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Előszó 

Jelen jegyzet elsősorban az addiktológia, azon belül a szerhasználati zavarok témaköre iránt érdeklődő 

egyetemisták számára készült. Az elmúlt másfél évtizedben több, a függőségek különböző témaköreit 

körüljáró egyetemi kurzus tartottunk a Pécsi Tudományegyetemen. Szaktól és kartól függetlenül 

folyamatosan azt tapasztaltuk, hogy a szerhasználat kérdését jelentős mértékű érdeklődés övezi a 

fiatal felnőtt diákok körében. A tudásvágyat részben életkori sajátosságok, részben a majdani hivatásra 

való alaposabb felkészülés szándéka magyarázza. Az elmúlt évtizedekben a drogjelenség 

Magyarországon is hétköznapi jelenséggé vált, amelynek kezelésében nemcsak a segítő foglalkozások 

(pl. szociális munkások, pszichológusok), hanem más területek – elsősorban a pedagógia és az 

egészségügy – képviselői is érintetté váltak. 

A jegyzet négy nagyobb blokkra osztható. Az első rész (1-4. fejezet) bevezető jellegű: ismerteti az 

addiktológiai alapfogalmakat, értelmezi a drogok mibenlétét, segít elhelyezni az addiktológiai 

problémákat a mentális zavarok spektrumán, illetve bemutat néhány egyszerűbb, könnyen 

alkalmazható mérési módszert. A második rész (5-6. fejezet) a problémakezelés két meghatározó 

jelentőségű témakörét a drogprevenciót és a terápiás közösségeket mutatja be. A harmadik rész (7. 

fejezet) a leggyakrabban használt pszichoaktív szerek magyarországi elterjedtségéről ad képet. A 

negyedik részben (8-10. fejezet) az addiktológia jogi és szakpolitikai sajátosságait feldolgozó 

szemelvényeket talál az Olvasó.  

A jegyzetben tárgyalt témakörök önállóan is meg tudnak tölteni akár több kötetnyi tankönyvet. 

Örömteli módon az elmúlt két évtizedben örvendetesen bővült a magyarul is olvasható addiktológiai 

szakirodalom – a jegyzet deklarált célja, hogy kedvet csináljon ezeknek a szakanyagoknak a 

tanulmányozásához.  

 

Pécs, 2018. december 

 

 

 

- a szerző 
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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 jelentőségű1 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.  

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 is, 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. 

                                                           

1 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.  
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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 Sándor 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.2Az 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 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. 

                                                           

2 http://drogfokuszpont.hu/fogalomtar/fogalomtar-i/#Drog_  

http://drogfokuszpont.hu/fogalomtar/fogalomtar-i/#Drog_
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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 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.  

A kábítószer jogi műszó.3Az 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 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:  

                                                           

3 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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(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 

(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 szabályozás4 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 fogalmazható meg, hogy az új jelző vajon 

meddig marad érvényes az így definiált anyagok esetében.5 

Ellenőrző kérdések 

 Mivel foglalkozik az addiktológia? 

 Mi a különbség a kábítószerek és a drogok között? 

 Mit jelent a prekurzor kifejezés?  

  

                                                           

4 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 
5 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 

http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l33215_hu.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoakt%C3%ADv_szer
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2. A drogok tipizálása 

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) A distinkció könnyen téves következtetések levonásához vezethet: olyan üzenetet 

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

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 adott6, 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 könnyű és kemény drogokat megkülönböztető tipizálásnál célravezetőbb egy olyan felosztást 

érvényesíteni, amelyben az egyes drogcsoportok hatásuk szerint különülnek el. Egy egyszerűbb 

tipológia például az alábbi négy kategóriát tartalmazza: 

 Tompítók (depresszánsok) pl. alkohol, nyugtatók, ópiátok. 

 Serkentők (stimulánsok) pl. kokain, amfetamin, nikotin, kávé. 

 Perceptív működést megváltoztató (hallucinogének) pl. LSD, szerves oldószer. 

 Atipikus drogok pl. kannabisz-származékok. 

Az elsősorban az új pszichoaktív anyagok problematikája miatt kialakuló tipizálási nehézségek 

kezelésének érdekében készült el 2012-ben a „drogkerék” nevű modell, amely két dimenzióban teszi 

lehetővé a pszichoaktív anyagok tipizálását. A modell létrehozását az tette szükségessé, hogy az új 

drogtípusok megjelenésével nehezen értelmezhetővé vált a drogok atipikus, illetve az egyéb 

kategóriája.  

Az alábbi példában a cikkelyek az egyes anyagok droghatása alapján, míg a sávok az Egyesült Királyság 

drogügyi szabályozása alapján különülnek el. 

                                                           

6 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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1. ábra. A „drogkerék” (Drugs Wheel) – a drogok tipizálásának egy lehetséges új modellje 

 

Forrás: http://www.thedrugswheel.com/  

A drogkerék csoportos és egyéni konzultáció során is jól használható eszköz, a fenti típuson kívül 

számos egyéb tipológia elérhető a http://www.thedrugswheel.com/?page=wheels oldalon. 

 

Ellenőrző kérdések 

 Miért problematikus a pszichoaktív szereket könnyű és kemény drogként kategorizálni? 

 A drogok melyik csoportjába tartozik a nikotin? 

 Miért lehet hasznos tipológiai eszköz a drogkerék? 

  

http://www.thedrugswheel.com/
http://www.thedrugswheel.com/?page=wheels
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3. Addiktológiai problémák a mentális zavarok körében 

A DSM-IV és a BNO-10 a pszichoaktív szer használati zavarok körében a dependenciát és az abúzust 

nevesíti. 

A dependencia kritériumai:  

1. Tolerancia-változás: a kívánt hatás eléréséhez változó (növekvő) mennyiségű szer szükséges. 

2. Megvonási tünetek, amelyeket a szerhasználat enyhít (ugyanaz a szer vagy hasonló szer). 

3. Kontroll-probléma: nehézség a kezdet, befejezés, mennyiség, idő szabályozásában. 

4. Egyre több idő szükséges az anyag megszerzésére és a hatás kiheverésére. 

5. Eredménytelen próbálkozások az abbahagyásra. 

6. Nem racionális, annak ellenére használja, hogy tudja, ismeri a következményeket. 

7. Fontos szociális, foglalkozásbeli és rekreációs tevékenységek feladása. 

A dependencia fennállása diagnosztizálható, ha legalább 3 kritérium megjelent a megelőző 12 

hónapban. 

Az abúzus kritériumai: 

1. Szerhasználat okozta teljesítményproblémák 

2. Fizikailag veszélyes szerhasználat 

3. Jogi problémák 

4. Szerhasználat a szer okozta szociális vagy interperszonális problémák ellenére 

Az abúzus már egyetlen kritérium fennállása esetén is diagnosztizálható. 

Pszichoaktív szer okozta zavarok a DSM-IV-ben és a BNO-10-ben: 

1. Intoxikáció: Reverzibilis szer-specifikus szindróma adott szer aktuális bevétele kapcsán  

2. Megvonás: Adott szert tartós / nagyfokú használatának megszakítását / csökkentését 

követően kialakuló szer-specifikus szindróma  

3. Szer okozta tartós demencia /amnesztikus zavar  

4. Szer okozta pszichotikus zavar  

5. Szer okozta hangulatzavar, szorongásos zavar, alvászavar, szexuális zavar 

A DSM-5 nem tartalmazza a dependencia és az abúzus fogalmát, ezek helyett a szerhasználati zavar 

fogalmát vezette be. A szerhasználati zavar fennállásának diagnosztizálására akkor kerülhet sor, ha az 

alábbi 11 kritérium közül legalább 2 kritérium fennáll egy 12 hónapos perióduson belül  

1. Az eltervezettnél nagyobb mennyiség vagy a használat hosszabb ideje  

2. Állandó vágyakozás a pszichoaktív anyag iránt, vagy sikertelen abbahagyási, vagy kontrollálási 

kísérletek   

3. Jelentős időráfordítás a pszichoaktív anyag megszerzésére, a használatára vagy a hatásokból 

történő felépülésre  

4. Visszatérő pszichoaktív anyaghasználat, amely a jelentő s szerepkövetelményeknek történő 

meg nem felelést eredményezi a munkában, az iskolában vagy otthon (pl. ismétlődő 

hiányzások vagy rossz munkateljesítmény a pszichoaktív szerhasználat miatt, az iskolában: a 

szer miatti hiányzások, felfüggesztés vagy kizárás; a gyermekek vagy a háztartás elhanyagolása)  

5. Folytatódó szerhasználat, annak ellenére, hogy állandó vagy ismétlődő társas vagy 

interperszonális problémák jelentkeznek vagy erősödnek fel a szerhasználat hatásaként  

6. Fontos szociális, foglalkozási vagy rekreációs tevékenységek feladása, abbahagyása a 

szerhasználat miatt  
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7. Visszatérő szerhasználat olyan helyzetekben, amelyek fizikai veszélyt hordoznak (pl. a szer által 

károsodott állapotban történő autóvezetés vagy gépkezelés)  

8. Folytatódó szerhasználat annak ellenére, hogy az adott személy tudja, hogy milyenállandó 

vagy ismétlődő pszichológiai problémákat okoz vagy felerősít a használat  

9. Tolerancia, a következő kritériumok valamelyike szerint: jelentősen megnövekedett 

mennyiségű pszichoaktív anyag iránti szükséglet, hogy az adott személy elérje az intoxikációt 

vagy a kívánt hatást és/vagy jelentősen csökkent hatás, ha ugyanolyan mennyiségű anyaggal 

folytatódik a szerhasználat  

10. Megvonás, a következő kritériumok valamelyike szerint: az adott pszichoaktív anyagra 

jellemző elvonási tünetek és/ vagy hasonló vagy rokon kémiai anyag megszabadítja az adott 

személyt az elvonási tünetektől vagy megakadályozza azok kialakulását. 

