
Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

213 

Balázsfalvi Gusztávné 
2010-ben átszerkesztette Jenei Károly 

 

IX. AMIT  A  SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKRŐL 
TUDNI KELL… 

 
A XXI. század emberét pusztító káros szenvedélyek között 
kiemelkedő helyet foglal el a kábítószerek fogyasztása, mely az egész 
világban óriási méreteket öltött, s nap mint nap szedi fiatal áldozatait. 
A drogprobléma hazánkat is érinti, hiszen az utóbbi időben 
tranzitországból célországgá váltunk a kábítószerpiac tekintetében.    
 
A különböző drogok és a kábítószer-fogyasztás veszélyt jelent az 
egyén, a család, az egész társadalom számára. Legjobban azonban a 
jövő nemzedékét, a 14-25 éves korosztályt veszélyezteti, akik nem 
rendelkeznek megfelelő reális és hiteles információkkal a 
kábítószerek szervezetre gyakorolt élettani hatásairól, illetve a 
fogyasztás okozta problémákról és azok következményeiről sem.  
 
Ahhoz, hogy megelőzzük a fiatalok 
drogfogyasztóvá válását, egy 
nagyon összetett együttműködésre, 
a család, az iskola és a társadalom 
összefogására van szükség, amely 
megnyilvánul a prevenciós 
lehetőségekben, a szülők 
felkészítésében, az iskolai 
programokban és a társadalom 
egészét érintő megelőző, 
gyógykezelő és rehabilitációs 
rendszerekben. 
 
Ez a szakmai anyag, amely a szenvedélybetegségek (viselkedési 
addikciók), a drogok és a kábítószerek ismeretanyagát tartalmazza, 
segítséget nyújthat azoknak a szakembereknek, akik a megelőzés 
eszközével igyekeznek védelmezni gyermekeinket.  
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Szenvedélybetegségek 
 
 

 „Az emberi szenvedély megszámlálhatatlanul sokféle, 
 mint a tenger fövényének homokszemei,  

 egyik sem hasonlít a másikhoz, 
 és – az alantasak csakúgy, mint a magasztosak - 

eleinte engedelmeskednek az embernek,  
      csak később válnak félelmetes zsarnokaivá.”

       
  (Gogol) 

 
Az ember élete során szinte megszámlálhatatlanul sokféle 
tevékenységet végez, melyek közül számos válhat szenvedéllyé, 
mániává, mivel egyetlen szükséglete sincs ösztönszerűen korlátozva. 
A szenvedély, függőség szót azonban általában csak akkor 
használjuk egy viselkedésre, ha az együtt jár a személyes szabadság 
elvesztésével, és ha az ember bizonyos szempontból nem tud többé 
helyesen, kiegyensúlyozottan dönteni. 
  
A személyes szabadság elvesztése következtében néhány 
személyiségvonás is megváltozik. Ez legtöbbször lassan és 
észrevétlenül következik be, és hosszú időn át az marad. A 
szenvedélybeteg viselkedés, az önbecsapás és a hazudozás 
kényszerét váltja ki, mivel az érintett egyén, a viselkedését elferdítve 
magyarázó rendszer nélkül rossz színben tűnne fel önmaga és mások 
előtt. A „jó képet mutatni magunkról” a legtöbb ember cselekvésének 
fontos indítéka.  
A szenvedély szóban rejlő negatív értékelés miatt a legtöbb ember 
védekezik az ellen, hogy szenvedélybetegnek nevezzék. Addig, amíg 
valaki úgy hódol szenvedélyeinek, vagy anélkül adja át magát 
kicsapongó élvezeteknek, hogy egészségét, társadalmi 
beilleszkedését vagy munkabíró-képességét károsítaná, addig szinte 
senki nem fogja mániásnak vagy szenvedélybetegnek nevezni. Ez 
csak akkor történik meg, ha ezeket az értékeket megsérti, ha az 
ember egész érdeklődési köre elkezd beszűkülni. A kényszeres 
magatartás egyre gyakrabban lép fel és mindig kevesebb 
kielégüléssel jár. 
Amióta ismerjük az emberiség történetét, mindig is voltak 
szerencsejátékok, a kockajátékoktól a rulett-típusú szerencsekeréken 
át a kártyajátékokig sok minden, ahol különböző mértékben 
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részesedik a véletlen és az egyéni képesség - de eszünkbe juthatnak 
a lovagi tornák, bajvívások vagy akár a sportok is.  
A korábbi évszázadok óta kialakult szenvedélybetegség formák közül 
számos napjainkban is megtalálható, így a lóverseny, a különböző 
kártyajátékok, a játékbarlangokban található rulett. Ezeken kívül 
ismeretesek másfajta szenvedélybetegség formák is: a 
computermánia (részben játékszenvedély), munkamánia 
(munkaszenvedély), kleptománia (túlzott birtoklási vágy), kóros 
étkezési rendellenességek (anorexia és bulimia), tisztaságmánia 
(folytonos kézmosás, tisztasági igény) és a pirománia (tűzzel való 
játék). Igazából nem ejtettünk szót a napjaink lottózási, totózási, 
kenózási szokásairól, amely a megnyerhető milliárdokkal és milliókkal 
nap mint nap lázban tartja hazánk állampolgárait. 
A tudomány és technika gyors fejlődésének köszönhetően ezek a 
szenvedélybetegségek új formákkal egészültek ki: így a nyerő 
automaták, a mobiltelefonok, a televízió, a videó és a számítógép 
használata által kialakult függőséggel.  
A következőkben ezekről a szenvedélybetegség formákról ejtünk szót. 
 
A játékszenvedély 

 
Napjainkban nagyon népszerűek a különféle játékok. Nagyon kevés 
ember az, aki nem szeret lottózni, totózni, kenózni vagy éppen a 
tévéjátékokban szerepelni és nyerni! Vajon miért játszanak az 
emberek? A válasz egyszerű: a nyereményért! Ki ne szeretne a 
megnyert összegből utazni, lakást, autót vásárolni és jobb életet élni! 
Szinte mindenki! Ezért int mértékletességre, önfegyelemre Kárpáti 
Petronella írónő üzenete:  
„A mértékletesség nem jelent önsanyargatást, hanem olyan 
személynek az erkölcsi állapotát jelöli, aki szilárdan kézben tartja 
szenvedélyeinek, vágyainak, 
gondolatainak gyeplőjét és nem ad azoknak több szabadságot, mint 
amennyit a józan ész megenged.” 
 
A nyerőautomaták 
 
Az említett játékokon kívül a felnőttek és diákok között is nagyon 
népszerűek a különböző nyerőautomaták az eszköz szenvedélyes 
használatakor a szervezetbe közvetlenül nem épül be károsító szer, 
hanem a kiváltó okot az ember személyiségében kell keresnünk. 
Vizsgálatok igazolták, hogy akiknek az automata játékok jelentős 
idejüket rabolják el, nagyobbrészt elmagányosodott emberek, 
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munkanélküliek vagy célt vesztett serdülők. A legtöbb szerecsejátékos 
már gyermek korában kezdi el a szenvedélyét.  
Egy  kanadai  felmérés azt mutatja, hogy ezeknek az embereknek a 
45 %-a már tíz éves kora előtt találkozott a szerencsejáték valamelyik 
formájával. Ezen túlmenően pedig megfigyelhető náluk a dohányzás, 
az alkohol és kábítószer-fogyasztás, illetve a törvények többszöri 
megszegése is. 
A szenvedélyes játékosok betegségük előrehaladtával egyre jobban 
érzik magukat a „csábító környezetben”, mint otthon vagy akár az 
iskolában. Viselkedésük nagymértékben megváltozik, elhanyagolják 
munkahelyi- és iskolai kötelezettségeiket, a barátaikkal és 
ismerőseikkel a kapcsolatot nem tartják fenn, melynek egyenes 
következménye a külvilág dolgai iránti közömbösség és egy „játékos 
zárt világba” történő visszavonulás, teljes elmagányosodás. 
A játék okozta pénzhiány miatt gyakorivá válik a kölcsönkérés és 
eladósodás, a személyes tárgyak eladása, illetve mások tárgyainak 
eltulajdonítása és tovább értékesítése. Kóros betegségük 
következtében depressziósakká válnak, melyet többnyire a 
kilátástalanság érzése kísér, amely könnyen csap át öngyilkosságba. 
A fiatalok leggyakrabban a játékbarlangokban és az 
üzletközpontokban találkozhatnak ezekkel az ilyen gépekkel, ezért 
nem árt figyelmeztetni őket a veszélyeikre.  
A fiatalok játékautomatákon és egyéb kártyajátékban való részvételét 
a 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet  17. § (3) az alábbiakban 
szabályozza: 
„Kártyajátékban és pénznyerő automata használatában 18. éven, 
játékautomata használatában 16. éven, egyéb szórakoztató játékban 
14. éven felüli személy vehet részt. Erről az üzletben a vendégeket 
tájékoztatni kell.”   
 
Az Internet és a számítógépes játékok 
 
A számítógép napjainkban szinte 
mindennapos használati eszközzé vált. 
Ma már a munkahelyeken és az 
iskolákban e technikai eszközön 
keresztül történik a szövegszerkesztési, 
táblázatkezelési, grafikusi műveletek 
legnagyobb része.   
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Mi az Internet? 
 
Nem más, mint egy hatalmas gyűjtemény, mellyel az egyes helyi 
hálózatok kommunikálnak egymással és az üzeneteket az egyik 
hálózatról a másikra, továbbítja. Az 1960-as években katonai 
kommunikációra fejlesztették ki, majd a későbbiek folyamán 
lehetőség nyílt arra, hogy a számítógépek egymás között adatokat 
cseréljenek, a kutatóknak pedig azt, hogy elektronikus levelezést 
folytathassanak egymással.  
Az 1970-es és 80-as években gyártott mikroszámítógépek már 
alkalmasak voltak az Internetezésre, azonban csak a 90-es évek 
elején vált a hálózat a hétköznapok kommunikációs eszközévé. Ettől 
az időtől kezdve viszont óriási mértékben növekednek a rendszer 
szolgáltatásai.  
Az Internet gazdasági és tudományos hasznát pontosan 
meghatározni nagyon nehéz lenne, hiszen nagyon sok hasznos 
információhoz lehet jutni, de az is bizonyos, hogy komoly 
veszélyforrásokat jelent a felnövekvő generációra, mivel a Web-
lapokon megjelennek valóságot nélkülöző ellenőrizetlen adatok is. 
Ezen túlmenően találkozhatunk közszemérmet és erkölcsöt sértő, 
valamint tévinformációkat közvetítő ismeretekkel is. Ilyenek pl.: a 
pedofilia, a pornográf képek, a kábítószerek összetételére és az 
emberi szervezetre ható hamis ideák. A tiltott pornográffelvételek 
Interneten történő megjelenítését a Btk. 195/A. (3) a következőkben 
szabályozza: „Aki kiskorú személyről pornográf video-, film-, 
fényképfelvételt vagy ilyen képfelvételeket, illetőleg más módon 
előállított pornográf képfelvételt vagy képfelvételeket készít, 
forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetőleg ilyen képfelvételt a nagy 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és két 
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”   
A diákok nagyon szeretnek Internetezni, ezért órákat töltenek a gép 
előtt. Fontos, hogy megtanulják a világhálót célirányosan kezelni és 
akkor használni, amikor valóban szükségük van rá. Ellenkező esetben 
elvesznek a végeláthatatlan információk között, amelyekkel nem 
tudnak önállóan mit kezdeni.  
Az Internetezésen kívül másik fő felhasználási köre a különböző 
számítógépes játékokon való tevékenység, melynek egy része logikai 
típusú, legtöbb része pedig harci típusú, pl. Tomb Raider I-VI., Mortal 
Kombat, Counter-Strike, Project IGI, Max Payne, Doom...stb. Ezeket 
a játékokokat 16 éven felüliek számára készítik, mégis a barátokon, 
esetlegesen a szülőkön keresztül a legfiatalabbak is hozzájutnak. 
Kevesen tudják, hogy ezek káros hatással vannak a gyermekek 
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személyiségfejlődésére, ugyanakkor a napi többórás használata 
függőséget alakít ki a felnövekvő nemzedékben, akik egy idő után 
hajlamosak az iskola helyett a játéktermekben játszani, illetve az 
iskolai, szülői kötelezettségeiket elhanyagolni.  
A legújabb kutatási eredmények szerint e játékok egy rendszer szerint 
fejtik ki a hatásukat, a dopamin rendszeren keresztül, amely az 
agyban termelődő endorphinok vagy opioidok (ópiumhoz hasonló 
vegyületek) fokozott termelését váltja ki a központi idegrendszerben. 
Ez jól mutatja, hogy a szenvedélyeknek idegrendszeri alapjuk van. A 
túlzott játékszenvedély tehát nem más, mint az agyban termelődő 
vegyületek felborult egyensúlya, tehát idegrendszeri betegség. Ez 
esetben is megfigyelhető a tolerancia kialakulása és a megvonási 
tünetek jelentkezése, mint a különböző drogok fogyasztása esetében 
is.  
E tények miatt a diákok számítógép használatáról az utóbbi években 
heves viták folynak. Elsősorban a diákok fogyasztóvá válása, a játék 
által a virtuális agresszióra nevelés, az abban megjelenő erőszak és 
brutalitás, valamint az Interneten terjedő pornográf képek, animációk 
okoznak aggodalmakat. A felnőttek elektronikus játékokkal szembeni 
ellenállását fokozza az is, hogy a gyermek a valódi társas-játék helyett 
egy magányos virtuális játékban vesz részt. Erre az aggodalomra a 
számítógépes mérnökök kitalálták a számítógépes csevegés 
lehetőségét, a „Chat-elést”, amelyen keresztül a világ bármely részén 
élő emberekkel kommunikálhatnak a fiatalok és a felnőttek.   
A meglepő az, hogy már elkészültek olyan típusú számítógépes 
programok is, amelyeket a számítógépes mérnökök az óvódásoknak 
szántak, azzal a szándékkal, hogy a mesehonlapokon keresztül a 
kisgyermekek korán elsajátítsák a gép kezelését, és ha már a 
gyermek otthon úgyis a számítógép előtt ül, legalább hasznosan 
töltse el az idejét.  
A világon egyedüli kezdeményezésként elkészült hazánk 
játékenciklopédiája is, amely az Élő Internet Játékház segítségével 
mutatja a kártyákat, a bábokat és más eszközöket a kisgyermekek 
számára.  
 
A játékszenvedély-beteg meghatározó jellemzői: 
 
� Idejének nagy részében intenzíven foglalkozik, naponta többször 

és hosszan a szerencsejátékokkal. Néha még álmában is 
felidéződnek a szerencsejátékokhoz fűződő emlékek, 
gondolatban már a következő játék-periódust készíti elő és a 
következő kalandhoz szükséges pénz megszerzésén 
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munkálkodik. Szabadidejét, illetve  napjának nagy részét vagy 
szerencsejátékkal vagy az arról való fantáziálással tölti ki. 

� A játékra (tétekre) fordított összegeket folyamatosan növeli. Erre 
vonatkozóan egyfajta belső kényszert érez; az élmény hasonló 
ahhoz, amilyen arányban a drog- és alkoholfüggők növelik a 
dózisukat. 

� Már többször megpróbálta abbahagyni, csökkenteni vagy 
legalább irányítani, pénzügyi kontroll alatt tartani „játékát”, de 
mindannyiszor visszaesett, az ismételt sikertelen erőfeszítések 
pedig aláásták önbecsülését, akaraterejét. (Ez a mechanizmus 
ahhoz hasonló, ahogyan az alkoholról, dohányzásról, drogról 
való leszokás sikertelensége rontja a további kísérletek 
hatékonyságát.)  

� Nyugtalanság, ingerültség jellemzi azokat a napjait, amelyekben 
külső okokból vagy leszokási szándék miatt nem játszhat; 
ilyenkor feszültség, irritabilitás lép fel. 

� A szerencsejáték folytatásában reményt lát arra, hogy menekülni 
próbáljon élete megoldatlan problémái elől, a depressziótól, 
szorongástól, nyomott hangulattól, bűntudattól, magányérzettől, 
reménytelen elhagyatottságtól, kudarcoktól, szegénységtől. 

� Jelentős pénzvesztések után minél előbb, többnyire már 
másnap visszatér a vesztett csaták helyszínére, hogy 
elkeseredett „ellentámadással” megpróbálja egyensúlyba hozni 
a megrendült pénzügyi gondjait.   

� Helyzetét a végső bukásig valótlanul megszépíti, nem vallja be 
szenvedélyének előrehaladott állapotát sem a családjának, sem 
a munkahelyén – és rendszeresen hazudik orvosának is. 

� Már legalább egyszer elkövetett illegális cselekedetet – például 
áruházi lopás, sikkasztás, csalás, hamisítás – abból a célból, 
hogy a kóros játékszenvedélyéhez szükséges pénzhez 
hozzájusson. 

� Szenvedélye miatt már vesztett el állást, karrier-lehetőséget, 
továbbtanulási esélyt, fontos kapcsolatot. 

� Anyagi helyzete a veszteségek halmozódásával és a források 
elapadásával reménytelenné válik – ebben az esetben a 
betegség megállapításának további kritériuma, hogy másokra 
támaszkodva igyekszik - a játék folytatásának reményében - 
érdemtelenül pénzhez jutni. 
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Megelőzési szempontok: 
 
• Tanítsuk meg gyermekeinket a számítógép értelmes 

használatára, az Internet célirányos igénybevételére. 
• Lehetőség szerint figyeljünk oda, hogy gyermekeink mennyi időt 

töltenek a számítógépes játékok mámorában. 
• Amennyiben szükséges, határozzuk meg azt az időt, amennyit 

gyermekünk a számítógép előtt ülhet. 
• Tekintsük át a leggyakrabban használt játékok CD-tárát, s nem 

árt, ha időnként figyelemmel kísérjük gyermekünk 
játéktevékenységét is. 

• Rendszeresen ellenőrizzük, hogy gyermekünk melyik portált 
látogatja meg rendszeresen, illetve milyen anyagokat tölt le. 

• Adjunk hasznos tanácsot a szabadidős tevékenységek helyes 
eltöltésére (sportolás, olvasás, társasjátékozás.. stb.).  

• Ha úgy gondoljuk, hogy gyermekeink otthoni (tanulás, kapott 
feladatok el nem végzése…stb.); iskolai (kimaradozás, 
tanulmányi eredmény romlása); és egyéb (sportolás, barátok 
látogatása…stb.) kötelezettségeit elhanyagolja, akkor érdemes 
szakember (nevelési tanácsadó, gyermekvédelmi szakszolgálat, 
pszichológus)  segítségét kérnünk.  
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A látványra épülő médiumok 
 
 

"A televízió lehetőséget nyújt a világgal való kapcsolattartásra,  
más népek és kultúrák megismerésére, ismeretek szerzésére,  

információk átadására. A televízió értékes természeti, 
 művészeti és zenei programokat közvetít,  

kellő válogatással tartalmas szórakozásra is módot ad." 
                                                 

                                                       (Michael Rothengerg) 
 
 

A televízió „születése és tündöklése” 

 
Nagyon sok közvélemény kutató intézmény vizsgálta a média 
legfontosabbnak vélt szerepét, amelyből az eredmények azt tükrözik, 
hogy az ismeretbővítés egyik legkorszerűbb eszköze a televízió.  
 
A televízió készülék elődjeként a „telehort" tartják számon az egész 
világon, amelynek megszületése a 
magyar származású Mihály Dénesnek 
nevéhez fűződik. Hazánkban 1953-ban 
alakult meg a Magyar Televízió Vállalat 
és az első kísérleti adás 1954-ben 
indult, amely 1958. februárjától vált 
rendszeressé heti három,  majd öt 
alkalommal. 1968-tól kezdődően már 
heti hat napon át sugározta műsorát az  
MTV. A hétfői nap volt a tévédiéta. 
Mindössze egy évre rá indult meg a II. 
Program és ezzel együtt kezdődött el a színes adások kísérleti 
sugárzása is.  
A videó általános elterjedésével régi vágy valósulhatott meg, hiszen 
nem kellett többé alkalmazkodni az embereknek a televíziós 
műsoridőhöz, mivel akkor vetítették le a filmet, amikor csak akarták.  
Az 1980-as évektől megjelentek a kábeltelevíziózásban rejlő 
lehetőségek is, és ettől az időtől kezdődően nagy változások 
következtek be a televíziózásban, amely kiterjedt a műsoridőre és a 
műsorokra is.  
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A televízió hatása 
 
A televízió hasznosságát nem vitathatjuk, hiszen óriási szerepet tölt 
be az emberek mindennapi életében. Kiemelkedő szerepe, hogy 
nivellálja, kiegyenlíti és minden ember számára egyformán elérhetővé 
teszi az információk gyors áramlását. Ezáltal képes hatalmas 
távolságokat, kontinenseket és országhatárokat átszelni, a tudást a 
világ minden embere számára közkinccsé tenni. A televízió 
népszerűségének egyik titka, hogy házhoz szállítja a mindennapi 
világot.  
A fentieken kívül még számos pozitív hatásai ismeretekesek, azonban 
egyre jobban a figyelem központjába kerülnek a negatívumok is.  
A problémát főként az okozza, hogy a felnövekvő nemzedék nagyon 
sok időt, (napi több órát) tölt az elektronikus médium előtt, és 
szocializációs mintái, értékrendje formálásában már nagyobb 
szerepet tölt be, mint a család és az iskola. 
A televízió hatása kimutatható gondolkodásuk formálásában, 
életvezetésükben, nyelvi kultúrájuk közvetítésében, öltözködési-
étkezési-, vásárlási szokásaikban egyaránt. A képernyőn látott és 
hallott információk jelentősen befolyásolják személyiségüket, sokszor 
azonosulnak az idealizált személyekkel, annak cselekedeteit pedig 
követendő példának tekintik. Az állandó médiafogyasztás 
következtében egy torz, elferdített világkép alakulhat ki bennünk, sőt 
kizárásra kerülhetnek a külvilág egyéb dolgai (kirándulás, olvasás, 
sportolás…stb.) az életükből.  
A mértéktelen és válogatás nélküli tévézés, a filmekben látott 
horrorelemek, az agresszió, az emberi életek kioltásának látványa, a 
pszichothriller borzalmai károsan befolyásolják a 
személyiségfejlődésüket, mivel a képernyő által közvetített vizualitás, 
„a látható világ képekben„ - rendkívüli jelentőséggel bír. Az említett 
filmtípusok mértéktelen fogyasztása a gyermekeknél nagyfokú 
félelmet, bizalmatlanságot, agressziót, izolálódást, idegengyűlöletet 
válthat ki. Az agresszióra egyébként is hajlamos gyermekek 
fogékonyabbakká válnak az agresszív cselekedetekre, a 
bűncselekmények elkövetésére, melynek elkövetési módjaihoz jó 
példákat kaphatnak a különböző filmekből. Ennek elsődleges oka az, 
hogy a gyermekek életkoruknál fogva nem tudnak különbséget tenni a 
mese, a látványkeltés és a valóság között, ezért igaznak hisznek 
mindent, amit látnak.  
E fontos tény miatt a képernyőn látott események, agresszív 
cselekedetek, borzalmak őket veszélyeztetik a legjobban.  
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Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) előírására a 
televíziós csatornák az ilyen típusú filmeket a késő esti órákban tűzik 
műsorra.  
Ennek az lett a következménye, hogy a fiatalok egy része ekkor is 
megnézi a filmeket, másnap pedig az iskolában képtelenek a 
feladatra koncentrálni, sokszor fáradtak és álmosak, s nem egyszer 
elalszanak a tanórákon. A gyermekek televíziózási szokásinak 
kialakításában a szülőknek rendkívül nagy a szerepük, hiszen a 
műsorok közötti válogatni tudás képességét nekik kellene 
kialakítaniuk.  
 

A reklám és a gyermek 

 
Ha a reklámhordozók hagyományos formáira gondolunk, akkor 
elsősorban a televíziót, a rádiót és sajtót kell megemlítenünk. A 
technika gyors fejlődésének köszönhetően azonban új formák is 
megjelentek, mint pl.: a CD-ROM, az Internet és egyéb 
reklámeszközök is pl. az Óriásplakát. 
Mindezen reklámhordozók közül kiemelkedik a televízió, ezért a 
képernyőn megjelenő reklámok a kedvenceik közé tartoznak. Főleg 
az „egypercesek” kötik le legjobban a figyelmüket. A legtöbb hirdetés 
nekik, illetőleg a fogyasztóknak szól, melyben egy-egy játék, ruházati 
termék, üdítőital, csokoládé, sőt alkoholtartalmú ital is található. Nos 
éppen ezek a reklámok azok, amelyek nem kívánt hatást fejthetnek ki 
a fiatal generációra, az ilyen reklám ugyanis követendő mintát adhat a 
világgal ismerkedő gyermek számára.  
A kifejezetten gyermekek felé irányuló reklámmal szemben fontos 
alapkövetelmény, hogy az számukra tisztán, érthetően 
megfogalmazott gondolatot közvetítsen. Bár megjegyzendő: egy 
„nyitva hagyott” befejezés mindig továbbgondolásra késztet, 
provokál…Közismert tény azonban, hogy a reklám szakembereinek, 
akik ezáltal a gyermekekre hatni kívánnak, sohasem szabad 
megfeledkezniük arról, hogy az idősebb korosztályokra figyelnek! 
(Albert Gyula, 1998.) 
A reklámszövegek törvényességét szerte a világon jogszabályok és 
hatóságok védik.  
 
Korlátozások és szabályok a jövő nemzedékének védelmében 
 
A reklám erős fegyver lehet az ifjúság védelmére, de rombolására is. 
Éppen ezért kell külön gondot fordítanunk a reklámok káros hatásai 
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ellen való védekezésre. Hazánkban erre már törvényi szabályozás áll 
rendelkezésünkre, ugyanakkor nemcsak ezzel, de önkorlátozással is 
védekezhetünk ellene.  
Az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról, valamint az 
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről előírja a 
reklámszakemberek irányelveit és tilalmait. Az a reklámhordozó, aki 
meg akar maradni a piacon, szükségképpen elfogadja a kódex 
előírásait. Mindkét törvényi szabályozás kitér arra, hogy a reklám 
tartalmában, vizuális elemeiben, hangzásában, megfogalmazásában, 
illetve idegen nyelvű elemek alkalmazásával nem kelthet olyan 
összhatást, amely nem érthető világosan, félreérhető vagy a magyar 
nyelv szabályait, tisztaságát sérti.  
 
Az 1997. évi LVIII. Törvény 

 
... Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások 
 
„5. § (1) Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a gyermek- 

és fiatalkorúaknak szól, és  
a) fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsítja, 
b) tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük 

kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, 
hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék.  

 
(2)  Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a gyermek- és fiatalkorú 

fiatalkorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, 
így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, 
erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben 
mutatja be.”  

