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A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÓ „ELTERELÉSE” 
 
 

Az utóbbi évtizedben a kábítószerek terjedése világméretű problémává vált, amely hazánkat 

sem kerülte el. Az illegális kereskedelem és a nyomában keletkező járványszerű 

szenvedélybetegségek a társadalom egészségügyi, morális és közbiztonsági faktorait egyaránt 

veszélyeztetik. A kínálat terén megjelentek mindazok az anyagok, amelyek teljes választékot 

nyújtanak, és gerjesztőleg hatnak a jelenség tömegessé válására. Ez a tendencia érvényesül 

megyénkben is. 

 

A kábítószer valamelyik fajtájának egyszeri, eseti vagy rendszeres fogyasztása, főleg a 

fiatalkorúak és a fiatal felnőttek körében terjedt el. Jelenleg az életkori sajátosságokból adódó 

fogékonyság miatt legveszélyeztetettebb az ezen korosztályba tartozó középiskolások.  

 
A hatályos jogszabályok szerint a kábítószerekkel kapcsolatos minden tevékenység (pl.: 

előállítás, termesztés, megszerzés, tartás, kínálás, átadás, kereskedelem) bűncselekmények 

minősül.   

 
A kábítószerrel kapcsolatos bűnözés alakulása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

 

Megállapítható, hogy a kábítószeres bűncselekmények az ismertté vált bűncselekmények 

közel 1 százalékát teszik ki. Hozzá kell azonban tenni, hogy a vizsgált bűncselekmény 

kategória jellegzetessége, hogy sértett, illetve feljelentő hiányában szinte kizárólag csak annyi 

bűnügy indul, amennyit a megye rendőri szervei felderítenek és hivatalból kezdeményeznek  

(2007: 238, 2008: 368, 2009: 246 bűncselekmény). 

 

Az elkövetési magatartások közül az elkövetés módszereként leggyakrabban a hatósági 

előírások megszegésével – nem forgalomba hozatal céljából történő – csekély mennyiségű 

drog megszerzése és tartása fordul elő.  

 

A rendőri fellépésnek két fő iránya van: 
 
- Hatósági jogkörben eljárva ellenőrzi a legális drogforgalmazás és felhasználás gyakorlatát 

és helyeit, a jog eszközeivel harcol a kínálati oldal visszaszorítása, a kábítószereket terjesztő, 

azokkal kereskedő személyek, bűnöző csoportok felderítése, felszámolása érdekében.  
 

- A bűnmegelőzés eszközeivel, tervszerű felvilágosító munka keretében küzd a keresleti 

oldal visszaszorítása érdekében (pld.: D.A.D.A. Ellenszer, Beccaria, Iskola Rendőre 

programok).  
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Az elterelés 
 

A kábítószerrel visszaélés a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 282-282/C §-okban írtak szerint 

szigorúan büntetendő cselekmény. Az elkövetők között azonban vannak szenvedélybetegek, 

illetve csekély mennyiségű kábítószert megszerzők, tartók (fogyasztók) is, akikkel szemben 

nem indokolt a törvény teljes szigorát alkalmazni. Módot kell adni számukra, hogy gyógyító, 

nevelő jellegű terápiában vegyenek részt, és mentesüljenek a büntetőjogi felelősségre vonás 

alól.  

Ezen elterelési lehetőségeket, és a büntethetőséget megszüntető okokat szabályozza a Btk. 

283 §-a.  

A büntethetőséget megszüntető okok köre: 

• csekély mennyiségre, saját használatra elkövetett termesztés, előállítás, megszerzés, 

tartás 

• a kábítószerfüggő személy által a jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségre 

elkövetett, saját használatra történő termesztés, előállítás, megszerzés, tartás, 

csempészet 

• a kábítószerfüggő személy az előző pontban leirt cselekménnyel összefüggésben két 

évi szabadságvesztésnél nem  súlyosabban  büntetendő más bűncselekményt követ el.  

 

Ezek a könnyítések csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha az elkövető okirattal igazolja, 

hogy legalább hat hónapig folyamatos 

• kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben 

• kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző - felvilágosító 

szolgáltatáson vett részt. 

 

Ez utóbbi tevékenységet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot 

kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. 

(XI.14.) EüM-SZMM együttes rendelet szabályozza.  

 

Azt, hogy a gyanúsítottnak melyik kezelési formában kell részesülnie egy előzetes 

állapotfelmérésen állapítják meg. Az addikció (függőség) súlyosságát megállapító előzetes 

állapotfelmérést a pszichiátriai és az addiktológiai szakmai irányelvekben és módszertani 

levelekben meghatározott követelményeknek megfelelően kell elvégezni. 

 

A kábítószer-függőséget gyógyító kezelést, kábítószer-használatot kezelő más ellátást 

bármely egészségügyi intézményben meg lehet kezdeni, ahol van pszichiátriai szakrendelés, a 

megelőző - felvilágosító szolgáltatást azonban csak akkreditációval rendelkező intézmények 

végezhetik. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az elterelés mindhárom „változatát” a 

Miskolci Drogambulancia végzi.  Statisztikájuk szerint 2008-ban 126 fő, 2009-ben 92 fő, 

2010-ben eddig 67 fő vett/vesz részt elterelő szolgáltatásban. 

 

Az elterelés lehetőséget ad, hogy az elkövető „tiszta lappal” induljon, ne legyen büntetett 

előéletű, ne kezeljék bűnözőként, ugyanakkor mégsem marad teljesen következmények nélkül 

a cselekedete. 

Ilyen esetekben a rendőrség az eljárást lefolytatja, és az ügyész a vádemelést egy évig 

elhalasztja amennyiben az elkövető vállalja az elterelésben való részvételt. 

Amennyiben az okiratot bemutatja, hogy rész vett az elterelésben és a nyomozás 

felfüggesztésének ideje alatt nem indult újabb büntetőeljárás ellene kábítószerrel visszaélés 

miatt, az ügyész megszünteti az eljárást. 
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Amennyiben nem tudja az okiratot bemutatni, vagy a jelzett bűncselekményt az idő alatt 

elkövette az eljárás folytatódik. 
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