11. Sóvárgás (craving) vagy erős vágy vagy sürgető szükséglet az anyag használatára. 

A fenti kritériumrendszernél egyszerűbb meghatározást javasol Robert Lefever (2001). Noha ez 

definíció az alkoholizmusra vonatkozik, alkalmazható más drogokra vonatkoztatva is: alkoholistának 

azt tekinthetjük, „aki képtelen bejósolni, mi történik, ha megiszik egy pohárral.” (Lefever, 2001:111)  

 

Ellenőrző kérdések 

 Milyen kritériumok kapcsolódtak az abúzus fogalmához a DSM-IV-ben? 

 Mit gondol, miért nem szerepel az abúzus fogalma a DSM-5-ben? 

 Melyek a szerhasználati zavarhoz kapcsolódó kritériumok a DSM-5-ben?  
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4. Az addiktológiai problémák diagnosztizálása 

Az addiktológiai problémák diagnosztizálására számos mérőeszköz áll rendelkezésre, ezek közül három 

egyszerű kérdéssort ismertetünk az alábbiakban, amelyek érvényessége, validitása ismert, egyúttal 

előzetes felkészítés vagy szakirányú képesítés nélkül is kiértékelhetők. 

CAGE 

A négy tételből álló CAGE skálát az 1970-es években fejlesztették ki, amely az alkoholizmus és az ezzel 

összefüggő problémák szűrését célozta. A CAGE betűkombináció négy betűje egy-egy 

alkoholfogyasztással kapcsolatos problémára utal.  

A „C”-betű az angol Cut (abbahagyás) szóra utal, s a problémát feltáró tétel magyarul így hangzik: 

Érezte-e valaha, hogy abba kell hagynia az ivást?  

Az „A”-betű az Annoyed (bánt, bosszant, zavar) angol szóra utal, amelyet az alábbi tétel térképez 

fel: Zavarták-e valaha az emberek azzal, hogy kritizálták az ivását.  

A „G” a Guilty (vétkes, bűnös) szóra utal, a problémát feltáró tétel pedig a következő: Rossznak 

vagy vétkesnek érezte-e magát az ivásával kapcsolatban?  

Az „E”-betű az Eye-opener kifejezésre utal, ami azt a problémát takarja, amikor az alkoholfüggő 

személy már kora reggel ivással kezdi a napot. A tétel magyarul a következőképpen hangzik: 

Előfordult-e, hogy ivással kezdte a napot reggel, hogy megerősítse az idegeit vagy 

megszabaduljon a másnaposságtól?  

Általában a kettő vagy annál több pozitív válasz alkoholizmusra, illetve az alkoholfogyasztással 

kapcsolatos zavarra utal. A tételeket „igen” vagy „nem” válasszal lehet megítélnie a kitöltőnek, ahol az 

„igen” válaszok 1 pontot érnek, míg a „nem” válaszok nullát. (Rózsa, 2009) 

AUDIT 

Az AUDIT 10 tételét úgy állították össze, hogy az alábbi három konceptuális terület megbízható 

felmérését tegye lehetővé: az alkoholfogyasztás mértéke (1–3. tétel), alkoholfüggőség (4–7. tétel), az 

alkoholfogyasztás kedvezőtlen hatása (8–10. tétel). Az első nyolc tételt ötfokozatú, míg az utolsó kettőt 

3 válaszlehetőséget tartalmazó skálán ítélheti meg a kitöltő. A tételek pontozása 0-tól 4-ig terjed (az 

utolsó két tételre 0, 2 vagy 4 pont adható), így az elérhető maximális pontszám 40 pont. A magas 

pontszámok a problémák súlyosságának fokozódását mutatják. (Rózsa, 2009) 

1. Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt? 

2. Mennyi italt fogyaszt egy átlagos napon amikor alkoholt iszik? 

3. Milyen gyakran iszik meg hat vagy több egység alkoholt egy alkalommal? 

4. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy nem tudta abbahagyni az ivást, ha egyszer 

elkezdte? 

5. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy nem tudta teljesíteni az önnel szemben 

jogosan elvártakat alkoholfogyasztás miatt? 

6. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy nagyfokú italozást követően reggel innia 

kellett alkoholt ahhoz, hogy összeszedje magát? 

7. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy bűntudata, vagy lelkiismeret furdalása volt 

italozást követően? 

8. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy italozást követő napon nem emlékezett az 

előző este történtekre? 
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9. Előfordult már valaha, hogy ön, vagy más megsérült az alkoholfogyasztása 

következményeként? 

10. Előfordult már, hogy rokona, barátja, orvosa, vagy más egészségügyi dolgozó aggodalmát 

fejezte ki az italozása miatt, vagy azt javasolta, hogy csökkentenie kellene? 

A kérdéssor digitális változata, illetve a válaszok kiértékelése megtalálható az INDIT Közalapítvány 

honlapján, az alábbi weboldalon: 

http://www.indit.hu/segitsegre-van-szuksegem/who-audit-teszt/  

DAST 

A Harvey A. Skinner által kidolgozott, 1982-ben publikált Drug Abuse Screening Test 20 eldöntendő 

kérdés segítségével határozza meg a válaszadó addiktológiai profilját. 

1. Használt-e bármikor bármilyen drogot azon kívül, amit orvos írt föl?  

2. Szedett-e gyógyszert orvosi javaslattól eltérő, túlzott mértékben?  

3. Előfordult-e, hogy orvosi javaslat nélkül egynél több gyógyszert szedett egyszerre?  

4. Van olyan hét, amikor nem szed semmiféle gyógyszert?  

5. Képes-e bármikor abbahagyni a drogok használatát? 

6. Volt-e már valaha is emlékezet kihagyása, vagy valaha is átélte-e a drogfogyasztás kínzó 

utóhatását?  

7. Előfordult már, hogy kínosan érezte magát, bűntudata volt drogfogyasztása miatt? 

8. Előfordult-e, hogy házastársa, vagy szülei panaszkodtak az Ön drog-szedése miatt? 

9. Okozott-e bármikor is problémát a drog Ön és házastársa /vagy szülei/ között? 

10. Megszakadt-e baráti kapcsolata a drog miatt? 

11. Előfordult-e olyan eset, hogy Ön nem volt tekintettel a családjára a droghasználat miatt?  

12. Drogfogyasztás miatt került-e bajba a munkahelyén? 

13. Előfordult már, hogy elvesztette az állását a drogozás következtében?  

14. Került-e már valakivel összetűzésbe droghatás alatt? 

15. Folytatott-e valamilyen tiltott tevékenységet azért, hogy drogot szerezzen?  

16. Volt-e már börtönben tiltott drogok birtoklása miatt?  

17. Voltak-e valaha is drog-megvonási tünetei? 

18. Voltak-e egészségügyi szövődményei droghasználatának /emlékezet romlás, hepatitisz, 

görcsös állapotok, vérzések stb./?  

19. Fordult-e valakihez segítségért drog-problémája miatt?  

20. Részt vett-e valamilyen kezelési programban káros drogfogyasztása miatt?  

A mérőeszköz pontozása egyszerű: az igen válaszok 1, a nem válaszok 0 pontot érnek. A 4. és az 5. 

kérdés esetében a pontozás fordított módon történik. 

Amennyiben az összepontszám 0, nincs szükség intervencióra. 1-5 pont között rövid intervenció 

javasolt, 6-10 pont között közepes, 11 pont feletti eredmény esetén súlyos addiktológiai probléma 

fennállása valószínűsíthető. 

Ellenőrző feladat 

 Mutassa be azokat az ismérveket, amelyek a CAGE, az AUDIT és a DAST nevű 
mérőeszközökben egyaránt szerepelnek, és addiktológiai problémák fennállására utalnak! 

 

  

http://www.indit.hu/segitsegre-van-szuksegem/who-audit-teszt/
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5. Drogprevenció 

A megelőzési tevékenységeket (prevenciót) az alábbi három kategóriába sorolhatjuk (Caplan, 1964): 

1. Elsődleges prevenció: azoknak szól, akik még nem próbálták ki a drogokat. 

2. Másodlagos prevenció: a megcélzott célcsoport tagjai már rendelkeznek drogfogyasztáshoz 

kapcsolódó sajátélmény-tapasztalatokkal. 

3. Harmadlagos prevenció: a rendszeres fogyasztókra, a függőkre és a felépülő szerhasználókra 

irányuló tevékenységek. 

Egyes szakértők a felosztást problematikusnak tartják az alkalmazhatóság miatt, ezért elterjedtebb az 

alábbi, a prevenciós tevékenységek irányultságára utaló felosztás: 

1. Általános prevenció: nem differenciál célcsoportok szerint, a társadalom/közösség egészére 

irányul. 

2. Célzott prevenció: a célcsoport kiválasztása kockázati tényezők, például veszélyeztetettség  

alapján történik. 