 
Az 1996. évi I. törvény – A rádiózásról és televíziózásról  
 
A törvény vagy a szerződés megszegése 

 
112. § (1) Ha a műsorszolgáltató az e törvényben, illetve a szerzői 
jogról szóló törvényben, valamint a műsorszolgáltatási szerződésben 
és a rádióengedélyben előírt feltételeket és előírásokat nem teljesíti 
vagy megsérti, illetőleg ha műsorszolgáltatóval a cselekmény 
elkövetésekor munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyban lévő személy bűnösségét a Btk. 329. §-ában 
meghatározott bűncselekmény miatt jogerős ítélet állapította meg a 
„Testület 
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a) felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás 
megszüntetésére, 

b) írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést, és felhívja a 
műsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve arra, 
hogy a jövőben tartózkodjon a jogsértéstől,  

c) meghatározott időre, de legfeljebb harminc napra felfüggeszti a  
műsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását, 

d) érvényesíti a szerződésben megállapított kötbért,  
e) a közszolgálati műsorszolgáltatóval, a bejelentés alapján 

műsorszolgáltatást végző műsorszolgáltatóval szemben, illetve  
f) azonnali hatállyal felmondja a szerződést.”  
 
Megelőzési szempontok: 

Hogyan célszerű tehát televíziót nézni? 

� Csak az érdekesnek ígérkező programokat nézzük meg! 

� A gyermekek lehetőleg mindig felnőtt felügyelettel tévézzenek! 

� A látottakat beszéljük meg, és alakítsuk ki televíziózás 
szabályait! 

 
� A gyermekeknek csak olyan filmet engedjünk megnézni, 

amelyek megfelelnek az életkori sajátosságaiknak! 
 
� Ne használjuk a médiát jutalmazásra és büntetésre, legyünk 

következetesek! 
� Soha ne engedjük lefeküdni gyermekeinket, hogy a filmbeli 

cselekmények miatt nyugtalanul, félelemmel aludjanak el!  
 
� A gyermek életében jelen kell lenni! Mindezt odafordulással, 

figyelemmel, értéssel, a fejlődési stádiumok ismeretével kell 
tennünk!  

 
Egészségkárosító hatások a gyermekorvos szemével 
 
Néhai Dr. Velkey László professzor, gyermekgyógyász összefoglalta 
a televízió nézéssel kapcsolatos károsító, veszélyeztető hatásokat: 
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� A műsorokban látható - agresszivitásra, erőszakra, 
dohányzásra, alkoholizmusra, felelőtlen szabados szexualitásra, 
bűnözésre rossz példát adó, csábító- hamis ideálok; 

� Neurotizáló, szorongást kiváltó film-híradások. A krimik, akció- 
filmek, horroros-pornó filmek a gyermekek feltételezhető ébren 
lévő idejében való bemutatása; 

� A filmekben látott, s a nézők többsége által reálisan el nem 
érhető életmód miatti elégedetlenség, ennek következtében 
kóros és károsan fokozódó anyagiasság; 

� A televízió műsorához igazodó egyéni és "családi napirend” 
rendszertelenséghez, a feladatok elmulasztásához, a családi   
meghitt beszélgetések-, együttlétek lazulásához, 
megszűnéséhez vezethet;  

� A rendszeres, tartós televízió előtt való ülés, elsősorban a 
gyermekek aktivitás csökkenését, verbális elszegényedését, 
érzelmi elsivárosodását eredményezheti; 

� A rendszeresen hosszan tartó televízió-videónézés, 
egészségtelen életmód: rövid és nem pihentető alvást, 
fáradtságot, a figyelem, koncentrációképesség csökkenését 
okozza...stb.” 

 
A fenti problémák ellensúlyozására és enyhítésére hazánkban a 
Nemzeti Alaptanterv műveltségi területe lehetőséget ad a mozgókép- 
és médiakultúra ismeretek tanítására, mely alapján a 2004/2005. 
tanévben a középiskolás diákok, míg a 2005/2006. tanévtől pedig az 
általános iskolások számára is megindul az oktatás. A 
tanintézeteknek tehát elsőrendű szerepe lesz, hogy rendszerezze a 
médiából áramló információk halmazát, megtanítsa a diákokat a 
„tévéolvasásra”, a jelenség értelmezésére és elemzésére, a 
számítógép értelmes használatára.  
 
A mobiltelefon 
 
A mobilőrület nagyon sok fiatal felnőttet ejtett már 
rabul, s Hollandiában külön kórházi osztály alakult e 
betegek kezelésére. Nemcsak a függőség kialakító 
hatása számottevő, hanem veszélyforrása is, amely 
főként a volán mellé ülve okozhat nagyon súlyos 
vészhelyzeteket.  
 
Szolgáljon okuló példaként egy megtörtént eset, 
amely mindannyiunk számára tanulságos lehet… 
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„Ismerős dallam hangzott fel pár méterre az összezúzott roncsoktól. 
Máskor ez a nóta vidám volt, élettel teli, aki meghallotta, biztosan 
eszébe jutott a szombat éjszaka, a diszkó, tánc, igen, ez a zene 
onnan ismerős, vagy a rádióból... De ugye manapság bármilyen 
csengő-csoda levehető innen-onnan, telefonunk a megszokott 
pityegés és csörgés helyett kész dallamokat játszik, mintha Mozart, 
Gigi d’Agostino, vagy éppen Mekk-mester bújt volna el a készülékben, 
mert egyébként olyan snassz lenne az egész... 
És micsoda szerencse! Még jó, hogy az új törésálló mobiltelefont 
vették, mert lám, bebizonyosodott, hogy a készülék kifogástalan, egy 
karcolás sem esett rajta a földetérés pillanatában, nem mint szegény 
földi halandó tulajdonosán, akinek tudósaink még nem fejlesztettek ki 
semmiféle ütésálló elő-és hátlapot. Milyen kár, mert így most a kis 
csoda egyedül maradt - túlélte gazdáját. Talán nem is bánja... 
Egy fiatalokból álló kis csapat elhatározta, hogy bármi is történjen, ők 
megkeresik a napot, és még ezen a nyáron pihenten és napbarnított 
bőrrel fognak visszatérni munkahelyükre, ahol folytatják megszokott, 
unalmas hétköznapjaikat.  
A tervezett balatoni kiruccanás helyett inkább a horvát tengerpartot 
választották…Nagydobszánál járhattak, amikor megszólalt az egyikük 
mobilja. - Nem kéne fölvenned, vezetsz - villant át valami balsejtelem 
az anyósülésen gubbasztó lány agyában, de aztán rájött, hülyeség, 
és készséggel átnyújtotta a mellette ülőnek a készüléket.  
A beszélgetés nem tarthatott tovább 5 percnél, a veszélyes 
útkanyarulat tábla észrevételének elmulasztása két másodpercnél, a 
zuhanás ötnél, egy élet 19 évnél... A mentősök ismerős dallamra 
lettek figyelmesek. Diszkózene, rádió... Egy telefonból szól.  
 
A mobiltelefon ott hever pár méterre a roncsoktól, egy levált kéz tartja, 
szorosan, mereven, őrzi, mert az életünk része, nélkülözhetetlen 
kelléke, mindig, mindenhol és mindenkor, nélküle az élet elszigetelt, 
vele pedig...Néha talán veszélyes..”.  (KIDS Magazin, 2001.) 
 
A mobiltelefonok használata járművezetés közben 
 
Járművezetés általános szabályairól a jelenleg hatályos KRESZ 
rendelkezik, melynek 3. § (2) bekezdése szabályozza a 
mobiltelefonok vezetésközbeni használatát.  
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A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések: 
 
„3. § (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles 
a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a 
védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani; 
b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom 
irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni; 
c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne 
veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne 
akadályozzon, és ne zavarjon. 
(2) A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil 
rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem 
minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben - ideértve a 
forgalmi okból történő megállást is - kézben tartott mobil rádiótelefont 
nem használhat.” 
 

 

Az étkezésre irányuló szenvedélybetegségek 
 
Az anorexia  
 
Az anorexia betegség kialakulásában jelentős szerepe a kamaszkori 
fogyókúrának, a családi és iskolai stresszhatásoknak, az önbizalom 
hiányának.  
 
A betegség főként a serdülő 
lányoknál fordul elő, akik a 
nőiesedés okozta változások 
miatt úgy érzik, hogy 
elvesztették az önkontrolt a 
testük felett. Az éhezéssel 
úgy gondolják, hogy 
visszafordíthatják az idő 
kerekét, és az elvesztett 
kontrolt így próbálják 
visszanyerni.  
A kór előfordul a fiatal fiúk esetében is, de az arány jelentősen 
eltolódik a lányok felé (egy a kilenchez). Különösen veszélyeztettek 
azok a fiatalok, akiknek a sporttevékenységük és a foglalkozásuk 
összefügg a jó alak megőrzésével: ilyenek a hivatásos sportolók, a 
balettáncosok, a színészek, a modellek…stb.  
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Az orvosi vélemények szerint a betegség összefügg a mai 
divathóborttal, hiszen a siker és a boldogság elérése összefügg 
karcsúság megőrzésével. Egyes kutatási eredmények feltételezik, 
hogy az anorexia kialakulásában szerepet játszat az öröklött hajlam 
is, mely kialakulását elősegíti a fokozatos idegi megterhelés és a már 
említett stresszhatások.  
 
Hogyan ismerhetjük fel az anorexia tüneteit? A betegségben 
szenvedők feltűnően kevés önbecsüléssel rendelkeznek, melynek 
elmélyítésében a környezet is jelentős szerepet játszik, pl.: szülők 
személyiségkárosító jelzései. 
Figyelmeztető jel, hogy az anorexiás beteg állandóan attól retteg, 
hogy elhízik, ezért az étellel és a bevitt kalóriák számolgatásával 
foglalkozik. Írtózik az ételtől, s nem vesz tudomást arról, hogy éhes.  
 
A fogyás elősegítése érdekében vagy a számára ideálisnak tartott 
testsúly megőrzésére állandóan hashajtót és vízhajtót szed, sőt 
bizonyos esetekben hánytatja magát.  
Ezt a tevékenységét még kiegészíti erős testgyakorlatokkal is. 
Szembetűnő, hogy főzési kényszerben szenved, sőt recepteket tanul. 
 
Az anorexiások torz tükörképet tartanak maguk elé, mert azt hiszik, 
hogy kövérek, sőt úgy gondolják, hogy a szépség és a karcsúság 
érdekében állandóan fogyókúrázniuk kell, miközben már vészesen 
vékonyak. Ennek következtében a beteg állapota romlik, és további 
súlyos tünetek jelennek meg: a koncentrációs képesség zavarai, 
szorongás és depresszió, álmatlanság, a hormonháztartás 
felbomlása, a vérkép romlása, alacsony vérnyomás, székrekedés, a 
szexuális vágy elvesztése, a haj és a köröm állagának romlása, a bőr 
elszíneződése és a túlzott szőrnövekedés.  
 
A betegség nagyon súlyos esetében kialakul az alultápláltság és a 
kiszáradás veszélye, amely azonnali orvosi beavatkozást és kezelést 
igényel.    
Gyógyítása elsősorban pszichoterápiás eszközökkel, a 
természetgyógyászat segítségével, akupunktúrás kezelésekkel 
történhet. A legújabb gyógymódoknak tekinthetők bizonyos terápiás 
eszközök, mint a például a művészetterápia (alkotások elemzése), a 
táncterápia (a felgyülemlett érzések felszabadítása), a hipnoterápia 
(hipnózis alkalmazása), naturopátia (multivitamin készítmények 
adása).  
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A bulimia  
 
A bulimia a köztudatban a kényszeres evést jelenti. A betegséget úgy 
is jellemezhetnénk, hogy ellenkezője az anorexiának, azonban mégis 
nagyon sok köztük a közös vonás. A bulimia betegségben 
szenvedőknél ugyanúgy megtalálhatjuk az önéheztetés fázisát, mint 
az anorexiásoknál, azonban ez hirtelen átcsap rohamszerű 
evéskényszerré. A beteg ennek során képes mindent felfalni, ami 
csak az útjába kerül, miközben ezt egy bűntudati állapot követi. A 
kiváltó okok nagyrészt azonosak, mint az anorexia esetében, de a 
fellépő stresszhatásokat, a problémák megoldását a beteg a nagy 
evészetek során próbálja kompenzálni. Ezért sokkal többet esznek, 
mint amire a szervezetnek szüksége van.  
Bizonyos esetekben attól félnek, hogy nagyon elhíznak, ezért 
hashajtókat szednek és hánytatják magukat. A bulimiás betegség 
sokkal gyakoribb, mint az anorexia és főként a huszonéves lányoknál 
fordul elő. A fiúk esetében a betegség előfordulása valamivel 
magasabb, mint az anorexiában szenvedőknél. A betegség 
következtében kialakul a szorongás, a depresszió és az alacsony 
vérnyomás. A folyamatos hánytatás következtében nagymértékben 
megnő a kiszáradás veszélye, veseelégtelenség, illetve keringési 
zavarok fordulhatnak elő. 
 
Gyógyítása hasonló az anorexiás betegekével, főként azonban az 
alternatív gyógymódokat (természetgyógyászat területei), ajánlják 
esősorban a szakemberek.  
 
A betegség kialakulásának megelőzési lehetőségei 
 
� Mivel a betegségek kialakulásában jelentős szerepe van a 

pszichés tényezőknek, ezért fontos a fiatal időben történő, 
helyes önismeretre való nevelése és a problémamegoldás 
kialakítása. 

� Fontosak a szabadidős tevékenységek fokozása, mint pl. a 
sporttevékenység elősegítése,  

� Hasznos lehet, ha minél kellemesebb szabadidő eltöltési 
alternatívákat közvetítünk a fiatal felé, pl. a kényszeres evés 
legyőzésére önmagunk is sokat tehetünk, ha a stresszhatásokat 
igyekszünk mérsékelni kellemes zene hallgatásával.  

� Súlyosabb esetekben helyes, ha minél előbb felkeressük a házi 
orvost a további lépések megtétele érdekében. 
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Ajánlások az önkormányzatok részére 
 
� Biztosítsák, hogy a tanintézetekben egy magas színvonalú, 

motivált pedagógusok dolgozzanak, ezáltal biztosítsák a tanulók 
számára a stabil hátteret. 

� Segítsék elő, hogy a tanintézetekben a közeljövőben beindításra 
kerüljön a mozgókép- és médiakultúra tantárgyi modulja. 

� Tegyék lehetővé, hogy minél több szülő részesüljön a médiával 
kapcsolatos felvilágosító tájékoztató előadásokban.   

� Határozzák meg, hogy az összevont szülői értekezletek 
alkalmával az iskola tegye lehetővé, hogy a játékszenvedéllyel 
kapcsolatban szakemberek tájékoztassák a szülőket a függőség 
kialakulásáról, s tegyenek javaslatot az esetleges megoldási 
módokra. 

� Az iskolán belül erősítsék a könyvtárak, filmkluboknak, 
sportkluboknak, a létrejöttét. 

� A tanintézetekben jelenleg uralkodó anomáliák elkerülése végett 
vizsgáltassák felül a diákok tanintézetben érvényesülő gyermeki, 
illetve pedagógusok jogait, s hassanak oda, hogy azok mindkét 
fél részéről szigorúan betartásra kerüljenek.  

� A szülőket tájékoztassák e jogok érvényesüléséről és azok 
érvényesítéséről.    

� E jogok érvényesülését a házirendben is rögzítsék.  
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Balázsfalvi Gusztávné 
(2010-ben átdolgozta Jenei Károly) 
 

 
X. AMIT  A  DROGFOGYASZTÁSRÓL 

TUDNI KELL… 
 

 
„Szenvedélyeink olyanok, mint a vulkánok: 

                                                állandóan morajlanak, de csak  
                                                                                időközönként tőrnek 

ki.”                                                         
                                                         (Flaubert) 

 
 
A drogok 
 
Napjainkban mind a nemzetközi szakirodalomban, mind a 
köznyelvben általánosan elterjedt a „drog” szó használata, melyet 
összefoglaló névként használnak a gyógynövények, az élvezeti 
cikkek, a gyógyszerek és a kábítószerek esetében. Szükséges ezért a 
fogalom tisztázása és értelmezése.   
 
 

A drog  fogalma  
 
Az addiktológiával foglalkozó 
tudomány a drog fogalmát a 
következőképpen határozza meg: 
„Drognak nevezzük azt az 
anyagot, amely a központi 
idegrendszerre hatva hangulati, 
gondolkodásbeli változásokat 
okoz, és hatása potenciálisan 
káros a szervezet testi-lelki 
folyamataira.”  

 
A drog szót hivatalosan a gyógyszerészetben is használták, melyet a 
szárított növényi részek összefoglalására alkalmaztak.  
Maga a szó az angol „drug” szóból ered, melyet a heroin és 
marihuána gyűjtőneveként ismerünk.  
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Európában általánosan elterjedt a „drug” szó használata, míg 
Amerikában a penicillint, a heroint, az Aspirint és a marihuánát is 
ezzel a szóval illetik.  
 
Legális és illegális felosztás:  
 
Legális drogok: Minden olyan szer, amelynek gyártását, 
raktározását, behozatalát, kivitelét, forgalmazását az állam nem tiltja, 
illetve nem köti különösen szigorú ellenőrzéshez. Ezek a tea, a kávé, 
az alkoholtartalmú italok, a dohányáruk, illetve a gyógyszerek.  
A legális drogoknak két csoportja van: azok, amelyeknek 
használatához nem szükséges engedély, pl. cigaretta; illetve 
amelyekhez engedély szükséges, pl. gyógyszerek. Az engedély nélkül 
használható legális drogokhoz kapcsolódó törvénysértések szinte 
kizárólag a jövedéki, illetve a vámjogszabályokba ütköznek.  
 
Illegális drogok: Olyan anyagok, amelyeknek gyártása, raktározása, 
behozatala, kivitele, forgalmazása államilag tiltott, illetve ez csak 
külön engedély alapján az erre feljogosítottak számára, kizárólag 
egészségügyi vagy tudományos célra és különösen szigorú 
ellenőrzés mellett lehetséges. Ezek azok az anyagok, amelyeket 
kábítószer néven ismerünk.  
Az illegális drogokat szintén két csoportba sorolhatjuk: az olyan 
anyagok, amelyek megfelelő engedély mellett használhatók - pl. 
kábítószerek gyógyászati alkalmazása -, illetve amelyek legálisan 
nem hozzáférhetők.  
 
Kemény drogok (hard drugs): A kemény drog hivatalosan nem 
meghatározott kifejezés; általában az olyan kábítószereket értjük 
rajta, amelyeknek a használata rendkívül kockázatos – legtipikusabb, 
legmarkánsabb ilyen anyag a heroin, mivel egészségkárosító hatásuk 
igen jelentős, és szinte minden esetben függőséget váltanak ki.  
 
Lágy drogok (soft drugs): Ezt a kifejezést legfőképpen a cannabiszra 
használják, mivel nincsenek olyan markáns hatásai mint más 
drogoknak. A pszichés hozzászokás a lágy drogok esetében is 
felléphet.  
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Kábítószer fogalma 
 
Kábítószernek nevezzük azokat a kémiai anyagokat, amelyek a 
szervezetbe kerülve kellemes érzést, eufóriát, színes álmokat, 
csapongó gondolatokat, érzékcsalódásokat idéznek elő. Más 
megfogalmazásban a kábítószer, legyen az természetes eredetű vagy 
mesterségesen előállított, ősidők óta arra szolgál, hogy az ember 
idegrendszerének vagy érzékszervének egy vagy több funkcióját 
megváltoztassa.  
 
Pszichotróp anyagok:  
 
Kábítószerként nyilvántartott, de gyógyszerként is alkalmazott, 
mesterséges anyagok.  
 
Dózis:  
 
A fogyasztó egy kábítószer adagja, mely függ a kábítószerfajtától és a 
fogyasztó  
 
A kábítószerekkel történő visszaélés (abúzus) 
 
A szerekkel történő visszaélést akkor követi el az egyén: 
� ha azokat kórosan használja, pl. a gyógyszereket nem az orvos 

utasításának megfelelően alkalmazza, 
� a társadalmilag elfogadott normákat megszegi, mint pl. a 

fokozott alkoholfogyasztás esetén,  
� illetőleg ha azt veszélyes helyzetekben használja, mint pl. 

autóvezetéskor alkoholt fogyaszt. A visszaélés ebben az 
esetben kóros használatra, tehát pszichológiai tényezőkre utal.  

 
Kábítószer-függőség (dependencia) 
 
A fogyasztó már képtelen kábítószer nélkül élni, tehát gondolatai, 
érzelmei a szerhasználat körül járnak, melyet viselkedésbeli és 
fiziológiai tünetei is megerősítenek.  
A WHO a szerhasználat tekintetében a kábítószer-függőséget az 
alábbiakban határozta meg: 
• barbiturát, alkohol típusú,  
• kokain típusú,  
• amfetamin típusú, ópium típusú, 
• cannabis típusú, 
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• hallucinogén típusú függőség.  
 
A függőségnek két fajtáját különböztetjük meg:  
  - fizikai 
 - pszichikai függőség          

 
Fizikai függőség: a normál testi funkciók megváltozása, azaz a 
szervezet megköveteli a kábítószer folyamatos jelenlétét. 
 
Pszichikai függőség: a normál állapot leépülése, azaz a 
fogyasztónak csak a kábítószer megszerzése és a fogyasztása jár az 
eszében. A fogyasztó célja a kellemetlen kedélyállapot kerülése és a 
jó érzés, kielégülés ismételt átélése.  
 
A függőség kialakulása rendszerint több hónapos, rendszeres 
droghasználat következménye. A lelki függőség azért jön létre, mert a 
drog használata kellemes közérzetet, eufóriát okoz, a drogfogyasztó 
ennek elérésére vágyik.  
Testi függőséget csak az ún. „kemény drogok” okoznak, melyek a 
rendszeres használat során beépülnek a szervezetbe, s a kívánt 
hatás elérésére pedig egyre nagyobb adagok bevitelére van szükség. 
A szer hiánya esetén  életveszélyes elvonási tünetek lépnek fel, 
amely a fogyasztó életébe is kerülhet.  
 
Narkománia: (narcoticum = bódító, érzéstelenítő, altatószer) 
elnevezéssel a kábítószer iránti csillapíthatatlan éhséget jelenti.  
 
Toxikománia:  (toxin=méreg) elnevezés a méreg, a kábítószer iránti 
kóros vágyat jelöli.  
 
A függőség kialakulásának folyamata: 
 
� kipróbálás  - kíváncsiság, presztízs, kényszer (baráti 

befolyásolás), 
� megszokás - még függőség nélkül, 
� visszaélés  -  egészségkárosító magatartás, 
� tolerancia  -  tűrés, a szervezet ellenálló képessége, 
� függőség   - ellenállhatatlan kényszer: pszichikai és fizikai, 
� elvonási tünetek megjelenése a szer használatának hiánya 

esetén. 
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Elvonási tünetek: 
 
Azoknak a testi funkcióknak a felerősödése, melyet a kábítószer 
rendszeres használata elnyomott. Általában a következő adag 
bevételének esedékes időpontja előtt már jelentkezik.  
 
A drogok csoportjának felosztását a szakirodalmak bizonyos mértékig 
eltérően határozzák meg, az másképpen jelenik meg a jog, a 
rendőrség, a bíróság és az orvostudomány területén. Ennek 
elsődleges oka az, hogy míg az orvostudomány a drogok és a 
kábítószerek szervezetre történő hatását tárja fel, illetve a betegség 
gyógykezelések lehetőségét vizsgálja, úgy a rendőrség a legális 
(szabadon kapható) és az illegális (jogszabályilag tiltott) szerek 
tekintetében. A szerek csoportosításáról ezért kétféle felosztást 
mutatunk be. Az első táblázat Dr. Rácz József és munkatársai által 
történő felosztását ábrázolja. 

1.sz. táblázat 
 

1. Ópiátok Lassítók Gyorsítók Hallucinogének 

morfin 
származékok, 

a központi 
idegrendszer 

a központi 
idegrendszer 

hallucinációt és a 
tudatállapotot 

a mák kémiai 
anyagaira 

működését lassító, 
tompító szerek működését serkentik, 

elsősorban az 
érzékelés és az 
észlelés sajátos 

visszavezethető (depresszánsok) 

Kokain és 
származékai, 

Crack, 
megváltoztatását 

idézik 

szerek Altatók, nyugtatók, 
Amfetaminok (speed, 

Ecstasy elő. 

 szorongás-csillapítók, 
a) nikotin (dohány 

hatóanyaga) 
LSD, gombák, más 

növények 

 
Hatása miatt ide 

sorolják 

b.) koffein (kávé 
hatoanyaga) 

bizonyos üdítők) 
Speciális 

hatóanyagai. 

 az alkoholt is. 
Az utóbbi két csoportot 

szokás 
a.) cannabis-
származékok 

  
külön önálló csoportba 

osztani marihuána, hasis 

  stimuláns hatása miatt. 
b.) szerves 
oldószerek 
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egyéb szerek: 

kéjgáz  ("lufizás") 

   
Kaktuszok, gombák, 

nitritek. 

   

A cannabis-
származékokat és a 

szerves 
oldószereket 

   
szokás külön 
csoportban 

   is megjeleníteni. 

 
A következő felosztás a rendészeti szempontú megközelítést mutatja. 
(2. sz. táblázat)  
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2. sz. táblázat 
 

ILLEGÁLIS ÉS LEGÁLIS DROGOK FELOSZTÁSA 
 

 
 
A felosztásokból látható, hogy az anyagok csoportosításában jelentős 
különbségek nem tapasztalhatók, inkább azok elnevezéseiben 
jelentkeznek. Ha igazán a probléma forrását nézzük, akkor a mi 
esetünkben nem a felosztás a lényeg, hanem a hangsúly a drogokról 
való hiteles tájékoztatásra, a fogyasztás megelőzésére és a betegek 
gyógykezelésére helyeződik át.  
A szerek bemutatását a 2. sz. táblázatban bemutatott rendészeti 
felosztás alapján tesszük.  
 

  
Hatásmechaniz- 

musa alapján   

                             
Előállítás 
eredete 
alapján   

depresszáns 
anyagok 

Hallucinogéne
k Stimulánsok 

Természete
s Szintetikus 

Ópiátok, Cannabis, hasis Kokain, crack Ópium Codein 

heroin,  LSD Khat, 
„speedball” 
kokapaszta 

heroin Barbiturátok 

Ópiátokat 
helyettesítő 

szerek,  

PCP 
-fenciklidin 

Amfetaminok:  
Extasy, 
speed 

Kokain 
Crack. khat 

Amfetamin és 
származékai 

Metadon  MDA, MMDA, 
DOM, DMT, STP, 

Amfetamin 
származékok 

Chat LSD 

LEGÁLIS LBJ LEGÁLIS   

DROGOK 
⇓⇓⇓⇓ 

Kaktuszok (peyotl 
vagy mescalin)   

DROGOK 
⇓⇓⇓⇓ 

Marihuána MDA, MMDA, 
DOM, DMT, 
STP  MDM,  

GYÓGYSZEREK  KOFFEIN ÉS    

ALKOHOL Gombák NIKOTIN Hasis DMT 

 Szerves 
oldószerek 

 Mescalin PCP 

   GHB (Liquid X)  Gombák Nyugtatók 

     
   Morfin Extasy 

    Szerves 
oldószerek 
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A különbségtétel alapjául a testi-szellemi funkciók 
megváltoztatásának a mértéke, illet az általuk kifejtett „romboló” hatás 
szolgál. Ezeket a drogokat önálló csoportként kezeljük. 
 
