntetés és szankcionálás témakörét, bár a 

két ciklus között jelentős különbség is van, utóbbiban jóval kisebb a BK értéke (0,55 vs. 0,30).   

25. ÁBRA: A BK-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSA  AZ 1990-2014 KÖZÖTTI ORSZÁGGYŰLÉS I CIKLUSOKBAN, 

KORMÁNYZATI POZÍCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN 

 

Forrás: saját adatok 

A vonaldiagram alapján megállapítható, hogy a bűn kód inkább az ellenzéki felszólalásokra 

jellemző. A kivételt az az időszak jelenti, amikor a régi Btk. kábítószerrel kapcsolatos 

paragrafusainak módosítására került sor, ebben a ciklusban ugyanis inkább a kormányoldali 

felszólalásokban jelent meg a témakör.  

 

A pártok BT értékeinek vizsgálata meglepő, előzetesen nem várt eredményt hozott. A 

legmagasabb értékek ugyanis azoknál a pártoknál (SZDSZ és LMP) figyelhetők meg, amelyek a 

legtávolabb állnak a prohibicionista állásponttól. A magyarázat abban rejlik, hogy ezeknek a 

pártoknak a képviselői a többieknél gyakrabban érveltek a tiltást középpontba állító 

kábítószer-politika ellen, amelynek során természetesen használták a bűn kódhoz sorolt 
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kifejezéseket. Nézzünk egy-egy példát! „(…) arról folyik a vita, hogy számosan azt gondoljuk, 

miszerint a fokozott kriminalizálás, az alkalmi fogyasztás fokozott kriminalizálása nemhogy a 

kábítószerezés visszaszorítását segítené, hanem ellenkezőleg: azzal, hogy az alkalmi fogyasztót 

magát is bűnözőnek tekinti, tehát magát is a kereskedő cinkosává teszi, megnehezíti azt, hogy 

őt is bevonjuk a dolog elleni harcba, amire egyébként lenne és van mód.” (Bauer Tamás, OGY, 

1998. november 24.) „(…) amennyiben büntetésfókuszú az egész drogstratégia, akkor 

egyértelműen az igazságszolgáltatás viszi el az adófizetők pénzét. Amennyiben 

megelőzésfókuszú volna ez a stratégia, akkor a közösségi terek, akkor a természetes emberi 

közösségek megerősítésére jutna sokkal több pénz.” (Vágó Gábor, OGY, 2013. szeptember 24.) 

17. TÁBLÁZAT: A BK-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSA  PÁRTONKÉNT/FRAKCIÓNKÉNT AZ 1990-2014 KÖZÖTTI 

ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSOKBAN 

párt/ 
frakció 

országgyűlési ciklus 

átlag 1990-
1994 

1994-
1998 

1998-
2002 

2002-
2006 

2006-
2010 

2010-
2014 

Fidesz .50 .66 .54 .47 .20 .35 .44 

FKgP .66 .43 .43 - - - .43 

Jobbik - - - - - .42 .42 

KDNP .50 .56 - - .39 .37 .42 

LMP - - - - - .50 .50 

MDF .46 .57 .61 .40 .37 - .47 

MIÉP - - .44 - - - .44 

MSZP .66 .46 .52 .51 .26 .45 .44 

SZDSZ .45 .52 .66 .73 .40 - .62 

Forrás: saját adatok 

A többi párt esetében az 1998-as és a 2002-es büntetőjogi viták elülését követően jelentős 

mértékben visszaesett a kábítószer-problémák kezelésének bűn- és büntetésközpontú 

megközelítése. A vizsgált időszak utolsó ciklusában újra emelkedésnek indultak a BK értékek, 

de nem érték el a 2006. előtti időszakra jellemző szintet. 

A bűn és büntetés témakör kódjait tartalmazó felszólalások rámutatnak arra, hogy a 

drogprobléma mint társadalmi probléma gyakran morális pánikként jelentkezik az 

Országgyűlésben. A morális pánik minden elemét, így az aggályt, az ellenségességet, az 
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aránytalanságot és az illékonyságot (Szöllősi, 2012) is beazonosíthatjuk a kábítószerügyi 

diskurzusban.   

A büntetésekkel kapcsolatos témakörök kiemelten népszerűek az Országgyűlésben, noha ezek 

önmagukban korlátozott hatóerővel bírnak. „Ha szigorítok, annak nem lesz visszatartó ereje, 

hogy ha enyhítek, attól sem fog a helyzet alapjaiban megváltozni, ha nem teszek mellé valamit. 

Tehát, hogy ha enyhítem a Btk.-t, akkor mellé ellátórendszert kell tennem. És lehetne is, mert ugye 

amit megspórolok a Btk. enyhítésen, azt szépen bele tehetném az ellátórendszerbe. De általában 

ez a ráismerés nem jelenik meg a jogalkotó gondolkodásában, és a jogalkotó nem kérdezi meg a 

szakembert.” (Felvinczi Katalin, 2015, sz.k.) Az egykori kábítószerügyi koordinációért felelős 

miniszteri biztos gondolatait érdemes összevetni a következő két témakör számadataival. 

Látni fogjuk, hogy a megelőzés és a kezelés-ellátás a kívánatosnál jóval ritkábban jelenik meg 

az országgyűlési felszólalásokban. 

  

IX.3.3 Megelőzés a kábítószerügyi felszólalásokban 

A megelőzés kód létrehozásakor a *megelőzés*, *prevenció*, *felvilágosít*, *egészségfejleszt*, 

és *DADA* szavakat használtam. A kód összesen 598 felszólalásban jelenik meg, ami 

figyelembe véve a témakör központi jelentőségét a kábítószer-politikában (lásd a II.2.4 

alfejezetben), alacsonynak tekinthető. A kód előfordulásának aránya a kábítószerügyi 

felszólalásokon belül az első ciklus 10%-os arányáról a 2006-2010 közötti ciklusra 43%-ra 

nőtt.  



 

 
212 

26. ÁBRA: A MEGELŐZÉS KÓD ELŐFORDULÁSA A KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁSOKBAN, CIKLUSONKÉNTI 

BONTÁSBAN 

 

Forrás: saját adatok 

Érdemes az ábrát összevetni az előző alfejezetben közölttel (22. sz. ábra). Jól látható, hogy 

1998. után a két kódot ellentétes irányú mozgás jellemzi. A könnyebb összevethetőség 

érdekében az MK-együtthatót fogom használni, amely az alábbi képlettel számítható ki: 

𝑀𝐾 =
𝑎 𝑚𝑒𝑔𝑒𝑙ő𝑧é𝑠 𝑘ó𝑑𝑜𝑡 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧ó 𝑘á𝑏í𝑡ó𝑠𝑧𝑒𝑟ü𝑔𝑦𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑧ó𝑙𝑎𝑙á𝑠𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑘á𝑏í𝑡ó𝑠𝑧𝑒𝑟ü𝑔𝑦𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑧ó𝑙𝑎𝑙á𝑠 𝑠𝑧á𝑚𝑎
 

 

Az MK és az előző alfejezetben bevezetett BK-együttható változásait közös diagramon 

ábrázolva a következő ábrát kapjuk: 
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27. ÁBRA: A BK-  ÉS AZ MK-EGYÜTTHATÓK VÁLTOZÁSA AZ 1990-2014 KÖZÖTTI ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSOKBAN 

 

Forrás: saját adatok 

 

Az együtthatók közötti kapcsolat egyértelmű, a korrelációs együttható értéke -0,498, tehát a 

két változót közepes erősségű, negatív irányú együttjárás jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a 

országgyűlési vitákban az egyik kód előfordulása csökkenti a másik előfordulásának 

valószínűségét. Ha a politikusok a bűn és a büntetés kérdéseit állítják a középpontba, akkor 

kevesebb szó esik a megelőzésről.   

 
A következő ábrák a megelőzés kód ciklusok és évek szerinti előfordulását szemléltetik. 
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28. ÁBRA: A MEGELŐZÉS KÓDOT  TARTALMAZÓ ÉS AZ ÖSSZES KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

A VIZSGÁLT IDŐSZAK ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSA IBAN 

 
Forrás: saját adatok 

29. ÁBRA: A MEGELŐZÉS KÓDOT TARTALMAZÓ ÉS AZ ÖSSZES KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT, 

ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 

 
Forrás: saját adatok 
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Érdekes adatokat kapunk akkor is, ha az MK-együttható változását kormányoldal és ellenzék 

szerinti bontásban vizsgáljuk. 

30. ÁBRA: AZ MK-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSA  AZ 1990-2014  KÖZÖTTI ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSOKBAN, 

KORMÁNYZATI POZÍCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN 

 

Forrás: saját adatok 

A megelőzésről a vizsgált időszakban jellemzően többet beszéltek az éppen kormányzó 

pozícióban lévő politikusok, de a különbség jelentős eltéréseket mutat: akkor jelentkezett 

egyértelműen, amikor baloldali kormányok irányították az országot, a jobboldali kormányok 

esetében az ellenzéki és a kormányzati pozícióban lévő politikusok felszólalásai között nem 

volt érdemi különbség ebből a szempontból.   

 

A pártok MK értékeit vizsgálva a legérdekesebb különbséget az MSZP és az SZDSZ között 

találjuk. Annak ellenére, hogy a két párt közel három cikluson át kormányzott koalícióban, a 

megelőzés szempontjából két ellentétes szélsőértéket képviselnek. Míg az MSZP politikusai az 

összes többi párt képviselőinél többször beszéltek a prevencióról, addig az SZDSZ részéről a 

legritkább esetekben került sor ilyen felszólalásra. Az eltérést magyarázhatja a szocialista és a 

liberális ideológia különbsége. 



 

 
216 

18. TÁBLÁZAT: AZ MK-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSAI PÁRTONKÉNT/FRAKCIÓNKÉNT AZ 1990-2014 KÖZÖTTI 

ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSOKBAN 

párt/ 
frakció 

országgyűlési ciklus 

átlag 1990-
1994 

1994-
1998 

1998-
2002 

2002-
2006 

2006-
2010 

2010-
2014 

Fidesz .25 .13 .29 .29 .33 .23 .27 

FKgP 0 .17 .26 - - - .21 

Jobbik - - - - - .20 .20 

KDNP .16 0 - - .32 .31 .28 

LMP - - - - - .33 .33 

MDF .11 .26 .23 .24 .47 - .27 

MIÉP - - .21 - - - .21 

MSZP 0 .29 .31 .39 .57 .29 .40 

SZDSZ 0 0 .18 .13 .10 - .06 

Forrás: saját adatok 

 

IX.3.4 Kezelés és ellátás a kábítószerügyi felszólalásokban 

A kezelés kódot a következő kifejezések felhasználásával hoztam létre: *kezelés*, *ellátás*, 

*rehabilitáció*, *felépülés*, *felépülő*, *józanodó*, *önsegítő*, *terápi*, *integráció*. A vizsgált 

témakörök közül ez jelent meg a legkevesebb felszólalásban, mindössze 443 alkalommal, tehát 

az összes felszólalás 21,5%-ában. Ebben az esetben is érdemes utalni a kábítószer-politika 

tematikájára, amelynek egyik sarokpontja a kezelés-ellátás, illetve érdemes megemlíteni, hogy 

Magyarország mindhárom nemzeti kábítószer-stratégiájában (2000, 2009, 2013) központi 

témakörként szerepel a terület. 

A kód ciklusonkénti előfordulását vizsgálva megállapítható, hogy a felszólalások száma és 

aránya a vizsgált időszak elejétől kezdve fokozatosan nőtt, majd 2010. után jelentősen 

visszaesett. Számszerűsítve ez az jelenti, hogy míg a 2006-2010 közötti ciklus kábítószerügyi 

felszólalásainak 35%-ában szerepelt valamilyen módon a kezelés-ellátás témaköre, addig a 

2010-2014 közötti ciklusra ez az arány 14,5%-ra csökkent.  
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31. ÁBRA: A KEZELÉS KÓD ELŐFORDULÁSA A KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁSOKBAN, CIKLUSONKÉNTI BONTÁSBAN 

 

Forrás: saját adatok 

 

A ciklusok – illetve azokhoz illeszkedve az egyes évek – különbségeit a következő 

pontdiagramok is jól szemléltetik. Összességében az is megállapítható, hogy ennél a kódnál a 

legalacsonyabb a felszólalások és az azokon belüli kód együttjárásának mértéke: a korrelációs 

együttható a ciklusok alapján számolt elemszámok esetében 0,645, míg évek alapján számolt 

elemszámok esetében 0,702.  
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32. ÁBRA: A KEZELÉS KÓDOT TARTALMAZÓ ÉS AZ ÖSSZES KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT A 

VIZSGÁLT IDŐSZAK ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSAIBAN 

 
Forrás: saját adatok 

33. ÁBRA: A KEZELÉS KÓDOT TARTALMAZÓ ÉS AZ ÖSSZES KÁBÍTÓSZERÜGYI FELSZÓLALÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT, 

ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 

 
Forrás: saját adatok 
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Az együttható ennél a témakörnél is érdemes bevezetni: 

𝐾𝐾 =
𝑎 𝑘𝑒𝑧𝑒𝑙é𝑠 𝑘ó𝑑𝑜𝑡 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧ó 𝑘á𝑏í𝑡ó𝑠𝑧𝑒𝑟ü𝑔𝑦𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑧ó𝑙𝑎𝑙á𝑠𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑘á𝑏í𝑡ó𝑠𝑧𝑒𝑟ü𝑔𝑦𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑧ó𝑙𝑎𝑙á𝑠 𝑠𝑧á𝑚𝑎
 

Az együttható változásának kormányzati pozíció szerinti bontásban történő bemutatása két 

tényezőre világít rá: 

1. Míg 1994. és 2002. között az ellenzéki és kormányzati pozícióban lévő politikus 

felszólalásaiban ellentétes intenzitással nőtt, illetve csökkent a kezelés-ellátás 

témakörének jelenléte, addig a megelőző és a 2002. utáni időszakban a témakör azonos 

arányban vált fontossá vagy lényegtelenné. 

2. Kormányzásuk idején a jobboldali kormányok politikusai kevesebbszer foglalkoztak a 

kezelés-ellátás témakörével a felszólalásaikban, mint a baloldaliak az ő kormányzásuk 

idején.   

34. ÁBRA: A KK-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSA  AZ 1990-2014 KÖZÖTTI ORSZÁGGYŰLÉS I CIKLUSOKBAN, 

KORMÁNYZATI POZÍCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN 

 
Forrás: saját adatok 

 
A bal- és jobboldali kormányok közötti különbség bizonyos mértékig a pártok, illetve frakciók 

esetében is megfigyelhető, de ennél meghatározóbb a KK értékek változásából kiolvasható 

azon tendencia, amely a témakör kábítószerügyön belüli jelentős visszaszorulását mutatja. 
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19. TÁBLÁZAT: A KK-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSAI PÁRTONKÉNT/FRAKCIÓNKÉNT AZ 1990-2014 KÖZÖTTI 

ORSZÁGGYŰLÉSI CIKLUSOKBAN 

párt/ 
frakció 

országgyűlési ciklus 

átlag 1990-
1994 

1994-
1998 

1998-
2002 

2002-
2006 

2006-
2010 

2010-
2014 

Fidesz .25 .23 .16 .11 .33 .20 .18 

FKgP .33 .17 .12 - - - .15 

Jobbik - - - - - .14 .14 

KDNP .33 0 - - .13 .14 .15 

LMP - - - - - .11 .11 

MDF .14 .21 .19 .20 .44 - .25 

MIÉP - - .26 - - - .26 

MSZP 0 .25 .22 .23 .41 .13 .27 

SZDSZ .18 .19 .30 .20 .28 - .23 

Forrás: saját adatok 

 
A kezelés és ellátás témakörének visszaszorulásával összhangban a területre szánt források is 

csökkentek, ami megnehezítette a rendszerváltozást követő két évtizedben kialakult 

addiktológiai intézményrendszer fenntartását. „A szakma most vissza van húzódva, mindenki 

ácsorog pénz nélkül. Mennek tönkre az intézetek, de nem azért mert ez most politikai 

szempontból a megosztásnak az eredménye, hanem egyszerűen anyagilag lehetetlenült el az 

egész rendszer.” (Szemelyácz János, 2012, sz.k.) 
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X. Töréspontok a magyar kábítószer-politikában 

Nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy Magyarországon jól vagy rosszul működik-e a 

kábítószer-politika. A helyes kérdés talán inkább úgy hangzik, hogy milyen tényezők nehezítik 

a hatékonyabb és eredményesebb problémakezelést. Ebben a fejezetben erre a kérdésre 

próbálok válaszolni. 

 

X.1 A kábítószer-fogyasztás jelenségének értelmezése 

Minek látjuk a droghasználatot? Morális gyöngeségnek? Betegségnek? Kórképként értelmezzük, 

vagy azt mondjuk, hogy társadalmi jelenség? (Felvinczi Katalin, 2015, sz.k.) 