3. Javallott vagy indikált prevenció: a célcsoporton belül is differenciál, addiktológiai 

problémákkal küzdő személyekre és csoportokra irányul. 

A hatékony iskolai prevenciós programok ismérveit Rácz József foglalja össze az amerikai NIDA 

(National Institute on Drug Abuse – Nemzeti Drogabúzus Intézet) alapelvei bemutatásával: 

 A prevenciós programoknak a „protektív faktorokat” kell erősítenie, és csökkentenie a 

„kockázati”, „veszélyeztető” tényezők befolyását.  

 A prevenciós programoknak az összes pszichoaktív anyagra ki kell terjedniük (dohányzás, 

alkohol- és gyógyszerfogyasztás, kábítószer- és inhalánshasználat).  

 A prevenciós programoknak tartalmazniuk kell olyan készségek fejlesztését, melyek segítenek 

a fiataloknak ellenállni a drogok kínálásának, erősítik a személyes elkötelezettségüket a 

drogokkal szemben, növelik szociális kompetenciájukat (pl. kommunikációjukat, kortárs 

kapcsolataikat, én-hatékonyságukat, asszertivitásukat, és megerősítik a drogokkal szembeni 

attitűdjeiket).  

 A prevenciós programok interaktívak (pl. csoportos beszélgetéseket alkalmaznak), és a 

hangsúly nem a didaktikus előadásokon van.  

 A prevenciós programok bevonják a szülőket, így megerősítik a fiatalok felé továbbított 

üzeneteket, valamint lehetőséget teremtenek arra, hogy a család ezeket a témákat 

megbeszélje, és kialakítsa a család stratégiáját ezekkel az anyagokkal szemben (mit, hány éves 

korban lehet vagy nem lehet használni).  

 A prevenciós programok hosszú távúak, végigkísérik az iskolai pályafutást, ismétlődnek, 

megerősítve a korábban kitűzött célok elérését.  

 A család-központú prevenciós programok hatékonyabbak, mint a csak a gyerekeket vagy csak 

a szülőket megcélzó programok.  

 A közösségi programok, melyek médiakampányokat és stratégiai-politikai változásokat 

tartalmaznak (pl. alkoholos italok kiszolgálása 18 év alatt, dohányáruk reklámja és 

forgalmazása) eredményesebbek, ha iskolai vagy családi intervenciókkal párosulnak.  

 A közösségi programoknak erősíteniük kell a drogokkal szembeni normákat, minden színtéren: 

az iskolában, a családban és a helyi közösségben.  

 Az iskolai programoknak minden, iskolába járó populáció-szegmenst el kell érniük, ezen kívül 

speciális módszereket kell alkalmazniuk a különösen veszélyeztetett populációkkal 
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kapcsolatban (pl. magatartásproblémás gyerekek, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 

potenciális iskolából kimaradók).  

 A prevenciós programoknak figyelembe kell venniük az adott közösségben jelentkező 

drogjelenség speciális természetét.  

 Minél nagyobb a kockázat egy adott populációban, annál intenzívebb prevenciós 

beavatkozásokra van szükség, és annál korábban el kell kezdeni ezeket a beavatkozásokat.  

 A prevenciós programoknak életkor-specifikusaknak kell lenniük, alkalmazkodniuk kell a 

fiatalok fejlettségéhez, valamint figyelembe kell venniük a diákok kulturális hátterét.  

 A hatékony prevenciós programok költséghatékonyak. Becslések szerint minden prevencióra 

költött dollár 4-5 dollárnyi megtakarítást okoz a kezelési költségek csökkenésével (és az egyéb 

költségek, pl. a kriminalitással kapcsolatosak, ebben a számításban nem is szerepelnek). (Rácz, 

2005) 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet minden köznevelési intézmény részére előírássá tette a teljes 

körű iskolai egészségfejlesztést, melynek az iskolákra vonatkozó négy alaptevékenységét és az azt 

kiegészítő három további fontos feladatát a pedagógusok részére az EMMI Egészségügyért Felelős 

Államtitkársága és Köznevelésért Felelős Államtitkársága Útmutatóban foglalja össze. Ez a 

mindennapi gyakorlat szempontjából határozza meg azokat a területeket, ahol a pedagógusok a 

napi tevékenységükbe tudják beépíteni az iskolai egészségfejlesztést.  

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres, 

az iskola mindennapi életébe beépülő végzését jelenti, minden tanulóval, a teljes tantestület és 

alkalmazotti közösség, az iskola-egészségügyi szolgálat szakemberei, a szülők és az iskola 

környezetének bevonásával, szakmai ellenőrzés és segítés mellett:  

I. Egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés – helyi fogyasztás 

összekapcsolásával);  

II. Mindennapos testnevelés minden tanulónak az egészségfejlesztési kritériumok 

teljesítésével, valamint az ezt kiegészítő egyéb testmozgási alkalmak;  

III. A gyermekek kiegyensúlyozott, érett személyiségfejlődésének (azaz lelki egészségének) 

elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek 

személyiségfejlesztő hatásának alkalmazásával (pl. ének, tánc, rajz, mesemondás, népi 

játékok és népi rítusjátékok, kézművesség);  

IV. Az egészségismeretek készség szintű elsajátításának elősegítése (ezen belül baleset-

megelőzés és elsősegélynyújtás; személyi higiéné; a szenvedélybetegség kialakulásához 

vezető szerek fogyasztásának, valamint a gyermeket, tanulót veszélyeztető 

bántalmazásnak a megelőzése is). (NEFI, 2015) 

  

Ellenőrző kérdések 

 Mi a különbség a célzott és a javallott prevenció között? 

 Részét képezi-e az iskolai egészségfejlesztésnek a mindennapos hitoktatás? 

 Milyen ismérvei vannak a hatékony iskolai drogprevenciónak? 
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6. Terápiás közösségek 

A szenvedélybetegségek kezelésére szakosodott, a problémakör befolyásolására kidolgozott korábbi 

megközelítések hatékonysága nem volt kielégítő. Akár a kriminalizáló, akár a medikalizáló szemléletet 

vesszük górcső alá, egyszerűen beazonosíthatjuk azok korlátait: nem reflektálnak az addikció 

jelenségének komplexitására, a szükségesnél kisebb hangsúlyt adnak a kapcsolati, fejlődési, morális és 

spirituális összetevőknek. A kérdéskör kezelésére adott alternatív közösségi válaszok közül az 

Alcoholics Anonymous (Anonim Alkoholisták, a továbbiakban: AA) bizonyult a legsikeresebbnek. Az AA 

filozófiájának és gyakorlatának legfontosabb alapvetéseit a Tizenkét Lépésben és a Tizenkét 

Hagyományban rögzítették. Előbbi az egyén, utóbbi a csoport számára fogalmaz meg útmutatást és 

javaslatokat. (Arminen, 2001) A Tizenkét Lépést 1938-ban tette közzé a Bill W. néven ismert William 

G. Wilson. Amint arra B. Erdős Márta rámutat, a 12-lépéses csoportok olyan „együtt-értő közösségek, 

amelyeket a stabilitás, a határozott keretezés, a megalapozott értékrend és a sokféleségre való 

nyitottság egyszerre jellemez.” (B. Erdős, 2014:112) Az AA filozófiájára épülő első bentlakásos 

rehabilitációs intézmény 1949-ben nyílt meg a Minnesota államban található Hazeldenben. Az 

absztinenciaközpontú, multiprofesszionális stábbal dolgozó, csoportmunkára építő megközelítésmód 

később Minnesota-modell néven terjedt el világszerte. (Owen, 2000)  

Az első terápiás közösség a hatvanas évek elején alakult ki a Synanonban, majd a mozgalom az ebből 

kisarjadó szervezeteken (Daytop, Phoenix House) keresztül bontakozott ki és terjedt el Észak-

Amerikában és Európában. (Kelemen és B. Erdős, 2004)  

A Terápiás Közösségek Európai Szövetsége (EFTC) a következőképpen definiálja a terápiás közösség 

fogalmát: „A terápiás közösség egy olyan drogmentes környezet, amelyen belül a 

szenvedélybetegségekkel (vagy más problémákkal) élő emberek szervezett és strukturált módon élnek 

együtt annak érdekében, hogy támogassák a változást, és lehetővé tegyék a drogmentes életet a külső 

társadalomban. A terápiás közösség egy kicsinyített társadalmat formál meg, melyben a bentlakók és 

a munkatársak, mint facilitátorok, meghatározott szerepeket töltenek be, és egyértelmű szabályokat 

tartanak be, melyek mind a lakó megváltozásának folyamatát hivatottak elősegíteni. Az ön- és 

kölcsönös segítés a terápiás folyamat pilléreit jelentik, melyben a lakó a főszereplő, aki elsődlegesen 

felelős a személyes növekedésért, és aki egy értelemmel felruházott és felelős élet kialakítására 

törekszik, védelmezve a társadalom jóllétét. A program önkéntes, amelyben a lakót nem lehet akarata 

ellenére kényszerrel a programban tartani.” (Broekaert, Kooyman és Ottenberg, 1998, idézi 

Topolánszky, 2009: 387-388.)  