Külön ki kell térnünk arra is, hogy rendészeti szempontból egy 
„legális” eredetű anyag pl. a gyógyszer esetében is előfordulhat 
„illegális” azaz nem gyógyászati célra történő használata. Ezért a 
gyógyszereket szintén külön csoportként kezeljük.    
 

 A LEGÁLIS DROGOK 
 
A következőkben olyan szenvedélybetegségekről ejtünk szót, 
amelyek függőségkialakító hatásában valamilyen anyag játszik 
szerepet, ezért a drogok csoportjába soroljuk őket. Legyen az 
bármilyen kedélyállapotra ható anyag, élvezeti cikk (tea, kávé,) – 
vissza lehet élni.   
 

 
A  F E K E T E K Á V É 

 
A kávéfogyasztás része mindennapi 
életünknek. Különféle fajtáit, nagyon sokféle 
alkalommal fogyasztjuk és erősen megoszlik 
a vélemény arról, hogy a fekete nedű 
miképp is befolyásolja az egészségünket. 
Használ-e vagy inkább beteggé tesz? 
Egyértelmű választ nem tudunk adni a 
kérdésre, mert nem mindegy az, hogy 
milyen aromájú kávéból, mennyit 
fogyasztunk el naponta. 
 
 
Az viszont bizonyos, hogy az egészséges ember számára legfeljebb 
az lehet veszélyes, ha a kávézás 
szenvedéllyé válik, azaz naponta a 2-4 
csésze kávé elfogyasztása nincs káros 
hatással az egészségre. A hirtelen elvont 
koffein azonban már okozhat némi 
problémát, ami fejfájást, kimerültséget, 
rosszkedvet és gyengébb koncentrálást 
eredményezhet.  
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A  T E A   
 
A teát, mint gyógyszer-főzetet ősidők 
óta ismerjük. Asszámból került Kínába, 
és onnan terjedt el az egész világon. 
Európába 1636-ban került, de csak 
1820 körül kezdték el általánosan 
használni. Főként gyógyításra 
alkalmazták: a betegeknek rizsbe, tejbe 
kellett tealevelet főzniük és úgy 
meginniuk.   
 
Kis mértékben fogyasztva az agyműködést serkenti, de túlzott 
mértékben álmatlanságot, nyugtalanságot és reszketést okoz. A tea 
hatása nagyjából hasonlít a kávé hatásaihoz, azonban a teofill 
tartalom mellett még 28-44 mg. koffein is van.  

 
A DOHÁNYZÁS 
 
A dohányzás őshazájának Közép-Amerikát tekintjük, ahol a Guana 
Hani indiánok az összehengerített dohány levelet a kukorica levelébe 
csavarták és azt elszívták. A dohányzás első hírét 1492-ben 
Kolumbusz hozta, majd a spanyol udvarba delegált francia követ, 
Nicot ismertette meg a dohány levelének elfüstölését. Így lett a nikotin 
egész Európában, majd a meghódított világrészeken is jelentős 
élvezeti szer. Hazánkba a 16. században, a zsoldosok 
közreműködése révén került. 
 
Angliába valamivel később jutott el, de nagyon hamar elterjedt a 
fogyasztása. Már ebben az időben I. Jakab angol király felismerte a 
dohányzás káros hatásait, ezért 1603-ban készült deklarációjában 
felemelte szavát a „száraz részegség”-nek nevezett szokás ellen.  
Nemcsak Angliában, hanem számos más országban is korlátozták a 
fogyasztását, így hazánkban Debrecenben már 1574-ben közzétették, 
hogy a lakodalmakban és más sokadalmakon a „rossz és ártalmas 
füstöléstől mindenki tartózkodjon”. 
 
A dohányzás gyors terjedését az is elősegítette, hogy bizonyos 
gyógyító és betegségmegelőző hatást is tulajdonítottak neki, így 
például a dohányfüstben a különböző ragályos betegségek, 
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járványok, pl.: a pestis, kolera terjedésének megakadályozását vélték 
megtalálni.  
A dohányzás a XIX. századi Európában már szokássá vált, s 
mindenki „saját kezűleg sodorta” az akkor „szivarkának” nevezett 
cigarettát.  
 
A XX. századi orvostudomány már felismerte a dohányzásban rejlő 
káros hatásokat, ezért kidolgozták a betegség megelőzésének elveit, 
és ezt igyekeztek széles körben terjeszteni. A fő cél az egyén 
egészségének a védelme, a dohányzó meggyőzése és a leszoktatás 
elérése volt. Tiltották az iskolákban, a vallási tanokban és az akkori 
szigorú erkölcsi szabályokban is, mindezek ellenére erősen terjedt 
nemcsak a férfiak, de sajnos a nők esetében is. Napjainkban 
hazánkban évente kb. 28-30 milliárd cigarettát gyártanak, s a 
fogyasztók közé tartoznak egyre növekvő számban a fiatalok is.  
 
Magyarország a dohányzás és az alkoholfogyasztás tekintetében is, a 
világranglista első helyén áll. Az 1990-es 
években az egy főre jutó évi átlag 2800 szál 
volt, míg az európai átlag csak 1800. A magyar 
felnőtt lakosság több mint egyharmada él ezzel 
szenvedéllyel, s az erős dohányosok  naponta 
kb. 20 szál cigarettát füstölnek el.  
 
Ettől még szomorúbbak azok az adatok, 
amelyek a dohányzásból eredő halálozási 
arányokat mutatják. Hazánkban évente kb. 
20.000 ember halálában játszik döntő szerepet e 
szenvedélybetegség, amely több embert öl meg, mint a közlekedési 
balesetek, tűzesetek, az AIDS, alkohol és egyéb drogok együttesen.  
A halálozási okok között elsősorban a szív- és érrendszeri panaszok, 
az idült hörghurut, a tüdőtágulás és a különböző daganatos 
megbetegedések dominálnak: a száj-, a gége-, a torok- és a tüdőrák.  
 

A dohányzás a szakemberek megítélése alapján drogfogyasztásnak 
minősül, azonban ez nem téveszthető össze a kábítószer-
fogyasztással.  E minősítés alapján a nikotin egy olyan drog, 
amelynek éveken keresztül történő fogyasztása függőséget alakít ki, s 
komoly károsodásokat idéz elő az emberi szervezetben.  
A dohányzás elleni küzdelem nagymértékben függ a dohányzás 
terjedésétől. Minél erősebben terjed a dohányzás, annál erősebb az 
ellene kifejtendő, nemdohányzók védekezését szolgáló magatartás. 
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Ez tulajdonképpen a nemdohányzók jogainak védelmére vonatkozik, 
melyet nagymértékben segít a közelmúltban megjelent 1999. évi XLII. 
törvény szabályozás is.  
 
A dohányzás élettani hatásai 
 
Amikor a dohányos rágyújt egy szál cigarettára 0,8 mg ólommal 
terheli meg a környezetét, amely sokkal 
mérgezőbb, mint az autók kipufogó 
gázainak terméke. A cigaretta égő 
parázsából felszabaduló mellékfüst 
szabadon áramlik a levegőbe, amely 
mérgezőbb mint a főfüst. A dohányfüst kb. 
4000-féle káros anyagot tartalmaz, ennek 
legkárosabb eleme a nikotin, a szén-
monoxid, a hidrogén-cianid és az 
ammónia. A kutatóknak a több ezer anyagból 43-ról sikerült 
kimutatniuk, hogy az rákbetegséget okoz. Az égő cigaretta főfüstjének 
szén-monoxid tartalma 1-3 %, amelynek 80-90 %-a jut be a tüdőbe, 
majd innen a vérbe, ahol felhalmozódik, így koncentrációja emelkedik. 
A dohányfüst kátrány és kátrányszármazékának tartalma tehető 
felelőssé elsősorban a dohányzók tüdőrákjáért. Hazánkban évente 
6000 új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak az orvosok.                               
   
A passzív dohányzás 
 
Jelentős károsító hatásoknak van kitéve az 
a személy, aki kénytelen elviselni azt, hogy 
mások a jelenlétében dohányoznak. Ha 
valaki ki van téve ennek a veszélynek, 
akkor a szervezetében olyan sejt 
elváltozások következnek be, amely 
például a nők esetében mellrákot okozhat.  
 
A passzív dohányzás leginkább a 
gyermekeket veszélyezteti, mivel az általuk 
belélegzett cigaretta füstje évente 
átlagosan 80-150 szál cigaretta elszívásának felel meg. Emiatt 
betegszenek meg oly sokan asztmában, hörghurutban és 
tüdőgyulladásban. 
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A terhesség alatti dohányzás súlyos magzatkárosító hatásai 
statisztikailag igazoltak, mivel nagyobb számban fordulnak elő a 
vetélések, halvaszületések, kis súllyal való születések, mint a nem 
dohányzók esetében. A szülést követő dohányzás esetében az 
anyatej kétszeresen magában hordozza a nikotin koncentrációját, 
ezért az újszülött fejlődésére rendkívül káros hatással van.   
 
A fiatalok dohányzási szokásai 
 
A felnövekvő generáció körében nagyon elterjedt a dohányzás. Ez 
bizonyos mértékben összefügg az életkori sajátosságokkal is, hiszen 
szeretnének minél hamarabb „felnőttnek látszani”. A káros szenvedély 
kialakulásában szerepet játszik a haveri és a baráti befolyásolás is, 
sőt meghatározó az egyes iskolatípusok szerepe is.  
 
A dohányzás kialakulásának megelőzési lehetőségei: 
 
� A dohányzás korai kialakulásában a szülőknek igen nagy a 

szerepe, mivel sok szülő rossz példát mutat a gyermekeinek. Ha 
a szülők képesek leszokni a dohányzásról és ezáltal pozitív mintát 
közvetíti, az többet ér minden prédikációnál, hiszen a nem 
dohányzó családokban a gyermekek kevésbé szoknak rá a káros 
szenvedélyre.  

� Ha mégis egyszer-kétszer megtörténik a rágyújtás, azt csak 
pusztán a gyermek kíváncsiságának kell tekintenünk, s a 
problémát megértéssel és okosan kell kezelnünk.    

� Tanácsos mindenképpen közösen megbeszélni a dohányzás 
előnyeit és káros hatásait és a stressz leküzdésének egyéb, 
egészségre ártalmatlan módjait áttekinteni, mint pl.: 

� Sporttevékenység, kerékpározás, kirándulás, sétálás, 
zenehallgatás, filmvígjáték megtekintése,  

� Tudnunk kell azt is, hogy a fiatalt nehéz meggyőzni azzal, hogy a 
dohányzás következtében milyen súlyos betegségek alakulhatnak 
ki. Hatásosabb, ha inkább a hiuságukra próbálunk meg hatással 
lenni, pl.: kellemetlen lesz a lehelete, ruházata áporodott szagú 
lesz, sárgák lesznek a fogai…stb. 

 
A dohányzásról való leszokás módszerei:  
 
Nagyon sokféle terápiát alkalmaztak már a dohányzásról való 
leszokás érdekében. Az eddig leghatékonyabb kezelési módnak a 
nikotintartalmú rágógumival való eljárás bizonyult, mivel a 
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rágógumiból felszívódik a nikotin, így az a belélegzés 
hatékonyságával egyező dózisban kerül a véráramba. A gyógyító 
eljárás azonban a páciensek 38 %-ában vezetett csak sikerhez. A 
legújabb gyógyítási kísérletek a pszichoterápiás, akupunktúrás és a 
természetgyógyászat eszközei felé irányulnak.   
Ezen kívül sok egyéb segédeszköz is forgalomban van, amellyel 
folyamatosan csökkenthető a dohányzás kényszeres cselekvése, így 
pl. a műcigaretták, a kátránymennyiséget fokozatosan csökkentő 
filterek és a nikotinhelyettesítő tabletták. Ettől az eljárási módszerektől 
vannak sokkal egyszerűbbek is: Van aki pusztán csak azt tanácsolja, 
hogy a dohányos határozza el, hogy soha többé nem gyújt rá! 

1999. évi XLII. törvény 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól 

Az országgyűlés, tekintettel a magyar lakosság kedvezőtlen 
népegészségügyi mutatóira, annak érdekében, hogy a dohánytermékek 
fogyasztásának szabályozásával, illetőleg forgalmazásának részleges 
korlátozásával védelmet nyújtson a nemdohányzók, valamint az életkoruk 
vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő 
személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, 
elősegítve ezzel az egészséghez, valamint az egészséges környezethez 
fűződő alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét, figyelemmel 
azonban - az ellentétes érdekek megfelelő egyeztetésével - a dohányzás 
fogyasztói szokásokkal összhangban álló lehetőségének biztosítására, a 
következő törvényt alkotja, melyből a legfontosabbakat emeljük ki: 

Értelmező rendelkezések 

„1. § e törvény alkalmazásában 
A) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más 

fogyasztási dohány, vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra 
szánt, dohány alapanyagú termék; 

B) dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése;… 
D) rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. Évi iii. Törvény 2. §-ának 

(1) bekezdésében meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, - nem 
szabadidős jellegű - sport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább három 
személy egyidejű jelenlétével létrejött szervezett összejövetel, illetve 
esemény; 

E) zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől 
fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből 
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történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg 
egyéb műszaki berendezés útján biztosított. 

A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai 

2. § (1) a dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) 
bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni 

A) közforgalmú intézménynek a szolgáltatást igénybevevők számára 
nyitva álló zárt légterű helyiségeiben; 

B) tömegközlekedési eszközön; 
C) zárt térben megtartott rendezvényen; 
D) munkahelyen, a külön jogszabályban, valamint a munkáltató 

rendelkezései szerint meghatározott esetekben. 
 
(2) nem jelölhető ki dohányzóhely 
A) egészségügyi alapellátást, illetőleg járóbeteg-szakellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltatónak, illetve egészségügyi szolgáltató ezen 
ellátásokat nyújtó részlegének, valamint gyógyszertárnak a betegforgalom 
számára nyitva álló helyiségeiben; 

B) közoktatási intézménynek a tanulók által is használt helyiségeiben; 
C) nappali vagy bentlakásos gyermekjóléti, gyermekvédelmi, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynek az igénybevevők 
számára nyitva álló közösségi helyiségeiben; 

D) helyi közforgalomban közlekedő tömegközlekedési eszközön, 
helyiérdekű vasúton, valamint menetrend alapján belföldi helyközi 
közforgalomban közlekedő autóbuszon; 

E) sportlétesítménynek a sporttevékenység végzésére szolgáló zárt 
légterű helyiségeiben. 

hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni… 
(7) a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt 

helyiségeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi 
szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - 
szembetűnő módon meg kell jelölni, valamint a belépő vendégforgalom 
számára jól látható helyen fel kell tüntetni, ha a szórakoztató, vendéglátó-
ipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményben a dohányzás a (3) 
bekezdés a) pontja alapján korlátozás nélkül megengedett. A jelölés 
megfelelőségét a fogyasztóvédelmi felügyelőség rendszeresen ellenőrzi… 

(9) közforgalmú intézményben, zárt térben megtartott rendezvényen, 
valamint tömegközlekedési eszközön 18. életévét be nem töltött személy 
még a dohányzás számára kijelölt helyen sem dohányozhat. 

3. § (1) a közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a 
tömegközlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen közreműködő 
személy (a továbbiakban együtt: rendelkezésre jogosult) a dohányzásra 
vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan befejezésére 
köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén a rendelkezésre 
jogosult az érintett személyt felszólítja, hogy a közforgalmú intézményt, 
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illetve a tömegközlekedési eszközt hagyja el, illetőleg kezdeményezi a 7. § 
(1)-(2), illetve (13) bekezdései szerinti eljárás lefolytatását. 

(2) az (1) bekezdésben meghatározott személy felhívására - az eljáró 
intézkedési jogosultságának igazolását követően - az érintett személy 
személyazonosságát hitelt érdemlő módon köteles igazolni... 

 (6) szórakoztató, vendéglátó-ipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú 
intézmény üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé 
nyilváníthatja. Ebben az esetben az intézményben dohányzóhelyet kijelölni 
nem kell. A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és 
egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a 
közforgalom számára nyitvaálló bejáratánál, valamint a vendégforgalom 
által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni. 

 
(7) az (1)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételek biztosításáról a 

közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személy, a 
rendezvény szervezője, illetőleg a tömegközlekedési eszköz üzembentartója 
gondoskodik. 

A dohánytermékek forgalomba hozatalának egyes korlátai 

 
5. § (1) dohánytermék nem árusítható közoktatási intézményben, 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézményben, valamint egészségügyi intézményben. 

(2) dohánytermék kereskedelmi forgalomban 18. életévét be nem töltött 
személy számára nem szolgálható ki. 

(3) a (2) bekezdésben foglalt korlátozás érvényesítése érdekében a 
forgalmazó feladatkörében eljáró személy kétség esetén - saját eljárási 
jogosultságának igazolását követően - életkorának hitelt érdemlő 
igazolására hívhatja fel a dohányterméket vásárolni kívánó személyt. Az 
életkor megfelelő igazolásának hiányában a dohánytermék kiszolgálását 
meg kell tagadni… 

 (6) az (5) bekezdésben foglalt rendelkezések betartását az illetékes 
megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőség rendszeresen ellenőrzi. 

6. § (1) cigarettát kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8. § (3) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a 
forgalomba kerülő fogyasztói csomagolási egység felirata - szembetűnően, 
kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, tartósan, magyar nyelven - 
tartalmazza 

A) egyik főoldalán, az oldal legalább 4%-át kitevő felületen a "a 
dohányzás súlyosan károsítja az egészséget!" figyelmeztetést, 

B) másik főoldalán, az oldal legalább 4%-át kitevő felületen a külön 
jogszabály szerinti, szabadon megválasztható egészségvédő figyelmeztető 
feliratot, 
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C) egyik keskenyebb oldalán, az oldal legalább 4%-át kitevő felületen, a 
cigaretta főfüst egységnyi mennyiségében lévő kátrány- és nikotintartalom 
számszerű értékét. 

(2) az (1) bekezdésben nem említett dohánytermékek forgalomba 
hozatalának feltételeire az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések 
megfelelően irányadóak azzal, hogy az egészségvédő figyelmeztetések 
legkisebb méretére vonatkozó rendelkezést, valamint az (1) bekezdés c) 
pontját nem kell alkalmazni. 

(3) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségvédő 
figyelmeztetést a dohányterméket árusító üzlethelyiségben, illetve mozgó 
árusítóhely kiszolgáló terében is el kell helyezni. A figyelmeztetés 
feltüntetésének módjára az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően 
irányadóak azzal, hogy a figyelmeztető felirat legkisebb méretére vonatkozó 
rendelkezést nem kell alkalmazni. 

(4) a dohánytermékek címkézésének és csomagolásának részletes 
szabályaira külön jogszabály rendelkezései az irányadóak. 

 

A dohánytermékek fogyasztására, illetőleg forgalmazására vonatkozó 
tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése 

7. § (1) a dohányzással, a dohányzóhely kijelölésével összefüggő e 
törvényben foglalt korlátozást, illetve kötelezettséget megszegő természetes 
vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
egészségvédelmi bírság, a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó, e 
törvényben meghatározott tilalom megszegése esetén a külön jogszabály 
szerinti fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére köteles. A 
munkavállalóknak, illetőleg a munkáltatóknak az adott munkahelyet érintő 
dohányzási korlátozást, illetve a dohányzóhely munkavállalók részére 
történő kijelölésének kötelezettségét sértő magatartása esetén 
alkalmazandó jogkövetkezményeket külön törvény szabályozza. 

(2) egészségvédelmi bírság megfizetésére köteles a 4. § (7) 
bekezdésében megjelölt személy is, aki a dohányzásra, illetőleg a 
dohánytermékek forgalmazására vonatkozó, e törvényben foglalt tilalmak, 
korlátozások betartását feladatkörében nem érvényesíti. 

(3) egészségvédelmi bírság csak azon természetes személy ellen 
szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte, és saját 
jövedelemmel rendelkezik. 

(4) az egészségvédelmi bírság összege 
A) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén 
legfeljebb     
30 000 Ft, 
B) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem, vagy 
nem megfelelő teljesítése, valamint a dohányzást, illetőleg a 
dohánytermékek forgalmazását érintő tilalmak, korlátozások megtartására 
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vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén minimum 50 000 
Ft, legfeljebb 100 000 Ft 
   (5) a kiszabott egészségvédelmi bírság összegét úgy kell meghatározni, 
hogy az igazodjon a cselekmény súlyához és az elkövető személyi 
körülményeihez. Indokolt esetben a bírság mértéke korlátlanul enyhíthető, 
illetőleg a felelősségre vonás mellőzhető. 

(6) az egészségvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást a 
dohánytermék fogyasztására, illetőleg a dohányzóhelyek kijelölésére 
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén az ÁNTSZ illetékes városi 
intézete folytatja le… 

 
 (13) a közoktatási intézménynek az e törvény szerint elrendelt dohányzási 
tilalmat - a tanulói jogviszonyból származó kötelezettség teljesítése vagy az 
azzal összefüggő bármely tevékenység során a közoktatási intézmény, vagy 
annak feladatkörében működő más intézmény területén - megsértő, 14. 
Életévét betöltött tanulójával szemben a 3. § (1) bekezdése szerinti személy 
kezdeményezi a külön jogszabály szerinti fegyelmi eljárás lefolytatását.” 

 

AZ   A L K O H O L 
 
Az egész civilizált világban a - kábítószer mellett - az alkoholizmus a 
legsúlyosabb szenvedélybetegség. Hatása jogosan vívta ki azt a 
mondást, hogy "az alkohol öl, butit, nyomorba dönt". 
Az első ismert kultúrák mítoszaiból és legendáiból arra lehet 
következtetni, hogy a legrégibb korok embere is készített már szeszes 
italokat. A bor és sör korai elterjedésére enged következtetni, hogy a 
piramisok sírkamráit is több olyan festmény díszíti, amely 
szőlőszüretet és árpaaratást ábrázol. A sör olyannyira kedvelt italt 
volt, hogy az ókori egyiptomi iskolában a gyermekeknek egy korsó 
alkoholmentes sört adtak, melyhez kenyeret is fogyasztottak.  Mivel a 
középkorban a kellemesen bódító italt sokféle anyaggal keverték, 
ezért törvényesen is szabályozni kellett a készítését. 1516-ban 
Ingolstadtban olvasták fel Vilmos és Lajos bajor hercegek a Tisztasági 
törvényt, ami ma is érvényben van.  E törvény kimondja, hogy sört 
csak malátából, komlóból és vízből szabad készíteni- az élesztőt 
akkoriban még nem ismerték. Hazánkban az első sörfőzőházat 
Pesten alapították 1498-ban. Napjainkban hét sörgyárban, évi 
nyolcmillió hektoliter sör készül. 
 
Egyes adatok szerint az első ún. "főzött bort" vagy "égő vizet" a XI. 
században Olaszországban állították elő. A borpárlat hosszú 
századokon át egyeduralkodó volt a szeszek között. A szeszt a 
középkorban, de még az újkorban is gyógynövényekkel és ezek 
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kivonatával keverve az orvostudomány gyógyszerként használta fel. 
Majd kilépett a gyógyszerek köréből és elterjedt mint fogyasztható 
mámorító hatású ital.  
 
Az iszákosság a XIX. századig nem annyira a köznép szokása, 
hanem az urak, nemesek, katonák tobzódása. A kapitalizmus 
kialakulásával egyidős a szeszgyártás. (Meg kell jegyezni azonban, 
hogy Európában már a XV. században is tettek említést a 
pálinkafőzésről.) Ezután a szeszgyárak virágkorukat élték, 
megbízható adatok szerint 1850-től hazánkban több mint 100.000 
főzdét írtak össze, ami azt jelentette, hogy minden nagyobb gyümölcs 
és szőlőtermelőnek volt szeszfőzdéje (ipari méretű szeszfőzde ekkor 
még nem volt.) 
A felszabadulást követően a szeszfőzdék államosítva lettek és 
betiltották magánszemélyeknek a szesz előállítására alkalmas 
készülék engedély nélküli birtokban tartását.  
A házilag készült pálinka fogyasztása életveszélyes lehet, mivel ha a 
főzés során nem megfelelően választják el egymástól a kémiai 
alkotóelemeket, a pálinkába mérgező anyagok is bekerülhetnek.  
 
Ez a tevékenység nem csak a múltban, de napjainkban is tiltott 
cselekménynek minősül.    
 
Az alkoholizmus, mint társadalmi probléma 
 
Az alkoholt a szakemberek a legális drogok csoportjába sorolják. 
(Legális: országunk szabályai a drog előállítását, forgalmazását, 
terjesztését,  fogyasztását  engedélyezi,  de  azt jogszabályokkal 
korlátozza pl.: dohányzás ellenes törvény, a 18 éven aluli fiatalok 
alkohollal való kiszolgálása…stb.). 
 
Nagyon fontos, hogy az alkohol társadalmi jelentőségét is vizsgáljuk, 
hiszen a szeszes italok fogyasztása gondokat okoz az egyén, a 
családok és a társadalom számára. Manapság a társasági ivászat a 
fénykorát éli, hiszen névnap, születésnap, gyermekszületés, 
házasságkötés és sok más indok lehet az együttes kortyolgatásra. 
Társadalmunkban jelen van a rendszeres, illetve mértéktelen 
alkoholfogyasztás, amely nagyon gyorsan tereli fogyasztóját az 
alkoholizmus mezsgyéjére. 
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Ki az alkoholista, mi az alkoholizmus? 
 
Nyilván nem arról van szó, hogy azt tekintsük alkoholistának, aki 
alkalmilag fogyaszt szeszes italt, pl. családi összejöveteleken vagy 
étkezés után 1-2 pohárral. Súlyosabb megítélés alá esik azonban a 
társadalom szemében az, aki nap mint nap leittasodik, és 
magatartásával megbotránkoztatja környezetét. 
 
Az alkoholizmusról, mint betegségről akkor beszélhetünk, amikor 
valaki mértéktelenül fogyaszt szeszesitalt, melynek következtében 
kialakul a függőség és már az alkohol lesz a döntő szempont az 
életében. Ezért alkoholistának kell tekintetnünk mindazokat, akik saját 
testi-, lelki egészségüket, szociális beilleszkedésüket károsítják 
ivásmódjukkal, vagy éppen családjukat, környezetüket veszélyeztetik 
vele.  

 
Orvosi szempontból az alkoholizmus betegség, így fogalmi 
meghatározása:  
 
"alkoholista az, aki az adott társadalmi környezetben elfogadott 
ivásnormáktól eltérő módon és mértékben iszik, elvesztette a 
kontrollját, az alkohollal kapcsolatban olyfokú addikció (hozzászokás) 
és dependencia (függőség) alakult ki, amely felismerhető testi és lelki 
egészségkárosodást okoz és ez károsítja emberi kapcsolatait, 
társadalmi-gazdasági tevékenységét."  
 