A szerhasználat különböző funkciói eltérő társadalmi megítélés alá esnek. Az intézményesült 

egészségügyi rendszeren belül megvalósuló droghasználat hasznos és szükséges jelenségként 

van elkönyvelve, amely költségvetési forrásokból is jelentős támogatáshoz jut. Ezzel szemben 

az önmedikalizáció vagy alternatív gyógyászati eljárások keretében bonyolított droghasználat 

akkor is szigorúan szankcionált, ha a gyógyhatás megléte tudományosan bizonyított. 

Másfajta problémát jelent a fennálló szenvedélybetegség tüneteinek enyhítését célzó 

kábítószer-használat. Miközben a nikotin-szubsztitúciós eljárások igénybevételének 

lehetősége nemcsak adott, hanem javallott is, addig ugyanez a megközelítés már éles kritikákat 

kap az ópiátfüggőség metadonnal történő kezelésekor. 

A szenvedélybetegségek esetében ráadásul sokkal erősebben jelentkezik az a moralizáló 

attitűd, ami más betegeket nem, vagy szinte alig érint. A megítélésben itt kapja a legnagyobb 

szerepet a beteg saját felelősségének kérdése, noha számos betegség van, amelynek okai között 

kiemelkedő szerepe van az egyén életvitelének. Azok az elképzelések, miszerint a 

szenvedélybetegek beteges hazudozók, szociopaták vagy éppen gyerekes énvédő 

mechanizmusokkal operáló felnőttek, a mai napig jelen vannak a jelenség értelmezésében. 

(Miller, Forcehimes & Zweben, 2011)    

A legjelentősebb töréspont a kontrollált, szociális-rekreációs szerhasználathoz kapcsolódik. 

Jelentőségét az adja, hogy a legtöbb kábítószer-fogyasztó ebbe a kategóriába tartozik, akikkel 

szemben mind a medikalizáló, mind a kriminalizáló szemlélet érvényesítése nehézségekbe 

ütközik: nem szorulnak kezelésre, és nem ártanak másoknak. 176 Ezzel a szerhasználói 

csoporttal kapcsolatban sokkal nehezebb racionális érveket találni a kábítószer-használattal 

szemben, mint a dependens fogyasztók esetében. Tulajdonképpen mellékes, hogy a 

                                                           
176 Ha ezt a gondolatot nehéz elfogadni, gondoljunk egy pillanatra az alkoholfogyasztásra! A felnőtt magyar 
lakosság többsége nem alkoholfüggő, de nem is absztinens.  Szükség van-e ezeknek az embereknek a 
kezelésére? Szükséges-e büntetni őket? 
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célracionalitás helyébe érték-, érzelem- vagy tradíció-alapú társadalmi cselekvés lép, ezek 

aktiválódása drasztikusan csökkenti az értelmes és hatékony társadalmi problémakezelés 

esélyeit. 

 

X.2 Az addiktológia multidiszciplinaritása  

Az addiktológia multi- és interdiszciplináris jellege jellemzően a tudományág előnyös 

sajátosságaként, manifeszt vagy látens erőforrásként jelenik meg a szakirodalomban 

(Sebestyén, Sós és Hábencius, 2008; Miller, 2011). Könnyű azonosulni azzal a gondolattal, hogy 

a különböző területeket képviselő szakemberek együttműködése egyfajta szinergiát 

létrehozva segíti a hatékony problémakezelést.  

Másfelől vannak szerzők, akik már a diszciplína alapjainak számbavételekor utalnak a 

multidiciplinaritásból eredő nehézségekre. „(…) fogalmi sokszínűség, sokszor fogalmi zavar” – 

írja például Demetrovics Zsolt (2007:28). Ami nehézséget jelent a problémakör közvetlen 

kezelésének szintjén, az vitákat és problémákat eredményez a politikumban. Ha nem 

egyértelmű, hogy melyik szakterület képviselői kompetensek a probléma kezelésében, akkor 

szükségszerűen megnő az ideológiai tényezők súlya a politikai döntésekben. Korántsem csak a 

kriminalizáló és a klinikai megközelítés (Peyrot, 2002) eltérő diszciplináris hátteréről van szó. 

A különböző szakterületek képviselői ezeken belül is konfliktusos helyzetbe kerülhetnek, 

egyszerűen azért, mert máshol vannak a hatékonynak vélt problémakezelés sarokpontjai. „A 

drogterápiás intézetek különböző elvek, elképzelések mentén dolgoznak. Néhányan hasonlítanak 

egymáshoz, például a 12-lépéses koncepciót tartják célszerűnek. Számos vallásos alapon 

szerveződő intézmény is van, így az intézmények már elveikben és működési gyakorlataikban is 

eltérnek. Nem egyszerű a közös nevezőt megtalálni.” (Mihaldinecz Csaba, 2014, sz.k.) Az egyik 

interjúalany a ’90-es évek közepéről idézett fel egy történetet, amikor A kábítószer-fogyasztás 

visszaszorítása érdekében létrehozott eseti bizottság elnöke véleményezte a terület 

megosztottságát. „Nagyon körültekintően végigvizsgáltak több problémát, majd a Juhász Gábor 

nagy meglepetéssel regisztrálta, amikor volt egy ilyen záróülés, hogy beszélt 64 emberrel, és nem 

találkozott még olyan területtel, ahol 64 emberből 32-en más véleményt tudtak megfogalmazni.” 

(Felvinczi Katalin, 2015, sz.k.) 

 

X.3 Generációs problémák 

A magyarországi kábítószer problematika két okból kifolyólag is generációs probléma. Egyfelől 

a kábítószerek fogyasztása a nyugati társadalmakban jellemzően – bár nem kizárólagosan – 
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adott életkori csoportokra177 jellemző tevékenység. Másfelől Magyarországon a kábítószerek 

kipróbálásának és fogyasztásának szélesebb körű elterjedésére csak a rendszerváltozás után 

került sor. Ez azt jelenti, hogy akik korábban voltak tízen- vagy huszonévesek, jellemzően nem 

rendelkeznek fogyasztói sajátélmény tapasztalatokkal. 

Az alábbi ábra egy 2007-ben készült nagymintás és reprezentatív adatfelvételből származó 

életprevalencia értékek eloszlását szemlélteti. Jól látható, hogy miközben a 18-24 éves 

korosztály kumulált életprevalencia értéke eléri a 25%-ot, addig a 45-54 éves korosztályban 

ez az érték a 2%-ot sem éri el.  

35. ÁBRA: A TILTOTT DROGFOGYASZTÁS KUMULÁLT PREVALENCIA-GÖRBÉJE KORCSOPORTONKÉNT (A VÁLASZADÓK 

SZÁZALÉKÁBAN) 

 

Forrás: Paksi és Arnold, 2007 (idézi: Éves jelentés, 2007:17) 

Az országgyűlési képviselők átlagéletkora 50,8 év volt.178Ennek alapján kijelenthető, hogy a 

kábítószer-probléma kezeléséről politikai döntéseket hozó csoport jó eséllyel nélkülözi az az 

empirikus tudást, amellyel az intézkedéseik által megcélzott (vö. IX.3.1 alfejezet) csoport 

jelentős hányada rendelkezik.     

 

 

                                                           
177 Ez a sajátosság a kábítószer-probléma kezelésének egyik széles körben ismert popkulturális 
feldolgozásában is megjelenik. „There's a time and a place for everything, Mr. Mackey, and it's called 
'College!' Now, I want you to repeat after me: Drugs Are Bad.” (Parker, Trey [1998]: South Park: Ike’s Wee 
Wee, S02E04) A magyar változatban: „Mindennek megvan a maga helye és ideje, és ez az egyetem. Most 
pedig mondja utánam: a drog, az rossz!” Az a gondolat, hogy adott életkorban nem helyénvaló a 
szerhasználat, két alkalommal is megjelenik az epizódban: egyszer a sorozatban főszerepet játszó általános 
iskolás gyerekek, majd a felnőttként füvezni kezdő iskolai konzultáns szembesül a normával. 
178 http://hvg.hu/itthon/20100420_atlageletkor_parlament_valasztas (2015. augusztus 13.) 

http://hvg.hu/itthon/20100420_atlageletkor_parlament_valasztas
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V.4 Eltérő külföldi minták a kábítószer-problémák kezelésében 

Akár globálisan, akár európai szinten (Molnár, 2011b) vizsgáljuk a kábítószer-problematika 

kezelésének mintáit és gyakorlatait, nemzeti szinten jelentős eltéréseket és különböző 

hangsúlyokat találunk. Ezzel párhuzamosan bizonyos keretek szükségszerűen következnek 

abból, hogy Magyarország annak az Egyesült Nemzetek Szövetségének a tagállama, amelyben 

meghatározó szerepe van az USA-nak. „(…) a világ drogpolitikáját nagyságrendileg az Egyesült 

Államok határozza meg, mert ő 75-80%-ban az ENSZ fő donorja és egy személyben ő mondja meg, 

hogy mi van. Az ott most történő folyamatok az egész globális drogpolitikára, annak 

bizonytalanságaira és orientációs zavaraira is kihat. ” (Topolánszky Ákos, 2015, sz.k.) 

A dolgozat egyik interjúalanya szerint hazánk elavult szakpolitikai megoldások importálásával 

küszködik: „(…) a drogszakma Magyarországon olyan, mint a TESCO kaja, hogy már mindenhol 

lejárt a szavatossága. Magyarország most kezdi bevezetni azt, amiről Hollandiában már 20 éve 

rájöttek, hogy hülyeség. (…) Azt ne higgyük, hogy a coffee shopokban csak füvet árultak, mert 

mindig fel volt ütve heroinnal, és mindig a bűnözés melegágya volt. Pont az ellentéte az, amire a 

Sárosi Péter mindig hivatkozik meg a TASZ, hogy milyen jó, hogy ha legális lesz, mert akkor nem 

lesz bűnözés, meg akkor adófizetés, meg satöbbi. Egy nagy túrót! Pont a holland 

drogszakemberek azt mondják, hogy ez egyáltalán nem igaz. (…) A hollandok már látják, hogy ez 

egy hatalmas öngól volt, tönkretették a saját társadalmukat. (…) Svájcban (…) azt mondják a 

drogszakemberek, hogy amióta heroint osztanak a drogosoknak, orvosi heroint, azóta kiürültek 

a rehabok. Senki nem akar meggyógyulni. A másik, hogy cikkek jelennek meg, ahol a svájci 

pszichológusok siratják, hogy elvesztettek egy generációt, hogy retardált lett a svájci ifjúság, mert 

mindenki a füvön nőtt fel. (…) Ezt akarjuk Magyarországon a saját gyerekeinkkel? (…)” (Victorné 

Erdős Eszter, 2015, sz.k.) 

 

X.5 Bizonytalan helyzet a kormányzati struktúrában 

A kábítószerügyi koordináció kormányzati pozíciója jelentős átalakulásokon ment keresztül 

1990 és 2014 között. A változások néha horizontális (egészségügy  szociális terület), máskor 

vertikális (főosztály  osztály) jellegűek voltak. A kormányzati struktúrán belüli 

visszaszorulás egyértelműen csökkentette a terület érdekérvényesítő képességét. „(…) hogy 

politikusok megkeressenek egy főosztályvezető helyettest vagy egy osztályvezetőt, hát ezt nem 

látom. Tényleg nagyon rég óta dolgozom a közigazgatásban, de ezt akkor tudnám elképzelni, 

mikor helyettes államtitkári szintű vezetésről van szó. Nem jellemző, hogy a szint alá mennek, az 

egészségügyben soha nem találkoztam ezzel.” (Müller Éva, 2015, sz.k.) „Az sem mindegy, hogy 

egy minisztériumon belül egy osztály, vagy egy főosztály foglalkozik egy kérdéssel és az sem 

mindegy, hogy egy osztály vagy főosztályvezetőnek 2 vagy 12 embere van.” (Pettkó András, 2014, 
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sz.k.) Az sem segítette a kábítószerügyi koordináció működését, hogy megszűnt annak rövid 

ideig tartó autonómiája. „2006-ban, 2007-ben erőteljesen érzékeltem, hogy olyan feladatot 

fogadtak el, amit garantálni tudtunk, hogy megvan rá a forrás, csak úgy kerülhetett be [az 

akciótervbe – M.D.]. Ez egy ilyen róka fogta csuka helyzet, mert hogyan valósítsuk meg, (…) van-

e forrásunk? Nincs, mert ahhoz kérjük majd, a feladathoz, azt a forrást. Tehát minden évben harc 

folyik a következő évi költségvetésben a terület költségvetéséért, meg kell indokolni különböző 

dokumentumokkal, és személyes egyeztetések is vannak.” (Portörő Péter, 2014, sz.k.)  
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XI. Összegzés és tudományos eredmények 

Az értekezés elején pontosítottam a drog és a kábítószer szavak közötti különbséget. Ennek 

azért van jelentősége, mert így elhatárolhatóvá válik a drogpolitika és a kábítószer-politika 

fogalma. Bár a két kifejezést jellemzően egymás szinonimáiként használják a szakirodalomban 

és bizonyos esetekben a szakpolitikai dokumentumokban is, a köztük lévő különbség 

korántsem elhanyagolható. A drogpolitika a drogok – tehát a pszichoaktív hatású kémiai 

anyagok – teljes spektrumára irányuló politikát, míg a kábítószer-politika az előzőnek 

csak egy részét, a kábítószerek közé sorolt anyagok kérdéskörének politikai kezelését 

jelenti. 1990 és 2014 között Magyarországon a drogpolitika elsősorban kábítószer-politika 

volt. Annak ellenére, hogy az alkohol- és dohánytermékek fogyasztása nagyságrendekkel több 

halálesetet okoz, mint a kábítószer-fogyasztás, előbbiek sokkal kisebb mértékben váltották ki 

a politikai szereplők érdeklődését. A legális kerek között forgalmazható és fogyasztható 

drogok, illetve a kábítószerek eltérő politikai kezelése alapvetően társadalmi okokkal 

magyarázható. A kábítószerek világa a közép- és időskorú magyar lakosság számára terra 

incognita, a kábítószer-függők pedig a leginkább elutasított társadalmi csoportok közé 

tartoznak. Egy ilyen problémakörnek a kezelésére irányuló politikai szlogen sokkal jobban 

eladható a választópolgárok számára, mint a szinte minden magyar családot érintő, előbb 

említett legális szerek által okozott ártalmak visszaszorítására irányuló javaslat.  

 

1. Melyek voltak a magyar kábítószer-politika legfontosabb szakpolitikai 

dokumentumai az 1990 és 2014 közötti időszakban?  

A kábítószer-politika területén Magyarország legfontosabb szakpolitikai dokumentumai a 

kábítószer-probléma kezelésére irányuló nemzeti stratégiák. Noha a ’90-es években is voltak 

olyan szakanyagok, amelyek a stratégiai tervezés szempontrendszerét próbálták érvényesíteni 

a területen, az első, Országgyűlés által is elfogadott dokumentum csak az ezredfordulón készült 

el. A 2000-2009 közötti időszakra vonatkozóan célokat meghatározó Nemzeti Stratégia 

a kábítószer-probléma visszaszorítására egyértelműen a vizsgált időszak legjelentősebb 

kábítószer-politikai dokumentuma. A kiemelkedő szerep egyik összetevője a dokumentum 

tartalma: az előkészítettség és megalapozottság, a négy pillér vonatkozásában (közösség, 

együttműködés; megelőzés; szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció; kínálatcsökkentés) 

három időtávra megfogalmazott célok rendszere, illetve az európai összevetésben is korszerű 

alapelvek jelentik azokat a tényezőket, amelyek megmagyarázzák a stratégiát övező teljes körű 

politikai konszenzust. A másik összetevő a jelentős kormányzati támogatottság, ami több 

cikluson keresztül fennállt. A 2000-es Nemzeti Stratégia abban az időszakban került 



 

 
227 

elfogadásra, amikor a kábítószerügy kormányzati pozíciója elérte a csúcspontját. Ez konkrétan 

helyettes államtitkári szintet jelentett, ami ebben a formában – kifejezetten a kábítószerügyi 

koordinációval foglalkozó szervezeti egységként – 1999. és 2003. között működött. A stratégiai 

dokumentum és a kormányzati struktúrán belüli pozíció kettőse olyan eredményeket generált, 

amelyek hatása a Nemzeti Stratégia lejárta után is domináns maradt. Kiemelten fontos 

előrelépést jelentett a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok rendszerének kialakítása, amelyek 

helyi szintű együttműködéseket megvalósítva sokszor hatékonyabban oldják meg a felmerülő 

problémákat, mint az országos hatókörű intézmények. A Nemzeti Stratégia jelentőségét az 

növeli, hogy – a vizsgált időszakban unikális módon – az eredetileg tervezett időtartam végéig 

hatályos volt, így szisztematikus értékelésre is sor kerülhetett. Az értékelés során összegyűjtött 

tapasztalatok egy része felhasználásra került a 2009-ben és a 2013-ban elfogadott stratégiai 

dokumentumban is. Előbbi sajnálatos módon szakpolitikai torzó maradt. Sajnálatos, mert a 

Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című szakanyag a vizsgált időszak 

leginkább kiforrott szakpolitikai dokumentuma. A 2009-es stratégia jól szövegezett, 

innovatív és átgondolt. Bár állítólag készült hozzá cselekvési terv is, az érdemi megvalósítása 

nem kezdődött el sem a 2010-es kormányváltás előtt, sem utána. Az utolsó, az értekezés 

lezárásakor is hatályos stratégia 2013-ban került elfogadásra. A Nemzeti Drogellenes 

Stratégia a korábbiaknál kevesebb konkrétumot tartalmazó, vízióját tekintve azonban 

jóval ambiciózusabb dokumentum. Hatását csak a tervezési időszak végén lehet majd 

megítélni, a cselekvési tervek és a végrehajtáshoz rendelt források ismeretében. 