A TC-k (therapeutic communities, terápiás közösségek) eredeti megközelítésében az addikciós 

problémákkal küzdő egyén egészségét kezelik a sorstárs-közösség erőforrásainak bevonásával. Később 

a megcélzott problémák köre jelentős mértékben kiszélesedett. Csak néhány jelentősebb célterületet 

kiemelve: mentális zavarok, betegségek, családi élet, oktatásnevelés. Ezzel párhuzamosan megnőtt a 

professzionális munkatársak szerepe is, a felépülő segítők mellett egyre szélesebb körből kerültek ki az 

adott területhez szükséges szaktudással rendelkező szakemberek. A sokféle környezetben, különböző 

klienscsoportok számára kialakított terápiás közösségek nagyfokú változatosságot mutatnak mind a 

terápiás programok időtartamában (a hagyományos, 12-18 hónapos időtartamúak mellett többéves 

és néhány hónapos programok is működnek), mind az alkalmazott protokollok összetételében. Egyfelől 

ez a jellegzetesség, másfelől a TC-k sajátos, a közösség kísérletező-tapasztalati tudására építő, kevésbé 

formalizált eljárásmódjai megnehezítik a modell általánosságban történő értékelését (De Leon, 2000).  

A terápiás modell főbb összetevőit egy kanadai eredetű, Magyarországon is több drogterápiás 

intézményben alkalmazott modell, a Portage (ejtsd: portázs) alapján mutatjuk be. A modell alapján 

működő programokban az elkezdett rehabilitáció egyúttal a terápiás közösség tagjává is avatja a 
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klienseket. Ebben a pozícióban olyan emberekkel osztják meg mindennapjaikat, akik hasonló 

szerhasználati problémákkal küzdenek, egyúttal elkötelezettek egymás segítése iránt.  

A Portage terápiás programjainak meghatározó összetevőit az alábbiak szerint lehet összefoglalni (The 

Portage Therapeutic Community, é.n.):  

1. Környezet: A kölcsönös segítés és a társas támogatás által jellemzett környezetben a terápiás 

közösség arra ösztönzi tagjait, hogy a nehézségekkel való szembenézés érdekében fejlesszék 

erősségeiket. A közösség tagjai a keretrendszer biztosításával és a változás bátorításával támogatják a 

társadalmi reintegráció folyamatát, amely egy pozitív, drogmentes életstílus eléréséhez vezet. A TC-

ben végbemenő változás meghatározó tényezője az egyéni erőfeszítések és a közösség támogatásának 

társulása. A tagok számára ez teszi lehetővé a saját életük feletti kontroll érzésének visszanyerését.  

2. Eszközök: A TC terápiás tevékenységeken keresztül segít azonosítani a szerhasználati problémák 

forrásait. A Portage számos, bizonyítottan hatékony eszközt biztosít a tagok számára, egyúttal bátorítja 

őket azok használatára felépülési programjukban. Ezek segítik az önbizalom növelését, illetve azt, hogy 

valós percepció alakuljon ki a szerhasználókban saját magukkal és másokkal kapcsolatban. Az eszközök 

megismerése csoportos képzések és közösségi tevékenységek során történik meg. A Portage 

környezetében biztosított kísérletező tanulással együtt ezek az eszközök kiemelkedő hatékonyságot 

eredményeznek.  

3. Kompetenciák: A felépülési folyamat előrehaladtával a tagok egyre több kompetenciára és 

viselkedési stratégiára tesznek szert, amelyek segítik a problémákkal való megküzdést és a kitűzött 

célok elérését. A program során 21 kompetencia kerül meghatározásra, amelyek megszerzéséért 

minden nap dolgozni kell: szervezettség és szabálykövetés, következetesség, megbízhatóság, aktív 

részvétel a felépülésben, strukturált tevékenységek tervezésének képessége, strukturált 

tevékenységek vezetésének képessége, tudásátadás, kezdeményezőkészség, megfelelő önkifejezés, 

mások bátorítása, (hatóságok és/vagy társak általi) irányítás elfogadása, csapatmunka, hatékony 

kommunikáció, társadalmi integráció, objektivitás, empátia, döntéshozatal, problémamegoldó 

készség, segítségkérés képessége, konfliktuskezelés, öntudat.  

4. A kezelési terv (Plan of Care): A felépülési folyamat prioritásainak meghatározását segítő eszköz. 

Egyebek mellett olyan témakörökkel foglalkozik, mint a szerhasználat, testi és lelki egészség, személyes 

fejlődés, szociális és szülői készségek, interperszonális és családi kapcsolatok, társadalmi reintegráció. 

A kezelési tervet az érintett személyek az esetükkel foglalkozó segítővel közösen alakítják ki a program 

kezdetekor. A tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, újragondolva a kitűzött célokat.  

5. Fázisok: A program három különböző fázisra osztható: - Értékelési-állapotfelmérési fázis (felvétel); - 

A bentlakásos kezelés fázisa (amely bizonyos esetekben nem a terápiás intézményben történik); - A 

társadalmi reintegráció és az utógondozás fázisa.  

6. Lépések: A Portage hat lépést nevesít: öt a bentlakásos, egy a reintegrációs fázishoz kapcsolódik. Az 

egyes lépések során a felépülők más és más csoportokhoz tartoznak, és különböző célokat kell elérniük. 

Az első három lépés a felépülők személyéhez kapcsolódó összetevőkre fókuszál. Elsajátítják a 

terápiához szükséges kompetenciákat, illetve azonosítják azokat a tényezőket, amelyek a 

drogfüggőség kialakulásához vezettek. A középpontban a személyközi kapcsolatok, az öntudat, a 

bizalom és a méltóság fejlesztése áll. A negyedik lépéssel elkezdődik az egyre növekvő mértékű 

felelősségvállalás, ami a program végéig tart, fokozatosan mentorrá alakítva a felépülőket. Az 

ellátandó feladatok olyan elemekkel bővülnek, mint a kimenetelek szervezése, a biztonság fenntartása 

és a közösségszervezés. (Howlett & Vamos, 2009) A továbblépéshez - a célok elérésén túl – minden 

esetben szükség van a társak és az esettel foglalkozó segítő jóváhagyására is.  
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7. Keretrendszer: A Portage-ban minden egyes nap jelentős mértékben strukturált, ezáltal biztosítva a 

TC összes tagjának aktív részvételét a felépülési folyamatban. A klinikai program és a közösség 

ügyeinek menedzselését jelentős mértékben hierarchizált szervezeti felépítés segíti. A közösség életét 

és a napi tevékenységeket a TC felépülő tagjai koordinálják, akiknek a munkáját professzionális segítők 

felügyelik. 

Ellenőrző kérdések 

 Minek a rövidítése a TC? 

 Alkalmazzák-e Magyarországon a Portage-modellt a szenvedélybeteg ellátásban?  

 Milyen típusú terápia a Minnesota-modell? 
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7. Drogproblémák elterjedtsége Magyarországon 

Az ezredfordulót követő időszakban a szerhasználati mintázatok alakulását a drogszíntér folyamatos 

változása jellemzi. A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja szerint az európai 

drogszíntéren több szer van jelen, mint korábban, amelyek tisztasága és addiktív potenciálja magas 

és/vagy növekszik. A fogyasztók új, ismeretlen pszichoaktív anyagokhoz férhetnek hozzá, a 

gyógyszerek egyre fontosabbá válnak, és a polidrog-használati mintázatok is általánosak lettek a 

drogproblémákkal küzdők körében. A legfrissebb adatok a pszichoaktív szerek becsült használatának 

mérsékelt növekedését mutatják.  

A drogepidemiológiai adatokról a nemzetközi és hazai jelentések adnak képet. Főként a Kábítószer és 

Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja és a Nemzeti Drog Fókuszpont jelentéseiből 

nyerhetünk naprakész információkat. Az iskoláskorúak drogfogyasztását elsősorban az „Európai 

iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól” (European School Survey 

Project on Alcohol and other Drugs – ESPAD), valamint az „Iskoláskorú gyermekek 

egészségmagatartása” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) elnevezésű, négyévenként 

ismétlődő, a fiatalok fogyasztási szokásaiban bekövetkezett változásokat figyelemmel kísérő, 

nemzetközi összehasonlításra alkalmas felmérések szemléltetik.  

Kábítószerek  

A kábítószer-használat mértékének növekedésében szerepet játszhat az, hogy a rekreációs 

droghasználat deviáns magatartásból egyre inkább normalizált viselkedéssé, kulturálisan elfogadottá 

válik. Jellemző a drogok szertartásoktól független, szabad használata, hedonista célú fogyasztása, 

aminek jelentős szerepe van a pszichoaktív szerek kontrollálatlan, illetve növekvő intenzitású 

fogyasztásában. (Arnold, 2014c)  

Becslések szerint az Európai Unió 15-64 éves népességének valamivel több, mint egynegyede 

(EMCDDA, 2016), Magyarország felnőtt korú népességet tekintve pedig csaknem minden tízedik 

személy próbált már ki kábítószereket az élete valamely pontján. Hazánkban a leggyakrabban használt 

kábítószer a kannabisz, előfordulási gyakorisága körülbelül ötszöröse a többi anyagénak, míg a kokain, 

az MDMA és az amfetaminszármazékok használatának becsült életprevalenciája sokkal alacsonyabb. 