Az alkoholizmus kialakulásában szerepet játszó tényezők közül ki 
lehet emelni a pszichopatológiai hátteret, a különböző alkalmazkodási 
zavarokat, a neurózist, melyek mind 
hozzájárulnak az alapjában véve gyenge, 
kevéssé ellenállóképes idegrendszeri 
bázis létrejöttében. 
Az egyre gyakoribb alkoholfogyasztás 
miatt kialakul a szenvedélybetegség, 
amikor az alkoholizálás már öncélú, nem 
kell ürügy az iváshoz, s létrejön a 
szédülés, a kettőslátás, az 
ingerlékenység, a magatartászavar, a 
kötelességmulasztás, a gátlástalanság, a 
hangulati labilitás, a befolyásoltság, 
figyelmi zavarok, potencia-csökkenés, 
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féltékenykedés, agresszió, a társadalmi beilleszkedés zavarai, végül a 
kölcsönkérés és az elmagányosodás. 
Az alkoholizmus felé haladó úton döntő szempont az is, hogy milyen 
az egyén neme, életkora, fizikai és pszichológiai állapota, mivel az 
emberek szervezete nagyon eltérően reagál az alkoholfogyasztásra. 
Tudjuk jól, hogy régóta alkoholizáló személynek már egy-két feles is 
elég, hiszen a vér alkoholszintje igen magas.  
 
Az alkoholbetegnek nincs betegségtudata, ezért nem is ismeri el, 
hogy alkoholista. Ennek hiányában azonban minden külső segítséget 
visszautasít, nem veti magát alá a kezeléseknek.  
 

Hazánkban jelenleg közel egymillió alkoholbeteg van, amely az 1998-
as 300.000-es számhoz képest óriási növekedést mutat. Évente 
hazánkban 7000-en halnak meg a mértéktelen alkoholfogyasztás 
következtében. Az okok között elsődlegesen a májzsugorodás és a 
különféle daganatos megbetegedések fordulnak elő.  
 
Az alkohol hatása a terhesség alatt 
 
Hazánkban több százezerre tehető 
az alkoholista nők száma, akik egy 
részének a gyermeke is alkoholos 
magzati szindróma körképpel 
született meg. 
 
A magzati alkohol szindrómát az 
1970-es években regisztrálták 
először, mégpedig olyan 
újszülötteknél, akiknél az anya a 
terhesség alatt alkoholt fogyasztott. 
Nagyon meghatározó, hogy az anya 
a terhességének melyik 
szakaszában milyen mértékben és 
milyen alkoholt fogyasztott.  
 
Az újszülöttek károsodását tekintve előfordul a szem, a csökkent 
agytérfogat és az arc deformitása. A betegség idegrendszeri 
problémái csak később derülnek ki, és igen különbözően jelentkezik a 
gyermekeknél.  
 



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

252 

Az alkoholizmus a családban 
 
Az alkoholfüggőségben szenvedő beteg sorozatos összeütközésbe 
kerül a család tagjaival, hiszen környezete egyre nehezebben tud 
kapcsolatot létesíteni vele, szembesíteni problémájával és annak 
következményeivel.  
 
Legtöbb házasság éppen e miatt végződik 
válással, mert a sorozatos kommunikációbeli 
hiányosságok, a megnemértesség okozza a 
legnagyobb problémát. Mindemellett egyre 
fokozódnak a családon belüli veszekedések, sőt 
brutalitások, melynek legnagyobb áldozatai a 
gyermekek. Az alkoholfüggőség okozta 
személyiségtorzulás következtében a szeretetteljes 
szülőből durva, veszekedő és verekedő egyén 
válik, melyet a gyermekek nem értenek meg és 
nem is tudnak feldolgozni. Ettől gyakran 
depressziósakká, félénkké, zárkózottá válnak, 
melyek mintegy kiváltó okként szerepelhet a 
drogok felé forduláshoz. A sorozatos veszekedések 
átfordulhatnak brutalitásokba is, melyek szomorú 
családi tragédiákhoz is vezethetnek.  
 
Az állandó zaklatottságon és tettlegességen kívül a családnak nagyon 
súlyos pénzügyi gondokkal is szembe kell néznie, hiszen az iszákos 
minden pénzt alkoholra költ, sőt képes eladni mindent annak 
érdekében, hogy hozzájusson a napi adaghoz. A munkahely 
elvesztése után, és a pénzfedezet hiánya esetén, ezek a személyek 
gyakran követnek el bűncselekményeket is.  
 
A fiatalok alkoholfogyasztása 
 
Nagyon sok fiatal már 18 éves kora előtt kipróbálja az alkoholt. Az 
ISM által 1999-ben végzett országos reprezentatív vizsgálat adatai 
szerint a 9. és 10. osztályos középiskolások 90,8 %-a életében már 
legalább egyszer fogyasztott alkoholt. Megállapítható az is, hogy a 
középiskolások 2,9 %-a legalább egyszer volt már részeg az 
életében, a lerészegedők aránya eddig 23,6 %. 
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A fiatalok alkohollal történő első találkozása a családi ünnepekre, 
születés-, és névnapokra, a szilveszter és a húsvéti ünnepekre 
tehető.  
A családoknál a nevelési attitűd igen eltérő e tekintetben, mert van 
olyan szülő aki azért kóstoltatja meg gyermekével az alkoholt, hogy a 
kíváncsiságát kielégítse. Van a tiltó szülő, aki az alkohol egy cseppét 
is eltiltja gyermekétől, miközben Ő maga rossz példát mutat.  
Van olyan szülő is, aki demokratikusan igyekszik megoldani a dolgot 
és a középiskolás korú gyermekének megengedi, hogy a családi 
ünnepeken kismértékben megkóstolhassa az alkoholt, ugyanakkor 
figyelmeztet annak káros hatásaira, és elbeszélget gyermekével a 
házibulik és egyéb rendezvények során történő fogyasztás 
következményeiről is. Az alkoholfogyasztás előfordul iskolai 
kirándulásokon is, mint a közelmúltban egy általános iskolai diákkal, 
akit a nyolcadikos fiúk 2 dl vodkával erőszakkal leitattak, s csak a 
gyors orvosi segítség mentette meg az alkoholmérgezéses állapottól.   
 
A probléma forrása mindenképpen a családban keresendő, de a 
folyamatban  számottevő a baráti befolyásolás, a társaság „nyomása” 
is.  
 

Megelőzési tanácsok az alkoholfogyasztás elkerülésére 
 

� Mindenképpen szükség van egy előrelátási folyamatra! 
Tanácsos a szülőknek ezért gyermekeiket felvilágosítani arról, 
hogy milyen trükkök és tippek lehetségesek az 
alkoholfogyasztás elkerülésére. (Ebben a helyzetben is 
érvényes, ha érzelmi ráhatást próbálunk alkalmazni, és ha a 
hiúságukra próbálunk meg hatni.)  

� Fontos, hogy nem prédikációkra van szükség, hanem okos és 
ésszerű érvekre, és 
hasznos tanácsokra, 
hogy tudja, mit kell 
tennie, ha mégis 
bajba kerül!  

� Hazaérkezés után 
mindenképpen 
tanácsos az okos és 
észrevétlen 
megfigyelés!  

� Ha úgy gondoljuk, 
hogy gyermekünk 
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nem tudott ellenállni a csábításnak, ajánlatos a „tiszta fejjel” 
történő, higgadt és őszinte beszélgetés. Kerüljük azonban a 
durva, bántó szavakat és az esetleges tettlegességet, mert ezzel 
csak ártunk a további őszinte szülő-gyermek kapcsolatnak.   

 
� Ha úgy gondolja, hogy a probléma rendszeresen visszatér, 

forduljon gyermekével mielőbb szakemberhez. (háziorvos, 
pszichológiai szakrendelés…)  

� Végül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a barátok előtt a 
fiatal jó színben akar feltűnni és ezért kóstolja meg az alkoholt. 
Ebben az esetben nem árt, ha a szülő jól ismeri gyermeke baráti 
környezetét és megpróbál helyes érvekkel hatni rá. Hívja meg 
őket minél gyakrabban otthonába és lehetőleg beszéljenek erről 
a káros szenvedélyről, arról, hogy milyen következményei 
lehetnek a hosszantartó alkoholfogyasztásnak. 

� Szervezzenek minél értelmesebb elfoglaltságot gyermekei 
számára, hogy figyelme ne a drogok felé terelődjön.  

 
Gyógyítási lehetőségek 

 
Az alkoholizmus ellen nincs csodaszer, mert a betegség 
kialakulásában szerepet játszó különböző tényezők miatt, összetett 
gyógyítási módszerek alkalmazására van szükség. 
 
A betegeknek szüksége van: 
 
a) Pszichológiai kezelésre (gondok felszínre hozása, megbeszélése). 
b) Gyógyszeres kezelésre (főleg a detoxikálás első fázisában, az 

alkoholéhség csillapítására és az elvonási tünetek enyhítésére). 
c) Szociális kezelésre (a társadalomba való visszatérítésre). 
 
Könyvünk XI. fejezetében külön foglalkozunk azokkal az 
intézményekkel, ahová a bajba jutott, segítségre szoruló emberek 
fordulhatnak (Gondozási és utógondozási lehetőségek).   
 
Az alkoholfogyasztás jogi megítélése 
 
Az alkohol hatása alatt történő járművezetés jelentős mértékben 
csökkenti a koncentráló képességet, a helyzetfelismerést és 
nagymértékben megnöveli a reakcióidőt, amely a biztonságos 
járművezetést hátrányosan befolyásolja.   
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Ittas állapotban ezért a járművezetés tilos, melyet a Btk. 188. § (1) a 
következőkben határoz meg: 
 

188. § (1) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési 
képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt vasúti vagy légi 
járművet, valamint gépi meghajtású vízi járművet vagy úszó 
munkagépet, avagy közúton gépi meghajtású járművet vezet, 
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt 
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény 

súlyos testi sértést, 
b) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény 

maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy 
tömegszerencsétlenséget, 

c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekmény halált, 

d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény 
kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget 

okoz. 
(3) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési 

képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem gépi 
meghajtású vízi jármű vagy úszó munkagép avagy közúton nem gépi 
meghajtású jármű vezetésével a (2) bekezdésben meghatározott 
következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint 
büntetendő. 

Járművezetés tiltott átengedése 

189. § (1) Aki vasúti vagy légi jármű, valamint gépi meghajtású vízi 
jármű vagy úszó munkagép avagy közúton gépi meghajtású jármű 
vezetését szeszes italtól befolyásolt állapotban levő vagy a vezetésre 
egyéb okból alkalmatlan személynek engedi át, vétséget követ el, és 
egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt 
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény 

maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy 
tömegszerencsétlenséget, 

b) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 
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c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget 
 
Megelőzési tanácsok a balesetek elkerülésére:  
 
• A KRESZ szabályok azért vannak, hogy betartsuk őket. 

Különösen igaz ez az alkohol hatása alatt történő vezetésre, mert 
a legkisebb közlekedési kihágás is komoly gondokat okozhat és 
emberi életeket is követelhet.  

• A rendőrök feladata ezért az, hogy egy-egy közúti ellenőrzés 
alkalmával kiszűrjék azokat a személyeket, akik súlyosan vétenek 
a közlekedési szabályok ellen, hogy biztosítják a becsületes 
állampolgárok biztonságos közlekedését.  

• Azért, hogy mások az utakon biztonságban közlekedhessenek, 
csak pihenten, „tiszta fejjel” szabad a volán mögé ülni.  

• A fentieken kívül nélkülözhetetlen gyermekeink helyes 
közlekedésre nevelése, fiataljaink járművezetőként történő 
közlekedési szabályok megtanulása és maradéktalan betartására 
való ösztönzése, melyben fontos szerepet játszik a szülők által 
történő személyes példaadás és normakövetés.  

 
A fiatalok alkohollal történő kiszolgálása  
 
A fiatalok imádnak „bulizni”, ezért nagyon sok időt töltenek el 
különböző szórakozóhelyeken, ahol a zene, a tánc és a baráti 
találkozások örömére nagy mennyiségű alkoholt fogyasztanak el. A 
vendéglátósok nem mindig tartják be a fiatalok alkoholfogyasztásával 
4/1997. (I. 22.) Kormány rendelet 16. § azon pontját, amely 
szabályozza a fiatalok szeszesitallal történő kiszolgálását.  
 
E szabályozás szerint: ” (1) Vendéglátó üzletben a 18. életévét be 
nem töltött, élelmiszerüzletben a 14. életévét be nem töltött személy 
részére szeszes italt kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos.   
 
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. 
Rendelet a következőkben korlátozza a kiszolgálást: 
 
„12. § (1) b) vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy 
részére szeszes italt szolgál ki, 
b) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan 
lerészegít, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.  
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a 
rendőrség, a közterület-felügyelő, illetőleg az ÁNTSZ erre 
felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki.”  
 
Amennyiben, ha a vendéglátós megszegi a szabálysértési kódex 
alőírásait, a meghatározott pénzbírsággal sújtható. Ennek elkerülése 
érdekében ajánlatos, ha elkéri a fiatal személyi igazolványát, hogy 
biztonságosan meggyőződhessen az életkoráról. Súlyos 
szabálysértés esetén, illetve rendkívüli, kirívó esetekben a rendőrség 
az érintett vendéglátóhely bezárását is kezdeményezheti az illetékes 
önkormányzatnál.  
 
A jogalkotó a szeszesitalt fogyasztó fiatal azért nem vonja 
felelősségre, mivel a fiatalkorú személy életkoránál fogva 
korlátozottan cselekvőképes, aki jogi védelemre (nevelésre) szorul, 
amelynek felelősségét a törvény a felnőtt társadalomra hárítja át. 
Tehát ebben az esetben a szülők által történő nevelés és védelem az 
elsőrendű.  
 
A diszkózás 
 
Napjainkban a fiatalok közül nagyon sokan halnak meg közlekedési 
balesetekben, melyek közül a rendőrség archívumában külön 
szerepelnek az ún. diszkós balesetek. A halálos kimenetelű balesetek 
jelentős részében szerepet játszik a felelőtlenség, a magnóból 
dübörgő technohousa és a rave zene, a közlekedési szabályok súlyos 
megszegése és az előtte elfogyasztott jelentős mértékű alkohol, 
esetleg egyéb drogok fogyasztása is. E szerek használata 
következtében az ember nem ura cselekedeteinek, tetteinek. 
Felszabadulnak a gátlások, az elnyomott agressziók, és ilyenkor a 
fiatal „bizonyítani akar”, ami sokszor tragédiába torkollik. A fiatal 
generáció nem számol azzal, hogy az elfogyasztott alkohol és a drog 
hatására romlik a látás, a hallás, árnyképek keletkezhetnek, amelyek 
a valóságban nincsenek. Persze hiba lenne azt gondolni, hogy csak e 
szerek hatására szenvednek el súlyos balesetet a fiatalok, hiszen 
sokszor a kivagyiság, a rutintalanság okozza a bajt. A fiatalokat ért 
balesetek elemzései azt mutatják, hogy a tragikus események 
többsége éjszaka az egyik szórakozóhelyről a másikba menet, 
illetőleg hazafelé tartva következik be. A diszkóban a „túlpörgés”, a 
villogó fényeffektusok, az esetlegesen elfogyasztott alkohol hatása, az 
országúti száguldás varázsa okoz tragédiát.  
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Hej, tegnap éjjel, mikor ereidben whisky folyt, 
Száguldoztál a csajokkal, aki régóta drogos volt 
Nyomtad a gázt, ami belefért 
S üvöltött az utolsó Rock and roll. 
De reggelre csak az emléked maradt 
Amiért a harang szól. 
Mondd el, hogy miért?! 
Úgy fáj, hogy elmetél. 
Elszállt a lány 
Olcsó az élet 
De gyors volt a halál 
Elszállt a fiú 
Elszállt a lány, úgy fáj… 
 
    (Erdélyi András – LOVE 
   Whisky, drog, száguldás, halál) 

 

G Y Ó G Y S Z E R E K 
 
A mai forgalomba kerülő gyógyszerek nagy része szintetikus vegyület, 
kisebb részük növényi vagy állati forrásból kivont, de gyakorlatilag 
egykomponensűvé tisztított anyag. 
A gyógyszerek előállítása nagyon költséges folyamat. A biztonság 
szempontjai által megkövetelt és az Országos Gyógyszerészeti 
Intézet által előirt szigorú szabályokat, azonban mind a fejlesztéssel, 
mind az engedélyeztetéssel és a minőségi előírásokkal kapcsolatban 
mindenkinek be kell tartani, aki ezzel a problémával bármilyen szinten 
is foglalkozik, ezek ugyanis a betegek érdekeit védik.  
A gyógyszerek kifejlesztésére az egyik lehetőség a gyógynövényekből 
való előállítás. Klasszikus példa a morfin (mákgubó), a digitálisz 
(gyűszűvirág) és az atropin (maszlagos nadragulya) esete, manapság 
azonban általában megnőtt az érdeklődés a gyógynövények ill. a 
természetes gyógymódok iránt.  
 
A másik lehetőség az új vegyületek előállítására a kémiai szintézis.  
Ennek kapcsán gyakran egy már ismert gyógyszer vagy hatásos 
molekula szerkezetéből indulnak ki és a szerkezet-hatás 
összefüggései alapján kémiai módosításokat hajtanak végre a 
molekulán, figyelembe véve a farmakológiai vizsgálatok eredményeit.  
 
A gyógyszerekről tudnunk kell azt, hogy fő céljuk a betegségek 
gyógyítása, de károsak is lehetnek, ha nem tartjuk be használatukra, 
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tárolásukra szóló utasításokat. Nem szabad megfeledkeznünk arról 
sem, hogy szigorúan csak az orvos által felírt adagban szedhetők! A 
gyógyszerek nagymértékű fogyasztása főként az időseknél fordul elő, 
akik előrehaladott koruk miatt különböző betegségekben szenvednek. 
A fiatalok közül sokan a gyógyszereket nem gyógykezelés miatt 
használják, - hanem az alkohollal való párosítás folytán - a kábító 
hatás elérésére. Ezeket a gyógyszereket, amelyekkel a kábítóhatást 
elérik a fogyasztók "hidro, merci, andi...stb."  néven emlegetik. A 
gyógyszeres túladagolások, főként a nyugtatók és altatók tekintetében 
nagyon magas. Itt elsősorban olyan legális drogokról van szó, 
amelyek a központi idegrendszerre gyakorolnak hatást. Befolyásolják 
működését, érzékenységét, felfokozzák vagy lecsökkentik. Nagyobb 
mennyiségben egymással kombinálva, vagy alkohollal fogyasztva 
veszélyes, kiszámíthatatlan a hatása. Ezek hivatalos megnevezése: 
nyugtatók, altatók, szorongásgátlók. (Trankvillánsok: pl. Elenium, 
Sedatívumok: pl. Seduxen, Barbiturátok: pl.: Sevenal, Dormiciumok: 
pl.: Eunoctin.) Ezeket a gyógyszereket elsősorban a problémák 
elfelejtésére, idegesség, feszültség, szorongás leküzdésére, vagy 
más drogok hatásának kiküszöbölésére használják.  
 

Az altatók és nyugtatók közül a legklasszikusabb és 
legtradicionálisabbak a barbitursav 
származékai, összefoglaló néven 
a barbiturátok. Előnyös 
tulajdonságaiknál ismertté váltak 
hátrányaik is, többek között a 
dependencia kifejlődésének 
veszélye, továbbá gyógyszerekkel 
való interakciójuk is.  
(A legismertebb a fogamzásgátló 
tabletták hatásának kioltása!) 
 
A barbiturátok kábítószerként való használatára a második 
világháború után derült fény. Akik folyamatosan használják, azoknak 
a szervezete hamar "hozzászokik" és egyre nagyobb adagokra van 
szükség ugyanazon hatás elérésére. Többen függővé válnak tőle, 
hiszen ha abbahagyják a drogozást, megjelennek az elvonási tünetek. 
Ezért kapott helyet a 2. sz. táblázat „depresszáns anyagai” között, 
illetve felsorolásban az 1. sz. táblázatban a „Lassítók”  
(depresszánsok) főcsoportjában is.  
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 Gyakoribb bódító szerek 
Barbiturát alapú 
altatók 

Tardyl, Belloid, Sevenal, Hypnoval-Ca, 
Dorlotyn 
 (a függőség leggyakrabban ezeknél 
alakul ki 

Nem barbiturát alapú Valeriana, Eunoctin, Noxyron, Albroman 
altatók  
Nyugtatók Seduxen, Andaxin, elenium, Rudotel, 

Xanax 
Kábító 
fájdalomcsillapítók 

Codein és készítményei, Depridol, 
Dipidolor, 

Ópiátszármazékok Dolargan, Morphinum Hydrocloricum. 
 
Megelőzés 
 
A gyógyszerek tárolására vonatkozó egyes szabályok 
 
� A gyógyszerek tárolására vonatkozó utasításokat a 

csomagolásban találhatjuk meg. Ezeknek a betartása 
egészségünk megőrzésében nagyon fontos.  

� Az otthon tartott pirulákat legalább félévente tekintsük át, és a 
lejártakat selejtezzük ki.  

� Tekintettel arra, hogy a gyógyszerek veszélyes hulladéknak 
tekintendők, ezért jobb, ha inkább visszavisszük a patikába, ahol 
gondoskodnak a begyűjtésükről, majd a megsemmisítésükről. 

� A pirulákat mindig a saját dobozásában tároljuk, mert hazánkban 
több olyan mérgezéses baleset történt, melynek oka a 
gondatlanság és figyelmetlenség volt. E szabályok betartása 
nem csak saját érdekünk, de gyermekeink biztonsága 
szempontjából is nélkülözhetetlenek. Különösen igaz ez a 
fájdalomcsillapítók és lázcsillapítók esetében, amikor az 
adagolások szigorúan az életkorhoz kötöttek, s a nem megfelelő 
dózisú gyógyszer adása életveszélyes lehet. Ne feledjük! A 
gyógyszereket mindig zárt szekrényben és olyan biztonságos 
helyes tároljuk, ahol a gyermekek egészen biztos, hogy nem 
férhetnek hozzá! 

� Amennyiben lehetséges, ne a gyermekek előtt vegyük be a 
gyógyszereket, mert az utánzásra ösztönözheti őket! 
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Az alkohol és a gyógyszerek kapcsolata 
 
Napjainkban a bódító hatás elérése érdekében igen elterjedt az 
alkohol és a gyógyszerek együttes alkalmazása. Az alkohol 
érzékenyebbé teszi a májat az egyéb kémiai szerek iránt, tekintettel 
arra, hogy a legtöbb gyógyszert a máj bontja le. A két anyag együttes 
hatása ezért életveszélyes állapotot idézhet elő, sőt akár halálhoz is 
vezethet. Fiataljaink pedig gyakran próbálkoznak ezzel a módszerrel, 
melyhez igen jó táptalajt ad az otthoni házipatikákban megtalálhatók 
nyugtatók és altatók, illetőleg a legálisan könnyen beszerezhető 
alkohol.  
 
A Járművezetés szabályairól az alkoholfogyasztás esetén már 
említést tettünk, ezért itt ismételten megjegyezzük, hogy e törvény 
hatálya alá tartozik olyan gyógyszer hatása alatt történő 
gépjárművezetés is, amely a koncentrációképességet és biztonságos 
vezetést hátrányosan befolyásolja.  
Ha mégis szükséges az, hogy bizonyos betegség, esetleges fejfájás 
alkalmával gyógyszert vegyünk be, akkor előbb tájékozódjunk a 
használati utasításból arra, hogy szabad-e a volán mögé ülnünk. Ha 
meggyőződtünk arról, hogy nem ajánlatos aznap vezetnünk, inkább 
válasszuk a tömegközlekedési eszközöket.  
 
A gyógyszerek jogi szabályozása 
 
A törzskönyvezett gyógyszerek forgalomba hozatalát, raktározásának 
és használatának szabályait az 1/1968. (V. 12.) BM-EüM együttes 
rendelet, szabályozza. A gyógyszerek médiában történő 
reklámozásának irányelveit pedig a 1997. évi LVIII. törvény 
tartalmazza, melyekből csak a legfontosabbakat emeljük ki:  
 
Általános rendelkezések 
 
...2. §. 
  
i) Gyógyszer: a külön jogszabály alapján lefolytatott eljárás 
törzskönyvbe   bejegyzett, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 
és gyógyszernek minősített anyag vagy  anyagkeverék. 
J) Gyógyszerek rendelkezésére és forgalmazására jogosult: az orvos, 
a gyógyszerész, a gyógyszerek kereskedelmi forgalmában részt vevő 
- a vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező előállító és a 
gyógyszer-nagykereskedő.  
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K) Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény: olyan 
anyag vagy anyagkeverék, amely nem gyógyszer, de külön 
jogszabály alapján nyilvántartásba vették, és gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású anyagként forgalomba hozatalát 
engedélyezték.  
 
... Az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmak és 
korlátozások 
 
„…9. §. (1) a gyógyszerek szakmai célú reklámozásán (a 
továbbiakban: gyógyszerismertetés) kívül a gyógyszertárból kizárólag 
orvosi vényre kiadható vagy kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti 
felhasználásra engedélyezett, valamint kizárólag orvosi rendelők, 
gondozóintézetek által beszerezhető gyógyszerek reklámozása tilos. 
        (2) a gyógyszerismertetés az (1) bekezdésben 
meghatározott gyógyszerek reklámozása, ajánlása, valamint a 
gyógyszer összetételére, hatására, illetve az alkalmazására 
vonatkozó bármiféle információ, amely a gyógyszerek rendelésére és 
forgalmazására jogosultaknak szól.  
10. §. (1) az - egyes, külön jogszabályban meghatározott 
tilalmazott készítmények kivételével - embergyógyászati célra szánt, 
gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszerek, továbbá a 
gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmények reklámozása 
megengedett, ha a reklám:  
           A) egyértelműen meghatározza, hogy a reklámozott termék 
gyógyszer vagy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény, 
           B) tartalmazza a gyógyszer vagy a gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású készítmény nevét és - ha a készítmény egy 
hatóanyagot tartalmaz - annak szokásos nemzetközi szabadnevét, 
           C) a gyógyszer vagy a gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény rendeltetésszerű használatára ösztönöz,  
           D) a gyógyszert a törzskönyvezés, illetve a gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású készítményt a nyilvántartásba vétel során 
meghatározott alkalmazási előirat alapján mutatja be,  
           E) tartalmazza a gyógyszer, illetve a gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású készítmény rendeltetésszerű alkalmazásához 
szükséges tájékoztatást,  
           F) egyértelmű felhívást tartalmaz a gyógyszer 
alkalmazására vonatkozó betegtájékoztató vagy a gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású készítmény esetében annak alkalmazására 
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vonatkozó tájékoztató, illetve mellékhatások megismerésének 
szükségességére…”.  
 
Ajánlások az önkormányzatok részére: 
 
� Segítsék elő, hogy az iskolai prevenciós munkába beépüljön a 

szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tájékoztatás. 
� Lehetőség szerint gondoskodjon arról, hogy az egészségnevelés 

kiemelt szerepet játsszon az iskola életében.  
� Ösztönözzék a pedagógusokat arra, hogy magatartásukkal 

(kongruencia) mutassanak példát a felnövekvő nemzedéknek. 
� Határozzák meg, hogy az osztályfőnöki órák témakörei főként a 

fiatalok útmutatását szolgálja, ezért vonjanak be külső 
szakembereket is egy-egy óra megtartására (orvos, védőnő, 
rendőr…stb.).  

� Segítsék elő, hogy az iskolában a pedagógusok megfelelő 
felkészítést kapjanak a dohányzással, az alkoholfogyasztással 
kapcsolatban. 