 

2. Hogyan változtak a kábítószer-probléma kezelésére irányuló jogszabályok a 

rendszerváltást követően? 

Kábítószerekkel foglalkozó paragrafusok számos jogszabályban szerepelnek. Az értekezésben 

a két leginkább releváns jogág, a büntetőjog és a szociális jog változásait vizsgáltam meg.  

A jogalkotó a bűncselekményi tényálláscsoportok megalkotásánál a kábítószerrel 

kapcsolatos bűncselekményeket az egészséget veszélyeztető bűncselekmények körébe 

helyezte el, és a jogtudomány a jellegzetes jogi tárgyának az emberek egészségének 

sérthetetlenségéhez (és a közegészséghez) fűződő társadalmi érdeket tekinti. A kábítószerrel 

kapcsolatos bűncselekmények változásai során jelentős mértékben változtak az adott 

tényállásokhoz rendelt szankciók, de a vizsgált időszak során folyamatosan fennmaradt a 

fogyasztó és kereskedő típusú magatartások, valamint a kábítószerfüggő és nem függő 

elkövetők megkülönböztetése. Sarkalatos jogalkotási témakör volt az elterelés 

intézményének bevezetése, amely lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek 

fennállása esetén az elkövető mentesüljön a büntetőjogi felelősségre vonás szankciói alól. 
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A szociális jog már a Szociális törvény első hatályba lépésekor nevesítette a 

szenvedélybetegeket. A jogszabály közel félszáz módosítása során számos alkalommal 

változtak az erre a célcsoportra irányuló rendelkezések is, a változtatások során 

differenciáltabbá vált a szenvedélybetegek szociális ellátásának rendszere, és egyre nőtt 

azoknak a szakosított és – 2003-tól – alapszolgáltatásoknak a száma, amelyek esetében ők is 

megjelentek a segítségben, támogatásban részesíthető kliensek sorában. 

 

3. Milyen különbségek azonosíthatók be a különböző kormányok kábítószer-politikai 

tevékenységében? Voltak-e kiemelkedően eredményes vagy kudarcos periódusok a 

vizsgált időszakban? 

A különböző forrásokból származó információk alapján megállapítható, hogy a kábítószerügy 

kormányzati kezelésének különbségeit nem a pártállással, hanem problémakezelés 

aktuális fázisával lehet magyarázni. Álláspontom szerint a vizsgált időszak kábítószer-

politikájában három fázis különíthető el: 1. 1990-1997: az útkeresés időszaka. A kábítószer-

probléma iránti politikai érdeklődés a prevalenciaértékekkel párhuzamosan nőtt. Létrejött a 

kábítószerügyi koordináció első kormányzati csúcsszerve, cizelláltabbá váltak a 

problémakezelésre irányuló jogszabályok és szélesedett a kezelési és ellátási spektrum. 

Hiányzott viszont az átfogó és potens koordináció, illetve a tényalapú és stratégiai tervezés.  2. 

1998-2009: az építkezés időszaka. Ekkor alakultak ki a probléma-kezelés meghatározó 

intézményei: Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok, illetve a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó 

Központ. A kábítószerügyi koordináció ekkor érte el a legmagasabb kormányzati pozícióját, a 

költségvetési források – főleg a 2003-as és 2004-es költségvetési időszakban – jelentősebbek 

voltak, mint a megelőző vagy a rákövetkező időszakban. 3. 2010-2014: az erózió kora. Az 

időszak jelentős részében hiányzott a legfelsőbb szintű stratégiai dokumentum, amely 

igazodási pontként szolgálhatott volna a szakmai és politikai szereplők számára. A terület 

költségvetési támogatása csökkent, az intézmények átalakulása jellemzően a kisebb és olcsóbb 

szervezetek irányába történő elmozdulást jelentette. A kábítószerügyi koordináció 

legmagasabb beosztású vezetője egy minisztériumi osztályvezető.  

Az eredményesség tekintetében nehéz egyértelműen állást foglalni. Ez részben a probléma 

jellegéből fakad: azt, hogy a megelőzésre fordított összegek növelésének vagy csökkentésének 

milyen hatása volt, jó esetben is csak több évtized távlatából lehet megítélni. Egy másik példát 

említve: ha szélesedik a büntetőszankciókkal sújtott cselekmények köre, más tényezők 

változatlanul maradása esetén csökkenni fognak a korábban is szankcionált cselekmények 
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felderítésére jutó erőforrások. Az adott politikai cselekvés eredményessége helyett 

célravezetőbb annak következményekről beszélni.   

 

4. Kik voltak a magyarországi kábítószer-politika alakításának kulcsszereplői? Melyek 

a terület legfontosabb intézményei és szervezetei? 

A kábítószerügyi intézményrendszer keresztmetszeti ábrája komplex képet mutat, amit tovább 

bonyolít az egyes elemeket érintő változások sora. A kutatás során az alábbi hét kategória 

került kialakításra, ebbe a tipológiába sorolva vizsgáltam a területen működő intézményeket 

és szervezeteket: 

1. A kábítószerügyi egyeztetés állami és helyi színterei: Kábítószerügyi Tárcaközi 

Bizottság, Kábítószerügyi Koordinációs [Tárcaközi] Bizottság, Kábítószerügyi Tanács, 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

2. Országgyűlési bizottságok: A kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében 

létrehozandó országgyűlési eseti bizottság, Ifjúsági és sportbizottság kábítószerügyi 

albizottsága, A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című 

dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való 

összehangolását előkészítő eseti bizottság, Kábítószerügyi eseti bizottság  

3. Állami irányítású szakmai szervezetek: Országos Addiktológiai Intézet, Országos 

Addiktológiai Centrum, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet/Iroda, Egészségügyi 

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Kábítószerügyi Főosztály, Nemzeti Kábítószer 

Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ 

4. Szakmai szervezetek: Addiktológiai Szakmai Kollégium, Magyar Narkológiai 

Társaság, Magyar Addiktológiai Társaság, Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, 

Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, 

Ártalomcsökkentők Szakmai Közhasznú Egyesülete, Drogambulanciák Szakmai 

Szövetsége 

5. Meghatározó civil szervezetek és intézmények: Társaság a Szabadságjogokért, 

Kendermag Egyesület, Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület és a Drogszakmai 

Civil Ombudsman 

6. A globális kábítószer-politika meghatározó szereplői: Az ENSZ Kábítószer-

ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala, Az ENSZ Kábítószer Bizottsága, Nemzetközi 

Kábítószer-ellenőrzési Szerv 

7. Meghatározó szereplők az európai kábítószer-politikában: Pompidou Csoport, 

Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, Horizontális 

Drogügyi Munkacsoport, Civil Drogügyi Fórum 
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Egy további kategóriában meg lehetne még említeni a szenvedélybeteg-ellátás, illetve a 

drogprevenció területén működő szervezeteket, amelyek közül több nemcsak valamelyik 

szakmai ernyőszervezeten keresztül, hanem direkt módon is részt vállal a kábítószer-politika 

alakításában. A nehézséget egy ilyen kategória esetében a túlságosan nagy – az értekezés 

kereteit meghaladó – elemszám jelenti. 

Az egyéni szereplők közül elsősorban azokat a szakembereket lehet kiemelni, akik nemzeti 

kábítószer- vagy drogkoordinátori pozícióban dolgoztak, illetve a fentiekben felsorolt 

intézményekben vezetői tisztséget töltöttek be.  

 

5. Melyek voltak a meghatározó témakörei a kábítószer-problémát érintő országgyűlési 

felszólalásoknak? 

Az Országgyűlés kábítószerügyi diskurzusának rekonstruálása során több, mint 2000 releváns 

felszólalás tartalmát elemeztem.  A szógyakoriság-vizsgálat eredményei alapján négy 

központi jelentőségű témakört sikerült beazonosítani: fiatalok, bűncselekmények és 

azok szankcionálása, megelőzés, illetve kezelés és ellátás. A témakörökhöz kapcsolódó 

kifejezésekből kialakított kódok a vizsgált időszak éveiben, illetve ciklusaiban az előbb 

ismertetett felsorolásnak megfelelően korrelálnak az adott időszak összes kábítószerügyi 

felszólalásával. A vizsgált felszólalások két leginkább meghatározó elemét a fiatal és a bűn kód 

jelenti, amelyek a felszólalások 45-46%-ában jelennek meg.  

A vizsgált hat országgyűlési ciklusban eltérőek voltak a kábítószerügyi felszólalások tematikus 

csomópontjai. A rendszerváltozást követő időszakban a kriminalizáló szemlélet dominált. A 

fiatalok említésének aránya a 2002-2006 közötti ciklusban volt a legmagasabb, ekkor minden 

országgyűlési frakció esetében többségben voltak az olyan kábítószerügyi felszólalások, 

amikor beszéltek a fiatalokról is. A megelőzés és a kezelés-ellátás témakörei a 2006-2010 

közötti ciklusban kerültek elő a legnagyobb arányban.  

1990 májusa és 2014 júniusa között összesen 682 olyan ülésnap volt, amikor legalább egy 

kábítószerügyi felszólalás elhangzott. Ezeknek a felszólalásoknak a 21,5%-a a 10 legtöbb 

felszólalást generáló ülésnapon hangzott el. A legtöbb felszólalást és a legintenzívebb 

vitákat a büntetőjogi változtatások, a stratégiai dokumentumok és a szakbizottságok 

jelentései generálják. A legtöbb felszólalást a legnagyobb frakcióval rendelkező pártok, az 

MSZP és a Fidesz jegyzik, egyéni képviselők vonatkozásában két kisebb támogatottságú párt 

szakpolitikusa, Gusztos Péter (SZDSZ) és Pettkó András (MDF/független) volt a leginkább 

aktív.  
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6. Milyen töréspontok jellemzik a magyarországi kábítószer-politikát? 

A kutatómunka során az alábbi töréspontokat sikerült beazonosítani: 

1. Eltérések a kábítószer-jelenség értelmezésében. A fogyasztói oldali kábítószeres 

cselekmények megítélésben egyértelmű, bár nem szélsőségesen eltérő különbségek 

vannak a kábítószer-politikai színtér szereplői között. Az eltérések az alapvetően 

prohibicionista szemléleten belül vannak, a szankciókkal kapcsolatban nem azok 

fenntartása, hanem azok mértéke jelenti a töréspontot. A legalizációs elképzelések 

támogatottsága elenyésző az érdemi politikai befolyással rendelkező szereplők 

körében. 

2. Az addiktológia multidiszciplinaritása. Az addiktológia diszciplináris sajátosságai 

miatt számos tudományág képviselője érezheti kompetensnek magát a kábítószer-

problémák kezelésének területén. Az eltérő elméleti keretek, illetve a különböző 

módon figyelembe vett tények eredményeként máshová kerülnek a hatékonynak vélt 

problémakezelés súlypontjai. A szakemberek közötti ellentmondások leképeződnek a 

politikai szereplők körében is, egyúttal lehetőséget biztosítanak arra, hogy egymástól 

teljesen eltérő álláspontok is tudományos alátámasztottsággal legyenek indokolhatók. 

3. Generációs problémák. A rendszerváltozás sajátos szerepe miatt Magyarországon 

különösen hangsúlyos a kábítószer-problémák generációs jellege. Azoknak a körében, 

akik az első szerhasználatra jellemző életszakaszukat még az államszocializmusban 

élték át, elenyésző azoknak az aránya, akik sajátélmény tapasztalatokkal rendelkeznek. 

Ezzel szemben a fiatal felnőttek körében, akiknek a politikai képviselete nem 

meghatározó jelentőségű, az életprevalencia érték eléri a 25%-ot.  

4. Eltérő külföldi minták a kábítószer-problémák kezelésében. A kábítószer-

problémák kezelésének területén nincsenek az eltérő kulturális, társadalmi, gazdasági 

vagy területi feltételrendszerekben univerzálisan alkalmazható receptek. Sok 

államigazgatási területen az uniós tagság olyan keretrendszert jelent, ami adott 

irányba rendezi a problémakezelést, de a kábítószer-politika nem ilyen: a tagállamok 

mozgástere kellően nagy ahhoz, hogy egymástól jelentős mértékben eltérő 

megoldásokat érvényesítsenek, amelyek egyúttal hivatkozási alapként szolgálhatnak 

az útkereső fázisban lévő egyéb országok számára.    

5. Bizonytalan helyzet a kormányzati struktúrában. A kábítószerügyi koordinációt 

érintő vertikális és horizontális változtatások csökkentették a terület érdekérvényesítő 

képességét.  

  



 

 
232 

Irodalomjegyzék 

Szakirodalmak 

2010-es Éves Jelentés az EMCDDA számára. (2010). Budapest: Nemzeti Drog Fókuszpont 
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/nr_10_hu.pdf (2013. október 4.) 

2012-es Éves Jelentés az EMCDDA számára. (2012). Budapest: Nemzeti Drog Fókuszpont 
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2012.pdf (2013. 
október 4.) 

2013-as Éves Jelentés az EMCDDA számára. (2013). Budapest: Nemzeti Drog Fókuszpont 
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2013_HU1.pdf 
(2014. február 8.)  

2014-es Éves jelentés (2013-as adatok) az EMCDDA számára (2014). Budapest: Nemzeti Drog 
Fókuszpont http://drogfokuszpont.hu/wp-
content/uploads/EMCDDA_jelentes_2014.pdf (2015. január 13.) 

Ágh Attila (1994). Közpolitika. In: Gyurgyák János (szerk.) Mi a politika? Budapest: Századvég 
Kiadó 

An overview of the treatment demand key indicator. (2009). Lisszabon: EMCDDA 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_67065_EN_EMCDDA-TDI-
overview.pdf (2015. január 4.) 

ÁSZ Egyesület (2007). Cselekvési Javaslatok. 
http://drogriporter.hu/files/drogriporter/ASZ_javaslatok.pdf  (2015. január 10.) 

Arnold Petra, Paksi Borbála (2007). Erőforrás- és igényfelmérés a MADÁSZSZ tagszervezetek 
körében. 
http://www.madaszsz.hu/images/kutatas/eroforras%20igeny%20felmeres_kutbeszm
.pdf (2015. május 9.) 

B. Erdős Márta, Kelemen Gábor, Csürke József és Borst, Joan (szerk.) (2011a). Reflective 
Recovery. Health Learning in Twelve Step Communities. Budapest: Oriold és Társai 
Kiadó 

B. Erdős Márta, Madácsy József, Mucsi Georgina, Molnár Dániel, Csürke József, Mándi 
Nikoletta, Kelemen Gábor, Brettner Zsuzsanna (2011b) The Power of 12-Step 
Fellowships and Anti-alcoholism Clubs in Hungary: A Comparative Qualitative Study. 
In: B. Erdős Márta, Kelemen Gábor, Csürke József és Borst, Joan (szerk.) Reflective 
Recovery: Health Learning in Twelve Step Communities. Budapest: Oriold és Társai 
Kiadó, 2011. pp. 109-146. 

B. Erdős Márta, Kelemen Gábor, Szijjártó Linda (2015). A terápiás közösségek értékelésének 
kérdései. A TC-k az egészségtanulás szolgálatában. Szociális Szemle (8)1-2:41-75. 

Bácskai Erika, Gerevich József (1993). Adalékok a magyarországi droghelyzet tisztázásához. 
Esély, 1993/6:46-51. 