(EMCDDA, 2016) A szintetikus kannabinoidok rövid idő alatt a második legnépszerűbb szerré váltak, az 

új pszichoaktív anyagok pedig közel annyira népszerűek, mint az évtizedek óta hozzáférhető 

amfetamin. (Csesztregi és mtsai., 2015: 21)  

A fiatalkorúak körében hasonló mintázatok figyelhetőek meg. Az Európai Unióban a valamilyen szert 

életükben kipróbáló fiatalok aránya jelenleg kevesebb, mint 25% (Németh, 2016). A HBSC kutatás 

legfrissebb eredményei szerint a magyar középiskolások közel egynegyede (23,1%) (Arnold, 2014a), az 

ESPAD felmérés eredményei szerint pedig 26,8%-uk (Elekes, 2016) fogyasztott már életében 

valamilyen tiltott vagy legális drogot.  

A fiatalok körében is a kannabisz a legnépszerűbb kábítószer. Az ESPAD adatfelvétel során a 

megkérdezett diákok 12,5%-a vallotta, hogy használt marihuánát vagy hasist az adatfelvételt megelőző 

12 hónapban. (Elekes, 2016) A második helyen a szintetikus kannabinoidok csoportja áll; minden 

tízedik diák kipróbált már valamilyen, a piacon újonnan megjelenő designer/dizájner drogot. 60 

(Elekes, 2016) Elterjedt a gyógyszerekkel való visszaélés, illetve a gyógyszerek alkohollal történő 

fogyasztása, továbbá az inhalánsok használata is meredek emelkedést mutatott az utóbbi évtizedben. 

(Csesztregi és mtsai., 2015: 21) Népszerűek a hangulatjavító szándékkal bevett fájdalomcsillapítók, 

illetve a mágikus gombák és növényi drogok is. A fiatalok első drogfogyasztása jellemzően a 15 éves 
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korra tehető, s a tiltott szereket fogyasztók több mint fele kipróbálónak, alkalmi fogyasztónak 

tekinthető.  

A fiatalkorúak szerhasználata tekintetében meghatározóak a társadalmi különbségek. A 

visszaélésszerű használat a szakiskolában tanuló diákok körében a legelterjedtebb és leginkább a Dél-

Dunántúlon és Közép-Magyarországon jellemző. A szerfogyasztás szempontjából a csaknem napi 

gyakoriságú esti lődörgés, illetve bulizás is meghatározó, de a szülői kontroll megléte vagy hiánya is 

kapcsolatba hozható azzal, hogy a fiatalok kipróbálnak-e különféle szereket. Az ESPAD adatfelvétel 

eredményei alapján ugyanis „a szülőkhöz fűződő viszonnyal elégedetlen tanulók körében minden 

kérdezett szertípus életprevalencia értéke másfél-kétszerese, a kortoll hiányáról beszámoló tanulók 

körében két-háromszorosa az átlagnak”. (Elekes, 2016:65)  

Az utóbbi időben a magyar középiskolások szerhasználati mintázatában javuló tendencia figyelhető 

meg, minden szer fogyasztásának elterjedtsége számottevően csökkent. Legnagyobb mértékben a 

marihuána fogyasztásban figyelhető meg a változás (a 2011-es adatokhoz képest 32,5%-kal csökkent), 

de általánosságban elmondható az is, hogy harmadával kevesebben fogyasztottak tiltott szereket. 

Emellett a szerfogyasztás gyakorisága is a ritkább használat irányába tolódott el, és az első használat 

életkora sem csökkent a korábbi adatokhoz képest. (Elekes, 2016:73) A kedvező tendenciákat árnyalja 

a későbbiekben ismertetett új pszichoaktív anyagok 10,1%- os életprevalencia értéke. (A változás 

mértéke ebben az esetben nem számszerűsíthető, mivel az ESPAD kutatásban először 2015-ben 

vizsgálták ezt a drogcsoportot.) Ennek ellenére még mindig igen magas azok aránya, akik rendszeres 

szerhasználónak bizonyulnak. A HBSC kutatás eredményei szerint ugyanis a drogokat kipróbáló 61 

diákok körülbelül ötöde 30 vagy több napon is fogyasztott drogot, így ez nagy kockázatot jelent a 

problémás szerhasználat kialakulása tekintetében, és a további negatív hatásokkal – egészségügyi 

kockázatok, pszichés problémák, rosszabb iskolai teljesítmény, iskolaelhagyás, depresszió, függőség 

egyéb tünetei – is számolni kell. (Arnold, 2014c)  

A csökkenés azzal is magyarázható, hogy megkérdőjelezhető a dizájner drogokra vonatkozó adatok 

érvényessége, hiszen epidemiológiai vizsgálatokban igen nehéz ezen szerek használatának a mérése. 

Mivel nevük, fedőnevük, összetételük rendkívül gyorsan változik, nehéz olyan dizájner drogok 

fogyasztására vonatkozó kérdést megfogalmazni, amely biztosítja az adatok érvényességét. Emellett 

azt sem tudhatjuk, hogy értik-e a fiatalok, mit jelent a „dizájner drog” kifejezés. (Arnold, 2014c)  

A normálpopulációs vizsgálatok becslése alapján az európai felnőtt lakosság körülbelül 1%-a használ 

naponta vagy közel naponta kannabisz származékot. A kannabiszt fogyasztó felnőttek háromnegyede 

(14,6 millió fő) a fiatal felnőttek (15–34 évesek) közé tartozik.  

A WHO arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendszeresen és hosszú távon kannabiszt használók esetében 

kétszer nagyobb a pszichotikus tünetek és rendellenességek veszélye, magasabb a légzési problémák 

kialakulásának kockázata és kialakulhat a függőség. Ezen túlmenően azt is megállapították, hogy a 

serdülőkori rendszeres kannabiszhasználat összefügg a skizofrénia kialakulásának fokozott veszélyével, 

és ha a szerhasználat fiatal felnőttkorban is folytatódik, szellemi károsodáshoz vezet. (EMCDDA, 2016: 

54)  

A stimulánsok (kokain, az amfetaminszármazékok, az ecstasy és az egyéb szintetikus szerek) a 

harmadik leggyakrabban használt szercsoportnak tekinthetők. 2014-ben a kezelést kezdők 19,1%-a 

jelölte meg valamelyik stimuláns szert elsődleges szereként. A stimulánsok közül a kokain a 

legszélesebb körben használt szer, bár a használata Európa déli és nyugati részén nagyobb arányú. 

2014-ben körülbelül 3,4 millió (15–64 év közötti) felnőtt használt 62 kokaint, számuk a legfrissebb 

adatok alapján csökkenőben van. A kokainhasználók jellemzően rekreációs jelleggel fogyasztják a szert. 

A rendszeres fogyasztókat két csoportra lehet osztani: a társadalmilag integráltabb fogyasztók mellett 
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jelen vannak azok a marginalizálódott szerhasználók is, akik intravénásan használják a szert és/vagy 

cracket szívnak. (EMCDDA, 2016: 40)  

Becslések szerint Európában 2014-ben 2,1 millió felnőtt használt ecstasyt, 1,6 millió felnőtt 

amfetaminszármazékokat (amfetamin és metamfetamin), és néhány országban a szintetikus katinonok 

is (pl. mefedron, pentedron és MDPV) stabil helyet szereztek maguknak a tiltott stimulánsok piacán. 

Az ilyen anyagokhoz kötődő kezelési igények számának emelkedését jelezték Magyarországról, 

Romániából és az Egyesült Királyságból.  

A 2014-ben készült HBSC kutatás eredményei szerint hazánkban a középiskolás diákok 5,8%-a próbálta 

már ki a vizsgált stimulánsok valamelyikét. A szakiskolában, szakmunkásképzőben tanulók a 

legérintettebbek, közülük minden tízedik diák fogyasztotta már a stimulánsok legalább egyikét. 

(Arnold, 2014c; EMCDDA, 2016)  

A kokain esetében az utóbbi években egyértelmű, erőteljes növekedést tapasztalható mind a 

fogyasztói, mind a terjesztői oldalon. Az ecstasyt illetően elmondható, hogy 2009-ben szinte eltűnt a 

magyar és az európai piacról, majd csak 2012-ben jelent meg újra. A metamfetamin továbbra sem 

jellemző, azonban az ország északi részében (Szlovákiából csempészett szállítmányokból) egyre 

többször jelenik meg a kínálatban. (EMCDDA, 2016)  

Az európai opiáttermelés hagyományosan egyes keleti országokban készült házi mákkészítményekre 

korlátozódik. Az azonban, hogy 2013–14-ben Spanyolországban két, a Cseh Köztársaságban pedig egy 

olyan laboratóriumot derítettek fel, ahol a morfint heroinná alakítják, arra utal, hogy már Európában 

is előállíthatnak heroint.  

A heroinnal kapcsolatban Magyarországon az tapasztalható, hogy a korábbi célország szerep szinte 

teljesen megszűnt, azonban 63 tranzitországként hazánk továbbra is jelentős szerepet játszik az 

európai piacon. (EMCDDA, 2016)  

Új pszichoaktív anyagok  

Az EMCDDA folyamatosan figyelemmel kíséri az új pszichoaktív szereket: a szintetikus 

kannabinoidokat, a szintetikus katinonokat, a fenetilaminokat, az opiátokat, a triptaminokat, a 

benzodiazepineket, az arilalkilaminokat és egy sor egyéb szert. 2014- ben 101, 2015-ben 98 új szert 

azonosítottak, így a bejelentett anyagok száma 560 fölé emelkedett, amelyből 380-at (70%) az utóbbi 

5 évben fedeztek fel. (EMCDDA, 2016)  

Jelenleg az Eurobarométer fiatalokról és kábítószerekről szóló 2014-es gyorsfelmérése jelenti az Unió 

egészére kiterjedő egyetlen információforrást 15–24 éves fiatalok új pszichoaktív anyag használatáról. 