� Szervezzenek központilag az iskolák számára szabadidős 
eltöltési lehetőségeket, rendezvényeket, sportnapokat. 

� Az iskolával szigorúan tartassák be a törvényi szabályozásokat 
(pl.: dohányzás ellenes törvény). 

� Szükség esetén határozzanak meg normákat a tanintézetek 
felé. 

� Az iskolák kivétel nélkül, kapcsolódjanak be aktívan az iskolai 
megelőzési programokba. 

� Gondoskodjanak a települések közötti megelőzési hálótervek 
kidolgozásáról.  

� Az önkormányzatok megelőzéssel foglalkozó tagjai aktívan 
kapcsolódjanak be az iskolák prevenciós munkájába. 
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Balázsfalvi Gusztávné  
2010-ben átszerkesztette: Jenei Károly 
 
 

XI. AMIT A KÁBÍTÓSZEREKRŐL TUDNI KELL 
 

     AZ  ILLEGÁLIS  DROGOK 
 

A  K Á B Í T Ó S Z E R E K 
 

 
 

„Ha tudtam volna…ha időm lett volna, 
ha több figyelmet szenteltem volna…, 
ha megértőbb lettem volna, ha igazán  
szerettük volna… ha sejtettük volna… 
talán sohasem  nyúlt volna a droghoz, 

…ma nem kellene siratnunk… 
Édesanyák! Szeressétek, vigyázzatok, 

Óvjátok gyermekeiteket a bajtól!” 
 

(Egy drogfogyasztó fiatal édesanyjának vallomásaiból.) 
 
 
Napjainkban a toxikomániával 
kapcsolatos kérdések világszerte 
az orvostudomány, a pszichológia 
és a szociológia legvitatottabb 
kérdései közé tartoznak. Az ember 
évezredek óta használja a 
kábítószereket, és sajnos napjaink 
aktuális veszélye közé tartozik a 
fiatalok drogoktól való 
függőségének a kialakulása.  
 
Ez modern társadalmunk kulcskérdése, hiszen a fiatalok jövőt 
illető kilátástalansága, az életuntsága, a napi gondok elűzésére 
szánt drogfogyasztás egyre gyakrabban szenvedélyükké válik.  
 
A kábítószer függőség hazánkban is, mint világszerte egyik 
legjelentősebb társadalmi problémára utal, „korunk pestisének” is 
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tekinthetjük, mert úgy terjed, mint a középkor rettenetes járványa. 
Különösen a felnövekvő nemzedék veszélyeztetett a kábítószerrel 
való visszaélés tekintetében. Tudunk-e vajon megálljt parancsolni, 
vagy úrrá lenni ezeken a súlyos gondokon? A kérdés egyelőre még 
megoldásra vár…  

 
Drogtörténelem dióhéjban 
 

A kábítószerek fogyasztása szinte egyidős az emberiséggel, hiszen 
már i.e. 3400 körül az ópiumot szolgáltató mák alsó Mezopotámia 
vidékén már megtalálható volt. A görög mitológia szerint Zeusz 
Olümposzi „szeánszain” a megfáradt égiek ambróziával frissítették fel 
magukat. Hérodotosz i. e. 450-ben már leírta, hogy a szkíták és a 
trákok a Kaszpi-tenger térésében kendert termesztettek és a szkíta 
harcosok ezt a növényt kábulat előidézésére használták, hogy 
önkívületbe esve pihenjék ki fáradalmaikat. Hippokratész az orvoslás 
atyja i.e. 460-ban már felemelte szavát az ópium mágikus 
tulajdonságokkal való felruházása ellen, ugyanakkor vérzéscsillapító 
és érzéstelenítő hatását kiemelte.  
 
Az i.sz. 1300-as években az inkvizíció kb. 200 évre Európából 
száműzte az ópiumot, majd a reformáció (1527) időszakában kerül 
ismét vissza. Paracelzus, a hermetikus orvostudomány atyja révén 
kerül be az orvosi gyakorlatba, elsősorban fájdalomcsillapító hatása 
miatt.  
A holland hajósok az 1700-as években elterjesztették az ópium szívás 
szokását és az 1760-as években a Kínába exportált ópium 
mennyisége rekordot öltött. A hatalmas kereslet miatt az 1800-as 
években nagyon sokan meggazdagodtak ebből az üzletágból. 
Különösen veszélyes volt a morfium (1804), majd a kokain (1859) 
előállítása. Ettől az időtől kezdve virágkorát éli a kereskedelem, s az 
1900-as években már ijesztő méreteket öltött a heroin fogyasztás. Az 
1860-as években fedezték fel a subcután (bőr alatti) injekciót, amely 
lehetővé tette, hogy ezekben az években folyó amerikai és európai 
háborúkban a morfin injekció sok beteg fájdalmát enyhíthette, de 
ugyanebben az években már az orvosok a heroinfüggők 
gyógyításával is kísérleteztek. 
  
Az I. világháborús években a Harison-féle narkotimun törvény már 
célul tűzte ki a kábítószer függőség és felhasználás visszaszorítását, 
ezért a drogfüggők illegális úton szerezték be a szükséges adagot, 
ezáltal megindult a feketepiac.  
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A II. világháború visszaszorította a kereskedelmet, hiszen nem tudtak 
zavartalanul működni a terjesztési útvonalak. A háborút követően 
közel 30 éven át egészen 1972-ig a korzikai gengszterek tartották 
kezükben a piacot, melyhez a maffia hálózat kitűnő segítséget 
nyújtott. Az 1970-es években csökkent a keletről jövő heroin, a mi a 
mexikói nyersópium megjelenését eredményezte. Az amerikai és 
mexikói kormány közös erővel 1978-ban felszámolta a mexikói 
mákültetvényeket.  
 
Az Arany háromszögben (Burma, Thaiföld, Laosz) 1993-ban a 
thaiföldi hadsereg a DEA segítségével több ezer hektár mákültetvényt 
semmisített meg. 1996-ban a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező 
drogkereskedők – Kína, Nigéria, Kolumbia, Mexikó, Burma – 
továbbfolytatják amerikai és európai terjeszkedéseiket.  

 
Történeti áttekintés a kábítószer hazai terjedéséről 
 
Hazánkban a kábítószer az 1960-as években kezdett elterjedni, s az 
első halálozás miatta 1969-ben következett be.    
 
Csak az 1970-es években figyeltek fel arra, hogy a fiatalok 
nyugtatókat, altatókat alkohollal kombinálva fogyasztanak, ezzel 
sajátos kábító hatást érve el. A nyugtatók és az altatók 
fogyasztásának karrierje egyre magasabbra hágott az idő múlásával. 
1972-ben egy nagyobb létszámú csoport a Parkinson-kór 
gyógyítására használatos gyógyszerrel kívánta elérni a bódító hatást. 
Ezzel szinte egyidőben jelent meg hazánkban a szerves oldószerek 
beszippantásának módszere is.  A különböző szerekhez: a 
parkettlakkhoz, a ragasztóhoz, oldószerekhez könnyen hozzá lehetett 
jutni, s így a "szipuzó" fiatalok száma gyorsan növekedett. 
Az első öt évben már 21 halálos áldozata volt a szippantásos 
narkomániának, azonban ez mára elért a sok százas nagyságrendet.  
 
Az 1980-as években a Parkan mellé megjelent az intravénás morfium, 
illetve az ópiátkészítmények, ezzel párhuzamosan pedig 
megnövekedtek a különböző vényhamisítások, a gyógyszertári és 
kórházi  betörések száma is. 
 
Az 1986-os évben a Legfelsőbb Bíróság Büntető Elvi Döntésében 
megjelenik, hogy a kábítószer-fogyasztás büntetendő cselekmény.  
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Az Alkoholizmus Elleni Bizottság meghirdeti a DROGPROGRAMOT, 
majd ezután országszerte sorra alakulnak meg a drogambulanciák.  
Az Igazságügyminisztérium 1987. évi 3. sz. rendeletével lehetővé 
teszi a narkomán betegek kényszergyógyítását.  
 
Az 1980-as években megkezdődött az anyagok házi előállítása is, 
(kendertermesztés, máktea), a kemény drogok iránti igényt viszont a 
nemzetközi piac elégítette ki.  
 
A szakértők szerint az 1990-es évekig országunkat úgy tekintették, 
hogy a kábítószer nagy része átutazik hazánkon, majd fokozatosan 
kezdtünk fogyasztóvá válni. A drogprobléma azonban elsődlegesen 
szociális gyökerű, abban visszatükröződik a család, a szociális 
támogató rendszerek, „védőhálójának” rossz működése, sorvadása, 
de megmutatkozik az intézményes rendszerek működésének 
hiányossága is.   
 
A kábítószer-fogyasztás függővé válásának folyamata 
összefüggésben van a fiatalok napirendjével, életrendjének 
kialakulásával. A kallódó gyermek kiszakad a családból, kikerül a 
szülő irányítása alól, majd elhanyagolja feladatait, kötelezettségeit. A 
társtalan és lézengő gyermeknek egyetlen menedéke marad az olyan 
„haveri” társaság, ahol a kiábrándultság, a magárahagyatottság elől 
menekülve megváltást jelent a néhány óráig tartó csalóka álom, amit 
a kábítószer jelent számára és amely elviselhetővé teszi a 
mindennapok egyhangúságát. A helyzet kezelésére 1992-ben létrejött 
a Kábítószerügyi Tárcaközi bizottság, melynek feladata a kábítószer-
ellenes nemzeti stratégia kialakítása.  
 
Hazánk kábítószer-fogyasztóiról nincsenek pontos adatok, hiszen a 
latencia miatt meglehetősen nehéz felmérni annak körét. A probléma 
feltárására azonban készültek és jelenleg is készülnek felmérések.  
 
E szerint hazánkban minden ötödik fiatal kipróbálta már a kábítószert, 
s a gyermek- és fiatalkorú diákok kábítószer fogyasztásában továbbra 
is növekedés tapasztalható.  
 
Mindemellett megnőtt a kábítószer megszerzéséért (lopás, stb.) illetve 
kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekményeknek a száma is. 
Egyre gyakoribbá válnak a diszkós balesetek és a túladagolások is.  
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Hazánkban a kábítószer-probléma helyzetét az ISM figyelemmel 
kíséri felméri és az eredményeket helyzetjelentésben nyilvánossá 
teszi. A legutóbbi felmérésből a legjelentősebbeket foglaljuk össze: 
a) Az egészségügyi intézményekben kezeltek, illetve első 

alkalommal kezelésre jelentkezők száma évről-évre nő. 1995-
ben 3553, 1999-ben már 12675 drogfogyasztót regisztráltak az 
egészségügyi intézmények. 

b) A gyermek- és fiatalkorúak megoszlása az egészségügyi 
intézményekben megjelent összes drogfogyasztók között 1995-
ben 7,1 %, 1999-ben pedig 18,9 % volt. Ennek alapján az 1995-
ös évhez képest két és félszeresére emelkedett a gyermek- és 
fiatalkorúak száma. 

c) A legtöbb kábítószeres beteg a 20-24 éves korcsoportba 
tartozik. 

d) A legtöbb fogyasztót 1995. óta minden évben Budapesten 
regisztrálták. 

e) A szer használatát tekintve 1995 óta folyamatosan nőt az 
opiátfogyasztók aránya: 1998-ban a kezelésben részesült 
drogfogyasztóknak már 32,5 %-a. Ezen belül a heroint 
használók száma 1995-ben 8,8 %, 1999-ben 14,7 % volt. 

f) A cannabis típusú szerek esetében 1995-től 1999-re több mint 
kétszeresére növekedett a fogyasztók száma.  

g) A kábítószer-fogyasztással kapcsolatos legális és illegális szerek 
esetében a halálozási esetek száma 1995-ben 204, 1997-ben 
339, 1998-ban 338, 1999-ben 337 volt. Ennek körében 1999-
ben a nyugtatók által történő halálesetek aránya elérte a 83,4 %-
ot. 

 
A kábítószer-élvezők társadalmi és anyagi helyzetét tekintve általában 
minden rétegben megtalálható a fogyasztók köre, de előfordul a 
jelentős anyagi nehézségekkel küszködők esetében, illetve az 
újgazdagok körében is.   
 
A kábítószer-fogyasztók pontos létszámát nem ismerjük, többféle 
becslés látott már napvilágot, azonban ezek a számok egymástól 
eltérőek és teljesen megbízhatatlanok.   
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A kábítószer megelőzés-gyógyítás-rehabilitáció jogi 
szabályozása hazánkban  
 
A kábítószer-megelőzés-gyógyítás és rehabilitáció szempontból a jogi 
szabályozásnak két nagyon fontos alapelvet kell tükröznie: 
1. A drogfogyasztónak meg kell adni a lehetőséget, hogy büntetés 
helyett a gyógykezelést válassza, illetőleg a drogok csekély 
mennyisége felső határának ezt az elvet kell biztosítania. Ezen 
túlmenően a fogyasztást nem büntetéssel, hanem neveléssel, 
személyiségfejlesztéssel, gyógyítással lehet csak megakadályozni.   
2. A gyógyításban részvevő intézményeknek biztosítani kell az orvosi 
titoktartás feltételit, az adatvédelemmel kapcsolatos előírások 
betartását.    
 
A drogpolitika szintjén három megelőzési formát határozhatunk 
meg: 
 
a.) Az elsődleges megelőzés első paraméterét a nevelés és az 

oktatás szempontrendszerén keresztül határozhatjuk meg, 
melynek magában kell foglalnia a pedagógusok folyamatos 
felkészítését, a szakmai kompetencia kialakítását, melynek 
módszertana még mindig kidolgozásra vár.  
Az elsődleges megelőzés második paramétereként a 
felvilágosítást, tájékoztatást, konfliktuskezelést…stb. 
határozhatjuk meg, melyre olyan országos hatáskörű 
szervezetek jöttek létre, mint pl.: a NEVI, az ÁNTSZ, a 
Mentálhigiénés Programiroda, mely deklarálja a megelőzés iránti 
elkötelezettséget. A szervezetek közötti együttműködés máig 
sem tisztázott, amely folyamatos redundanciához vezet. Ezen 
túlmenően hiányzik ezen intézmények közötti együttműködés 
„hálóterve” és a megfelelő jogi szabályozás is. 

 
A civil szervezeteken kívül ide soroljuk az Országos Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát és a Rendőr-főkapitányságok 
keretében működő Bűnmegelőzési Osztályokat, a 
Rendőrkapitányságok bűnmegelőzési egységeit is, akik  1989-től 
vesznek részt e preventív tevékenységben, mely magában foglalja a 
megelőzési programok kidolgozásának és működtetésének széles 
tárházát. Az országos hatáskörű Rendőrség Biztonságra Nevelő 
Iskolai Programját (D.A.D.A.), B-A-Z. megye „Bűn küszöbén” iskolai 
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nevelési-oktatási programot, a „Bűn hálójában” áldozatvédelmi és 
vagyonvédelmi és a „Sulizsaru”  programot…stb. 
 
b.) A másodlagos megelőzés a gyógyítási lehetőségeket 

tartalmazza, amely magában foglalja a drogambulancia 
intézményhálózatát, az ideggyógyászati szakrendeléseket és a 
pszichiátriai kezeléseket. 

 
c.) A harmadlagos megelőzés, amely a rehabilitációs megoldási 

formákat tárja fel, melyhez elsősorban az utókezelésben 
részvevő intézményrendszerek tartoznak. Gyógyítási 
tevékenységük még gyermekcipőben jár. Az intézmények 
munkájáról részletesen a későbbiekben olvashatnak. 

 
A Parlament Eseti Bizottsága 1997-ben kezdte meg működését, s 
tevékenysége már érezteti a hatását, hiszen elfogadásra került a 
rehabilitációs intézmények szakmai protokollja, elkezdődött a 
drogambulanciák, valamint az egyes terápiás beavatkozások 
(metadonkezelés, malrexonkezelés,…stb.) szakmai irányelveinek a 
kidolgozása is.  
 
A drogmegelőzési folyamatba szervesen illeszkedik be a 
tömegkommunikáció is, mely a megelőzés mindhárom szintén 
megtalálható. Céljai még nem átgondoltak, hiányzik belőle a koherens 
szemlélet, a következetesség és hiányzik a közlések negatív 
következményeinek a számontartása is.    

 
A kábítószer-probléma jogi szabályozása a nemzetközi 
egyezmények tükrében 
 
A kábítószerkérdés egyre súlyosabbá válása tette szükségessé a 
nemzetközi egyezmények létrejöttét. Hazánk a tárgykörrel 
összefüggő, három jelenleg hatályos egyezményhez csatlakozott, 
amelyek a következők: 
 
� A New Yorkban 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer 

Egyezmény, amelyet  Genfben, 1972. március 25-én kelt 
jegyzőkönyvvel módosítottak és kiegészítettek, amely magában 
foglalja a korábbi egyezmények ellenőrzési rendszereinek 
egységbe foglalását, valamennyi kábítószer nem gyógyászati és 
nem tudományos célokra való termelésének, kereskedelmének 
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és használatának tilalmát, e tilalom kiterjesztését a 
kokalevelekre és a kannabiszra, az engedélyezési rendszer 
szabályozását, az illegális kereskedelem elleni rendszabályok, a 
nemzetközi kábítószer-ellenőrző szervek kötelezettségeinek 
meghatározását, az import-export bizonylati-engedélyezési 
rendszer kiterjesztését a mákszalmára és a becslési, a 
statisztikai rendszer kiterjesztését az összes kábítószerre. Az 
1961. évi Egységes Kábítószer Egyezményt hazánkban az 
1965. évi 4. tvr. hirdette ki, amelyet a már említett genfi 
jegyzőkönyvet jogrendünkbe iktató 1988. évi 17. tvr. módosított. 
A kábítószer-probléma alapjogszabálya tehát a módosított 1965. 
évi 4. tvr. E cikkely alapján hazánk kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az Egyezmény rendelkezései alapján kizárólag gyógyászati 
és tudományos célokra korlátozza a kábítószerek termelését, 
gyártását, kivitelét, behozatalát, elosztását, kereskedelmi 
forgalmát, használatát és tárolását. Az Egyezmény 20. cikkelye 
értelmében a tagállamoknak a kábítószerekkel kapcsolatos 
lefoglalásokról, azok sorsáról, minden évben adatokat kell 
szolgáltatniuk. A 37. cikk pedig kimondja, hogy a kábítószerekkel 
kapcsolatos jogsértések elkövetésére felhasznált vagy 
felhasználni szándékozott kábítószerek, anyagok és 
felszerelések lefoglalhatók és elkobozhatók. Az Egyezmény 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását a 8/1968. (II. 9.) 
Korm. rendelet és az 1/1968. (V. 12.) BM-EüM. Együttes 
rendelet szabályozza. Az utóbbi többek között meghatározza a 
„kábítószer” fogalmát, és az 1-3. sz. mellékletei tartalmazzák a 
kábítószernek minősülő anyagok és készítmények jegyzékeit.   
 
A kábítószerekkel kapcsolatos eljárások a Belügyminisztérium 
kompetenciájába sorolja a rendészeti felügyelet és ellenőrzés 
teendőit, illetve a kábítószerek átmenő forgalmának 
engedélyezését. Ezt a tevékenységet a rendőrség látja el a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése 
alapján.  
 

� A kábítószernek nem minősülő ún. pszichotróp anyagokkal való 
visszaélés és tiltott kereskedelem terjedésének 
megakadályozása érdekében született meg az 1971. évi Bécsi, 
a Pszichotrop Anyagokra vonatkozó Egyezmény, amely 
jogszabály kiterjesztette a drogok nemzetközi ellenőrzését a 
„pszichotrop anyagoknak” elnevezett LSD- típusú hallucinogén 
anyagokra, a szintetikus (amfetamin típusú) stimulánsokra, az 
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altatókra és nyugtatókra is. Az amfetamin típusú-stimulánsok 
súlyos egészségügyi és társadalmi következményekkel járó 
intravénás abúzusa olyan méreteket öltött, hogy ezeknek a 
vegyületeknek a nemzetközi ellenőrzés alá vonása 
elkerülhetetlenné vált.   

 
� Az 1971. évi Egyezmény végrehajtására kiadott 4/1980. (VI. 24.) 

EüM-BM. együttes rendelet 1. § szerint „pszichotróp anyagnak 
kell tekinteni az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett 
„1971. évi Egyezmény a pszichotrop anyagokról” …..alapján 
nemzetközileg pszcihotrop anyagnak nyilvánított, továbbá a 
Magyar Köztársaságban annak minősített anyagokat, valamint 
azok bármilyen töménységű folyékony hígítását vagy szilárd 
készítményeit. Az anyagok jegyzékeit e rendelet mellékletei 
tartalmazzák.  

� Az előzőekben taglalt jogszabályokat kiegészíti az 1988. évi 
december 20-án, Bécsben kelt ENSZ Egyezmény.  A 
szakemberek véleménye szerint az Egyezmény nagy előrelépést 
jelentett a kábítószer kereskedelemmel szemben, mivel 
megteremtette a valódi és tartalmas nemzetközi összefogás 
lehetőségét, az illegális kábítószer-kereskedelem 
visszaszorítását. 

� Az ENSZ a fenti Egyezményeken kívül más eszközökkel is segíti 
a tagállamokat a kábítószer-probléma elleni fellépésben, pl. 
nagyon hasznosak az ENSZ Nemzetközi Drogellenőrzési 
Programjának modell szabályzatai, amely arra ösztönzi az egyes 
államokat, hozzanak létre tárcák között, fölött működő 
bizottságot kormányuk drogpolitkájának a kialakítására. Az 
Európa Tanácson belül a Pompidou Csoport felelős a szervezet 
kábítószer-problémával kapcsolatos tevékenységéért. A testület 
készíti elő többek között a Tanács kábítószer-ügyben elfogadott 
ajánlásait és konvencióit.  

� A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és tagállamai 
közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. 
december 16-án aláírt Európai Megállapodás 96. Cikke az 
együttműködés céljai között határozza meg, hogy növeljék a 
kábítószerek és a pszichotrop anyagok szállítása és törvénytelen 
forgalma elleni politika és intézkedések hatékonyságát, valamint 
csökkentsék az ezekkel az anyagokkal való visszaélés 
lehetőségét. A közös segítségnyújtás kiterjed a nemzetközi 
jogszabályok kialakítására és végrehajtására; intézmények, 
valamint információs, szociális és egészségügyi központok 
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létrehozatalára, a személyzet képzésére, a kutatásra, továbbá a 
kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális gyártásához 
használt anyagok rendeltetésellenes használatának 
megakadályozására.  

� Az ún. Masstrichti Szerződés eredményeképpen létrejött az 
Európai Unió három pillére, melyek közül az első és a harmadik 
foglalkozik a kábítószerüggyel kapcsolatos rendelkezésekkel. 
Ezek közül külön kiemelést érdemel az első pillér 129. Cikke, 
amely a kábítószer-kérdést a közegészségügyi prioritások közé 
sorolja és kiemeli a prevenciót, mint a kábítószer-visszaélés 
elleni küzdelem „közösség szintjén” preferált területét. Ennek 
megfelelően az Európai Unió nagyobb figyelmet szentel a 
fogyasztóra és a keresletcsökkentésre. 

� A Szerződés K 1 Cikkelyének 4. és 9. pontja az együttműködés 
keretébe eső területek között említi a kábítószer-függőség elleni 
küzdelmet és a rendőri együttműködést az illegális kábítószer-
kereskedelem megelőzése és leküzdése érdekében.  

 
A fentiekben felsorolt ENSZ Egyezmények végrehajtása és 
egyéb nemzetközi kötelezettségeink kiemelt szempontokat 
képviselnek a kábítószer-problémára irányuló büntető 
rendelkezések. (Btk. 282. §, 28/A §, 283. §, 286. §, 286/A. §) 
 
A nemzetközi szervezetekre, elsősorban az ENSZ Kábítószer 
Bizottságára és a WHO-ra vár az a feladat, hogy a 21. század 
első évtizedében megoldást dolgozzon ki a kábítószer-probléma 
megoldására.  

 
 

Hazánk Drogstratégiája 
 
Az Országgyűlés 106/2009. (XII. 21.) OGY határozata a kábítószer-
probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 
 
Az Országgyűlés abból a felismerésből kiindulva, hogy a kábítószer-
használat és -kereskedelem kedvezőtlen hatásainak csökkentése 
kizárólag egységes szerkezetű és szemléletű, stratégiai elemeket 
megvalósító együttműködéssel érhető el, felismerve továbbá, hogy a 
kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállításában kizárólag a 
drogprobléma kezelésében részt vevő minden szervezeti és 
intézményi formát magában foglaló fejlesztési terv érhet el 
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eredményeket – összhangban az Európai Unió célkitűzéseivel és az 
ENSZ egyezményekkel –, a következő határozatot hozza:  
1. Az Országgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező, a 
kábítószer-használat, valamint -kereskedelem kedvezőtlen hatásainak 
csökkentése érdekében készített „Nemzeti Stratégia a kábítószer-
probléma kezelésére” című stratégiai programot (a továbbiakban: 
Nemzeti Drogstratégia).  
4. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti 
stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY 
határozat. 
 
NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA KEZELÉSÉRE 

2010–2018 
 
Bevezetés: a Nemzeti Drogstratégia szerepe  
 
Az Országgyűlés 2009. március 4-én, egyhangúlag fogadta el a 
18/2009. (III. 4.) OGY határozatot, mely alapján a kábítószer-
probléma kezelése érdekében új hazai nemzeti stratégiai program 
megalkotására kérte fel a Kormányt. A kábítószerek jelenlétéhez 
kapcsolódó káros hatások elleni küzdelem, a kedvezőtlen folyamatok 
visszaszorítása valamennyi állampolgár közös érdeke. A kábítószer-
probléma összetett, az egész társadalomra kiható jelenség, 
veszélyezteti az egyének, családok, közösségek jólétét és 
biztonságát. A kábítószerek illegális használata az egész társadalom 
biztonságérzetére kihat, valamint jelentős közegészségügyi 
ártalmakat okozhat. A problémával összefüggő egészségügyi és 
bűnügyi következmények társadalmi kezelése milliárdos terheket 
jelent az adófizetőknek. A drogstratégia célja a drogfogyasztás 
megelőzése, illetve csökkentése, a lakosság egészségi állapotának 
javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése és a 
kábítószerek okozta egyéni és közösségi kockázatok csökkentése. A 
kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállítása elsősorban a 
kábítószer-probléma kezelésében részt vevő szervezetek és 
intézmények együttműködésével valósítható meg, valódi eredmény 
azonban csak társadalmi és közösségi összefogással, a hátrányos 
helyzetű csoportokkal szembeni előítéletek oldásával érhető el. Jelen 
stratégiai dokumentum (a továbbiakban: Nemzeti Drogstratégia) – a 
korábbi drogstratégiával azonos módon – a multidiszciplináris, a 
kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítést 
fogadja el. A multidiszciplináris modell – miközben számos más 
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modell erényeire épít – képviseli a tudományosan igazolt bizonyítékok 
mentén való tervezés fontosságát, számol a probléma 
összetettségével, a drogprobléma sokrétű megjelenési formájával, az 
érintett tudományterületek sokaságával. A kábítószer-probléma 
összetettségéből adódóan elfogadja, hogy egyetlen beavatkozási 
terület sem sajátíthatja ki a problémakezelés jogát, hanem egymással 
együttműködve támogatják a társadalmasított közpolitika 
megvalósulását és a droghasználók tényleges szükségleteire való 
reagálást. A kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő 
megközelítés ma általánosan elfogadott közpolitikai elv, szemléleti 
keret. Az egyensúlyi modell a kábítószer-fogyasztás jelenségét olyan 
társadalomtudományi keretben vizsgálja, amelyben a keresleti és 
kínálati megközelítésű eszközök egymást kiegészítve érvényesülnek. 
A modell lehetőséget teremt az eltérő szemléletű és értékvilágú 
szervezetek és hatóságok közötti konszenzusra, az együttes fellépés 
lehetőségére. A stratégia hangsúlyt fektet a korábbi drogstratégia 
értékelése során szerzett tapasztalatokra, valamint a hazai és 
nemzetközi tudományos tapasztalatokra. Realizálható célkitűzéseket 
és a végrehajtás folyamatos értékelését biztosító indikátorokat 
tartalmaz. A Nemzeti Drogstratégia összhangban áll az Európai Unió 
Drogstratégiájával, amelynek célja „a társadalom és az egyén 
jólétének védelme és növelése, a közegészségügy védelme, magas 
szintű biztonság nyújtása a lakosság számára, valamint a kábítószer-
probléma kiegyensúlyozott, egységes megközelítése”. A Nemzeti 
Drogstratégia alapját képezik a vonatkozó ENSZ-egyezmények, az 
Egységes Kábítószer Egyezmény1 (1961), a Pszichotróp Anyagokról 
szóló Egyezmény2 (1971), illetve a Kábítószerek és Pszichotróp 1 
1965. évi 4. törvényerejű rendelet a New-Yorkban, 1961. március 30-
án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről 2 1979. évi 
25. törvényerejű rendelet a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 
1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 3 
Anyagok Tiltott Forgalmazása Elleni Egyezmény3 (1988), amelyek a 
kábítószer-probléma kezelésének fontos jogi eszközei. A 
dokumentum célkitűzései figyelembe veszik továbbá az ENSZ 
Kábítószer Bizottságának 2009. évi magas szintű szegmensén 
elfogadott Politikai Deklarációban és az ahhoz tartozó Akciótervben 
lefektetett kábítószer-politikai irányelveket. A Nemzeti Drogstratégiát 
az emberi méltóság, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartása 
és védelme, az egészséghez és az egészséget támogató 
környezethez való jog biztosítása, az egyenlőség, a szabadság és a 
szolidaritás eszményeinek elismerése vezérli. 3 1998. évi L. törvény 
az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és 
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pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-
án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről  
 
I. A Nemzeti Drogstratégia funkciója  
 
A Nemzeti Drogstratégia fő funkciója az, hogy:  
 az alapértékek, célok, fejlesztési irányok megfogalmazásával 
egységes, egyetértésen alapuló és reális szemléleti keretet alakítson 
ki a kábítószer-probléma csökkentésére;  
 határozza meg a probléma kezelésének intézményi és 
szabályozási kereteit;  
 hangolja össze a végrehajtásban szerepet játszó intézmények, 
hatóságok, szervezetek tevékenységét, valamint keresse és ajánlja 
fel az együttműködés lehetséges formáit a civil szervezetekkel és a 
helyi közösségekkel;  
 biztosítsa az állam és polgárainak biztonságát a tényeken alapuló 
leghatékonyabb beavatkozási politikák iránt való elköteleződéssel, és 
azok következetes megvalósításával; valamint  
 teremtse meg a közös megközelítésekből fakadó beavatkozások 
legnagyobb hatékonyságát a két- és többoldalú nemzetközi 
együttműködések keretében.  
 
II. A Nemzeti Drogstratégia célja 
 
 A Nemzeti Drogstratégia fő célja egy olyan magabiztos, szolidáris és 
produktív társadalom megvalósítása, ahol lehetőség nyílik 
kiegyensúlyozott megközelítésben kezelni a kábítószer-probléma 
hatásait, a lehető legtöbb egészségnyereséget elérve ezzel az 
egyének és a társadalom számára. Célja a társadalom egészségi 
állapotának javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése, a 
drogfogyasztás mértékének, illetve a legális és illegális droghasználat 
ártalmainak, valamint kockázatainak és kárainak csökkentése célzott, 
rendszerszerű, tényeken alapuló és közösségi alapú beavatkozások, 
valamint nemzetközi együttműködések segítségével. Az alábbi 
részcélok megvalósítása járulhat hozzá a drogok használatának és 
kínálatának csökkentéséhez, az illegális szerek okozta károk és 
kockázatok minimalizálásához:  
A kockázatok csökkentése:  
 A kábítószerek visszaélésszerű használatának megelőzése, illetve 
csökkentése;  
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 A droghasználattal kapcsolatos társadalmi kockázatok 
csökkentése, a produktivitás csökkenésének, valamint más gazdasági 
következmények megelőzése vagy mérséklése;  
 A droghasználattal kapcsolatos egyéni és társadalmi kockázatok 
csökkentése, közöttük az élet elvesztésének megakadályozása, illetve 
az egészség károsodásának, az életminőség romlásának 
megelőzése, különösen egyes, az egyénre és a közösségre kiemelten 
magas kockázattal járó, súlyos ártalmakat okozó fogyasztási módok 
esetén;  
 A kábítószerek illegális kereskedelmének visszaszorítása, az 
illegális szerekhez való hozzáférés megelőzése vagy csökkentése;  
 Az illegális kábítószer-előállítás és -termesztés visszaszorítása és a 
terjesztői körök hatékonyabb felderítése;  
 A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és az ezzel 
összefüggő más, erőszakos elkövetések és a közösségi együttélési 
normákat sértő viselkedések által a közösségek számára okozott 
károk, kockázatok csökkentése.  
A lehetőségek fejlesztése:  
 Magas szintű és célcsoport-orientált egészségfejlesztési-
drogmegelőzési programok fejlesztése és biztosítása;  
 Megfelelő (adekvát), elérhető és igénybe vehető, kliens-orientált 
kezelési ellátásokhoz való hozzáférés növelése;  
 A kínálatcsökkentő intézkedések hatékonyságának növelése;  
 A közösségi szintű együttműködések fejlesztése, a közösség 
érzékenyítése és bevonása a drogprobléma kezelésébe;  
 A tényalapú gyakorlat fejlesztése a kutatások, a monitorozás és 
értékelés, valamint a szervezetfejlesztési és költséghatékonysági 
szempontok figyelembevételével;  
 Más társadalmi stratégiák kapcsolódásának és szinergiájának 
elősegítése, fejlesztése;  
 Koordinációs struktúrák hatékonyságának növelése. 
 
III. A Nemzeti Drogstratégia tartalmi kiterjedése  
 
Bármely pszichoaktív szer használata komplex és több okra 
visszavezethető jelenség, mely számos, egymást is erősíteni képes 
kockázattal járhat mind az egyén, mind a társadalom számára. 
Beavatkozásunk csak akkor lehet hatékony, ha a szerhasználatot 
(legális és illegális), valamint a viselkedési függőségek kockázatait 
együttesen kezeljük. A Nemzeti Drogstratégia felhatalmazása révén 
csak az ellenőrzés alatt álló és visszaélésre alkalmas pszichoaktív 
szerek (kábítószerek és pszichotróp anyagok), valamint ezek 
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előállításához használt egyes – ugyancsak nemzetközi ellenőrzés alá 
vont – anyagok kontrolljával, a legális útról való eltérítésük 
ellenőrzésével és megakadályozásával, jogszabályba ütköző 
fogyasztásuk, előállításuk és forgalmazásuk visszaszorításának 
kérdéseivel foglalkozik. A Nemzeti Drogstratégiában a drog és a 
kábítószer szavakat azonos értelemben használjuk, összhangban az 
ENSZ kábítószer-egyezmények mellékletében felsorolt és a Büntető 
Törvénykönyv4 vonatkozó rendelkezéseiben definiált kábítószerekkel. 
Emellett egyre nagyobb az indokoltsága annak, hogy 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 kezelésére is kiterjedjenek átfogó 
közpolitikák. Ezek, az egyes területeken megvalósuló közpolitikák 
keressék az együttműködés lehetőségeit, az egymással való 
érintkezési pontokat és az együttes cselekvés nyújtotta 
hatékonyságnövekedést. A dokumentum úgy foglalkozik egy szűkebb 
halmaz, az illegálisnak nevezett kábítószerek kérdésével, hogy 
megközelítési szemléletében kiterjesztő módon jár el, a 
társproblémák kezelésében fennálló szinergiák kihasználását 
lehetővé téve, figyelembe véve a problémák kölcsönhatásait, 
multikauzalitását.  
 
IV. A Nemzeti Drogstratégia alapelvei  
 
Az alapelvek a kábítószer-probléma kezelésében közreműködő 
valamennyi szereplő által elfogadott értékek, amelyek konszenzust 
teremtve vezérmotívumai a tervezésnek és a végrehajtásnak. Emberi 
jogok, emberi méltóság, egyenlő ellátás elve A kábítószer-probléma 
kezelése terén kiemelkedő jelentőségű az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata és további ENSZ-egyezmények által részletezett emberi 
jogok érvényesítése, különös tekintettel az élethez, a szabadsághoz 
és a biztonsághoz való jogra, az egészséghez fűződő jogra, a 
kínzástól, a kegyetlen, embertelen bánásmódtól és büntetéstől való 
védelem jogára, illetve a törvény diszkriminációtól mentes 
védelmének jogára. Biztosítani kell a lehető legmagasabb szintű, 
egyenlő egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférést 
minden rászoruló számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, 
marginalizálódott csoportokra (pl. hajléktalanok, a büntetés-
végrehajtási intézetben fogvatartottak). Kábítószer-ellenőrzési célok 
nevében nem alkalmazhatóak olyan eszközök, amelyek szükségtelen 
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és aránytalan kárt okoznak, sértve ezzel az Alkotmány által garantált 
szabadságjogokat. Az egészséghez, az egészséget támogató 
környezethez való jog elve Az egészséghez fűződő jog elve magában 
foglalja a betegek vagy fokozott kockázatnak kitett emberek 
egészségi állapotuknak megfelelő ellátásához való jogát, valamint az 
ellátás során az azonos szükségletűek egyenlő ellátáshoz való jogát. 
Ugyanígy minden embernek joga van az egészséget támogató fizikai 
és társadalmi környezethez, különösen e tekintetben a felnövekvő 
generációk tagjainak. A Nemzeti Drogstratégia végrehajtása során 
kiemelkedő jelentőségű a felnőtt társadalom gyermekek iránt érzett 
felelősségének érvényesítése. Az egészséget támogató környezet 
megteremtése sok szempontból messze túlmutat a Nemzeti 
Drogstratégia keretein, ezért az egyes szakpolitikák tervezése és 
megvalósítása során folyamatosan értékelni szükséges azok 
egészségre, különösen az illegális szerfogyasztással kapcsolatos 
tényezőkre gyakorolt hatását és szükség esetén módosítani az adott 
politikákat. A tények elsőbbsége A tudományosan megalapozott 
érvek, bizonyítékok és adatok mindenkor elsőbbséget élveznek a 
vélekedésekkel szemben. A Nemzeti Drogstratégia által kijelölt 
feladatok meghatározása helyzetértékelésre, adatokkal alátámasztott, 
azonosított problémák megoldására épül. Céljait úgy kell kialakítani, 
hogy azok reálisak, megvalósíthatóak és mérhetőek legyenek. 
Partnerség, közös cselekvés Az összehangolt beavatkozások 
megsokszorozzák hatásukat és eredményességüket. A kábítószer-
probléma kezelésének a társadalom, a helyi közösségek és az állami 
intézményrendszer együttműködésében kell megvalósulnia. Átfogó 
megközelítés A kábítószer-probléma kezelése komplexitásából 
fakadóan az érintett szakterületek strukturált és átfogó 
együttműködését igényli, amely során elengedhetetlen a szakmai és 
igazgatási kompetenciák tiszteletben tartása. A drogpolitika egyetlen 
eleme sem nélkülözhető, egymással nem felcserélhető.  
Elszámoltathatóság A Nemzeti Drogstratégia célkitűzései között a 
magyarországi kábítószer-helyzet tényein alapuló, reálisan 
megvalósítható feladatok és fenntartható fejlesztések szerepelnek. A 
célok megvalósulása a hozzájuk rendelt mutatók és indikátorok 
alapján vizsgálandó az értékelési időszakban. Ha a kitűzött feladatok 
nem megfelelő ütemben vagy mértékben valósulnak meg, a 
végrehajtásban közreműködők az értékelések alapján módosíthatják 
annak hangsúlyait. A Nemzeti Drogstratégia megvalósításában 
közreműködő szereplők – a hatályos jogszabályok által szabott 
keretek között – rendszeres tájékoztatást adnak a stratégia 



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

280 

végrehajtásáról és a kapcsolódó adatokat nyilvánosságra hozzák, a 
folyamatok átláthatóvá tétele érdekében.  
 
V. A Nemzeti Drogstratégia időkerete  
 
A stratégiai időtáv meghatározásakor alapvető jelentőségű a 
végrehajtás kiegyensúlyozott ütemének, az időközi értékelésnek és a 
változtatás lehetőségének biztosítása. Az új Nemzeti Drogstratégia 
2010 és 2018 között, kilencéves időtartamra határoz meg feladatokat 
(hosszú távú tervezés). 2010 és 2017 között, nyolcéves keretben 
zajlik a kitűzött célok megvalósítása, 2018-ban a Nemzeti 
Drogstratégia végrehajtásának értékelése és a következő program 
előkészítése esedékes. A Nemzeti Drogstratégia célkitűzéseit 
cselekvési tervek részletezik. Az egyes cselekvési programok 
lezárultával egyidejűleg kerül sor megvalósulásuk közigazgatási 
értékelésére. A Kormány háromévente tájékoztatja az Országgyűlést 
a stratégiai program végrehajtásáról. A nemzeti drogkoordinátor 
évente tájékoztatja a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságot, 
valamint a nyilvánosságot a Nemzeti Drogstratégia megvalósítási 
helyzetéről. A Nemzeti Drogstratégia megvalósításának féltávjánál a 
Nemzeti Drogstratégia teljes, független – azaz külső értékelő által 
lefolytatott – értékelésére kerül sor. Az eredmények, illetve a 2013-tól 
érvénybe lépő európai uniós kábítószer-ellenes stratégia 
célkitűzéseinek ismeretében van lehetőség a stratégiai célkitűzések 
hangsúlyainak és eszközeinek módosítására, szükség esetén új 
prioritások kijelölésére. A megoldás két, egymástól eltérő, de egymást 
feltételező értéket és szempontot egyesít: a hosszú távú tervezés 
deduktív és a változó helyzetben megfelelő módon reagálni képes 
induktív tervezési szemléletet, biztosítva ezzel a politikai-közjogi 
stabilitást és a szakmapolitikai rugalmasságot egyaránt.  
Az előző részben már áttekintettük Hazánk droghelyzetét, amelyből 
láttuk, hogy az 1960-1970-es években a drogprobléma nem jelentett 
különösebb gondokat.  Ennek elsődleges oka az volt, hogy hazánk 
eléggé elszigetelt volt a Nyugat felé, ezért a kemény drogok sem 
tudtak olyan mértékben beáramlani, mint napjainkban.  
A gondok azonban egyre sűrősödtek, ezért megalakult az 
Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság Drog Albizottsága, amely 1987-
ben indította útra programját.  
A program keretében elsősorban prevenciós munka folyt: 
drogbetegek ambuláns kezelését végezték, a kábítószer-fogyasztásra 
vonatkozó alapkutatásokat, valamint szakemberképzést, 
továbbképzést folytattak.  
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Még ebben az évben négy drogambulancia kezdte meg a működését: 
Budapesten két felnőtt, míg Pécsett két ifjúsági részleg. 1988-ban 
nyílt meg Budapesten az első olyan intézmény, amely kifejezetten a 
kábítószerrel rendszeresen visszaélők kórházi kezelését végezte. Az 
1990-es évekig még három rehabilitációs intézet nyílt meg 
hazánkban: Ráckeresztúron, Zsibriken és Keszün.   
A kábítószer-fogyasztás világszerte tapasztalható kiterjedtsége, illetve 
az európai kábítószer visszaélés és tiltott kereskedelem növekvő 
súlyossága hozta magával, hogy hazánkban az 1990-es években 
egyik napról a másikra robbant a kábítószer probléma. A szabad 
utazás folytán megjelentek az ún. „klasszikus kábítószerek”, és 
nagyon gyorsan tranzitországból rövid időn belül fizetőképes felvevő 
piaccá váltunk. Az Országos Eseti Bizottság 1997. évi adatai szerint 
mintegy 150 000 rendszeres drogfogyasztót és 30.000-50.000 
drogfüggőt feltételezhetünk.    
A kábítószer-fogyasztók 1990-es évtől történő számának 
nagymértékű emelkedése tette szükségessé 1991-ben a 
Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság létrehozását, és 1996 végén az 
Országgyűlési Eseti Bizottság megalakítását, amely a kábítószer-
fogyasztás visszaszorítását hivatott szolgálni. Ezt követte 1998. 
március 31-én a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság felállítása.  
A kormány ezt követően a prevenció, a kezelés és a rehabilitáció 
terén beindította a reintegrációs törekvéseit, amely tovább kívánja 
fejleszteni a hatékony, átfogó stratégiákat és programokat a 
kábítószer visszaélés megelőzésére és a gyermek, a szülők és a 
pedagógusok kábítószerekkel kapcsolatos oktatására. Külön 
hangsúlyt kíván fektetni a programok kiértékelésére, a központi 
szervek és helyi önkormányzatok, az önkéntes egyesületek és a civil 
szervezetek közötti együttműködésnek.  
Az Európai Közösség, az Egészségügyi Világszervezet, a Pompidou 
Csoport közös tervezeteit elfogadják, és a tapasztalatok 
felhasználásával kívánják elősegíteni a prevenciós tevékenységeket, 
azok végrehajtását és támogatását.  
A megelőzési, kezelési és rehabilitációs programok kialakításakor 
folyamatos figyelmet kívánnak fordítani arra, hogy csökkentsék a HIV 
fertőzés kábítószer visszaélők által történő terjesztését, helyszíni 
tanácsadással és olyan intézkedések meghozatalával, amelyek minél 
több kábítószer-fogyasztót juttatnak el a kezelő szolgálatokhoz és 
intézményekhez.  
A Nemzeti Stratégia kinyilvánítja, hogy az eredményesség 
legfontosabb letéteményese a helyi közösség. A helyi települési 
szinten történő összefogások és összehangolt cselekvések döntő 
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módon tudják befolyásolni a problémakezelést. Minden eredményes 
megelőzés a családban kezdődik. A szülők értékvilágának és 
mintaszerepének megléte vagy hiánya alapvető hatással van a 
probléma kialakulására vagy annak megakadályozására. 
Szükséges továbbá a szomszédság, lakóhelyi közösségek által 
történő összefogások erősítése. Ennek során a családok, a 
hozzátartozók, az iskola,  a helyi szakemberek, valamint a társadalmi 
segítők, a karitatív szervezetek és az önkormányzatok aktív 
együttműködése irányítói e tevékenységnek. Nem képzelhető el 
jelentős elmozdulás a probléma kezelése területén a fiatalok erkölcsi 
tudatosságának fejlesztése nélkül. 
A helyi közösségek drogpolitikájának fő mozgató rugója a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely összehangolja a helyi 
intézkedéseket és kezdeményezéseket és mozgásteret, lehetőséget 
teremt az országos célokkal párhuzamosan a helyi közösségek 
területén működő intézmények számára. A Fórum nagyon fontos 
láncszem, hiszen biztosítja a stratégiai gondolatok valósággá válását, 
amely több településen: Miskolcon, Tiszaújvárosban, Ózdon, 
Kazincbarcikán, Sátoraljaújhelyen is megtalálható. A Miskolci megyei 
hatókörű szervezetként működik.  
A kábítószer-probléma megoldásában szükséges továbbá az iskolai 
megelőzési programok támogatása, melyeknek a számát megfelelő 
akkreditációt követően növelni kell, illetőleg fokozni kell a képzésben 
résztvevők számát. Ezen túlmenően információs kiadványok 
megjelentetését, és olyan média-események támogatását, amelyek a 
meghatározott célcsoportokhoz eljutnak.  
A megelőzésnek mindenhol érvényesülni kell, ahol a fiatalok vagy az 
őket segítők megjelennek, ezért kiemelt szerepe van a helyi 
közösségek prevenciós munkájának, melyek közül a szabadidős és 
sportprogramok kiemelt jelentőséget képeznek. 
Az iskolák pedagógiai programjában, illetve az osztályfőnöki órák 
anyagában kiemelten kell kezelni az egészségfejlesztést és a drog-
prevenciót. Helyet kell, hogy kapjanak a nem kurrikulumszerű 
programok, mint pl.: Egészség Nap, Drogellenes Nap…stb. A 
Nemzeti Stratégia meghatározza a drogkoordinátorok személyi 
feladatait is, akinek elsődleges feladata az iskolai kábítószer-ellenes 
stratégia koordinálása, a megfelelő információ biztosítása a tanárok, a 
diákok, és a szülők felé. Ő tartja a kapcsolatot az iskolán kívüli drog 
segélyszervezetekkel is. Mindemellett a tanárok az iskolai 
drogproblémákat a pedagógus etikai szellemében kezelik.   
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A  KÁBÍTÓSZEREK FAJTÁI 
 

 
Mit kell tudni a kábítószerekről? 

 
a) Az egészségre fokozottan veszélyesek, szervi- és idegrendszeri 

károsodásokat okoznak. 
b) Hamar kialakul a függőség, ami a személy belső és külső 

leépüléséhez, személyiségének eltorzulásához vezet. 
c) A kábítószer-élvezők teljesen közönyösség válnak önmagukkal 

és környezetükkel szemben. 
d) Idővel olyan elmeállapotba kerülnek, amely rendszerint akaratlan 

vagy tudatos önpusztítással végződik. 
e) Egyetlen céljukká a drog megszerzése válik, amely nélkül orvosi 

kezelés hiányában nem képesek élni. 
f) Ha a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos elvonási 

rohamok lépnek fel, amelyet teljes kilátástalanság és 
elkeseredettség kísér. 

g) Ha a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos fájdalmakkal járó 
elvonási tünetek, rohamok lépnek fel, amelyet teljes 
kilátástalanság és elkeseredettség kísér. 

h) A kábítószer rendszeres szedése vagy túladagolása könnyen 
halált is okozhat. 

i) A szervezetbe jutás módja, az anyag szennyezettsége vagy 
hamisítása ugyancsak halálos kimenetelű, és az AIDS-fertőzés 
veszélyét idézheti elő.  

 

Kábítószer fogyasztásra utaló vészjelek: 
 
A kábítószerek fogyasztását jellegzetes tünetek kísérik, melyeket 
időben felismerve megmenthetjük gyermekeinket, barátainkat, 
ismerőseinket! 
 
Pszichés tünetek: 
 
■ feldobottság, színes álmok érzése, hallucinációk, látomások, 
■ idegesség, ingerlékenység, szorongás, 
■ depresszió, pesszimista hangulat, levertség, kedvetlenség, 

közöny, 
■ ok nélküli örömkitörések, 
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■ túlérzékenység, személyiség és tudatzavar, 
■ figyelem és koncentrációs képesség zavara, feledékenység, 
■ indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, teljesítőképesség 

ingadozása, 
■ álmatlanság, alvászavarok, zavaró álmok, 
■ koordinációs képesség-zavarok, térbeli és időbeli tájékozódás 

elvesztése,  
■ túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd,  
■ indokolatlan félelemérzés, pánikérzés,  
 
Testi tünetek: 
 
■ beesett, hamuszürke arc, bőr elszíneződése, mély szemgödör, 
■ ismeretlen eredetű tűszúrások, véraláfutások, 
■ szűkebb vagy tágabb pupillák mint általában, 
■ szájszárazság, orrfolyás, 
■ étvágytalanság, erős fogyás, 
■ hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti igény, 
■ túlzott érzékenység külső ingerekre (fény, zaj, fájdalom, stb.) 
 
Magatartásbeli változások: 
 
■ túlzott költekezés, kölcsönkérés, 
■ pénz és egyéb értékek eltűnése,  
■ a tanulmányi eredmény hirtelen romlása, 
■ családon belüli kapcsolat megromlása, 
■ kritikátlan terv, és cél nélküli "szabadságra" törekvés, 
■ kiégettség, üresség érzés, 
■ korábbi, megszokott életmód megváltoztatása, 
■ saját maga és ruházata elhanyagolása, 
■ illatszerek túlzott használata, (elnyomja a drogok szagát), 
■ beilleszkedési zavarok, 
■ kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés, 
■ zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás. 
 
Gyanút keltő használati tárgyak: 
 
■ alufólia darabkák (ebbe csomagolják a kábítószert), 
■ színes tabletták, cukordarabkák, 
■ injekciós felszerelés, kis üvegcsék, gyógyszeres dobozok,  
■ szokatlan tárgyak (pl. Levélmérleg, konzervdobozok), 
■ megégetett kanál, öngyújtó, vatta, 
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■ szokatlan szag a lakásban, 
■ kifacsart citromhéjak, citromleves flakonok, kockacukor, 
■ üres, vagy kitöltött orvosi vények (hamisítás), 
■ napszemüveg felesleges használata (eltakarja a  
         szűk pupillát). 
 
Következményei lehetnek:  
 
■  társadalmi, családi 
■  egészségügyi. 
 

A  DEPRESSZÁNS  ANYAGOK 
 

(heroin, ópiátok, ópiátokat helyettesítő szerek,  
 (Becenevük: H, hernyó, mákony, nullakettes) 
 
A gátló szerek csoportjába tartozó szerek csökkentik a fájdalom és a 
feszültség érzését. Ilyen a heroin, a morfin, a kodein és az ópium, 
valamint a barbitursav származékok, illetve az Elenium és a Seduxen, 
mely nyugtatókról már a korábbiakban szóltunk.  
Ezek olyan kábítószerek, amelyeket a mákból nyernek, vagy olyan 
kémiai úton előállított vegyületek, amelyeknek hasonló hatásuk van. 

 
Az  Ópium 

 
A fotón látható, hogy az ópium nem más, 
mint a máknövény tejnedve, melyet még az 
éretlen gubó bemetszéséből nyernek. Az 
eljárás során a fehér színű tejnedvből a 
levegővel való érintkezés során barna színű 
folyadék lesz, amely kiszárad. Ez a nyers 
ópium.  
 
Az anyag a gyógyászati alkalmazás során 
egy tisztító folyamaton megy át, melyet a 
Gyógyszeripar morfingyártásra használ fel. 
A gyógyászati anyagot 1929-ben standartizálták azáltal, hogy 
meghatározták a gyógyászati ópium 10 %-os felhasználási arányát.  

Az ópiummal való visszaélés veszélyeire Al-Biruni arab gondolkodó 
(973-1048) hívta fel a figyelmet, aki a mekkai zarándokok között 
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észlelte és pontosan leírta az ópiumhoz való hozzászokással együtt 
járó tüneteket.  