Bácskai Erika, Gerevich József, Rózsa Sándor (2001). Az Európai Addikció Súlyossági Index 
kézikönyve. Budapest: Drogambulanciák Szakmai Szövetsége Tanácsa 

Balogh Ágnes (2007). A bűncselekmény fogalma, a bűntett és a vétség. In: Balogh Ágnes – 
Kőhalmi László: Büntetőjog I. Általános rész (2. átdolgozott kiadás). Budapest–Pécs: 
Dialóg Campus Kiadó 

Balogh Ágnes, Gál István László, Hornyák Szabolcs, Kőhalmi László, Nagy Zoltán és Tóth 
Mihály (2010). Magyar Büntetőjog Általános Rész. Budapest: Osiris Kiadó 

http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/nr_10_hu.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2012.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2013_HU1.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2014.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2014.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_67065_EN_EMCDDA-TDI-overview.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_67065_EN_EMCDDA-TDI-overview.pdf
http://drogriporter.hu/files/drogriporter/ASZ_javaslatok.pdf
http://www.madaszsz.hu/images/kutatas/eroforras%20igeny%20felmeres_kutbeszm.pdf
http://www.madaszsz.hu/images/kutatas/eroforras%20igeny%20felmeres_kutbeszm.pdf


 

 
233 

Bánlaki Dalma Stella (2012). „Eltorzult a drogszakma” – Drogcsata Magyarországon III. 
Mandiner, 2012. február 22. 
http://mandiner.hu/cikk/20120222_magyarorszagon_eltorzult_a_drogszakma (2014. 
november 28.) 

Bayer József (1999). A politikatudomány alapjai. Budapest: Napvilág Kiadó 

Bogád Zoltán és Zsolt Melinda (2007). Kóka: Nem Horn Gyulától kérnék tanácsokat. Index.hu, 
2007. február 7. http://index.hu/belfold/koka0207/ (2015. március 10.) 

Buda Béla (é.n.) Alkohol: Kultúra és politika – történeti vetületben. Diasor. 
http://slideplayer.hu/slide/2237704/ (2014. október 29.)  

Buda Béla (2009). Előszó. In: Felvinczi Katalin – Nyírády Adrienn (szerk.). Drogpolitika 
számokban. Budapest: L’Harmattan 

Buda Béla (2005a). Alkoholpolitikai koncepció (javaslat). Addiktológia 4(2):204-211. 

Buda Béla (2005b). Alkoholpolitika és –stratégia (koncepció-javaslat). Addiktológia 4(2):212-
222. 

Busa Csilla, Füzesi Zsuzsanna, Kesztyüs Márk és Tistyán László (2009). Kirekesztés és 
kirekesztődés – a droghasználók társadalmi megítélése. Kapocs, 8(41):2-13. 

Cullen, D. M., Skoupy, J., Rubin, J., Hoorens, S., Disley, E. & Rabinovich, L. (2012). Assessment 
of the implementation of the EU Drugs Strategy 2005—2012 and its Action Plans. 
Cambridge/Brüsszel: RAND Europe 

Csizmadia Ervin (2008). Politikatudomány és politikai elemzés. Budapest: Századvég Kiadó 

Csizmár Gábor (2007). Emlékeztető a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság 2007. május 24-
én, csütörtökön, 10 órakor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest, 
Akadémia u. 3.) Klubtermében megtartott üléséről. Budapest: SZMM KKB 
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=16404&articleID=31958&ctag=articlelist&iid
=1 (2014. november 27.) 

Demand Reduction. A Glossary of Terms (2000). New York: United Nations Office for Drug 
Control and Crime Prevention 

Demetrovics Zsolt (2007). Az addiktológia alapfogalmai. In: Demetrovics Zsolt (szerk.) Az 
addiktológia alapjai I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó 27-45. 

Demetrovics Zsolt és Balázs Hedvig (2004). Drogosok. In: Gelsei Gergő, Gergely Vera, Horváth 
Vera és Rácz Márton (szerk.) A láthatatlanság vége. Budapest: Alapítvány a 
Társadalomelméleti Kollégiumért 121-141. 

Demetrovics Zsolt és Rácz József (szerk.) (2008). Partik, drogok, ártalomcsökkentés. 
Kvalitatív kutatások a partiszcénában. Budapest: L’Harmattan Kiadó 

Denzin, N. K. (1978). The Research Act. New York: McGraw-Hill 

Deutsch Tamás (1999). A magyar Médiatörvény Európában. Egyetemi szakdolgozat. 
Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Dombrádi Zita (2012). Hogyan hat a területre az összerendezetlen szakmapolitika, a 
koordináció hiánya? Előadás a Hogyan tovább drogpolitika? című konferencián. 
Budapest: Tölösi Konferencia Központ, 2012. április 27. 

Domokos Tamás, Mahler Balázs és Ruff Tamás (2005). A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
tagjai drogattitűdjének és társadalmi kapcsolatrendszerének vizsgálata 
Magyarországon. Székesfehérvár: Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet   

http://mandiner.hu/cikk/20120222_magyarorszagon_eltorzult_a_drogszakma
http://index.hu/belfold/koka0207/
http://slideplayer.hu/slide/2237704/
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=16404&articleID=31958&ctag=articlelist&iid=1
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=16404&articleID=31958&ctag=articlelist&iid=1


 

 
234 

Downs, W.R., Robertson, J.F. Robertson (1987). Family dynamics and adolescent alcohol use: 
A path analysis with a treatment sample. Journal of Applied Social Sciences, 
1987/12:24–45. 

Elekes Zsuzsanna (2011). Egészségkárosító magatartások és mérési módszerek. Budapest: 
ELTE-BCE http://tatk.elte.hu/file/Elekes.pdf (2015. június 30.) 

Estievenart, G. (2005). The European Union and Drugs: Trafficking, consumption and 
strategies. Conference Proceeding. Hong Kong: International Conference on Tackling 
Drug Abuse 
http://www.nd.gov.hk/en/conference_proceedings/Drugs_proBK_Part1/Drugs_proBK
_Georges.pdf (2011. június 3.) 

Erdmann Gyula (2002). Kossuth Lajos szerepe és jelentősége a reformkor 1840-es éveiben. 
In: Erdész Ádám (szerk.) A magyar függetlenség jelképe. Békés megye 2002. évi ünnepi 
Kossuth-konferenciájának előadásai. Gyula: Békés Megyei Levéltár 27-50. 

Fabók Bálint (2012). Egy link mozgalmár – a Milla-vezér Juhász Péter portréja. Origo, 2012. 
október 29. http://www.origo.hu/itthon/20121026-juhasz-peter-a-milla-vezetojenek-
portreja.html  (2015. március 9.) 

Féderer Ágnes (2004). Kinga kegyelmet kapott. A marihuánát szívó sándorfalvi lány elhagyta 
a kórházat. Népszabadság, 2004. május 6. 

Fekete Sándor (2001). Deviancia és társadalom. Pécs: Comenius 

Felvinczi Katalin (2010). Előszó. In: Vitrai József (szerk.) Büntetés helyett. A büntetőeljárás 
alternatívájaként működő elterelés értékelése. Budapest: L’Harmattan 9-10. 

Felvinczi Katalin – Nyírády Adrienn (szerk.) (2009). Drogpolitika számokban. Budapest: 
L’Harmattan 

Földvári József (1997) Magyar Büntetőjog – Általános Rész. 4., átdolgozott kiadás. Budapest: 
Osiris Kiadó 

French Ágnes (2009). Jogalkotás és jogalkalmazás. In Felvinczi Katalin - Nyírády Adrienn 
(szerk.) Drogpolitika számokban. Budapest: L'Harmattan 

Füzesi Zsuzsanna, Tistyán László és Busa Csilla (2010). Az intézményvezetők, a szakemberek 
és a kliensek körében végzett kutatási eredmények összehasonlítása. In: Vitrai József 
(szerk.) Büntetés helyett. A büntetőeljárás alternatívájaként működő elterelés értékelése. 
Budapest: L’Harmattan 95-104. 

Gable, R. S. (2006). The Toxicity of Recreational Drugs. Scientific American 94:206-208. 

Gajduschek György, Hajnal György (2010). Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet 
gyakorlata. Budapest: HVG-ORAC 

Galambos László (2002). Széllel szemben. Magyar Narancs, XIV/34, 2002. augusztus 22. 

Gallà, M., Gageldonk van, A., Trautmann, F. & Verbraeck, H. (2006). Evaluation of the 
implementation of the Hungarian national drug strategy. Utrecht: Trimbos instituut 

Galliher, J. F., Keys, D. P., Elsner, M. (1998). Lindesmith v. Anslinger: An early government 
victory int he failed war on drugs. Journal of Criminal Law & Criminology 88(2):661-
682. 

Gamboa, A. H. (2005). „Office of National Drug Control Policy - Video News Release” tárgyú 
levél Henry A. Waxman és John W. Olver számára. Washington, D.C.: United States 
Government Accountability Office http://www.csdp.org/research/303495.pdf (2015. 
május 11.) 

http://tatk.elte.hu/file/Elekes.pdf
http://www.nd.gov.hk/en/conference_proceedings/Drugs_proBK_Part1/Drugs_proBK_Georges.pdf
http://www.nd.gov.hk/en/conference_proceedings/Drugs_proBK_Part1/Drugs_proBK_Georges.pdf
http://www.origo.hu/itthon/20121026-juhasz-peter-a-milla-vezetojenek-portreja.html
http://www.origo.hu/itthon/20121026-juhasz-peter-a-milla-vezetojenek-portreja.html
http://www.csdp.org/research/303495.pdf


 

 
235 

Gerevich József (2000). A kémiai addikciók jellegzetességei. In: Németh Attila és Gerevich 
József (szerk.) Addikciók. Budapest: Medicina Könyvkiadó 19-30. 

Gerevich József (szerk.) (2001a). Az adatvédelem kézikönyve addiktológiai szakemberek 
számára. Budapest: Drogambulanciák Szakmai Szövetsége Tanácsa 

Gerevich József (szerk.) (2001b). A metadon-kezelés magyar manuálja. Budapest: 
Drogambulanciák Szakmai Szövetsége Tanácsa 

Gerevich József (szerk.) (2001c). Opiátfüggők fenntartó naltrexonkezelésének kézikönyve. 
Budapest: Drogambulanciák Szakmai Szövetsége Tanácsa 

Gerevich József (2005). A tudomány szolgáltában. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet 
Illyés Sándor Kutató Laboratóriumának tevékenysége. Kézirat. 
http://www.docstoc.com/docs/78395318/A-tudomny-szolglatban-az-Etvs-Lornd-
Tudomnyegyetem-Brczi (2015. május 10.) 

Gitter, W. (1992). Sozialrecht. Ein Studienbuch. München: C.H. Beck Verlag 

Hajnal György (2009). A kábítószerrel kapcsolatos költségvetési kiadások alakulása. In: 
Felvinczi Katalin – Nyírády Adrienn (szerk.). Drogpolitika számokban. Budapest: 
L’Harmattan 375-409. 

Herer, J. (2000). A császár meztelen. A kender hiteles története és a marihuána betiltása, 
avagy hogyan mentheti meg a kender a világot. Budapest: Cactusfilm  

Homicskó Árpád Olivér (2012). A testi és lelki egészséghez való jog elemzése az Alaptörvény 
tükrében. In: Rixer Ádám (szerk.) Állam és közösség. Válogatott közjogi tanulmányok 
Magyarország Alaptörvénye tiszteletére. KGRE, Budapest: KGRE 

Horváth Gergely (2011a). Adatból indikátor. In: Nyírády Adrienn (szerk.) A drogfogyasztás 
nemzetközi indikátorai. Szöveggyűjtemény.  Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_24_A_Drogfogyasztas_
nemzetkozi_indikatorai_szoveggyujtemeny_Szerk_Nyiradi_Adrienn_/ch01.html (2015. 
február 11.) 

Horváth Gergely (2011b). A kábítószer-fogyasztás kulcsindikátorai. In: Nyírády Adrienn 
(szerk.) A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai. Szöveggyűjtemény.  Budapest: 
Budapesti Corvinus Egyetem 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_24_A_Drogfogyasztas_
nemzetkozi_indikatorai_szoveggyujtemeny_Szerk_Nyiradi_Adrienn_/ch01.html (2015. 
február 11.) 

Horváth Gergely Csaba (szerk.) (2014). A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014. 
Budapest: Nemzeti Drog Fókuszpont 

Jámbor Gellért (2014). Az új pszichoaktív anyagok megjelenése, elterjedése és az új 
jelenséggel szembeni lehetséges büntetőeljárás jogi és kriminalisztikai válaszlépések. 
Themis, 2014. december, 89-150 

Jick, T. D. (1979). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. 
Administrative Science Quarterly, 1979. december, vol. 24:602-611 

Juhász Gábor, Tausz Katalin (2012). Szociális jog. Budapest: ELTE TáTK 
http://tatk.elte.hu/file/SZOCIALIS_JOG.pdf (2015. március 29.)  

Kardos Tamás (2010) A vállalhatatlan drogstratégia sajtóvisszhangjai. Drogriporter, 2010. 
december 22. http://drogriporter.hu/mediamonitor/drogstratvisszhang (2014. június 
2.) 

http://www.docstoc.com/docs/78395318/A-tudomny-szolglatban-az-Etvs-Lornd-Tudomnyegyetem-Brczi
http://www.docstoc.com/docs/78395318/A-tudomny-szolglatban-az-Etvs-Lornd-Tudomnyegyetem-Brczi
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_24_A_Drogfogyasztas_nemzetkozi_indikatorai_szoveggyujtemeny_Szerk_Nyiradi_Adrienn_/ch01.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_24_A_Drogfogyasztas_nemzetkozi_indikatorai_szoveggyujtemeny_Szerk_Nyiradi_Adrienn_/ch01.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_24_A_Drogfogyasztas_nemzetkozi_indikatorai_szoveggyujtemeny_Szerk_Nyiradi_Adrienn_/ch01.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_24_A_Drogfogyasztas_nemzetkozi_indikatorai_szoveggyujtemeny_Szerk_Nyiradi_Adrienn_/ch01.html
http://tatk.elte.hu/file/SZOCIALIS_JOG.pdf
http://drogriporter.hu/mediamonitor/drogstratvisszhang


 

 
236 

Kárpáti Endre (1973). Dokumentumok a magyarországi alkoholellenes küzdelemhez. In: 
Orvostörténeti közlemények 66-68. Communicationes de Historia Artis Medicinae. 
Budapest: Medicina Könyvkiadó 273-293. 

Kelemen Gábor (1989). Az alkoholprobléma kezeléstörténetének rövid vázlata. Pszichológia, 
(9)2, 295-326.  

Kelemen Gábor (1994). Az Alcoholics Anonymous avagy a józanság filozófiája. In: Kelemen 
Gábor (szerk.) Az addikciók széles spektruma. Budapest: Országos Alkohológiai Intézet, 
158-171. 

Kelemen Gábor (2001). A drogkérdés társadalmi felépítése és ennek hatása a 
szenvedélybetegek kezelésére (módszertani megfontolások). In: Kelemen Gábor 
(2001). Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Pécs: Pro Pannónia Kiadó 

Kelemen Gábor, Csákiné Király Lívia (2004). Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális 
ellátása. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Kelly, M.P., Morgan, A., Bonnefoy, A., Butt, J., Bergman, V. (2007). The social determinants of 
health: Developing an evidence base for political action. Final Report to World Health 
Organization Commission on the Social Determinants of Health. London: National 
Institute for Health and Clinical Excellence 

Kerényi György (1998). Törvénytervezet a kábítószer-bűnözés ellen: Tiszta Amerika. Magyar 
Narancs, 1998/41. 

Keresztury Tibor (2000). A kivesézett szenvedély (Addictologia Hungarica). Magyar Narancs, 
2000/21. (05.25.) 

Keys, D. P., Galliher, J. F. (2000). Confronting the Drug Control Establishment. Albany, NY: 
State University of New York Press 

Kisszékelyi Ödön (1974). Orvosszakértő feljegyzése a budapesti kábítószerhelyzetről. Levél 
Baranyai Tibor elvtársnak 1974. március 15-én. Magyar Szocialista Munkáspárt Párt és 
Tömegszervezetek Osztálya 
http://www.archivnet.hu/index.php?oldal=2&akt_menu=16&r_id=4&hir_id=49&vev=1
926&vhonap=9 (2015. február 17.) 

Kluck, A.S., Carriere, L., Dallesasse, S., Bvunzawabaya, B.,  English, E., Cobb, M., Borges, Th., 
Zhuzha, K., Fry, D. Pathways of family influence: Alcohol use and disordered eating in 
daughters. Addictive Behaviors, (39)10:1404–1407. doi:10.1016/j.addbeh.2014.05.015 
(2015. április 10.) 

Kurucz Imre (2013). Hogyan tovább, internetpenetráció? NRC szakmai blog. 
http://nrc.hu/internet/hogyan-tovabb-internetpenetracio/ (2015. március 26.) 

Lachenmeier D.W., Rehm, J. (2015). Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, 
cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure approach. Scientific 
Reports, 5:8126 DOI: 10.1038/srep08126 
http://www.nature.com/srep/2015/150130/srep08126/full/srep08126.html (2015. 
február 9.) 