A kutatás eredményei szerint 28 uniós tagállamban a megkérdezett 15-24 éves fiatalok 8%-a (2011-

ben 5%) számolt be „a kábítószerek hatásait utánzó anyagok” használatáról, 3 % pedig az elmúlt évi 

használatáról.  

A bejelentett anyagok listájában a szintetikus kannabinoidok és a szintetikus katinonok csoportja 

dominál, amelyeket gyakran a stimulánsok, illetve a kannabisz legális helyettesítőjeként árusítanak. 

2014-ben az összes lefoglalás csaknem 80%-át, a lefoglalt mennyiségnek pedig több mint 60%-át tették 

ki. A többi csoportba az ellenőrizetlen benzodiazepinek és az erős narkotikus fájdalomcsillapítók 

tartoztak, amelyek heroinként adhatók el. (EMCDDA, 2016) 2015-ben 24 új kannabinoidot 

azonosítottak, így az e csoportba tartozó szerek száma 160 fölé emelkedett. A szintetikus 

kannabinoidokat a kannabisz „legális” helyettesítőjeként, a fogyasztóvédelmi és gyógyszertörvények 

kijátszása érdekében „egzotikus füstölőkeverékként” és „nem emberi fogyasztásra” szánt termékként 

árusítják. Olyan kábítószerek, amelyek ugyanazon agyi 64 receptorokra hatnak, mint a THC, a 
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természetes kannabiszban található fő hatóanyagok egyike. Hatásai azonban lényegesen súlyosabbak: 

tömeges mérgezéseket, sőt haláleseteket is jelentettek.  

Az EMCDDA által megfigyelt szerek második legnagyobb csoportját a szintetikus katinonok képezik, 

amelyekből 2015-ben 26-ot azonosítottak, így a megfigyelt katinonok száma 103 fölé emelkedett. Ezek 

a szerek jellemzően stimulánsok, például az amfetamin, az MDMA és a kokain „legális” 

helyettesítőjeként árusítják. A szintetikus katinonok 2014-ben az új pszichoaktív szerek összes 

lefoglalásainak több mint 15%-át tették ki, s a leggyakrabban lefoglalt öt katinon a mefedron (222 kg) 

és izomerei, a 3-MMC (388 kg) és a 2-MMC (55 kg), valamint a pentedron (136 kg) és az alfa-PVP (135 

kg) volt. Az alfa-PVP-hez Európában közel 200 akut mérgezés és több mint 100 haláleset köthető. 

(EMCDDA, 2016)  

Magyarországon 2010 után az új pszichoaktív anyagok megjelenése jelentősen átformálta a 

kábítószerpiacot. Mivel ezek a szerek büntetőjogi kockázat nélkül beszerezhetőek voltak így a könnyű 

hozzáférhetőség miatt gyors ütemben terjedt el használatuk. (Horváth, 2014) A kannabisz mellett 

hazánkban is feltűntek a szintetikus kannabinoidok, a stimulánsok között a designer stimulánsok: 

elsősorban a katinonok, illetve újfajta amfetaminszármazékok. A stimulánsok közül néhány szer 

dominánsabban jelen volt a piacon: 2010-ben a mefedron, 2011-ben az MDPV, azt követően 2012-től 

a pentedron („pentakristály”), 2014- ben pedig az α-PVP ért el említésre méltó részesedést a lefoglalási 

adatok szerint. (Csesztregi és mtsai., 2015: 21; Horváth, 2014)  

A tűcsereprogramok adatai jól mutatják az új pszichoaktív szerek berobbanását, és a függő 

szerhasználat piacának átalakulását az elmúlt években. Míg 2010-ben a tűcserébe járó intravénás 

szerhasználóknak kevesebb, mint 8%-a használt designer stimulánsokat (mefedron, MDPV, 

„pentakristály”, „zene”), addig 2014-ben már 68%-uknak volt ez az elsődlegesen injektált szere.  

2. ábra. A tűcsereprogramban részt vevő kliensek elsődlegesen injektált szer szerinti megoszlása 2009-2014 között 

 

Forrás: Csesztregi és mtsai., 2015:29  
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Magyarországon 2013-ban a kábítószerek okozta halálesetek körülbelül felében mutatták ki az új 

pszichoaktív anyagokat, a 31 közvetlen túladagolásból 14 esetben jelen volt valamilyen pszichoaktív 

anyag (pentedron, alfa-PVP, MPA, p-metil-4-metilaminorex, stb.) (Csák et al., 2014). A Nemzeti Drog 

Fókuszpont 2015-ös kezelőhely vizsgálatának eredményei alapján pedig a kábítószerprobléma miatt 

kezelt kliensek között a dizájner stimulánsok használata volt a legjellemzőbb kezelést indokoló 

probléma. Mivel e szerek hatása rövidebb ideig tart, azért a fogyasztók gyakrabban injektálják azokat. 

Ebből kifolyólag a halálesetek és akut mérgezések száma is folyamatosan emelkedik. 

3. ábra. Becslések az Európai Unión belüli kábítószer-használatról 

 

Forrás: EMCDDA, 2016:13 

Alkohol  

Az alkohol a legelterjedtebb, depresszáns hatású drog, amelynek egészségi és társadalmi ártalmai 

egyaránt jelentősek. Ennek ellenére fogyasztása számos országban legális, és kulturálisan integrált. 

Ezzel párhuzamosan a fejlett világ egyik legnagyobb problémájának is tekinthető, a balesetek és 

betegségek (májzsugorodás, májrák, mérgezések, öngyilkosságok, stb.) több mint 9%-áért felelős. A 

WHO 2014-es jelentése szerint 2012-ben a globálisan bekövetkezett halálozások 5,9%-át lehetett az 

alkoholfogyasztásra visszavezetni. Az alkoholprobléma Európát érinti a legnagyobb mértékben, a 

legtöbb alkoholt fogyasztó 10 ország mindegyike kontinensünkön található. Az európai népesség 66%-

a rendszeres alkoholfogyasztó. (Jávorszkyné, 2014)  
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A Központi Statisztikai Hivatal (2008) adatai szerint Magyarország a legtöbb alkoholt fogyasztó 

országok rangsorában a 17. helyen áll, a WHO 2012 márciusában kiadott jelentése alapján pedig „a 

májcirózisos megbetegedések és az alkoholhoz köthető halálesetek tekintetében egyaránt élen jár 

Európában”. (Boros, 2014:289) A magyarok átlagos alkoholfogyasztása fejenként több mint tizennégy 

liter tiszta szesz egy évben, így a lista ötödik helyét foglaljuk el. (Boros, 2014) A KSH adatai szerint a 

nyilvántartott alkoholisták száma 15 683 fő volt 2015-ben, a KSH szerint becsült számuk eléri a 393 

ezer főt. Az addiktológusok ennél jellemzően magasabb értéket tartanak érvényesnek, 800 ezer fő 

körülire téve az alkoholisták számát.  

Az iparosodott országokban a serdülőkor korai és késői szakasza között az alkoholfogyasztók aránya és 

a részegség előfordulásának, gyakoriságának dinamikus növekedése figyelhető meg. A fiatalok 

körében „normalizálódni” látszik a hétvégi lerészegedés, a nagyivás, ugyanis a „dolgozz keményen, 

játssz/szórakozz keményen” (work hard, play hard), illetve az „élvezet és szabadidő” (pleasure and 

leisure) szemlélet egyre inkább elterjedőben van a fiatalok körében (Arnold, 2014b).  

Az ESPAD-kutatások adatai szerint 2015-ben az alkoholfogyasztás főbb mutatói (pl. korai életkorban 

fogyasztók aránya, fogyasztás gyakorisága) egyértelműen csökkentek a 2011. évi adatokhoz képest, 

ugyanakkor növekedést tapasztalható az egy alkalommal elfogyasztott egy főre jutó mennyiségben. 

Ennek alapján azt valószínűsíthető, hogy a fiatalok ritkábban fogyasztanak alkoholt, mint korábban, de 

határozottan nagyobb mennyiséget isznak meg egy alkalommal. Ennek ellenére általánosságban 

elmondható, hogy a fiatalok túlnyomó többsége fogyaszt valamilyen rendszerességgel alkoholt, a 

fiatalok 17,1%-ára jellemző a havi, 16,1%-ára a heti italfogyasztás. (Arnold, 2014b; Elekes, 2016)  

A nagyobb gyakoriságú fogyasztás jellemzőbb a fiúkra és elsősorban tömény ital formájában történik. 

Emellett a sör, illetve a bor dominálja a fiatalok alkoholfogyasztását. Az egy főre jutó borfogyasztás 

alapján a magyar fiatalok 2009-ben egyértelműen Európa legnagyobb fogyasztójú fiataljai közé 

tartoztak.  