Megfigyelte a függőség (addikció) kifejlődését.  O volt az első a 
világon, aki ezen jelenségeket leírta, csaknem egy évezreddel 
megelőzve Európát! 

 

 A  MORFIN 
 
A XIX. sz. második felében használták először, mint 
kezelőgyógyszerként, illetve fájdalomcsillapítóként is alkalmazták. 
Feltalálója Adam Sertürner német vegyész volt, aki 1805-ben kivonta 
a morfiumot az ópiumból. A kutató 1816-ban részletesen beszámolt a 
morfium kémiai és farmakológiai tulajdonságairól. 
 
A morfin az ópium számos hatóanyagának (alkaloidjának) az egyike, 
amelyet a gyógyászatban fájdalomcsillapítóként, elsősorban súlyos 
betegségben szenvedők, rákos betegek fájdalmának enyhítésére, 
valamint a műtétek alkalmával használnak. Gyógyszerészeti 
szempontból jelentős volt az alkalmazása a kodein köhögéscsillapító 
gyógyszer előállításában. Ma már ez a gyógyszer nincs forgalomban.   
 
A gyógyászaton kívül egyesek visszaélnek amorfiummal és 
kábítószerként  használják. Itt meg kell említenünk a Coderetta Acisal,  
illetőleg Hidrocodin nevű gyógyszereket, amelyek hatóanyagiban mg-
os mennyiségben megtalálható az alapanyag. Ezeket a 
gyógyszereket azonban kizárólag orvosi rendelvényre lehet kapni. 
 
A morfin előfordulhat púderszerű por, granulátum, valamint oldott 
állapotban.   
 

 A  MÁKTEA 
 

A máktea fogyasztása kábítószer-fogyasztásnak minősül.  A száraz 
mákgubók kifőzése során készített máktea ópiát származékokat 
tartalmaz, annak kb. 15 fajtáját. Fogyasztásának veszélye elsősorban 
az, hogy kialakul az igen súlyos pszichikai- és fizikai függőség, mint a 
heroin esetében, és az anyag megvonásakor az elvonási tünetek 
rendkívüli mértékben törnek az egyénre. Rendszeres használata 
fogyasztóját lesoványítja, fogazata – a fellépő ínysorvadás és az 
eufórikus állapotban történő dühkitörés nagyon hiányossá válik. Arca 
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„koravén” benyomását kelti, szellemileg leépül, gondolkodása lassú,  
beszéde pedig elnyújtottá, nehezen érthetővé válik.  

 

A HEROIN 
 
A heroint a múlt század végén asztmás 
betegség, köhögés ellen gyógyszerként 
alkalmazták, de 1918-ban már kábítószerként 
tartották nyilván.  A gyógyászatból kivonták, 
ekkor kezdett el kábítószerként elterjedni, ma is 
igen használatos drog.  
 
A heroin előállításának alapanyaga a 
nyersópium. Tiszta állapotban fehér por, 
szennyezett állapotban homokszínű, 
világosbarna, durva, szemcsés tapintású, íze 
keserű. Hatása igen erőteljes, ezért kapta a "hősies" nevet. 
Diamorfinnak is nevezik, mivel félig szintetikus termék.  
 
Illegális laborokban, szennyezett körülmények között állítják elő. Első 
megjelenési formája a heroin 3, amely (barna cukor), gyenge 
minőségű, majd továbbfinomítás után készül el a heroin 4, ami a 
tulajdonképpeni heroin.  
Különösen veszélyes, ha stimulánsokkal, vagy kokainnak keverik. A 
hatás kiszámíthatatlan, gyakran végződhet halállal! 
 
Néhány alkalommal való fogyasztás elég ahhoz, hogy a függőség 
kialakuljon, és amennyiben nem került újabb adag a szervezetbe, 
megjelennek az elvonási tünetek: izzadás, hasmenés, hidegrázás; 
orrfolyás, hányás, rendkívüli izom- 
és izületi fájdalom, melyhez a 
gyomor és a belek működésének 
zavara is társul.   
Az elvonási tünetek súlyos fizikai 
fájdalommal járnak: a fogyasztók 
elmondása szerint "minden 
végtagjuk fáj, gerincüket mintha 
"baltával" vernék." Ha nem jutnak 
újabb anyaghoz, a fájdalmak 
súlyos következményekkel 
járhatnak.  



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

288 

 
Fogyasztási mód: 
 
•   vénába injekciózzák, "belövik", 
•   szippantják,  
•   füstjét lélegzik be.   
 
Hatása a szervezetre: 
 
• erős fizikai és lelki függés alakul ki, 
• apátia, közöny, levertség, az önkontroll és az igazságérzet teljes 

hiánya, 
• függőség kialakulása, 
• jelentős személyiségváltozást idéz elő, 
• gyakoriak a depressziós állapotok, 
• légzési-, szívműködési zavarok, 
• használóját passzívvá, érzéketlenné, közömbössé teszi, 
• előfordulhat hidegrázás, láz,  
• a tűhasználat következtében az AIDS- és májgyulladás 

veszélye, 
• túladagolás következtében – kóma, végül halál. 
 
Egy fiatal vallomása heroinfogyasztásáról… 
 
„A drogokat 16-17 évesen hagytam abba, mert besokalltam tőlük. 
Utána „csak” füveztem. De egyre többet. Egy idő után a fű már nem 
nyújtott semmit. ...Lassan a heroin felváltotta a füvet. Minden nap 
fogyasztottam….Három-négy hónap múlva, mikor megpróbáltam 
abbahagyni, nagyon rosszul voltam, rossz volt a közérzetem…Alig 
vártam a haverokat, hogy újra „szívjunk egyet”.  Egész nap nem 
csináltam semmit, csak feküdtem. A szüleim még ekkor sem vették 
észre. Az iskola már akadozott, épp hogy ment. Nyolc hónap után, 
egy nap kihagyást követően éreztem, hogy rosszul vagyok. …Fájt 
mindenem, folyt az orrom, mintha náthás lettem volna….A mélypont a 
második abbahagyási kísérlet után következett be nálam.  
Akkor már a drogosok társaságát kerestem, már a barátnőmmel sem 
foglalkoztam. Egyre több pénz kellett. A szüleimet érdekelni kezdte, 
hogy mire költöm…Utána, ha már elfogyott a lóvé, kezdtem eladni a 
cuccaimat, majd lopni kezdtem otthonról a pénzt. Egyre többet. Öt év 
után derítették ki otthon, hogy drogozom… Egy évig jártam egy 
pszichiáterhez. Hat-nyolc alkalommal próbáltam leszokni, 
sikertelenül…Mikor visszatértem Pestre, úgy éreztem, mindenki lenéz, 
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senki sem bízik meg bennem. A család, a barátok kivetnek. Itt és 
ekkor döntöttem el, hogy elég, ennyi elég volt. Segítségért fordultam 
az egyik kórházhoz…akkor merült fel bennem, hogy én egy beteg 
ember vagyok…Most tiszta vagyok! A kísértés azonban továbbra is 
óriási…” (KIDS Magazin, 2001.) 

 

AZ ÓPIÁTOKAT HELYETTESÍTŐ SZEREK 
 

A barbitursav származékok és egyéb nyugtatók használata 
 
A mozgáskoordinációs képesség 
elvesztéséhez, zavartsághoz, 
álmossághoz, extrém esetben 
mélyalváshoz, kómához vezetnek. 
 
A vele egyidejűleg ivott alkohol 
nagymértékben megnöveli a kóma 
és a halál kockázatát. 

 

A METADON 
 
A metadon folyékony vagy tabletta formájában előforduló szintetikus 
anyag. Az elvonási kezelés folyamán - orvosi ellenőrzés mellett - 
adják a heroin helyett, mivel megszünteti a fájdalmakat, nyugtatóként 
hat és elősegíti a heroinista fizikai és társadalmi stabilizálódását. 
Fogyasztása függést eredményez, de ennek fokozatos elvonása 
kevésbé drasztikus tünetekkel jár. 
 
Hatása a szervezetre: 
 
•       émelygés, hányás, orrfolyás, 
•       az agy és más szervek károsodása,  
• terhesség alatt a magzat károsodása, 
• felerősíthet más egészségügyi problémákat, 
• fokozott az AIDS terjedésének veszélye 
• testileg - függőség 
• lelkileg - "feldobottnak" érzi magát  
• a használóját passzívvá és közömbössé teszik  
• tompul a fájdalomérzete, nyugalom érzetet biztosít. 
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Következmények: 
 
A heroin és más opiátok becsapják a szervezetünket, pozitív 
érzéseket hoznak létre, de ellentétben a „belső opiátokkal”, amiket a 
szervezetünk termel, olyan tolerancia alakul ki, amely mind több és 
több szer bejuttatását igényli ahhoz, hogy valóban örömet váltson ki. 
Ha a feldobott állapotban a fogyasztó elfelejti bejuttatni szervezetébe 
a következő adagot, akkor megjelennek az elvonási tünetek, ami a 
mérhetetlen boldogtalanság érzésével és depresszióval jellemezhető. 
A fogyasztó, ha a megszokottnál tisztább szerből a szokásos 
mennyiséget adja be magának, akkor igen hamar jelentkezhetnek 
nála a túladagolás tünetei. Ennek következtében a légzése 
elégtelenné válik, és a fokozódó oxigénhiány következtében a vér 
besűrűsödik, ami az ajkak elszíneződésében is megjelenik. A pupillák 
pontszerűvé szűkülnek, és fellép a szívelégtelenség, és ennek 
következtében bekövetkezhet a halál.  
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

A HALLUCINOGÉN ANYAGOK  
 
(Cannabis, hasis, LSD,  PCP, MDA, MDM, STP, DMT, kaktuszok, 
Gombák, szerves oldószerek...stb.) 
(Becenév: LSD, trip, acid, sav,  varázsgomba ..stb.) 
 
A hallucinogének olyan kábítószerek, amelyek erősen befolyásolják 
az érzéseket és a tudatot. Megváltoztatják az idő- és térérzéket, a 
körülvevő világot. Napjainkban már tudjuk, hogy legalább 6000 olyan 
növény létezik, amelyek psychoactiv tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Az ember történelmének szinte minden szakában talált magának 
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olyan anyagot, fakérgeket, bogyókat, gombákat, kaktuszokat, 
amelyek rendelkeznek e tulajdonságokkal. A hallucinogének közös 
hatása, hogy mélyreható befolyást gyakorolnak a gondolkodásra, 
érzékelésre, hangulatra, viselkedésre, anélkül, hogy jelentős 
psychomotor-stimulációt vagy depressziót okoznának.   
 
A CANNABIS FOGYASZTÁS HATÁSA ÉS VESZÉLYEI 
 
  A Cannabis Sativa (indiai kender) 
(Becenév: fű, dudva, gyom, haska, csoki stb.) 

 
Napjainkban a cannabis fogyasztásáról vallott nézetek igen 
ellentmondóak, sok esetben 
egymással szembenállóak. Valójában 
azonban egy nagyon összetett 
társadalmi problémával állunk 
szembe, hiszen másképp beszél róla 
a jogász, más oldalról közelíti meg az 
orvos, és még sorolhatnánk nagyon 
sok foglalkozási ágat, a nézetek igen 
szélsőségesek lennének.     
 
A növény termesztése ősidők óta 
ismert. A használat tekintetében  
különbséget kell tennünk az indiai 
kender és a rostkender között, mivel az indiai bőven tartalmazza a 
THC-nak rövidített tetrahidro-kannabinolt, míg a rostkender-
féleségekben pedig az anyag egyáltalán nem található meg, illetve 
csak nagyon kis mennyiségben.  
 
A leírások szerint a növény 60 gyógyhatású anyagot tartalmaz, ezért 
a füvészkönyvekben gyakran említették, mint „minden bajra enyhülést 
adó gyógyírt.” Indiában gyógyszerkincsként kezelik és számos 
betegség gyógyítására használják, emellett nélkülözhetetlen a népi 
szertartásoknál is.  
 
A cannabis, az indiai kender, amelyek leveléből és szárított virágából 
készül a marihuana, gyantájából pedig a hasis és hasisolaj valójában 
azonban egészségre káros anyagoknak minősítjük, mert a kutatási 
eredmények bizonyítják, hogy fogyasztáskor a szervezetben anyagi 
szerkezetátalakulások, légzőszervi és kromoszóma-károsodások 
lépnek fel. 
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A THC hosszabban hat, mint a legtöbb drog, mert miután vízben nem 
oldódik, a test nehezen tudja kiválasztani vagy feldolgozni. Ennek 
következtében a kenderszívás utóhatásai lassan, számos napon át 
csökkennek, és a megismételt adagoknak halmozott a hatása! 
 
Egy sodrott füves cigaretta (joint) THC tartalmának fele még egy hét 
múltán is jelen van a test zsírszöveteiben 
lerakódva, így egy cannabis fogyasztó 
még akkor is állandó kábítószeres hatás 
alatt áll, ha hetente csak egy cigarettát 
szív el. Ezért rendkívül veszélyes mind az 
egyénre, mind pedig környezetére nézve, 
mert kábítószer hatása alatt vesz részt 
vezetőként, utasként vagy gyalogosként a 
közlekedésben. 
 
A drog elraktározódásából következik az állandó ún. "flash-back", 
azaz visszatérő hatás veszélye. Újabb cannabis adag bevitelének 
elmaradása egy olyan kábult állapotot idézhet elő, amikor már 
nemcsak a fogyasztó, de a környezete is veszélyeztetett helyzetbe 
kerül.  
 
A THC jelenlétét az agyban a következőképpen írja le egy 
tudományos jelentés: 
 

........."rejtélyes anyagok jól felismerhető, rendellenes lerakódása a 
szinapszisra, azoknak természetellenes szétterjedése és az idegen 
anyagok észrevétlen szétterjedése és az idegen anyagok észrevétlen 
szaporodása az idegsejtek magjában....." 
 
Az anyag irritáló hatást fejt ki az agy anyagcseréjére, ami érzéki 
csalódásban jelentkezik. A reakció lelassul, a színérzékelés és az 
összes többi érzékelés összezavarodik, eltorzul a térlátás és az 
időérzékelés is.  
Következményei: az agy emlékező-, gondolkodó és asszociációs 
képessége tartósan tompul, ill. megbénul. Az ebből szükségszerűen 
következő koncentrációs és emlékezési nehézségek különösen a 
még tanuló fiatalok számára jelentenek rendkívüli veszélyt! 
 
Az ENSZ 1997-es adatai szerint a világon kb. 141 millióra becsülik a 
rendszeres cannabisfogyasztók számát, amely a világ népességének 
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2,45 %-át teszi ki. Indiában ma is élő szokás a bhang, a gangja és a 
charas fogyasztása, amelyek tulajdonképpen a cannabis – 
preparátumokat jelenti. A világon a használt pszichoaktív szerek 
között a cannabis népszerűségét tekintve a negyedik helyen áll. A 
marihuána fogyasztása ezért szerte a világon, így hazánkban is 
problémává vált. Felerősödtek a marihuána „liberalizálására” 
szervezett mozgalmak, melyek a legalizálását, azaz szabad 
használatát követelték, mások pedig azon voltak, hogy azt ki kell 
vonni a kábítószer-ellenőrzés hatálya alól, és forgalmazását a 
dohányárukhoz és szeszes italokhoz hasonlóan kell szabályozni. 
Sokan azonban nem voltak és ma sem hívei a marihuána 
legalizálásának, mert a szerzett amerikai és hollandiai tapasztalatok 
nem győzték meg őket a cannabis „ártalmatlanságáról”, és 
véleményüket egyre inkább kezdték kutatási eredményekkel is 
alátámasztani.  
E nézetet igazolja az, hogy  USA-ban 1979-ben már a középiskolások 
60 %-a szívott marihuánát, és legalább 10 %-uk vált napi 
fogyasztóvá. 
Emelkedni kezdett a drog átlagos hatóanyag-tartalma is: 1980-ban a 
lefoglalt marihuána minták rendszeres analízise már 3,8 %-os átlagot 
mutatott az 1970-es évek 1 % körüli THC-tartalmával szemben. A 
körülmények igazolták, hogy megdőlt az „ártalmatlanságba vetett hit”, 
és R. DuPont, aki a National Institute on Drug Abuse igazgatójaként 
egyik apostola volt a marihuána liberalizálási folyamatának, azzal 
lépett a nyilvánosság elé, hogy „sajnos nagyon alábecsültük a 
marihuána veszélyességét”… DuPont végül ezt is hozzátette, „ezért 
én személy szerint is felelős vagyok…” (Bayer István, 2000.)  
A végzett kutatásokból kiderült ugyanis, hogy cannabisszívás egyik 
súlyos következménye a szellemi visszamaradás. A 
marihuánafogyasztó serdülőknél lelassul a felnőtté válási folyamat, s 
jóval „gyerekesebben” viselkednek azonoskorú társaiknál. A 
rendszeres fogyasztás következtében a fiataloknál feltűnővé vált az 
antiszociális magatartás, sőt megjelent az amotivációs szindróma, 
ami érdektelenségi állapotot: barátok, család, iskola, munka és élet 
iránti teljes közömbösséget jelentett. 
 
A marihuána hatóanyag-tartalmának a látványos emelkedése további 
súlyos következményekkel járt, hogy míg korábban alig fordultak elő 
egészségügyi problémák, ma már az elsősegélyhelyek jelentései a 
cannabisfogyasztók már ugyanolyan gyakran fordulnak elő, mint más 
drogok használói. (A cannabis hazai fogyasztásáról részletes 
adatokat találhatnak a Miskolci Drogambulanciáról szóló fejezetben. ) 
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Napjaink helyzetét figyelembe véve világméretű a cannabis 
fogyasztása. Európában számottevő, hogy rendkívül jelentős a magas 
THC-tartalmú cannabisfajták otthoni termesztése. Ennek a 
tevékenységében élen jár Hollandia, ahonnan a technikák igen 
gyorsan terjednek Keleten-Nyugaton egyaránt.  

 
A  HASIS 
 
A hasis a növény gyantája. Igen intenzív napsütés hatására állítják 
elő azok a mirigyek, melyek főként a virágzatban találhatók. THC 
koncentrációja 5-15 %. A termékek megnevezése származási 
helyükről és kinézetüktől függ. Ennek megfelelően beszélünk például 
"zöld törökről, vörös libanoniról, barna marokkóiról és fekete afgánról". 
Alapszabály, hogy minél sötétebb a hasis, illetve minél keletebbre 
esik a termesztési területe, annál nagyobb a THC tartalma. Mire a 
hasis piacra kerül többnyire már száraz és nem túl gyantás. Először 
darabossá, majd porszerűvé válik, ha meggyújtjuk füstje a tömjén 
illatára emlékeztet. A felvevő országokba szánt hasist többnyire 
lapokba préselik és vászonzacskókba, műanyag fóliába, vagy 
sztaniolpapírba csomagolják.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   Zöld török            Vörös libanoni          Barna marokkói        Fekete afgán. 
 
A hasis és a gyanta szívása esetében már nem sok esély van arra, 
hogy valaki hatóanyagmentes vagy 1 % THC-tartalom alatti cigarettát 
szívjon. Az 5, 10 vagy 15 % THC-t tartalmazó gyanta használatát 
különösen India, Egyiptom, Dél-Afrika tiltotta, mert az országok 
szakemberei arról számoltak be, hogy a fogyasztók 20-40 %-át 
elmegyógyintézetbe kellett zárni.  
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A HASIS  OLAJ 
 
A legnagyobb koncentrációjú, a leghatásosabb cannabis termék. 
Desztillációs, illetve extrakciós folyamatokkal állítják elő 
laboratóriumokban. A ragacsos, nyúlós, feketés-barna massza 
többnyire 60 % feletti THC koncentrációjú.  
 
A cannabisfogyasztásnál a legnagyobb azonnali kockázat a baleseté, 
különösen a közlekedési baleseté, mivel romlik az ítélőképesség, 
lelassulnak a reakciók és a koncentráció csökken. A cannabis hatása 
alatt az utóvezetés ugyanolyan veszélyes, mint amilyen az alkohol 
esetén.  
 
A cannabisfogyasztás megerősít egyfajta kitérési vágyat a 
hétköznapok megterhelései elől, különösen fiatalabb és kevésbé 
stabil embereknél.  
Sajnos azonban a problémák nem oldódnak meg, mindössze 
kábulatba zuhan az ember, miután még nehezebbé válik a 
problémákkal való küzdelem.  

A cannabis keverése más drogokkal különösen veszélyes lehet. A 
végeredmény előre nem látható, kipróbálása halállal is végződhet! 
 

AZ  LSD 
 
A hallucinogéneket természetes és mesterséges anyagokra 
bonthatjuk, amelyek valamilyen növényi hatóanyag kivonásával, 
illetve mesterséges úton, szintetikusan készülnek, mint pl. az LSD  
(Lizergsav-dietilamid). 
Az LSD-vel történő kutatások egybeestek a hippimozgalom 
kezdetével, amely nagymértékben hozzásegítette a szerrel való 
visszaélés lehetőségét.  A  hatvanas  években  az  amerikai fiatalok 
15 %-a a hippimozgalom  zászlaja alatt állandó drogmámorban éltek, 
akikkel nem lehetett értelmesen elbeszélgetni, akik a szülői házat és 
az iskolát is otthagyták.  
 
Az LSD befolyásolja az érzékelést, hallucinációt okoz (az egyén a 
szer hatása olyan dolgokat, tárgyakat lát vagy hall, amelyek 
nincsenek), ugyanakkor erősnek, bölcsnek képzeli magát, vagy épp 
ellenkezőleg, fél az emberektől, az átélt élményektől. A személy 
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elveszti tér- és időérzékelését, kialakulhat az ún. "mindenhatóság 
érzése", amikor a kábítószeres úgy érzi, hogy tud a vízen járni, a 
levegőben repülni, "Superman"-nak érzi magát, kiáll a ház ablakába, 
erkélyre és megpróbál repülni- sajnos sikertelenül, mert az  halállal 
végződik.   (A hallucinációk még a fogyasztás után hosszú idő 
elteltével is visszatérhetnek, ez az ún. flash-back hatás, amely 
elnyűtté, kifacsarttá teszi az agyat.) Az LSD mélyreható pszichés 
változásokat idéz elő, és a többi hallucinogén anyag esetében is 
tapasztalt személyiségtorzulás már igen kis adagok hatására is 
bekövetkezik. A rendszeres fogyasztás miatt nagyon nagy fokú, erős 
pszichikai függőség jön létre. A személyiség súlyos torzulásaként 
elmebetegség, skizofrénia, paranoia alakulhat ki. Túladagolás 
következtében olyan állapot is létrejöhet, amely félelemben, 
"pánikreakcióban" keletkezik, sajnos nem ritka az öngyilkossági 
kísérlet sem.  
 
Az LSD eredeti anyaga szagtalan por, melyet tablettaként, oldatban, 
cukorra cseppentve hoznak forgalomba. Jellemző, hogy itatóspapírt 
vagy még gyakrabban bélyeget itatnak át vele, és így forgalmazzák. 
Tekintve, hogy összetételük és tisztaságuk a véletlentől függ, 
rendkívül veszélyesek!  
 

 
 
 
 
 

 
 

A  PCP  (Phencyclidin) 
 
A szert 1906-ban fedezték fel az USA-ban, melyet először nagy testű 
állatok altatásához használtak. Más néven Phencyclidin-nek, 
fogyasztói körökben pedig "peace pill"-nek nevezik. Főleg az  
Egyesült Államokban divatos szer. 
 
Előfordulhat tabletta, por és injekció formájában is. Használatakor 
dohánnyal keverik és elszívják vagy hallucinogén anyaggal keverve 
injekcióban adagolják.  
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Hatása a szervezetre: 
 
• légzésbénító hatása van, 
• delíriumos állapotot okoz,  
• előfordulhat skizofrénia, 
• fizikai és pszichikai függést okoz, 
• flash black hatás (utórezgések, mellékhatások jelentkezhetnek), 
• kóma, halál léphet fel túladagolásnál. 
 
 

 A  PYETL vagy MESCALIN 
 
Észak-Amerika déli részén honos kaktusz, a peyotl alkaloidja, de 
szintetikus úton is előállítható. Az 
anyagot az aztékok és az inkák 
örökségének is nevezik, mivel az 
indiánok vallási szertartásaikban 
évezredekig használták rituális 
célból.  
 
Általában fehér, kristályos por, de 
előfordul tabletta, illetve folyadék 
formájában is. Mescal buttons 
néven kereskedelmi forgalomba is 
hozzák, amely 0,5 cm vastag, 3-6 
cm átmérőjű keserű ízű, kemény 
korongokat tartalmaz.  
Ezeket a korongokat szétharapják vagy felaprítják, golyókat formálnak 
belőle, majd lenyelik. Az 500 mg tiszta meszkalin hatása 2-3 óra alatt 
fejlődik ki és kb. 4-12 óra hosszáig tart.  
 
Szervezetre való hatása: 
 
• hallucinációk, a fogyasztó pszichikai állapotától függően, 
• hányás, hidegrázás, izzadás, 
• erős színkavalkád, 
• kellemes álomképek, hallucinációk, 
• fejfájás esetleg rémképek   megjelenése,        
•         nincs fizikai, pszichikai függőség. 
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Túladagolás következtében olyan 
állapotok is kialakulhatnak, amelyek 
félelemben és „pánikreakciókban" 
keletkeznek, sajnos nem ritka 
ebben az állapotban az 
öngyilkossági kísérlet sem.  

                                                                                              
 
 

                                                                              Kaktuszból vágott korongok: a  Peyotl 
 

A TERMÉSZETBEN MEGTALÁLHATÓ, KÁBÍTÓSZERKÉNT 
SZÁMÍTÁSBA VEHETŐ  NÖVÉNYI  ÉS  ÁLLATI  MÉREGANYAGOK  

  
A  BOSZORKÁNYMÉRGEK  (Mandragora és Datura) 

 
A varázsszerek közül kiemelt szerepet töltöttek be a századok 
folyamán a különböző 
boszorkánymérgek.  
Ezeknek a mágikus erőt hordozó 
szereknek hatásairól és egyes 
összetételeiről a 18. századi 
boszorkányperekből szerezhetünk 
tudomást.  
A boszorkányjegyzőkönyvek arról is 
tanúskodnak, hogy a boszorkányok 
által átélt élmények, a fellelhető 
memóriakiesés a nagy adag 
hioszciamin vagy szkopolamin 
hatására bekövetkező hallucinációk 
következménye volt, melyben 
azokat valóságosnak véltek.  
                                                                                                              

Beléndek 
 
A Nadragulya (Belladonna), a Redőszirom (Datura), Beléndek, 
(Hysoscyamus, Duboisia)…stb. féleségek a drogtörténelemben már 
ősidők óta szerepet játszottak. Ezeknek a növényeknek a használatát 
azonban ellenőrzési törvényekkel és rendeletekkel próbálták 
korlátozni.  
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Ezek a növények ugyan nem vettek részt az illegális 
kereskedelemben, mivel az anyanövények széles körben 
megtalálhatóak voltak a természetben.             Nadragulya. Igen mérgező! 
 