Lajtai László (1999). Drogok a kulturális és pszichiátriai antropológia szemszögéből. Belügyi 
Szemle, XLVII(6):34-49. 

László Dóra (2008). Pszichodráma. Horváth Ágnes hagyatéka: sokan a pszichiátriai 
betegségüket isszák el. Válasz.hu 2008. április 29. 
http://valasz.hu/itthon/pszichodrama-18807/?cikk_ertekel=1&ertekeles=2 (2015. 
február 7.) 

Legát Tibor (2014). A pohár feneke alól – Alkoholizmus Magyarországon II. - A harc. Magyar 
Narancs 2014/30. (07.24.) 

http://www.archivnet.hu/index.php?oldal=2&akt_menu=16&r_id=4&hir_id=49&vev=1926&vhonap=9
http://www.archivnet.hu/index.php?oldal=2&akt_menu=16&r_id=4&hir_id=49&vev=1926&vhonap=9
http://nrc.hu/internet/hogyan-tovabb-internetpenetracio/
http://www.nature.com/srep/2015/150130/srep08126/full/srep08126.html
http://valasz.hu/itthon/pszichodrama-18807/?cikk_ertekel=1&ertekeles=2


 

 
237 

Lévay Miklós (2001). Héják, baglyok, galambok. In: Ritter Ildikó (szerk.) Tanulmányok a 
kábítószer-problémáról. Veszprém: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 46-63.  

Lévay Miklós (2005). Paternalizmus és jogbizonytalanság. Fundamentum, 2005/1:86-98. 

Madácsy József (2013). „A mélypont ünnepe.” Az Anonim Alkoholisták Közössége 
Magyarországon. Doktori értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola  

MADRISZ (2006). A Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségének Alapszabálya. 
http://www.madrisz.hu/dokumentumok/alapszabaly  (2015. február 26.) 

Márta Istvánné (2007). Emlékeztető a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság 2007. június 
28-án, csütörtökön, 10 órakor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054. Budapest, 
Akadémia u. 3.) P1 termében tartott üléséről. Budapest: SZMM KKB 
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=16413&articleID=32200&ctag=articlelist&iid
=1 (2014. november 27.) 

Martin, A., Stenner, P. (2004). Beszéljünk a droghasználatról: Mi a szerepünk nekünk (és a 
résztvevőinknek) a kvalitatív kutatásban? In: Rácz József és Takács Ádám (szerk.) 
(2006). Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések Foucault-i 
perspektívából. Budapest: L’Harmattan 

Mazzoleni, G. (2002). Politikai kommunikáció. Budapest: Osiris 

Mészáros Ádám: Adalékok a jogellenesség – társadalomra veszélyesség kérdésköréhez. 
Jogelméleti Szemle 2008/4. http://jesz.ajk.elte.hu/2008_4.html (2015. február 20.) 

Miksa Lajos (2008). A drogmegelőzés elmélete és gyakorlata Magyarországon. Beszélgetés 
Buda Béla pszichiáterrel és Topolánszky Ákos református lelkésszel. Mester és 
Tanítvány 18:10-18. 

Miller, R. J. (2013). The cannabis conundrum. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America (PNAS) 110(43):17165; doi:10.1073/pnas.1317663110 
(2015. május 14.) 

Miller, W.R., Forcehimes, A.A., Zweben, A. (2011). Treating Addictions. A Guide for 
Professionals. New York, NY: The Guilford Press 

Molnár Dániel (2010). Empirikus kutatási módszerek a szervezetfejlesztésben. Humán 
Innovációs Szemle 2010/1-2:61-72. 

Molnár Dániel (2011a). Politicans on the drug phenomena between 2000-2009 in Hungary. 
In: B. Erdős Márta, Kelemen Gábor, Csürke József, Joan Borst (szerk.) Reflective 
Recovery: Health Learning in Twelve Step Communities. Budapest: Oriold és Társai 
Kiadó, 203-217. 

Molnár Dániel (2011b). Nemzeti drogstratégiák az Európai Unióban. 
http://www.drogstrategia.hu/munkaanyagok (2011. augusztus 3.) 

Molnár Dénes (2005). "Tartalmi eltérések" - Polgári Engedelmességi Mozgalom. Magyar 
Narancs 2005/19. 

Molnár Margit (2009). A szociális jogok aktuális kérdései. Pécs: PTE Bölcsészettudományi Kar 

Mucsi Georgina, Kelemen Gábor (2008). Adalékok az addikció temészettörténetéhez. In: 
Addiktológia, 2008/3-4:238-250. 

Nagy Ferenc (2004). A Magyar Büntetőjog Általános Része. Budapest: Korona Kiadó 

Nagy Ferenc (2005). Tanulmányok a Btk. Általános Részének kodifikációjához. Budapest: 
HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. 

http://www.madrisz.hu/dokumentumok/alapszabaly
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=16413&articleID=32200&ctag=articlelist&iid=1
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=16413&articleID=32200&ctag=articlelist&iid=1
http://jesz.ajk.elte.hu/2008_4.html
http://www.drogstrategia.hu/munkaanyagok


 

 
238 

Németh Zsolt (2012) A rizikótársadalom egy lehetséges kockázatkezelési modellje: a 
kábítószerügyi egyeztető fórum. In: Barabás A. Tünde (szerk.) Tanulmányok Irk Ferenc 
professzor 70. születésnapjára. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 211-226. 

NL (2006). Gyurcsány nem kér a Kendermagosok vizeletéből. Index.hu, 2006. szeptember 12. 
http://index.hu/belfold/pisi0912/ (2015. március 10.) 

Nutt, D., King, L. A., Saulsbury, W., Blakemore, C. (2007) Development of a rational scale to 
assess the harm of drugs of potential misuse. The Lancet 369:1047-1053. 

Nutt, D., King, L. A., Phillips, L. D. (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision 
analysis. The Lancet 376:1558-1565. 

Nussbaum, M. C. (1994). The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. 
Princeton, NJ: Princeton University Press  

OKBI (2006). A kábítószerek világa. Budapest: Országos Kémiai Biztonsági Intézet 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

Országos Epidemiológiai Központ (2005). A Nemzeti Drog Fókuszpont jelentése a 2003. évről 
– II. rész. Epinfo 12(3):21-27. 

Paksi Borbála (2003). Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és 
droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón. Budapest: L’Harmattan 

Paksi Borbála (2007). A magyar társadalom drogérintettsége. In: Demetrovics Zsolt (szerk.) 
Az addiktológia alapjai I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó 255-294. 

Paksi Borbála és Arnold Petra (2007). A magyarországi felnőtt népesség drogérintettsége – új 
fejlemények. Addiktológia 2007 Supplementum 1:49. Elhangzott a Magyar Addiktológiai 
Társaság VI. Országos Kongresszusán (Siófok, 2007. november 22-24.). 

Paksi Borbála (2013). Módszertani dilemmák egy 2013-ban készült lakossági vizsgálat 
szerhasználatra vonatkozó adatai alapján. Elhangzott a Magyar Addiktológiai Társaság 
IX. Országos Kongresszusán (Siófok, 2013. november 21-23.) 
http://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=
15&lang=hu (2015. augusztus 6.) 

Paksi Borbála, Oprics Judit, Magi Anna és Eisinger Andrea (2013). Erőforrás- és igényfelmérés 
a MADÁSZSZ tagszervezetek körében. 
http://www.madaszsz.hu/hirek/tanulmany_madaszsz__szuksegletfelmeres2013.pdf 
(2015. május 9.) 

Pelle Andrea (1996). A tiltás élvezete. Beszélő, 1(7):42-50. 

Peyrot, M. (2002). A társadalmi problémák ciklikus alakulása a drogabúzus példáján. In: Rácz 
József (szerk.) Drog és társadalom. Az addikció mintázatai. Budapest: Új Mandátum 
Könyvkiadó 62-85. 

Polányi Mihály (1997). A hallgatólagos dimenzió. In: Polányi Mihály (1997). Tudomány és 
ember. Budapest: Argumentum  

Posta János (2002). A KEF és a DAT. http://www.indit.hu/publikaciok/16 (2014. szeptember 
29.) 

Rácz József (1988). A drogfogyasztó magatartás. Budapest: Medicina Kiadó 

Rácz József (1999). Addiktológia. Tünettan és intervenció. Budapest: Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 

Rácz József (2005). Ártalomcsökkentő drogpolitika. Magyar Tudomány 2005/8:1010-1016. 

Rácz József és Takács Ádám (2006). (szerk.) Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi 
közeg: Elemzések foucault-i perspektívából. Budapest: L’Harmattan 

http://index.hu/belfold/pisi0912/
http://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=15&lang=hu
http://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=15&lang=hu
http://www.madaszsz.hu/hirek/tanulmany_madaszsz__szuksegletfelmeres2013.pdf
http://www.indit.hu/publikaciok/16


 

 
239 

Reagan, R. (1989). Remarks at the Nancy Reagan Drug Abuse Center Benefit Dinner in Los 
Angeles, California. 
http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1989/010489a.htm (2015. június 
3.) 

Reuter P. (1992). Hawks Ascendant: The Punitive Trend of American Drug Policy. Daedalus 
(121)3:15-52.  

Ritter Ildikó (2001). Drogpolitikai modellek. In: Ritter Ildikó (szerk.) Tanulmányok a 
kábítószer-problémáról. Veszprém: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 30-45.  

Room, R. (2014). Legalizing a market for cannabis for pleasure: Colorado, Washington, 
Uruguay and beyond. Addiction 109(3):345-351. 

Sárosi Péter (2007). Ártalomcsökkentés: szemlélet és gyakorlat. A Nemzeti Drogmegelőzési 
Intézet által 2007. október 15-16-án megrendezett Ártalomcsökkentés című képzésén 
elhangzott előadás prezentációja. 
http://kef.hu/Controls/Download.aspx?attId=693ae9d2-8a3a-46ac-bc8f-
80866d738536 (2015. január 10.) 

Sebestyén Edit, Sós Ilka, Hábencius Judit (2008). Kézikönyv a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumok számára. (2., átdolgozott kiadás) Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 

Simon Katalin (2009). Drogok a gyógyítás szolgálatában – Interjú Dr. Bayer Istvánnal. NDI-
SZIP http://www.ndi-szip.hu/News.aspx?newsid=d8d0bfdc-c656-444d-a004-
de6200ad6649 (2014. december 22.) 

Strang, J., Babor, T., Caulkins, J., Fischer, B., Foxcroft, D., Humphreys, K. (2012). Drug policy 
and the public good: evidence for effective interventions. The Lancet 379:71-83. 

Szalai Anna (2010). Drogstratégia: Ideológiai szakítás? Nol.hu 2010. december 20. 
http://nol.hu/belfold/drogstrategia__ideologiai_szakitas_-921651 (2014. november 
20.) 

Szöllősi Gábor (2012). A társadalmi problémák konstrukcionista elméletének alapjai. Miskolc: 
Z-Press Kiadó 

Tolnai Kálmán (1986). Kábulat. Budapest: Népszava 

Topolánszky Ákos (2009). A magyarországi drogpolitika keretei és a nemzeti drogstratégia. 
In: Felvinczi Katalin – Nyírády Adrienn (szerk.). Drogpolitika számokban. Budapest: 
L’Harmattan 11-56. 

Topolánszky Ákos, Felvinczi Katalin, Paksi Borbála és Arnold Petra (2010). A magyarországi 
drogterápiás intézetek tevékenysége. Kutatási beszámoló. 
http://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=
40&lang=hu (2015. március 30.) 

Tóth Eszter Zsófia (2010). Fiatalok és a kábítószer az 1970-es évek Budapestjén. archívNET. 
XX. századi történeti források, (10)5 
http://www.archivnet.hu/pp_hir_nyomtat.php?hir_id=49  (2015. február 13.) 

Sárosi Péter, Takács István Gábor (2005). A rombolás mítoszai és a valóság kreativitása. 
Beszélő, 10(5) http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-rombolas-mitoszai-es-a-valosag-
kreativitasa  (2009. 04.18) 

Schmidbauer, W., vom Scheidt, J. (2004). Handbuch der Rauschdrogen. Frankfurt am Main: 
Fischer Verlag 

Széchenyi István (1840). Selyemrül. Pest: Trattner és Károlyi betüivel 
http://mek.oszk.hu/11600/11618/11618.pdf (2014. november 7.) 

http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1989/010489a.htm
http://kef.hu/Controls/Download.aspx?attId=693ae9d2-8a3a-46ac-bc8f-80866d738536
http://kef.hu/Controls/Download.aspx?attId=693ae9d2-8a3a-46ac-bc8f-80866d738536
http://www.ndi-szip.hu/News.aspx?newsid=d8d0bfdc-c656-444d-a004-de6200ad6649
http://www.ndi-szip.hu/News.aspx?newsid=d8d0bfdc-c656-444d-a004-de6200ad6649
http://nol.hu/belfold/drogstrategia__ideologiai_szakitas_-921651
http://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=40&lang=hu
http://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=40&lang=hu
http://www.archivnet.hu/pp_hir_nyomtat.php?hir_id=49
http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-rombolas-mitoszai-es-a-valosag-kreativitasa
http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-rombolas-mitoszai-es-a-valosag-kreativitasa
http://mek.oszk.hu/11600/11618/11618.pdf


 

 

240 

Tózsa István (2011). E-közigazgatás Európában – jelen és jövő. Vezetéstudomány, XLII. évf. 3. 
szám 10-18. 

Urbán László (1995). Közcélú szabályozás hatáselemzése. (Public policy elemzés). 
Közgazdasági Szemle, 42(3):270-278. 

van de Wijngaart, G. (1990). The Dutch Approach: Normalization of Drug Problems. The 
Journal of Drug Issues. 20(4):667-678. 

Vavró István (2002). Kábítószerrel történő visszaélés miatt elítéltek. Demográfia 45(2-
3):304-318. 

Veér András, Nádori Gergely, Erőss László (2000). Alternatív drogstratégia. Budapest: 
Animula Kiadó (2., bővített kiadás: 2001.) 

Vitrai József (2009). A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” 
megvalósulásának dokumentum és mélyinterjú-elemzésen alapuló értékeléséről. 
Budapest: EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. 

Vitrai József (szerk.) (2010). Büntetés helyett. A büntetőeljárás alternatívájaként működő 
elterelés értékelése. Budapest: L’Harmattan 

Vizi E. Szilveszter (2005). Kábítószerek - a kreativitás mítosza és a rombolás valósága. 
Mindentudás Egyeteme, VI. szemeszter, 2005.03.07 

Yip, S. W., Potenza, M. N. (2009). Understanding „Behavioral Addictions”: Insights from 
Research. In: Ries, R. K., Fiellin D. A. Miller, S. C., Saitz, R. (eds.). Principles of Addiction 
Medicine. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins 

Zinberg, N. (2005). Függőség és kontroll. Drog, egyén, társadalom. Budapest: Nyitott 
Könyvműhely Kiadó - NDI 

 

Jogforrások179 

1/1968. (V. 12.) BM-EüM együttes rendelet a kábítószer termelésének, gyártásának, 
feldolgozásának, forgalomba hozatal raktározásának és használatának 
szabályozásáról http://www.boon.hu/2007/02/k_b_t_szer_jogszab_ly.pdf 

1/2007. számú BJE határozat http://www.lb.hu/hu/joghat/12007-szamu-bje-hatarozat  

2/1990. (II. 18.) AB határozat http://abi.atlatszo.hu/index.php?menu=17&dok=9478  

2/2003. számú BJE határozat http://www.lb.hu/hu/joghat/22003-szamu-bje-hatarozat  

4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet a pszichotrop anyagok gyártásáról, 
feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és 
használatáról http://www.vitalitas.hu/?ctype=5&did=3194&cid=42  

5/1998. számú BJE határozat http://www.lb.hu/hu/joghat/51998-szamu-bje-hatarozat  

7/2000. (III. 23.) AB határozat. In: Németh János, Pálffy Ilona (szerk.) (2001) Az 
Alkotmánybíróság határozatai 2000. Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó 49-55. 