Az utolsó fogyasztási alkalomra vonatkozó mennyiségi adatok alapján az egy alkalommal elfogyasztott 

mennyiség tiszta szeszben számolva 79 ml/fő, ami jelentősen meghaladja a felnőttekre vonatkozó 

hasonló adatokat és jóval több (közel duplája) annál, amit az egészségügyben dolgozó szakemberek 

elfogadhatónak tartanak. Az ESPAD felmérés legújabb adatai szerint a diákok közel kétharmada 69 

legalább egyszer volt már részeg az élete során, az előző hónapban lerészegedők aránya pedig 22,2%. 

Ennél jóval magasabb, 45,5% a nagyivók aránya, akik a megelőző hónapban egy alkalommal legalább 

5 vagy több italt fogyasztottak el. Emellett meglehetősen sokan számoltak be valamilyen alkohol 

okozta problémáról. A diákok 38,6%-a ezt saját alkoholfogyasztásából kifolyólag említi, míg 53,9%- uk 

más alkoholfogyasztásából eredően teszi szóvá a negatív következményeket. A saját 

alkoholfogyasztáshoz kapcsolódóan legnagyobb arányban valaminek az elvesztését vagy valamilyen 

személyes tárgynak a sérülését említették a fiatalok, de magas azok aránya is, akik alkohol hatása alatt 

komoly vitatkozásban vettek részt. A mások alkoholfogyasztása miatt megtapasztalt problémák közül 

pedig a legnagyobb arányba a privát helyen történt zaklatást, bosszantást említik.  

A korábbi adatfelvételekhez képest határozottabb társadalmi különbségek rajzolódnak ki az 

alkoholfogyasztási szokásokban. A gimnáziumban tanulókra, a magasabb iskolai végzettségű szülők 

gyerekeire, a teljes családban élőkre mérsékeltebb, kevésbé problémás alkoholfogyasztás jellemző. A 

szakiskolában tanuló diákok az érettségit nyújtó iskolák tanulóihoz képest másfélszer nagyobb 

arányban mutatnak nagyivási epizódokat, illetve kétszer nagyobb arányban fordul elő nálunk a heti 

kétszeri lerészegedés. (Arnold, 2014b)  

A szülői kontroll hiánya, a különböző iskolai/családi problémákra utaló iskolai lógás és a gyakoribb 

„elmenős” szabadidőeltöltési formák növelik az alkoholfogyasztás problémásabb formáinak a 
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gyakoriságát. Továbbá az eredményekből az is kiderül, hogy az átlag alatti anyagi helyzetben élők 

körében a legnagyobb a lerészegedők aránya és az egy alkalommal elfogyasztott mennyiség, viszont a 

legjobb anyagi helyzetben élők között a legelterjedtebb a nagyivás. 

Dohányzás  

A dohányzás súlyos népegészségügyi, nemzetgazdasági probléma, világszerte az egyik leginkább 

megelőzhető haláloknak számít, azonban évente közel 6 millió ember haláláért felelős és több mint 

500 milliárd dollár (114 billió forint) értékű gazdasági kárt okoz. Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 

akkor 2030-ban 8,3 millió ember halála lesz a dohányzásnak tulajdonítható. Magyarországon 2010- 

ben a dohányzás következtében 20.470 ember halt meg. (Balku, Demjén, Kimmel & Vitrai, 2013)  

A Felnőtt Dohányzás Felmérés eredményei szerint 2013-ban a felnőtt magyar lakosság 19%-a naponta, 

2%-a alkalmanként dohányzott. A 2012-es adatokhoz viszonyítva jelentősen csökkent a dohányzók és 

különösen a naponta rágyújtók aránya: a dohányzók aránya 29%-ról 21%-ra, míg a naponta rágyújtók 

aránya 28%-ról 19%- ra csökkent, a leszokottak aránya pedig 16%-ról 22%-ra emelkedett. 2013-ra a 

dohányzók által elszívott cigaretták száma is csökkent 12,3 milliárdról 8,3 milliárdra, valamint a gyári 

és sodort cigaretták megoszlási aránya is tovább változott, 31%-ról 37%-ra nőtt a sodort cigaretták 

aránya. Ezzel párhuzamosan az elektronikus cigaretták használatának aránya 2%-kal emelkedett. 

(Balku, Demjén, Kimmel, Varsányi & Vitrai, 2014)  

A Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés eredményei szerint 2013-ban a 18-34 éves korosztályban 

volt a legmagasabb az alkalmi dohányosok aránya, valamint a naponta dohányzó nők aránya is a 

fiatalok körében volt a legmagasabb. A GYTS felmérés eredményei szerint a fiatalok körében csökkent 

az alkalmi, viszont nőtt a naponta dohányzók aránya: míg 2012-ben a naponta dohányzó 13-15 évesek 

aránya 7,5% volt, addig 2013-ra ez az arány 9,5%-ra emelkedett. Emellett nőtt a cigarettázást tíz éves 

kor előtt kipróbálók aránya is: a 2012-es felmérés eredményei alapján a 13-15 éves korosztály 13%-a 

próbálta ki 10 éves kora alatt a cigarettázást, míg 2013-ban ez az arány 21,5%. 71  

A 2015. évi ESPAD-kutatásban megkérdezett 9-10. évfolyamos diákok 62,5%-a legalább egyszer 

kipróbálta már a dohányzást, 26,2%-uk rendszeres dohányzónak tekinthető (40 vagy több alkalommal 

dohányzott), egynegyedük pedig napi rendszerességgel cigarettázik. A gyakoribb, rendszeresebb 

dohányzás a fiúk körében elterjedtebb, de egyértelmű társadalmi különbségeket is mutat: az 

alacsonyabb presztízsű szakiskolákba járó (itt közel minden második fiatal napi rendszerességgel 

dohányzik), a községekben élő, az átlag alatti anyagi körülmények között élő diákok, továbbá azok, 

akiknek a szülei alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, illetve akiknek mindennapi 

nevelésében nincs jelen mindkét szülő, egyértelműen veszélyeztetettebbek a dohányzás 

szempontjából. Emellett a gyakori iskolai lógás, a gyakori bulizás és barátokkal való „lógás”, valamint a 

szülői kontrol hiánya szintén nagyobb fokú veszélyeztetettséget jelez.  

A 2015. évi adatok a dohányzás visszaszorulását, mérséklődését mutatják a fiatalok körében: csökkent 

a dohányzást korán elkezdők aránya és csökkent a cigarettát könnyen beszerezhetőnek tartók aránya 

is. Kedvezőtlen változás ugyanakkor, hogy a cigarettához kapcsolódó veszélytudat is csökkent, ugyanis 

nemcsak az alkalmi dohányzást, hanem a rendszeres cigarettázást is kevesebben tartják veszélyesnek 

2015-ben, mint 2011-ben. (Elekes, 2016)  

Energiaital és kávé  

Az elmúlt években a gazdasági recesszió ellenére is nőtt az energiaital-értékesítés volumene. 

Magyarországon pedig 2011-ben az előző évhez képest 240 ezer hektoliterrel több energiaital került 
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értékesítésre. (Orgovány, 2012) A forgalmat annak ellenére is növekedés jellemzi, hogy ezek a 

termékek az alkoholmentes italok között a legmagasabb árkategóriába tartoznak.  

A túlzott energiaital-fogyasztás számos problematikus viselkedésmód megjelenésének valószínűségét 

növeli: dohányzás, italozás, tiltott drogok használta, fizikai bántalmazás, illetve kockázatos szexuális 

magatartásformák. (Berényi, Farkas, Strausz és Tóth, 2011) Miller 2008-ban bevezette a „toxikus 

macsó személyiség” fogalmat, amellyel az energiaital elfogyasztása utáni olyan ideiglenes állapotot 

jelöl, „amely a tevékenységhez kapcsolódóan megnövekedett kockázatvállaláshoz, veszélyes 

viselkedésmódhoz és túlzott maszkulinitáshoz vezet”.  

Az ÁNTSZ egy 2012-ben kiadott közleményéből kiderül, hogy két hónap alatt 123 gyermek, illetve fiatal 

szorult ellátásra a túlzott energiaital-fogyasztás miatt, s mivel az egyének fogékonysága a pszichoaktív 

vegyületekkel szemben eltérő, ezért a rendszeres, teljesítménynövelés céljára történő fogyasztásuk 

komoly lehetséges veszélyeket rejt magában. (Grósz & Szatmári, 2012: 675)  

A legfrissebb ESPAD felmérés eredményei szerint 2016-ban a megkérdezett 9-10. évfolyamos fiatalok 

több mint fele (57,7%) ivott legalább egyszer valamilyen energiaitalt a kérdezést megelőző hónapban. 

Magas a többször, legalább 10 alkalommal fogyasztók 73 aránya is: 17,9%. A kérdezést megelőző 

hónapban a diákok közel egynegyede legalább egyszer ivott alkoholt energiaitallal együtt.  

Az energiaitalok fogyasztása inkább jellemző a hátrányosabb társadalmi körülmények között élő 

fiatalokra: a szakiskolában tanulókra (a szakiskolában tanuló diákok közel egyharmada tíz vagy több 

alkalommal ivott energiaitalt a kérdezést megelőző hónapban), a vidéken (községekben) élőkre, illetve 

azokra, akik szülei alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek és anyagi helyzetük az átlagnál 

rosszabb.  