8/1990. (IV. 23.) AB határozat http://halmaigabor.hu/dok/155_8_1990.doc  

                                                           
179 A jogforrások esetében feltüntetett, 2015. májusi állapotot rögzítő URL-ek a könnyebb ellenőrizhetőség 
érdekében szerepelnek az irodalomjegyzékben, a dolgozat elkészítésekor a PTE Állam- és Jogtudományi Kar 
által licenszelt Ügyvéd Jogtárat használtam. (Az URL nélkül szerepeltetett jogforrások jogosultság hiányában 
nem érhetők el az interneten.)    

http://www.boon.hu/2007/02/k_b_t_szer_jogszab_ly.pdf
http://www.lb.hu/hu/joghat/12007-szamu-bje-hatarozat
http://abi.atlatszo.hu/index.php?menu=17&dok=9478
http://www.lb.hu/hu/joghat/22003-szamu-bje-hatarozat
http://www.vitalitas.hu/?ctype=5&did=3194&cid=42
http://www.lb.hu/hu/joghat/51998-szamu-bje-hatarozat
http://halmaigabor.hu/dok/155_8_1990.doc


 

 
241 

13/2002. (III. 20.) AB határozat http://www.opten.hu/13-2002-iii-20-ab-hatarozat-
j24981.html  

19/2005. (IV. 14.) OGY határozat a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma 
visszaszorítására” című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő 
Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról 
http://www.complex.hu/kzldat/o05h0019.htm/o05h0019.htm  

28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó 
Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről 
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/28_2004_korm_rend.pdf  

47/2000. (XII. 14.) AB határozat http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A00H0047.AB  

54/2004. (XII. 13.) AB határozat http://www.mat.org.hu/jogianyagok/54.2004.AB.hat.pdf  

57. BK vélemény a kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása miatti büntetőjogi 
felelősségről http://www.lb.hu/hu/kollvel/57-bkv  

57/2005. (VI. 10.) OGY határozat a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma 
visszaszorítására” című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő 
Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról 
szóló 19/2005. (IV. 14.) OGY határozat módosításáról 
http://www.complex.hu/kzldat/o05h0057.htm/o05h0057.htm    

96/2000. (XII. 11.) OGY határozat a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített 
nemzeti stratégiai program elfogadásáról 
http://www.complex.hu/kzldat/o00h0096.htm/o00h0096.htm  

111/1996. (XII. 19.) OGY határozat a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében 
létrehozandó országgyűlési eseti bizottság felállításáról 
http://www.complex.hu/kzldat/o96h0111.htm/o96h0111.htm  

125/1997. (XII. 18.) OGY határozat a Kábítószer-fogyasztás Visszaszorítása Érdekében 
Létrehozott Eseti Bizottság jelentéséről 
http://www.complex.hu/kzldat/o97h0125.htm/o97h0125.htm  

257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 
módosításáról https://osap.nive.hu/docs/257_2010_XI_9.pdf  

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900288.KOR  

1002/2007. (I. 18.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról 
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=899&articleID=4186&ctag=articlelist&iid=1  

1013/1991. (II. 28.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság felállításáról 

1039/1998. (III. 31.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság létrehozásáról 
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/1039_1998_korm_hat.pdf  

1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159228.238125  

1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Tanácsról. Magyar Közlöny 
2013/36:3590-3592 

1091/2003. (IX. 9.) Korm. határozat az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség 
Európai Megfigyelő Központja magyar nemzeti adatszolgáltató és kapcsolattartó 
szervének létrehozatalával kapcsolatos feladatokról http://drogfokuszpont.hu/wp-
content/uploads/1091_2003_korm_hat.pdf   

http://www.opten.hu/13-2002-iii-20-ab-hatarozat-j24981.html
http://www.opten.hu/13-2002-iii-20-ab-hatarozat-j24981.html
http://www.complex.hu/kzldat/o05h0019.htm/o05h0019.htm
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/28_2004_korm_rend.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A00H0047.AB
http://www.mat.org.hu/jogianyagok/54.2004.AB.hat.pdf
http://www.lb.hu/hu/kollvel/57-bkv
http://www.complex.hu/kzldat/o05h0057.htm/o05h0057.htm
http://www.complex.hu/kzldat/o00h0096.htm/o00h0096.htm
http://www.complex.hu/kzldat/o96h0111.htm/o96h0111.htm
http://www.complex.hu/kzldat/o97h0125.htm/o97h0125.htm
https://osap.nive.hu/docs/257_2010_XI_9.pdf
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900288.KOR
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=899&articleID=4186&ctag=articlelist&iid=1
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/1039_1998_korm_hat.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159228.238125
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/1091_2003_korm_hat.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/1091_2003_korm_hat.pdf


 

 
242 

1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó 
eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140598.259964  

1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó 
eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. 
határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140896.259159  

1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/1949.pdf  

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=97800004.tv  

1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
hatálybalépéséről és végrehajtásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=97900005.TVR  

1979. évi 25. törvényerejű rendelet a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi 
február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97900025.TVR  

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV  

1993. évi XVII. törvény a büntető jogszabályok módosításáról 
http://www.complex.hu/kzldat/t9300017.htm/t9300017.htm  

1997. évi LXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
módosításáról http://www.complex.hu/kzldat/t9700073.htm/t9700073.htm  

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV  

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=99800019.TV  

1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800025.TV  

1998. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 
http://www.complex.hu/kzldat/t9800036.htm/t9800036.htm  

1998. évi LXXXVII. törvény a büntető jogszabályok módosításáról 
http://www.complex.hu/kzldat/t9800087.htm/t9800087.htm  

1998. évi LXXXVI. törvény a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az 
Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges 
törvénymódosításokról 
http://www.complex.hu/kzldat/t9800086.htm/t9800086.htm  

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000025.TV  

2001. évi CXXI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 
http://www.complex.hu/kzldat/t0100121.htm/t0100121.htm  

2003. évi II. törvény a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról http://www.complex.hu/kzldat/t0300002.htm/t0300002.htm  

2004. évi CXXXI. törvény a büntető jogszabályok módosításáról 
http://www.complex.hu/kzldat/t0400131.htm/t0400131.htm  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140598.259964
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140896.259159
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/1949.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=97800004.tv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=97900005.TVR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97900025.TVR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://www.complex.hu/kzldat/t9300017.htm/t9300017.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t9700073.htm/t9700073.htm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=99800019.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800025.TV
http://www.complex.hu/kzldat/t9800036.htm/t9800036.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t9800087.htm/t9800087.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t9800086.htm/t9800086.htm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000025.TV
http://www.complex.hu/kzldat/t0100121.htm/t0100121.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t0300002.htm/t0300002.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t0400131.htm/t0400131.htm
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2005. évi XXX. törvény az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező 
jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
módosításáról http://www.complex.hu/kzldat/t0500030.htm/t0500030.htm  

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500095.TV  

2007. évi CLXII. törvény az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 
http://www.complex.hu/kzldat/t0700162.htm/t0700162.htm  

2009. évi LXXX. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 
http://www.complex.hu/kzldat/t0900080.htm/t0900080.htm  

2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A1100161.TV  

2011. évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 
http://www.complex.hu/kzldat/t1100176.htm/t1100176.htm  

2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV 

2119/2002. (IV. 26.) Korm. határozat az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság között a 
Magyar Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő 
Központ munkájában való részvételéről szóló szerződés megkötésének előkészítéséről 

Az egészségügyi miniszter 3/2010. (II. 26.) EüM utasítása az Egészségügyi Engedélyezési és 
közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Egészségügyi Közlöny, 
2010/6. szám 1391-1412. 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2010/6.pdf  

Az emberi erőforrások minisztere 40/2014. (XI. 13.) EMMI utasítása az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
Hivatalos Értesítő, 2014/56. szám 12266-12297. 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/56.pdf  

Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a kábítószer-
prekurzorokról http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX: 
32004R0273&from=HU 

Az Európai Unió Tanácsa 111/2005/EK rendelete (2004. december 22.) a kábítószer-
prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon 
követésére vonatkozó szabályok megállapításáról http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:022:0001:0010:hu:PDF  

Az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a Szerződés 
251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi 
határozat szerinti kiigazításáról http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri= CELEX:32009R0219&from=HU  

 

Országgyűlési jelentések 

J/4084 sz. jelentés a Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről (2007). 
http://www.parlament.hu/irom38/04084/04084.pdf  

J/6554 sz. jelentés a Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről [2007. november – 2008. 
december] (2008). http://www.parlament.hu/irom38/06554/06554.pdf  

http://www.complex.hu/kzldat/t0500030.htm/t0500030.htm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500095.TV
http://www.complex.hu/kzldat/t0700162.htm/t0700162.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t0900080.htm/t0900080.htm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A1100161.TV
http://www.complex.hu/kzldat/t1100176.htm/t1100176.htm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2010/6.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/56.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:%2032004R0273&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:%2032004R0273&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:022:0001:0010:hu:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:022:0001:0010:hu:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=%20CELEX:32009R0219&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=%20CELEX:32009R0219&from=HU
http://www.parlament.hu/irom38/04084/04084.pdf
http://www.parlament.hu/irom38/06554/06554.pdf
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J/8624 sz. jelentés a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti 
stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és 
hatékonyságvizsgálatáról (2004). http://www.parlament.hu/irom37/8624/8624.htm  

J/10980 sz. jelentés a Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről [2008. december – 
2009. október] (2009). http://www.parlament.hu/irom38/10980/10980.pdf  

J/16834 sz. jelentés A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című 
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való 
összehangolását előkészítő eseti bizottság eddigi tevékenységéről (2005). 
http://www.parlament.hu/irom37/16834/16834.pdf  

 

Stratégiai dokumentumok 

A 2013–2020-as időszakra szóló, kábítószer elleni uniós stratégia (2012). Az Európai Unió 
Hivatalos Lapja, C 402, 2012. december 29. 

Alkohol-politika és –stratégia [tervezet] (2009). Budapest: Országos Addiktológiai Centrum 

Az Európai Unió drogstratégiája [2005-2012] 15074/04 Cordrogue 77 (2004). Brüsszel: Az 
Európai Unió Tanácsa 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions on the European Union action 
plan to combat drugs [2000-2004] COM/99/0239 final. (1999). Brüsszel: Európai 
Bizottság 

European Union Drugs Strategy [2000-2004]. 12555/2/99 Cordrogue 64 Rev 2 (1999). 
Brüsszel: Az Európai Unió Tanácsa 

Nemzeti drogstratégia (1998). Budapest: Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság 

Nemzeti Drogstratégia 2012-2020 [tervezet] (2011). Budapest: A „Nemzeti Drogstratégia 
2012 – 2020” Tervezetét kidolgozó Szakértői Munkacsoport 

Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020. Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-
bűnözés ellen. (2013). 

Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására. (2000). Budapest: Ifjúsági és 
Sportminisztérium 

Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére (2009). Az Országgyűlés 106/2009. (XII. 
21.) OGY határozata a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti 
stratégiai programról 

Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2011–2020. [szakértői javaslat] (2011). 
Budapest: A stratégiát kidolgozó szakértői munkacsoport  

 

Honlapok 

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) https://www.unodc.org/  

DAATH - A Magyar Pszichedelikus Közösség Honlapja http://www.daath.hu/  

Drogriporter. A TASZ drogpolitikai oldala http://drogriporter.hu   

INDIT (Integrált Drogterápiás Intézet) Közalapítvány http://www.indit.hu/index.php  

Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 
http://www.emcdda.europa.hu 

http://www.parlament.hu/irom37/8624/8624.htm
http://www.parlament.hu/irom38/10980/10980.pdf
http://www.parlament.hu/irom37/16834/16834.pdf
https://www.unodc.org/
http://www.daath.hu/
http://drogriporter.hu/
http://www.indit.hu/index.php
http://www.emcdda.europa.hu/
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Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok http://www.kef.hu/  

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 
http://www.kekpont.hu/kekpont_drogambulancia/  

Kúria http://www.lb.hu/hu  

Magyar Addiktológiai Társaság (MAT) http://www.mat.org.hu/index.php 

Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége 
http://www.madaszsz.hu/  

Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége http://www.madrisz.hu/  

Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ http://drogfokuszpont.hu/ 

Nemzeti Jogszabálytár http://njt.hu/   

Nodrog (?) honlap http://www.mim.hu/nodrog/  

Országgyűlés http://www.parlament.hu/  

Országgyűlési napló http://www3.arcanum.hu/parlnap/opt/a140523.htm?v=pdf&a=start  

  

http://www.kef.hu/
http://www.kekpont.hu/kekpont_drogambulancia/
http://www.lb.hu/hu
http://www.mat.org.hu/index.php
http://www.madaszsz.hu/
http://www.madrisz.hu/
http://drogfokuszpont.hu/
http://njt.hu/
http://www.mim.hu/nodrog/
http://www.parlament.hu/
http://www3.arcanum.hu/parlnap/opt/a140523.htm?v=pdf&a=start
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Függelék 

1. A kutatás interjúalanyai 

Hazai szakemberek 

Gondi János – matematika-technika szakos tanár, marketingkommunikáció-közgazdász, 
addiktológiai konzultáns; a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek 
Szövetsége elnöke, 2007-2013 között a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság civil 
delegáltja (Skype, 2015. február 5.) 

Felvinczi Katalin, PhD. – pszichológus; 2005-2007 között nemzeti drogkoordinátor, 
kábítószerügyi miniszteri biztos, 2011 januárjáig a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 
igazgatója; 2012-től az EMCDDA igazgatóságának póttagja (Budapest, 2015. január 12.) 

Horváth Gergely Csaba – szociológus, PhD-hallgató, a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 
Kapcsolattartó Központ (Drog Fókuszpont) tudományos elemzője, 2011-től helyettes 
vezetője (Budapest, 2015. január 13.) 

Kassai-Farkas Ákos, dr. med. – pszichiáter, addiktológus, országos addiktológiai főfelügyelő, a 
Magyar Addiktológiai Társaság elnöke (Budapest, 2015. január 27.) 

Koós Tamás, dr. med., MBA – belgyógyász; a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, az Országos 
Addiktológiai Intézet, majd az Országos Addiktológiai Centrum tudományos 
munkatársa, 2011-ben a Nemzeti Drogellenes Stratégiát készítő munkacsoport tagja 
(Budapest, 2015. február 6.) 

Mihaldinecz Csaba – szociális munkás; a Leo Amici Alapítvány egyik alapítója, 1996 és 2012 
között programvezető, majd intézetvezető a komlói Leo Amici 2002 Alapítvány 
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetében (Pécs, 2014. december 11.) 

Molnár Tamás – magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, újságíró, a Kábítószerügyi 
Tárcaközi Bizottság drogprevenciós munkacsoportjának vezetője, a budaörsi és a Pest 
megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke (Budaörs, 2015. január 21.) 

Müller Éva – egészségügyi és szociális alapvégzettséggel rendelkező addiktológiai konzultáns, 
egészségfejlesztő mentálhigiénikus, egészségpolitikus; 2011-től nemzeti 
drogkoordinátor a NEFMI/EMMI főosztályvezető-helyettese, majd osztályvezetője 
(Budapest, 2015. január 15.) 

Pettkó András – technikus, közbeszerzési referens; 2002-2010 között a Magyar Demokrata 
Fórum frakciójában dolgozó, majd független országgyűlési képviselő, a "Nemzeti 
stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak 
az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti 
bizottság (2005-2006), majd a Kábítószerügyi eseti bizottság (2007-2009) tagja (2014. 
december 16.) 

Portörő Péter – magyar-történelem szakos tanár, 2007-2010 között nemzeti drogkoordinátor, 
a kábítószerügyi koordináció munkatársa, osztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, 
majd igazgatója (Budapest, 2014. december 17.) 

Sárosi Péter – történész, 2004-2014 között a Társaság a Szabadságjogokért drogpolitikai 
programjának vezetője, az Eurázsiai Ártalomcsökkentő Hálózat társelnöke, 2007-2013 
között a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság civil delegáltja (Budapest, 2015. január 
27.) 

Sineger Eleonóra, dr. med. – pszichiáter, addiktológus, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke 
(Budapest, 2015. január 15.) 
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Szemelyácz János, dr. med. – addiktológus és pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta; 2000-
től a BMÖ Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglakoztató Közalapítvány 
Integrált Drogterápiás Intézet (INDIT) vezetője, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, 
a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság civil delegáltja (Pécs, 2012. augusztus 14.) 

Szomor Katalin – biológus; az Egészségügyi Minisztérium Kábítószerügyi Osztályának nyug. 
vezetője, 1990-1997 között nemzeti kábítószer koordinátor, az Országgyűlés 
Kábítószerügyi eseti bizottságának szakértője 

Téglásy Kristóf – ifjúságpolitikus, etikatanár, teológus; a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, majd 
az Emberi Erőforrás Minisztérium Ifjúságügyi Főosztályának vezetője, majd a Család-, 
Ifjúsági-, és Népesedéspolitikai Intézet ifjúsági igazgatója (Budapest, 2015. január 23.)  

Topolánszky Ákos – teológus/lelkész, szociológus/szociálpolitikus; a Magyarországi 
Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziójának vezetője, 1999-2003 között 
nemzeti drogkoordinátor, kábítószerügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár, a 
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatója, Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége 
elnöke, 2007-2013 között a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság civil delegáltja, a 
Kábítószerügyi Tanács tagja, az Addiktológiai Országos Szociális Szakmai Kollégium 
tagja (Budapest, 2015. március 2.) 

Vandlik Erika, dr. med. – pszichiátriai, gyermekpszichiátriai, klinikai farmakológiai, 
addiktológiai szakvizsgákkal rendelkező orvos; az Országos Addiktológiai Intézet 
igazgatóhelyettese (2007), 2008-tól az Országos Addiktológiai Centrum vezetője, a 
Nemzeti Drogellenes Stratégiát készítő munkacsoport tagja (Budapest, 2015. február 6.) 

Varga Orsolya, dr. jur. – jogász; 2004-től a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó 
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2. Kábítószerrel kapcsolatok büntetőjogi tényállások  

1999. március 1-jétől hatályos tényállások 

Visszaélés kábítószerrel 

282. § (1) Aki a hatósági előírások megszegésével kábítószert termeszt, előállít, megszerez, 
tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki a hatósági előírások megszegésével kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy 
azzal kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén két évtől nyolc évig, a (2) bekezdés esetén öt évtől tíz 
évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

a) üzletszerűen, 

b) fegyveresen, 

c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként követik el, 

d) tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
felhasználásával követi el, illetve az elkövetés folytán ilyen személy jut kábítószerhez, 

e) nem kábítószerfüggő személy kábítószerfüggő személy felhasználásával követi el. 

(4) A büntetés a (2) bekezdés esetén öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési 
feladatok ellátására rendelt épületek területén, annak környezetében, a fegyveres erők 
vagy a büntetés-végrehajtási szervezet objektumaiban követik el. 

(5) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, a (2) 
bekezdés esetén tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt 

a) jelentős mennyiségű kábítószerre, 

b) bűnszervezet tagjaként vagy megbízásából követik el. 

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a kábítószerrel visszaélés 
bűncselekményének elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(7) Aki kábítószerrel visszaélés elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös 
elkövetésben megállapodik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(8) Ha a kábítószerrel visszaélést csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 
vétség miatt az (1) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka 
vagy pénzbüntetés, a (2) bekezdés szerinti kínálás és átadás elkövetési magatartások 
esetén két évig terjedő szabadságvesztés. 

(9) Aki 

a) a hatósági előírások megszegésével kábítószert fogyaszt, 

b) nagy nyilvánosság előtt kábítószer-fogyasztásra hív fel, 

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

282/A. § (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki a hatósági előírások megszegésével 
kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország 
területén átvisz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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(2) Az a kábítószerfüggő személy, aki a hatósági előírások megszegésével kábítószert kínál, 
átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén öt 
évig terjedő szabadságvesztés, ha bűncselekményt üzletszerűen követik el. 

(4) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén két évtől nyolc évig, a (2) bekezdés 
esetén öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre követik el. 

(5) Az a kábítószerfüggő személy, aki a hatósági előírások megszegésével 

a) kábítószert fogyaszt, illetőleg saját fogyasztása céljából tart, 

b) csekély mennyiségű kábítószert saját fogyasztása céljából előállít, termeszt, megszerez, 

c) csekély mennyiségű kábítószert tizennyolcadik életévét betöltött személynek fogyasztás 
céljából kínál, átad 

vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

(6) Nem büntethető a kábítószerfüggő személy 

a) az (5) bekezdés a) és b) pontja esetén, vagy 

b) ha kábítószer fogyasztásával összefüggő – két évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendő – más bűncselekményt követett el, 

feltéve, ha az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig 
folyamatos, kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésben részesült. 

Kóros szenvedélykeltés 

283. § Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személynek kábító hatású anyag vagy szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt, vagy 
őt arra rábírni törekszik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

Kábítószer készítésének elősegítése 

283/A. § (1) Aki kábítószernek a hatósági előírások megszegésével történő termesztéséhez, 
illetőleg előállításához szükséges, vagy a termesztést, illetőleg az előállítást könnyítő 
feltételeket biztosítja, úgyszintén, aki kábítószer termesztéséhez, előállításához szükséges 
anyagot, terméket, berendezést vagy felszerelést 

a) készít, illetőleg készíttet, 

b) átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki kábítószernek a hatósági előírások 
megszegésével történő termesztéséhez, illetőleg előállításához szükséges, vagy azt 
könnyítő vagyoni értékű gazdasági, műszaki, szervezési ismeretet a kábítószer 
termesztőjének, illetőleg előállítójának a rendelkezésére bocsát. 

(3) Nem büntethető az (1) bekezdés a) pontja esetén, aki – mielőtt a kábítószer 
termesztéséhez, előállításához szükséges anyag, termék, berendezés, felszerelés készítése, 
illetőleg készíttetése a hatóság tudomására jutott volna – a kábítószer készítését elősegítő 
tevékenységét a hatóság előtt felfedi, és az elkészített dolgokat a hatóságnak átadja, 
valamint lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személyek kilétének megállapítását. 
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Visszaélés teljesítményfokozó szerrel vagy módszerrel 

283/B. § (1) Aki nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, jogszabály vagy hatóság 
előírásának megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenység 
körében történő teljesítményfokozás céljából előállít, készít, megszerez, tart, felhasznál, az 
országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, vétséget követ el, és egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki sporttevékenység körében történő 
teljesítményfokozása céljából nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, jogszabály 
vagy hatóság előírásának megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozásnak 
magát aláveti. 

(3) Aki nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, jogszabály vagy hatóság előírásának 
megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenység körében történő 
teljesítményfokozás céljából kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, vétséget 
követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki sporttevékenységet végző személyen 
sporttevékenység körében történő teljesítményfokozás céljából nemzetközi egyezmény, 
nemzetközi szervezet, jogszabály vagy hatóság előírásának megszegésével 
teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást végez. 

(5) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, a (3)–(4) bekezdés esetén bűntett miatt 
öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűncselekményt 

a) üzletszerűen, 

b) bűnszövetségben 

követi el. 

(6) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (5) bekezdés szerint büntetendő, 
akinek a (3)–(4) bekezdésben meghatározott bűncselekménye folytán tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy használ fel teljesítményfokozásra alkalmas szert, illetőleg 
ilyen személyen végez teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást, úgyszintén az is, aki a 
(3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy felhasználásával követi el. 

(7) Az (1) bekezdés esetén nem büntethető, aki, mielőtt a teljesítmény fokozására alkalmas 
szer előállítása, készítése, megszerzése, tartása, az országba behozatala, onnan kivitele, az 
ország területén átvitele a hatóság tudomására jutott volna, a tevékenységét a hatóság 
előtt felfedi, illetőleg az elkészített, megszerzett, tartott, vagy az országba behozott 
teljesítményfokozásra alkalmas szert a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a készítésben, 
megszerzésben, szállításban részt vevő más személyek kilétének megállapítását. 

(8) Nem büntethető, aki teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenysége során 
felhasznált, vagy rajta teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást végeztek, és ezt a 
hatósági orvosi vizsgálat előtt felfedi. 

 

2003. március 1-jétől hatályos tényállások 

Visszaélés kábítószerrel 

282. § (1) Aki hatósági engedély nélkül kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az 
országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 
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a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy 
bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával, 

b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre 

követik el. 

(3) Aki 

a) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet 
követ el, 

b) kábítószer előállításához szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készít, átad, 
forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, az országba behoz, onnan kivisz, az ország 
területén átvisz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 

b) a (2) bekezdés a) pontja esetén bűntett miatt három évig 

terjedő szabadságvesztés. 

282/A. § (1) Aki hatósági engedély nélkül kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy 
azzal kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

a) bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával, 

b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, 

c) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet 
létesítményében 

követik el. 

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. 

(4) Aki 

a) az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet 
követ el, bűntett miatt három évig, 

b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, 
bűntett miatt öt évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(6) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 

b) a (2) bekezdés esetén bűntett miatt öt évig 

terjedő szabadságvesztés. 
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282/B. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy felhasználásával hatósági engedély nélkül kábítószert termeszt, 
előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, 
bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, 

a) ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személynek kábítószert kínál vagy átad, illetve ilyen személy felhasználásával kábítószert 
forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, 

b) ha az elkövető oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési 
feladatok ellátására rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében 
kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 

c) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben követik el. 

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha 

a) a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre, 

b) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben, 
illetve hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva 

követik el. 

(4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló 
előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személynek kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros 
élvezetéhez segítséget nyújt, vagy ilyen személyt erre rábírni törekszik, bűntett miatt 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(7) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 

b) a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés b) pontja esetén bűntett miatt öt évig 

terjedő szabadságvesztés. 

282/C. § (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki hatósági engedély nélkül kábítószert 
termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén 
átvisz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az a kábítószerfüggő személy, aki hatósági engedély nélkül kábítószert kínál, átad, 
forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén öt 
évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben 
követik el. 

(4) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén öt évig, a (2) bekezdés esetén két évtől 
nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre követik el. 

(5) Ha a bűncselekményt a kábítószerfüggő személy csekély mennyiségre követi el, a 
büntetés vétség miatt 
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a) az (1) vagy a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka 
vagy pénzbüntetés, 

b) a (3) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy 
pénzbüntetés. 

283. § (1) Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, 

a) aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy 
tart [282. § (5) bek. a) pont], 

b) aki csekély mennyiségű kábítószert, együttesen történő kábítószer-fogyasztás 
alkalmával kínál vagy átad [282/A. § (6) bek. a) pont], 

c) az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy felhasználásával csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, 
előállít, megszerez vagy tart [282/B. § (7) bek. a) pont], 

d) 

1. az a tizennyolcadik életévét betöltött, de huszonegyedik életévét meg nem haladott 
személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek, illetőleg 

2. az a huszonegyedik életévét meg nem haladott személy, aki oktatási, köznevelési, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület 
területén, illetőleg annak közvetlen környezetében 

csekély mennyiségű kábítószert, együttesen történő kábítószer-fogyasztás alkalmával 
kínál vagy átad [282/B. § (7) bekezdés b) pont első fordulata, ha a bűncselekmény a (2) 
bekezdés a) vagy b) pontjába ütközik], 

e) az a kábítószerfüggő személy, aki 

1. jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, 
előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz [282/C. 
§ (1) bek. és (5) bek. a) pont], illetőleg 

2. csekély mennyiségű kábítószert együttesen történő kábítószer-fogyasztás alkalmával 
kínál vagy átad [282/C. § (2) bek. és (5) bek. a) pont], 

f) az a kábítószerfüggő személy, aki az e) 1. alpontban meghatározott bűncselekménnyel 
összefüggésben – két évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő – más 
bűncselekményt követ el, 

feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig 
folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más 
ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt. 

(2) Az (1) bekezdés b) és d) pontja, valamint e) pontjának 2. alpontja nem alkalmazható, 
ha az elkövetővel szemben a cselekmény elkövetését megelőzően két éven belül legalább 
egy alkalommal kábítószerrel visszaélés miatt indított büntetőeljárás keretében az 
elkövető büntetőjogi felelősségét megállapították, vagy vele szemben a vádemelést 
elhalasztották. 

Visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal 

283/A. § (1) Aki nemzetközi szerződés végrehajtására kiadott jogszabályban a kábítószer 
tiltott előállításához használt vegyi anyagként meghatározott anyagot hatósági engedély 
nélkül előállít, megszerez, tart, felhasznál, forgalomba hoz, azzal kereskedik, az országba 
behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, úgyszintén, aki jogszabályi előírás 
megszegésével ilyen anyagot hatósági engedéllyel nem rendelkezőnek átad, bűntettet követ 
el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 



 

 
254 

(2) Nem büntethető, aki – mielőtt a kábítószer készítését elősegítő tevékenysége a hatóság 
tudomására jutott volna – a cselekményét a hatóság előtt felfedi, az előállított, megszerzett, 
tartott vagy az ország területére behozott dolgokat a hatóságnak átadja, illetőleg a más 
részére átadott, valamint a felhasznált, forgalomba vagy kereskedelembe hozott, az ország 
területén átvitt, vagy az országból kivitt anyag tekintetében lehetővé teszi a kábítószer 
készítésének elősegítésében részt vevő más személy kilétének megállapítását. 

 

Az 54/2004. (XII. 13.) AB határozat után hatályos tényállások 

Visszaélés kábítószerrel 

282. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan 
kivisz, vagy az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy 
bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával, 

b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre 

követik el. 

(3) Aki 

a) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet 
követ el, 

b) kábítószer előállításához szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készít, átad, 
forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, az országba behoz, onnan kivisz, az ország 
területén átvisz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 

b) a (2) bekezdés a) pontja esetén bűntett miatt három évig 

terjedő szabadságvesztés. 

282/A. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet 
követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

a) bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával, 

b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, 

c) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet 
létesítményében 

követik el. 

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. 
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(4) Aki 

a) az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet 
követ el, bűntett miatt három évig, 

b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, 
bűntett miatt öt évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(6) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 

b) a (2) bekezdés esetén bűntett miatt öt évig 

terjedő szabadságvesztés. 

282/B. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy felhasználásával kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az 
országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és két évtől 
nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, 

a) ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személynek kábítószert kínál vagy átad, illetve ilyen személy felhasználásával kábítószert 
forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, 

b) ha az elkövető oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési 
feladatok ellátására rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében 
kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 

c) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben követik el. 

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha 

a) a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre, 

b) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben, 
illetve hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva 

követik el. 

(4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló 
előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személynek kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros 
élvezetéhez segítséget nyújt, vagy ilyen személyt erre rábírni törekszik, bűntett miatt 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(7) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 

b) a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés b) pontja esetén bűntett miatt öt évig 

terjedő szabadságvesztés. 
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282/C. § (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, 
tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, vétséget követ el, és két 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal 
kereskedik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén öt 
évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben 
követik el. 

(4) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén öt évig, a (2) bekezdés esetén két évtől 
nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre követik el. 

(5) Ha a bűncselekményt a kábítószerfüggő személy csekély mennyiségre követi el, a 
büntetés vétség miatt 

a) az (1) vagy a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka 
vagy pénzbüntetés, 

b) a (3) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy 
pénzbüntetés. 

283. § (1) Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, 

a) aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy 
tart [282. § (5) bek. a) pont], 

b)–d)  

e) az a kábítószerfüggő személy, aki 

1. jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, 
előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz [282/C. 
§ (1) bek. és (5) bek. a) pont], illetőleg 

2. 

f) az a kábítószerfüggő személy, aki az e) 1. alpontban meghatározott bűncselekménnyel 
összefüggésben – két évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő – más 
bűncselekményt követ el, 

feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig 
folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más 
ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt. 

(2) 

Visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal 

283/A. § (1) Aki nemzetközi szerződés végrehajtására kiadott jogszabályban a kábítószer 
tiltott előállításához használt vegyi anyagként meghatározott anyagot előállít, megszerez, 
tart, felhasznál, forgalomba hoz, azzal kereskedik, az országba behoz, onnan kivisz, az 
ország területén átvisz, úgyszintén, aki jogszabályi előírás megszegésével ilyen anyagot 
átad, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Nem büntethető, aki – mielőtt a kábítószer készítését elősegítő tevékenysége a hatóság 
tudomására jutott volna – a cselekményét a hatóság előtt felfedi, az előállított, megszerzett, 
tartott vagy az ország területére behozott dolgokat a hatóságnak átadja, illetőleg a más 
részére átadott, valamint a felhasznált, forgalomba vagy kereskedelembe hozott, az ország 
területén átvitt, vagy az országból kivitt anyag tekintetében lehetővé teszi a kábítószer 
készítésének elősegítésében részt vevő más személy kilétének megállapítását. 
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A vizsgált időszak végén, 2014-ben hatályos tényállások 

Kábítószer-kereskedelem 

 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt 
két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

 a) bűnszövetségben, 

 b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy 

 c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
létesítményében 

követik el. 

 (3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. 

 (4) Az (1)–(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

 (5) Aki csekély mennyiségű kábítószert kínál vagy átad, 

 a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig, 

 b) a (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (6) Aki 

 a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet 
követ el, három évig, 

 b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, egy 
évtől öt évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 177. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 

 a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad, 

 b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba 
hoz, vagy azzal kereskedik, 

 c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt 
épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert 

 ca) kínál, átad, 

 cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 

bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt 

 a) jelentős mennyiségű kábítószerre, 

 b) bűnszövetségben, 

 c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva 
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követik el. 

 (3) Az (1)–(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

 (4) Aki az (1) bekezdés a) vagy ca) pontjában meghatározott bűncselekményt csekély 
mennyiségű kábítószerre követi el, egy évtől öt évig, hivatalos vagy közfeladatot ellátó 
személyként, e minőséget felhasználva történő elkövetés esetén két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (5) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló 
előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Kábítószer birtoklása 

 178. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, 
onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) A büntetés 

 a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha 

 aa) üzletszerűen, 

 ab) bűnszövetségben, 

 ac) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, 

 b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre, 

 c) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha különösen jelentős mennyiségű 
kábítószerre 

követik el a bűncselekményt. 