A kávé fogyasztása is elterjedt a magyarországi középiskolások között. Az előző hónapban legalább 

egyszer fogyasztók aránya 63,1%, egynegyedük napi rendszerességgel iszik kávét. Míg a ritkább 

fogyasztásra utaló havi prevalenciaérték a fővárosban élőkre/tanulókra, a magasabb iskolai 

végzettségű szülők gyerekeire jellemző inkább, addig a gyakoribb, napi rendszerességű kávézás inkább 

jellemző a vidéken élő, szakiskolában tanuló, alacsonyabb iskolai végzettségű és átlag alatti anyagi 

helyzetben élő szülők gyerekeire. (Elekes 2016) 

Ellenőrző kérdések 

 Minek a rövidítése az ESPAD? 

 Mi jellemzi a magyar középiskolások alkoholfogyasztási szokásait? 

 Problémát jelent-e Magyarországon a fiatalok körében megfigyelhető energiaital-

fogyasztás? 
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8. A drogproblémák büntetőjogi kezelése Magyarországon 

A jegyzet készítésekor hatályos büntetőjogi kódex (2012. évi C. törvény) 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; 

 új pszichoaktív anyaggal visszaélés; 

 visszaélés teljesítményfokozó szerrel. 

A 2012. évi C. tv. 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 
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a csekély mennyiségre történő elkövetés enyhébben büntetendő. Továbbra is büntetendő maradt az 

előkészület is. 

A „büntetés helyett kezelés” elv 1993-ban jelent meg a magyar büntetőjogban, amikor a 1993. évi XVII. 

törvényben (60-62. §.) a 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 néven vált széles körben ismertté. 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).7 2018 végén a jogszabály így rendelkezik: „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 ügydöntő 

határozat meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-

függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy 

megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.” (2012. évi C. tv. 180. § (1))   

A hatályos szabályozás két éven belül csak egy alkalommal biztosít lehetőséget az elterelésre, mert a 

jogalkotó megítélése szerint a „szabályozás visszás helyzetekre adott lehetőséget”. Emellett az 

elterelés esetén a terhelttől a bűncselekmény beismerését is megkívánja. Könnyítés az új 

szabályozásban, hogy a fogyasztók vonatkozásában a nyomozó hatósággal való 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 a 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 hússzorosa 

marad. A jogszabály új kategóriaként bevezette a különösen jelentős mennyiséget is, ami csekély 

mennyiség felső határának kétszázszorosa. 

Néhány fontosabb büntetési tétel 2018 végén: 

                                                           

7 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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 Kábítószer-kereskedelem (kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik): 2-8 

év szabadságvesztés, minősítő tényezők (bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó 

személyként, e minőséget felhasználva vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében, illetve 18. életévét be nem töltött 

személyekre irányuló tevékenységek, továbbá oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy 

gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen 

környezetében ) esetén 5-10 év szabadságvesztés. A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy 

életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre 

követik el.  

 Kábítószer birtoklása (kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére 

behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít) 1-5 év szabadságvesztés. Minősítő tényezők 

(üzletszerűen, bűnszövetségben és/vagy hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e 

minőséget felhasználva) esetén 2-8 év szabadságvesztés. Jelentős mennyiség esetén 5-10 év, 

különösen jelentős mennyiség esetén 5-15 év szabadságvesztés. 

 Új pszichoaktív anyaggal visszaélés (új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy 

azzal kereskedik) 1-5 év szabadságvesztés, a kábítószer-kereskedelem esetében 

meghatározott minősítő tényezők esetében 2-8, illetve 5-10 év szabadságvesztés. 

 A csekély mennyiséget meg nem haladó (max. 2 gramm hatóanyag-tartalmú) új pszichoaktív 

anyag megszerzése vagy tartása szabálysértésnek minősül. 

Ellenőrző kérdések 

 Magyarországon a kábítószer előállítását vagy anyagi ellenszolgáltatás nélküli átadását 
büntetik-e szigorúbban? 

 Mit jelent az elterelés fogalma? 

 Bűncselekménynek minősül-e csekély mennyiségű új pszichoaktív anyag birtoklása?  
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9. A magyarországi drogpolitika főbb dokumentumai és szereplői 

Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására 

Az első nemzeti szintű stratégia kiemelt jelentőségű dokumentum a magyar kábítószer-politikában, 

amelynek jelentőségét három tényező eredményezi: 

1. Ez volt az első olyan stratégiai dokumentum, amely az Országgyűlés jóváhagyásával próbálta 

átfogó módon értelmezni és 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.  

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). 

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 helyzetképet vázolja 

fel, kitérve 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.8 Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a 

drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat. 

                                                           

8 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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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).  

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. 

Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 

A 2009-ben elfogadott dokumentum végrehajtására – politikai szándék hiányában – nem került sor, 

kidolgozottsága és szakmai értékessége érdemessé teszi a bemutatásra.  

Bár 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 használják9, 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)   

                                                           

9 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 a drogproblémák értelmezési modelljei 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.    

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 

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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4. 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 kivétellel10 mindegyik témakör felépítése azonos 

struktúrát követ: a fő cél, a szemléleti keret, a célkitűzések, majd az indikátorok bemutatására kerül 

sor. 

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. 

                                                           

10 A Koordináció, nemzetközi együttműködés elnevezésű alfejezetben (VIII/2.) nem található indikátorokat 
ismertető rész. 
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Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020. Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés 

ellen 

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 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.  

Kábítószerügyi Koordinációs [Tárcaközi] Bizottság 

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) létrehozásáról a Horn-kormány ciklusának végén 

rendelkezett a 1039/1998. (III. 31.) számú kormányhatározat.11 

A KKB feladatait a kormányhatározat nyolc pontban foglalta össze:   

1. A terület illetékes központi közigazgatási szervei tevékenységének összehangolása; 

2. A kábítószer-ellenes nemzeti stratégia12 kialakítása, majd annak elfogadását követően a 

végrehajtás folyamatos ellenőrzése; 

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; 

                                                           

11 A határozat a közzétételével egyidejűleg hatályát vesztette a Kábítószerügyi tárcaközi bizottság felállításáról 
szóló 1013/1991. (II. 28.) kormányhatározat. 
12 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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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 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). 

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 
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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. 

5. ábra: A kábítószerügyi egyeztetés kormányzati szinten 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 képviselőivel folytatott párbeszéd fórumait, különös tekintettel a közoktatásra, az 
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egészségügyre (pszichiátria és addiktológia), a szociális ellátásra, a rehabilitációra és az 

önkormányzatokra. E színterek szereplői, szervezetei bevonásával Társadalmi Drogmegelőzési 

Konzultációs rendszert hoz 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)  

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. 

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 
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átalakítással tehát megszűnt a civil szervezetek képviselete a bizottságban, ők a továbbiakban a 

Kábítószerügyi Tanácsban kaptak helyet.   

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 vezető, 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 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. Ezzel együtt 

a KT súlya kevésbé jelentős, mint a KKB-é. 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.  

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. (A 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 
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(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)  

A KEF-ek működésének főbb jellegzetességeit a fórumok számára írt kézikönyv három pontban foglalja 

össze: 

1. 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.   

2. 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, 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 (Juhász, 2007); lehetőség nyílik a személyes és szakmai megbecsültség 

kivívására; továbbá segíti az egyéni fejlődést.  

3. 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. 
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6. A párhuzamosságok kiszűrése. 

7. A szolgáltatók hatékonyságának maximalizálása. (Németh, 2012) 

Ellenőrző kérdések: 

 2018-ig bezárólag hány nemzeti hatókörű kábítószerügyi stratégiát fogadott el a magyar 
Országgyűlés?  

 Mely intézmények vesznek részt a hazai kábítószerügyi koordináció felsőbb szintű 
egyeztetési folyamataiban? 

 Minek a rövidítése a KEF? 
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10. A globális drogpolitika főbb dokumentumai és szereplői 

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 indoklás13 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 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. 

 

                                                           

13 Indoklás az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz. 
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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, 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. 

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.14 

Magyarország Bécsben működő Állandó Képviselete hazánk és a UNODC között kétirányú 

együttműködési tapasztalatokról számol be.15  

                                                           

14 https://www.unodc.org/unodc/about-unodc/index.html?ref=menutop 
15 http://vienna.io.gov.hu/unodc-bemutato 

https://www.unodc.org/unodc/about-unodc/index.html?ref=menutop
http://vienna.io.gov.hu/unodc-bemutato
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6. ábra: Magyarország és a UNOCD közötti kapcsolatok 

 

 

Forrás: Molnár, 2016 

 

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 1946-ban. 1991 óta a CND az előzőekben 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. 

A Bizottság évente egy alkalommal tart ülést, amelyet gyakran megismételnek az adott év végén.16 (Az 

ún. megismételt ülések napirendjén adminisztratív és költségvetési témakörök szerepelnek.) A 

                                                           

16 https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/cnd-documents-index.html (2015. január 2.) 
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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 felosztva17, 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.18 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 rendszeresen elkészített jelentéseit is felhasználták.19 

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 mely 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.) 

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 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;  

                                                           

17 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 négyéves váltásban gondoskodik Ázsia és Latin-Amerika.  
18 https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Membership/ MEMBERS_OF_THE_COMMISSION_ 
ON_NARCOTIC_DRUGS_2014.pdf 
19 http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=1312 

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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 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. 

Ellenőrző kérdések: 

 Milyen alapon sorolja különböző kategóriákba (jegyzékekbe) a pszichoaktív anyagokat az 
Egységes Kábítószer Egyezmény? 

 Minek a rövidítése a UNODC? 

 Mivel foglalkozik az INCB?  
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