 (3) Az (1)–(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

 (4) Aki az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló 
előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 

 a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig, 

 b) a (2) bekezdés aa) és ac) pontjában meghatározott esetben három évig 

terjedő szabadságvesztés. 

 (6) Aki kábítószert fogyaszt, illetve csekély mennyiségű kábítószert fogyasztás céljából 
megszerez vagy tart, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 179. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 

 a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával vagy 

 b) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt 
épület területén, illetve annak közvetlen környezetében 

kábítószert termeszt, előállít, megszerez vagy tart, bűntett miatt két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert az ország 
területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít. 
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 (3) A büntetés 

 a) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha 

 aa) bűnszövetségben, 

 ab) üzletszerűen, 

 ac) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, 

 b) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre, 

 c) öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha különösen jelentős 
mennyiségű kábítószerre 

követik el a bűncselekményt. 

 (4) Az (1)–(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

 (5) Aki az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló 
előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (6) Ha bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés bűntett 
miatt 

 a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig, 

 b) a (3) bekezdés ab) és ac) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig 

terjedő szabadságvesztés. 

 180. § (1) Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, 
előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény 
elkövetését beismeri, és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 
hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-
használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson 
vett részt. 

 (2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőzően két 
éven belül 

 a) az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották el, illetve a nyomozást vagy az 
eljárást azért függesztették fel, mert vállalta a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson 
való részvételt, vagy 

 b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer 
birtoklása miatt megállapították. 

 (3) A 178. § (1) és (5)–(6) bekezdés, illetve a 179. § (1)–(2) és (6) bekezdés esetén – ha az 
(1) bekezdés nem alkalmazható – a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a 
vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását. 

Kóros szenvedélykeltés 

 181. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 

 a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószernek nem minősülő kábító 
hatású anyag, illetve szer kóros élvezetére rábír vagy rábírni törekszik, vagy 

 b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószer fogyasztására rábírni 
törekszik, 

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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 (2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az 
a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személynek kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetve szer kóros 
élvezetéhez segítséget nyújt. 

Kábítószer készítésének elősegítése 

 182. § (1) Aki kábítószer termesztése vagy előállítása céljából ehhez szükséges anyagot, 
berendezést vagy felszerelést 

 a) készít, megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, átad, 

 b) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetéséhez anyagi 
eszközöket szolgáltat. 

 (3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha 

 a) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben, vagy 

 b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekményt üzletszerűen 

követik el. 

 (4) Aki az (1) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló 
előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (5) Nem büntethető, aki – mielőtt a kábítószer készítését elősegítő tevékenysége a hatóság 
tudomására jutott volna – cselekményét a hatóság előtt felfedi, a birtokában lévő anyagot, 
berendezést vagy felszerelést a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a kábítószer 
készítésének elősegítésében részt vevő más személy kilétének megállapítását. 

Kábítószer-prekurzorral visszaélés 

 183. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzort 

 a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve tart, forgalomba hoz, szállít, vagy 
azzal közvetítő tevékenységet végez, 

 b) úgy szerez meg, hogy evégből valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzor forgalomba 
hozatalával, szállításával, vagy az azzal végzett közvetítő tevékenységgel összefüggő 
értesítési kötelezettséget megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

 (3) E § alkalmazásában 

 a) az Európai Unió jogi aktusán a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK 
rendeletet (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: 273/2004/EK rendelet, illetve a 
kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme 
nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendeletet 
(e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: 111/2005/EK rendelet), 

 b) forgalomba hozatalon a 273/2004/EK rendelet 2. cikkének c) pontjában meghatározott 
fogalmat, 

 c) szállításon a 111/2005/EK rendelet 2. cikkének c) és d) pontjában meghatározott 
fogalmat, 
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 d) közvetítői tevékenységen a 111/2005/EK rendelet 2. cikkének e) pontjában 
meghatározott fogalmat, 

 e) értesítési kötelezettség alatt a 273/2004/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdésében, és a 
111/2005/EK rendelet 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettséget 

kell érteni. 

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

 184. § (1) Aki új pszichoaktív anyagot 

 a) az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, 

 b) előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) E § alkalmazásában új pszichoaktív anyagon az emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 
törvényben meghatározott fogalmat kell érteni. 

Teljesítményfokozó szerrel visszaélés 

 185. § (1) Aki sportteljesítmény fokozása céljából tiltott teljesítményfokozó szert 

 a) előállít, 

 b) kínál, átad, forgalomba hoz, 

 c) orvosi vényen vagy állatorvosi vényen rendel, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el. 

 (3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha 

 a) a bűncselekmény folytán tizennyolcadik életévét be nem töltött személy jut tiltott 
teljesítményfokozó szerhez, 

 b) a tizennyolcadik életévét betöltött személy az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában 
meghatározott bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
felhasználásával követi el. 

 (4) Aki az (1)–(3) bekezdésben meghatározott teljesítményfokozó szerrel visszaélésre 
irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

 (5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személyt tiltott teljesítményfokozó szer használatára rábír, vagy ilyen személynek a 
tiltott teljesítményfokozó szer használatához segítséget nyújt, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (6) E § alkalmazásában tiltott teljesítményfokozó szer: minden olyan szer, amely 
hatóanyagára tekintettel az anabolikus szerek, peptid hormonok, növekedési faktorok és 
rokonvegyületeik, hormon antagonisták és modulátorok közé tartozik, és nevesítve 
szerepel a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 
kormányrendelet I. számú mellékletében. 

(…) 

459. § (1) E törvény alkalmazásában 

18. kábítószer: 
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a) az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel 
módosított és kiegészített, az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New 
Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. 
Jegyzékében meghatározott anyag, 

b) az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. 
Jegyzékében meghatározott veszélyes pszichotróp anyag és 

c) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény mellékletében 
meghatározott pszichotróp anyag; 

(…) 

461. § (1) A 176–180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha 

a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma 

aa) LSD esetén a 0,001 gramm, 

ab) pszilocibin esetén a 0,1 gramm, 

ac) pszilocin esetén a 0,2 gramm, 

ad) amfetamin, metamfetamin és MDPV esetén a 0,5 gramm, 

ae) dihidrokodein esetén a 0,8 gramm, 

af) heroin esetén a 0,6 gramm, 

ag) morfin esetén a 0,9 gramm, 

ah) ketamin, kodein, MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA, N-metil-1-PEA, mCPP, 
metadon, 4-fluoramfetamin és petidin esetén az 1 gramm, 

ai) mefedron, metilon és 4-MEC esetén az 1,5 gramm, 

aj) kokain esetén a 2 gramm, 

ak) BZP esetén a 3 gramm, 

b) GHB esetén annak sav formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma a 7,5 gramm, 

c) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelen levő THC-
tartalom (totál-THC) a 6 gramm 

mennyiséget nem haladja meg. 

(2) A 176–180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény 
esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt. 

(3) A 176–180. § alkalmazásában az (1)–(2) bekezdés szerinti kábítószer 

a) jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső 
határának hússzoros, 

b) különösen jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély 
mennyiség felső határának kétszázszoros 

mértékét meghaladja. 

(4) A 176–180. § alkalmazásában az (1)–(2) bekezdésben nem szereplő kábítószer esetén 
a kábítószer 

a) csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó 
átlagos hatásos adagjának hétszeres mértékét nem haladja meg, 
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b) jelentős mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott 
fogyasztó átlagos hatásos adagjának száznegyvenszeres mértékét meghaladja, 

c) különösen jelentős mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem 
szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának ezernégyszázszoros mértékét meghaladja. 
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3. 25 év – 25 mondat 

1990. december 11.  

„Egyetértek azzal, hogy sok szempontból ki kell tekintenünk a külföldre, részint azért, mert 
valóban várható, hogy Magyarország a tranzitországon drogtéren negatív irányban túllép, s 
komolyabb drogfogyasztóvá válik.” (Surján László, KDNP) 

 

1991. június 4.  

„Zárójelben, személyes véleményként is közlöm, hogyha olyan adatokra bukkantam volna, 
hogy bárkinél kábítószer-kereskedelemben való részvétel gyanúját, vagy egyéb ilyen 
fennforgását láttam volna, akkor azt államtitoknak tekintettem volna.” (Antall József, 
miniszterelnök) 

 

1992. június 10. 

„Korunk mákonya, egyik szellemi kábítószere a felügyelet nélküli elektronikus sajtó.” (Fekete 
Gyula, MDF) 

 

1993. március 29.  

„Egy másik konkrét tényállítás szerint Bodrácska János ajánlotta, hogy Torgyán József 
szolgálati gépkocsijába egy Szöllősi nevű személyen keresztül csempésszenek fegyvert vagy 
kábítószert, majd azt látványos rendőri intézkedések közepette találják meg.” (Torgyán József, 
FKGP) 

  

1994. szeptember 14. 

„Az ügy azért sürgős, mert öt nap múlva holdtölte lesz, és a szeptemberi holdtöltekor kezdődik 
az indiai kender szürete, annak az indiai kendernek, amelyből a marihuána, a hasis és még 
néhány egyéb kábítószer készül.” (Kis Gyula József, MDF) 

 

1995. szeptember 26. 

„Remélem, hogy a bordalokhoz hasonlóan nem ihletődnek drogdalok is.” (Győriványi Sándor, 
FKgP) 

 

1996. szeptember 17. 

„Nekünk egy polgári politikus, aki bűnt követ el, ugyanolyan gazember, mint egy MSZP-SZDSZ-
hez közel álló olajmaffiózó, gyerekkereskedő, vagy netalántán drogot propagáló vagy 
homoszexualitást propagáló személy.” (Bogárdi Zoltán, MDF) 

 

1997. április 29. 

„Ezért nagyon lényeges kérdés, hogy a gyerekeknek ne legyen lehetőségük a számukra 
ismeretlen személyekkel való találkozásra, a számukra ismeretlen személyekkel - úgymond - 
árumegismerés címén kapcsolatba kerülni.” (Czuczi Mihály, SZDSZ) 
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1998. február 16. 

„Ám mindaddig, amíg gyermekeink és unokáink a Cartoon Network félelmetes 
acélszörnyetegeiből kitörő, városokat és embereket elpusztító halálsugarak élményén nőnek 
föl, mindaddig, amíg a világnézetileg semlegesnek deklarált iskolák hit- és erkölcstanoktatóit a 
költségvetés nem tekinti a többi tanárral egyenértékű pedagógusnak, mindaddig, amíg a 
televízió gombját benyomva a hazai és az európai tévétársaságok műsoraiban, bárhová is 
váltunk, csak füstölgő revolvereket, kábítószer-bódulatban verekedő fiatalokat és vérbe 
fagyott, eltorzult arcú tetemeket látunk, addig a Fenyő Jánosok, a Kinizsi utcai és a csepeli 
kiskereskedők és pár ezer forintért megölt idős asszonyok gyilkosainak a bővített 
újratermelése biztosítva van.” (Szabó Iván, MDNP) 

 

1999. május 5. 

„Ettől még az üzlethelyiség más célra hasznosítható és bérbe adható lenne; például drogdiszkó 
helyett nyugodtan lehetne fürdőszoba-berendezések bemutatótermét nyitni - nyilván 
hasznosabb is lenne.” (Fenyvessy Zoltán, MIÉP) 

 

2000. december 6. 

„Nem tudom, végül is táncolnak-e egyáltalán az elefántok, de azt tudjuk, hogy számos dolog van 
az életben, amelyet fontos kipróbálnunk, hogy eldönthessük, élni akarunk-e a lehetőséggel, és 
azt is tudjuk, a drog nem ilyen.” (Deutsch Zamás, ifjúsági és sportminiszter) 

 

2001. október 18.  

„Világossá kell tennünk a gyermekeink érdekében, bármilyen szigorúnak is hangzik ez a 
mondat, hogy aki a kábítószerrel barátkozik, az valójában az ördöggel cimborál.” (Orbán Viktor, 
miniszterelnök) 

 

2002. november 12. 

„Egyetlenegy dologgal nem találkozhatunk a tengerentúlon sem és a fejlett demokráciákban 
sem, ez pedig a kábítószer-élvezők klubja.” (Lengyel Zoltán, Fidesz) 

 

2003. június 23. 

„Az a nemzeti drogstratégia, amit az előző kormány idején, 2000 decemberében a kormány 
lényegében egyhangúlag elfogadott, majd a drogstratégia elfogadását követően létrejött 
intézményi világ, például a Kábítószerügyi Koordinációs Tanács, biztosítja, hogy Magyarország 
Európában lényegében mindenhol elfogadott és elismert módon tegye a dolgát a kábítószer-
fogyasztás megelőzése, az ahhoz kapcsolódó felvilágosítás, megelőzés területén.” (Gyurcsány 
Ferenc, gyermek-, ifjúsági és sportminiszter) 

 

2004. március 9. 

„Több évtizedes pedagógiai tapasztalatom egy mondatba sűríthető: a kábítószer támadás az 
élet ellen.” (Lezsák Sándor, MDF) 

  



 

 
266 

2005. március 21. 

„Egy középutas politikát kívánunk alkalmazni, ami arról szól, hogy nem tekintjük bűnözőnek a 
fiatalt, nem akarjuk azt, hogy büntessék a fiatalokat, de a másik oldalról azt sem hagyjuk, hogy 
a kábítószert bármilyen formában is liberalizálják Magyarországon.” (Mesterházy Attila, 
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztériumi államtitkár) 

 

2006. november 20. 

„A Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselőjeként az értékrendem és a jelmondatom 
a »ne próbáld ki«, a prevencióra és a megelőzésre helyezem a hangsúlyt.” (Pettkó András, MDF) 

 

2007. április 3. 

„A baj akkor kezdődött, amikor a tudomány rájött arra, hogy ezt a dopaminfelszabadulást 
mesterséges úton is elő lehet idézni, ezzel kezdődött a kábítószer-fogyasztás története.” 
(Hoffmann Rózsa, KDNP) 

 

2008. november 24. 

„A fiatalok ma is igenis aktívan részt vesznek a sportéletben, a közösségi tevékenységben, és 
nem kábítószerfüggők, mint ahogy önök próbálják beállítani.” (Török Zsolt, MSZP) 

 

2009. november 18. 

„Súlyos problémaként vethető fel az a javaslat, hogy a drogokat a kriminalisztikai hatásuk 
szerint különböztesse meg, azaz a pszichoaktív anyagokat veszélyességük alapján 
differenciálja a büntetőjog területén.” (Heintz Tamás, Fidesz) 

 

2010. október 19. 

„Ez egy olyan kérdés, ami folyamatosan a politikai korrektség határát feszegeti 
Magyarországon, mert ugyanúgy, ahogy a cigánybűnözésről nem beszélhetünk, nem 
beszélhetünk például arról sem, hogy a kábítószer-termelések zöme, amelyek most jelenleg 
családi házak pincéjében mázsaszám állítanak elő marihuánát, ez jellemzően vietnámi 
állampolgároknál valósul meg.” (Volner János, Jobbik) 

 

2011. november 21. 

„A férfin héber nyelvű tetoválások láthatók, illetve több sajtóorgánum szerint aktív kábítószer-
fogyasztó.” (Németh Zsolt, Jobbik) 

 

2012. május 30. 

„Meg kell mondanom őszintén, hogy Dorosz Dáviddal is egyetértek, sőt én továbbmennék, a 
zebrán gázolókkal is így tennék, de én az ittas vezetőknek is örökre elvenném a jogosítványát, 
sőt azt kell mondanom, a kábítószer-fogyasztóknak sem engedném meg, hogy egy bizonyos 
elterelés után azt csinálnak, amit akarnak, hanem egy elterelés, egyszer vállalhatja az elterelést, 
ha pedig egy következő esetben kábítószer-fogyasztáson elkapták, akkor börtön járjon érte.” 
(Boldog István, Fidesz) 
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2013. szeptember 24. 

„A nemzeti drogellenes stratégia persze mégsem mondhat le arról a törekvésről, hogy a 
következő generációk életéből eltűnjenek a kábítószerek, és igazán dicséretes az a törekvés, 
hogy megvalósítsuk a drogmentes Magyarországot, mert a végcél mindenképpen ez kell 
legyen.” (Pál Béla, MSZP) 

 

2014. február 4. 

„Tehát borzasztóan szemet szúró kettős mérce van, és aki még jobban elmélyedt a 
világtörténelem mozgásaiban, az még jobban tudja, hogy tulajdonképpen három nagy biznisz 
van a világon igazából, amely mozgatja a világ kerekét: az egyik a fegyveripar, a fegyverbiznisz, 
a másik a gyógyszeripar, a harmadik pedig gyakorlatilag a kábítószerhez kapcsolódó 
tevékenység.” (Gaudi-Nagy Tamás, Jobbik) 