Ezek az anyagok nem gyógyászati célra 
történő használatát az élvezetkeresés 
motiválta.                                                                                         
 
Alkalmazásuk – rendkívül súlyos egyéb 
következményei mellett – a toxikománia (a 
függőség, depedencia) kialakulásának 
veszélye eltörpült. A növények 
hatóanyagaiban az atropint, a hioszciamint 
és a szkopolamint említik.  A kémiai csoportosítás szempontjából 
ezek a vegyületek a tropán-vázas alkaloidok csoportját alkotják, 
melyek a kokain rokon vegyületeinek számítanak.  
 
A Csattanómaszlag (Datura stramonium), a burgonyafélék családjába 
tartozik, amely a 16. században került be Európába. Hazánkban főleg 
szántókon, parlagon, legelőkön fordul elő. Száraz talajt kedvelő 
gyomnövény.  
Magassága elérheti a 100 cm-t is. Szára csupasz, a párta fehér, 6-10 
cm hosszú, karcsú tölcséres, fodros szélű, 
egyenlőtlenül fogasak. Kellemetlen szagú, 
egyéves lágyszárú növény. Települések körül, 
szemetes, trágyázott helyeken gyakori. A 
növény nagyon mérgező.  
 
Hatóanyagai: atropin, szkopolamin,  
L-hioszciamin, amely a növény minden 
részében megtalálható, de főleg a levelek 
hajtásai és az érett magvak tartalmazzák a 
különféle tropán alkaloidokat, amelyek  a 
központi idegrendszer egyes részeit, mint a 
nagyagy, a köztiagy és a nyúltagyat serkentik.     

 Csattanómaszlag 
 
Egykoron a növény levelét dohányként szívták, vagy a növény 
egészét kifőzték, zsírba vagy olajba keverték és a test különböző 
részeire kenték. Használatos volt a bőrre való felvitele is, melyet 
először jól megdörzsöltek, hogy a hatóanyag gyorsabban felszívódjon. 
A leírások a növény hatóanyagának hatására hallucinációkról 
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számolnak be, amely elsősorban utazásban, vad orgiákban, őrült 
táncokban nyilvánultak meg.  
Kis mennyiség fogyasztása esetén mámoros állapot idéz elő, illetve 
az ébrenlét és alvás közötti hallucinációs periódusok jelentkezhetnek, 
amelyért a szkopolamin anyag a felelős. Toxikus adag fogyasztása 
esetén a mérgezési tünetek nyugtalansággal kezdődnek, majd ezt 
egy fokozott izgalmi állapot követi.  
Ezután előfordulhatnak síró- és rángógörcsök, látás-és beszédzavar. 
Ebben az állapotban a fogyasztó gyors egészségügyi ellátásra szorul, 
mert ennek hiányában a mérgezés a személy életét is követelheti.  
A felsorolt növények napjainkban hazánkban és számos országban 
megtalálhatóak, így pl. Amerikában, Mexikóban ma is hagyományos e 
növényeknek a rágása és pipában történő elszívása és mágikus 
használata. A Beléndek és a Csattanómaszlag növény fogyasztása 
miatt már hazánkban is történtek visszaélések és igen súlyos, 
életveszélyes állapotok.  

 
A fenti növényeken kívül a természetben találhatóak olyan növények 
és állatok is, amelyek hatóanyagai, illetve testben található 
testváladékai, igen mérgezőek és kábítószerként vehetjük őket 
számítása. Tudnunk szükséges, hogy ezek az anyagok a 
kábítószerlistán nem találhatóak meg, de a velük való visszaélés 
bűncselekmény, melyet a törvény szigorúan büntet. (Visszaélés 
méreggel. Btk. 265. §) 
 
A.)        Az Angyaltrombita vagy Datufara 

(Brugmansia aurea) hatóanyaga 
atropin, szkopolamin, L-hioszciamin.  

B.)   A Hajnalkamag (Morving glory, 
Ipomoea violacea) kúszó szára 
szabályos zöld leveleket visel. A 
virágok nagyok, egyenként állnak, 
fehérek, v. rózsásak, tölcséresek. A 
csésze alatt két szálas előlevél van. A 
levelek dárdásak, v. fülesek,  nyelesek. 
Hatóanyaga: D-Lizergsav-amid. 

Hajnalka 
B.)       A Varangyosbéka  testnedvében található anyag szintén 

mérgező, melyet ha valaki nyalogat, hallucinogén hatás 
következetik be.  

 



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

301 

A Btk. 265. § szabályozza a méreggel való visszaélést: „Aki mérget 
jogosulatlanul készít, tart vagy forgalomba hoz, valamint aki a mérgek 
visszaélésszerű felhasználásának megakadályozására avagy más 
személyek veszélyeztetésének kizárására előírt intézkedések 
megtételét elmulasztja, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntetendő.” 
 
 AZ ÚJ HALLUCINOGÉN ANYAGOK 
 
A 20. század 1970-es éveiben a legelterjedtebb kábítószer a 
marihuána mellett az LSD volt, de egészen új „termékek” is 
megjelentek a piacon. 
 
Ilyenek a triptaminszármazékok, mint pl. a dimetil-triptmin (DMT) és 
dietil-triptamin (DET), amelyek az indiánok ősi szippantószereihez 
tartoztak.  Ezekről a szerekről a kutatók megállapították, hogy a 
hatásuk az LSD-hez  és a meszkalinhoz hasonló tüneteket idéznek 
elő.  
 
Mindemellett nagyon gyorsan terjedt a fenciklidin használata is, 
amelyet legtöbbször PCP vagy „Angel Dust” (angyal por) néven 
említettek. Az anyagot tulajdonképpen a műtéteknél az altatáshoz 
fejlesztették ki, de mellékhatásai miatt, (pl. nagyon kellemetlen 
hallucinációk) 1950-ben levették a gyógyszerhasználatból.  
A leleményes fiatalok azonban rájöttek arra, hogy ha a PCP-t nem 
injekcióban, illetve tabletta formájában használják, hanem a 
cigarettára szórják, talán elkerülhetők lesznek a kellemetlen 
mellékhatások.  
 
Az anyag  toxikus, mérgező hatása ezáltal sem szüntethető meg, 
ezért az Amerikai Egyesült Államokban napjainkban is előfordul a 
droghasználók között a gyakori mérgezéses állapot. 
 

A SZERVES OLDÓSZEREK (SZIPUZÁS) 
 

A szipuzás a mindennapi háztartásokban jól ismert oldószerek, 
ragasztók, hígítók, csavarlazító sprayk, a habpatron…stb. gőzének a 
belélegzését jelenti.  Mivel ezekhez a szerekhez könnyen, azaz 
legálisan hozzá jelet jutni, és az olcsóbb drogokhoz tartoznak, úgy 
tűnik hazánkban a szegényebb réteg fiataljai körében nagyon elterjedt 
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a használatuk. A legtöbb fiatal azonban soha nem próbálja ki ezeket a 
szereket.  
 
Néhányan egy-két alkalommal kísérleteznek vagy hosszabb-rövidebb 
szerhasználattal töltött idő után „kinövik” a szipuzás szokását.  
 
Napjainkban azonban egyre többen vannak azok a tizenévesek, akik 
vegyszerekkel „dobják fel” magukat - s közben nem tudják, hogy az 
életükkel játszanak. Számos alkalommal fordult elő fulladás, mivel a 
kábulatban lévő személy nem tudott akaratának megfelelően 
cselekedni, pl. a nylon zacskót a fejéről lehúzni.  
 
A hazánkban végzett felmérések azt mutatják, hogy a középiskolások 
drogfogyasztási szokásaiban a harmadik helyen áll a szipuzás. A 
fejlett országok statisztikai adatai pedig, hogy évente több ezer 
gyermek hal meg e kórós szenvedély miatt.  
 
Az Európai Iskolai Drogfelmérési Vizsgálat keretén belül 1995. 
tavaszán 17 ezernél több, 16 éves magyar tanulót kérdeztek meg a 
szakemberek. A fiúk 6,9 %-a, a lányok 4,8 %-a mondta el, hogy 
legalább egyszer szipuzott már. Különösen aggasztó, hogy legtöbben 
10-12 éves korukban próbálkoztak először. 
 
A szerves oldószerek használatát legelőször az 1960-as években az 
Egyesült Államokban regisztrálták, majd az 1970-es években a 
szomszédos országokban is szokássá vált. Hazánkban 1973-ban 
jelentek meg azok az első közlemények, amelyek a megjelenés 
formáit írták le. Gyorsan tért hódított hazánkban és egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendett a fiatalok és a gyerekek körében.  
A fiúk részvétele nagyobb a ragasztószert élvezők között, de a lányok 
sem mentesek e veszélytől. Jellemző az összeverődés, és rendszerint 
kisebb-nagyobb 6-8, esetenként 10-20 tagú csoportokban történik a 
szippantás.  
 
Az illóanyagokat tartalmazó festékanyagok, lakkok is hasonló hatást 
válthatnak ki. Nem új keletű a különböző spray, hajlakk, a gépeléshez 
használt javítófesték, benzin és az aeroszolok széles körének hasonló 
célra történő használata. Még az ártalmatlannak tűnő tejszínhabos 
szifon is halálosan veszélyes lehet. Hajtóanyaga, a dinitrogén-oxid - 
más néven kéjgáz - érzéstelenítő szer, melynek hatása odáig 
fokozódhat, hogy a légzés leáll.  
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A módszer ezen anyagok azon tulajdonságain alapszik, hogy erős 
kábultságot okoznak, hasonló hatást kiváltva, mint a kábítószerek.  
 
A gőzök belélegzésének hatására károsodik a tüdő, elhalnak az 
agysejtek. Fogyasztásának következtében szellemi leépülés, értelmi 
fogyatékosság alakul ki.  
 
A szipuzás hatása a központi idegrendszerre: 
 
■ A szerves oldószerek az agy különböző területein fejtik ki a 

hatásukat, miközben jelentős 
károsodásokat okoznak.  

■ Az agykéreg egyes területeinek 
pusztulásával vissza nem fordítható 
személyiségváltozások jönnek létre. 
Jelentősen romlik a memória, és ennek 
következtében a tanulási képesség, 
valamint szűnni nem akaró hallucinációk 
jelentkezhetnek.  

■ Az egyensúly- és a mozgás-koordinációért felelős kisagyi 
funkciók kiesésével a mozgások finom összehangolásának 
képessége veszik el, valamint a beszéd összemosódottá 
(artikulálatlanná) válik. Rendszeres használata következtében 
remegés és állandó reszketés alakul ki.  

■ A látó- és hallóideg károsodása jelentős látásromláshoz, illetve 
süketséghez vezet.  

■ A perifériás idegrendszert (testben szerteágazó idegek) a 
háztartási palackokban hajtógázként használt, különféle nitrogén 
tartalmú oxidok és a kemping tűzhelyekben használatos hexán 
rendszeres szipuzása károsíthatja. Ennek következtében 
bizsergés, zsibbadtság és néha teljes bénulás állhat be.  

■ A felfogás eltorzul, legyőzhetetlennek érzi magát a fogyasztó. E 
hatás miatt azonban a szipuzó fiatal önmagára nézve és 
másokra egyaránt veszélyes lehet. 

 
 
Hatása a zsigerekre 
 
■ A szipuzás okozhat hirtelen bekövetkező 

halált, mert a szervezetbe betóduló kemikáliák 
a szív ritmusának teljes összezavarodásához, 
majd a szív megállásához vezetnek.  
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■ A halogéneket (pl. klór) tartalmazó, javító folyadékok és 
festékszórók a máj károsodását idézik elő.  

■ Átmeneti funkciócsökkenést okozhatnak a vesében az egyes 
oldószerek (pl. toluol). Ennek következtében a vese képtelen a 
vérben lévő savak szintjének szabályozására. Hosszabb távú 
használat  

 
 
Vázrendszer  
 
■ A rendszeres szipuzás hatására az izomzat jelentősen 

megcsappan, illetve jelentős 
funkciócsökkenés is bekövetkezik. 

■ A benzol tartalmú szerek (pl. benzin) 
inhalálása a csontvelő súlyos 
károsodását idézheti elő és leukémiát 
is okozhat. 

 
A terhesség alatti szipuzás súlyosan 
károsíthatja a magzatot, ennek tünetei a 
Magzati Alkohol Szindrómához hasonlítanak.  
 
 
Szipuzásra figyelmeztető jelek: 
 
Az eufória ill. a kábultság mélységétől függően: 
 
� a szipuzónak szeme piros és gyakran könnyezik, 
� szája körül sebfolt, illetve piros folt figyelhető meg, 
� a száján erős szúrósszagú lehet érződik, amely semmi más  
� anyaggal nem téveszthető össze, 
� mámorosság, kábultság figyelhető meg rajta,  
� fokozattan beszédesek, "szellemesek" 
� hányinger vagy hányás fordul elő, 
� jelentős a mozgáskoordinációs zavar (egyensúlyvesztés, 

„részegségre jellemző állapot”),  
� fantáziadúsak vagy éppen kritikátlanul "szemtelenek" a  
� felnőttekkel,  
� a kábultság mélyebb fokán közömbösek, megközelíthetetlenek, 
� eufóriás állapotban elszakadnak a valós élettől, álomvilágban 

élnek, gátlásaik, szorongásaik megszűnnek, magukat különböző 
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szerepkörökben mindenre képes, erős, ügyes, okos egyénnek 
képzelik,  

� ruházatukon és kezeiken megfigyelhetőek az  
anyagmaradványok, illetve érezhető az alkalmazott szer szaga 
(pl. hígító, festék, ragasztó, parkettlakk…stb.), 

� festék-, fictoll- vagy javítófesték nyomai találhatók a ruházaton 
vagy a testen, 

� üres flakonok, rongyok, nylon zacskók a fiatal körzetében, 
� indokolatlan ingerlékenység, izgatottság, kedélyhullámzás, 
� a szipuzás agresszivitást eredményez, és bűnözéshez vezethet. 
 
Az eufóriás állapotot követi a kijózanodás szakasza, amely a használt 
szer  mértékétől függően  1/2  - l óra lehet. 
 
A kijózanodás tünetei: 
 
• fáradtság, lehangoltság, 
• szégyen-, bűntudat érzése, mely több órán keresztül is eltarthat, 
• a szer élvezeti hatása alatt álló gátlástalan, kritikátlan fiatal  -  

napokra vagy hetekre gátlásossá válik. 
 
Kijózanodás testi tünetei: 
 
• hányás, gyomor panaszok, 
• szédülés, aluszékonyság, fejfájás, 
• étvágytalanság, 
• felső légúti hurutok, 
•       dermatitis (bőrgyulladás). 
 
A testi veszélyeztetettség mellett még jelentősebb a gyermekeknél 
kialakuló tartós vagy véglegesen megmaradó személyiségsérülés, s 
ebből következően, a felnőtt korban használatos narkomániára való 
áttérési hajlam. 
 
 
A  G H B   (LIQUID X - A GYILKOS DROG!) 

 
Az ún. "X" folyadék egy új kábítószerfajta, amit a tudomány GHB 
rövidítéssel tart nyilván. Nagyon veszélyes anyag, mert az élvezeti 
adag és a halálos adag között nagyon kicsi a különbség. A 
szervezetből gyorsan kiürül és nem mutatható ki, ugyanis a 
bomlástermékei széndioxid és víz. Markáns függőséget okoz, 
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alkohollal keverve pedig emlékezetkiesés következtében 
magatehetetlenné válik a fogyasztó. A szert elsősorban azok a nemi 
bűncselekmény elkövetésére készülő egyének alkalmazzák, akik 
ezáltal próbálják ártalmatlanná tenni áldozataikat.   
 
A korábbiakban ezzel a szerrel mindaddig, nem volt baj, míg az 
amerikai kábítószer-ellenes hivatal közölte, hogy országukban, de 
elsősorban Texas, Florida és Kalifornia államokban mintegy száz 
olyan fiatal halt meg megmagyarázhatatlan körülmények között, 
akikről az feltételezhető, hogy a diszkókban „Liquid X-nek” vagyis „X 
folyadéknak” becézett narkó áldozatai lettek.  
Elszomorító az a történet is, ami egy 17 esztendős lánnyal - Hillory 
Janean Farias-szal történt egy texasi kisvárosban. A leány egyik este 
barátaival szokása szerint diszkózni ment, ahol több tanú elmondása 
szerint egyetlen egy csepp alkoholt sem fogyasztott. A megszokott 
szörpjét kóstolgatta ezen az estén is. Hazatérte után azonban hirtelen 
rosszul lett, erős fejfájásról panaszkodott. Azután légzési zavarai 
keletkeztek, rövidesen elvesztette eszméletét, s nem nyerte vissza 
többé, egyszerűen 24 órán belül halott volt.  
 
Az orvosok azt állítják, hogy az "X" gyilkos szernek nincs íze, nincs 
szaga, "csak hatása". Először feldob, elringat, majd a fogyasztója 
rosszul lesz, memóriazavara támad. Gyakorlatilag megszűnik az agyi 
vérellátás és bekövetkezik a fekete halál.  
 
A lány a helyi röplabdacsapat egy kiváló erőssége volt, aki sohasem 
fogyasztott egészségtelen ételt és italt, sőt gyógyszert sem vett be 
sohasem.  
 
(A Pesti Riportban megjelent cikk alapján) 
 
A STIMULÁCIÓS ANYAGOK 

 

A KOKAIN   (Becenév: koksz, hó, crack, coke, rög....stb.) 
 
A kokain alapanyaga a kokacserje. Az Erythroxylon coca Őshazája a 
mai Kolumbia területén volt. Jelenleg Peru és Bolívia a legfőbb 
termesztési területe.  
A cserje vadon nem fordul elő, ősidők óta kultúrnövény. Évente 3-szor 
aratható és 40 évig termőképes marad. 
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A kokarágás évszázadok óta elmaradhatatlan velejárója a dél-
amerikai életmódnak. Gyakran pótolja a hiányzó élelmet, mert 
csillapítja az éhség és fájdalomérzetet, fokozza a teljesítőképességet, 
általános stimulációt és mérsékelt eufóriát idéz elő. A kokalevél 
hatóanyagát 1859-ben izolálta Neimann, és ezt az alkaloidot 
kokainnak nevezte el.  
 
Az inkák ismerték a kokain érzéstelenítő hatását is, másként meg 
sem lehetne magyarázni, hogy tudtak volna az indián sebészek 
koponyalékeléssel járó műtéteket végezni, tehát elsősorban helyi 
érzéstelenítésre alkalmazták.   
A későbbiek során a gyógyászatban alkalmazták depresszió, illetve a 
morfinisták és az alkoholisták függőségének a kezelésére is. Még 
maga Sigmund Freud is használta a depresszió kezelésére.  
 
A kokain a bekövetkezett súlyos egészségkárosító hatása miatt 
felkerült a Harrison-féle kábítószertörvény listájára (1914), és ezzel 
vált gyakorlatilag illegális droggá. Ennek ellenére napjainkban is az 
orvostudomány a betegek műtéteinél (főleg orr-fül-gégészeti 
osztályokon) helyi érzéstelenítésre is használják.  
 
A kokain nagyon erős stimuláns, ezért a központi idegrendszert 
izgatja, a szellemi és a  testi teljesítőképesség emelkedésének 
képzetét kelti, vénásan is beadható és már egyszeri fogyasztása is 
hallucinációkat kelt. Előfordulhat fehér por vagy kristályos alakban is, 
melyet felszippantanak vagy elszívnak (crack), illetve bőr alá 
injektálnak. 
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A kokainfogyasztó a szer hatása alatt eufóriáról, jó közérzetről számol 
be, mely csak néhány percig marad meg, ezért a hatás eléréséhez 
újabb adagot kell bevinnie. A drog hatásának elmúlása után súlyos 
depressziós állapotok lépnek fel, mely csak az újabb bevitel esetén 
szüntethető meg. A szer folyamatos alkalmazása esetén nagyon 
hamar kialakul a függőség, a tolerancia és a depedencia. 
 
Az adagok folyamatos emelésével igen nagy mennyiségű adagok 
kerülhetnek be a fogyasztó szervezetébe, ezért a megjelenik a 
paranoid-jelleg, amely elsősorban üldözési mániával párosul. Az 
adagok emelésével a túladagolás veszélye megnő, melynek 
következtében a beteg sokkos állapotba kerül, a légzés 
szabálytalanná válik, végül és a beteg légzési sokk következtében 
elhalálozik.  
 
A kokain magzatkárosító hatásáról 1988-ban készült kutatások 
megállapították, hogy már egyetlen adag is elegendő a születendő 
gyermek maradandó károsodásához. Ennek oka, hogy a zsíroldékony 
kokain nagyon gyorsan áthalad a placentán, és a vízoldékony, ún. 
nor-kokain kb. 4-5 napon át marad a méhben és még toxikusabb 
hatást fejt ki, melynek következménye pl. a „deformált bébik” 
születése, pl. a normálisnál kisebb fej, a nemi szervek és a vese 
deformálódása, illetve a magzatelhalás.  
 
Hatása a szervezetre 
 
■ Befolyásolja az idegrendszert,  
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■ növeli a vérnyomást és a szívritmust, gyorsítja a 
         légzést,  csökkenti az étvágyat és álmatlanságot okoz,  
■    jelentős a fájdalomcsillapító hatása,  
 
■ növeli a fogyasztó energiáját, egyeseknél       

jelentősen növeli a szexuális igényt, nagyon 
erős pszichikai függőséget okozhat, már 
csekély mennyiség is előidézhet 
szívműködési zavart, kómát vagy halált.  

■ tartós fogyasztása depresszióhoz, üldözési 
mániához, súlyos fogyáshoz vezet.  

                                                                                                  
kokain 

A  CRACK 
 
A CRACK alapanyagául szolgáló kokaint a Közép-Amerikában, főként 
Kolumbiában termő kokacserje leveléből vonják ki, majd vegyi 
eljárásokkal teszik hatásosabbá a szert. Fogyasztásakor a 
szervezettel robbanásszerűen lép reakcióba, majd minden ok nélkül 
váratlan dührohamok lépnek fel, ezáltal szedi áldozatait. A fogyasztók 
nemcsak ellenségeikkel, de barátaikkal, sőt családtagjaikkal szemben 
is rendkívül agresszívvá válhatnak.  
 
Az Egyesült Államokban a CRACK "virágkorát" éli, melynek 
következtében folyamatosan nő azon bűncselekmények - főként az 
emberölések - száma, amelyek egyértelműen a szer számlájára 
írhatók. 
Szakembereink tartanak attól, hogy némi fáziskéséssel ugyan, de 
Európában és ezáltal hazánkban is népszerűvé válik az agresszív 
ösztönöket felszabadító vegyület. 
 

Hatása a szervezetre: 
 
� rövid örömmámor, amelyet mély       

depresszió követ, 
� a fogyasztó személyiségére a 

hiperaktivitás, majd a  
        letargikus állapot jellemző, 
� halál - szívroham következtében, vagy 
gutaütés,     
� folytatólagos homlok és melléküreg 
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problémák,   
� paranoia, öngyilkosság, 
� befolyásolja az idegrendszert, 
� növeli a vérnyomást, a szívritmust és gyorsítja a légzést, 
� feldobottság, boldogság, nyitottság érzése,  
� ha a drog hatása elmúlt, a fogyasztó fáradttá, depresszióssá, 

ingerlékennyé válik.  

 

A  K H A T   
 
Észak-Afrikában termő növény, melyet a XIV. században írott 
feljegyzések említenek először, vallási és orvosi célokra használták, 
nem tartozik az ismert kábítószerek közé. Fogyasztása a kokához 
hasonlóan történik, a leveleit rágják vagy teát főznek belőle.  
 
A Chatha Edulis Etiópia 1500-2000 m magasan fekvő fennsíkjain 
őshonos, melyet már az ókorban is használtak az emberek. A 
gyógyászatban az orvosok már a XIII. század elején a depresszió 
kezelésére használták. Fogyasztása főként társasághoz kötött, ezért 
pl. Jemenben úgy fogyasztják, mint Európában a bort, a kávét vagy 
akár a teát. 
Szendrei Kálmán, a Szegedi Szent-Györgyi Orvostudományi Egyetem 
Gyógynövény- és Drogismereti Tanszékének vezetője bebizonyította, 
hogy a Khat hatóanyaga a rendkívül bomlékony katinon, melyet 
Szendrei professzor az ENSZ Kábítószer-laboratóriumában izolált. 
Hatása legfőképpen megegyezik az amfetaminnal.  
 
Hatása a szervezetre: 
 
• álmatlanság, étvágytalanság, depresszió, kimerültség, szívizom-

megbetegedés, esetleg elmezavar,  
• a kutatási eredmények a pszichikai függést bebizonyították, 

azonban a fizikai függőséget még nem.  
 
A több éve tartós kokainfogyasztás után a fogyasztó már a „végét 
járja”. Előbb-utóbb fellépnek majd egyre erősebbé válnak a 
hallucinációk, üldözési kényszerképzetek, majd   delírium, végül 
gyengeelméjűség következik be. 

 
A beteg kényszerképzeteire jellemző például, hogy pókok egész 
tömegét érzi a testén. 

 
CR

ACK 
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A  SPEEDBALL 
 
Amerikában figyeltek fel a "speedball" használatára. Egyre több 
heroinista injekciózta vénájába a "speedball"-nak nevezett heroin-
kokain keveréket, felfedezvén, hogy ezzel a kábítószerrel lehet a 
legintenzívebb eufóriát előidézni. A kokainhasználatnak ez a formája 
hívta fel a hatóságok figyelmét a kokain "létezésére". 
 

 A  KOKAPASZTA 
 
A  kokapaszta, a  "basuco"  a kokaingyártás köztiterméke, amely 40-
90 %-ban tartalmaz kokaint, ezen kívül más kokaalkaloidokat, 
ekgonint, bomlástermékeket, benzoesavat, kénsavat, metanolt és 
oldószereket, pl.: benzolt is. A toxikománok dohánnyal és 
marihuánával keverik, s a „pitillosnak” nevezett cigaretta formájában 
szívják az anyagot. 

 
 
AZ  AMFETAMINOK 
 

AZ  EXTASY 
 
Extasy a laboratóriumból? Szintetikus drog vagy csak élénkítőszer? A 
technorajongók új divatdrogja színes álmokat varázsol, amelyből 
egyesek nem ébrednek fel többé. A szép és csinos emberek 
boldogságszere elsősorban a tökéletes világ érzetét hivatott kelteni.  
 
Az úgynevezett Extasy generáció éjszakákon át monoton 
komputerzenére öröm mámorba vagy éppen a halálba táncolja 
magát. A techno- és a rave-zene szerepe nem lebecsülendő, mert az 
Extasy és ez a műfaj elválaszthatatlanok ebben a történetben.  
 
Az Extasy tökéletesen ismert vegyület, egy metil amfetamin molekula. 
Az Extasyt a németek szintetizálták a század elején és 
étvágycsökkentőnek akarták bevezetni, de az 50-es évekig nem 
használták. Majd egyszer csak megjelent Amerikában, aztán átterjedt 
Európába, de ezidáig nem jelentett veszélyt. Kb. 4-5 éve jelent meg 
Angliában, ahol tömegesen kezdték használni. A kedvelt, sokáig 
ártalmatlannak tűnő pirulákról végérvényesen bebizonyosodott, hogy 
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hatásuk kiszámíthatatlan, egyesek az "orosz ruletthez" hasonlítják. 
Egy müncheni drogspecialista megállapítása szerint már az egyszeri 
fogyasztás is halálos lehet. Az Extasy stimulálószer, mely az éberségi 
állapotot elnyújtja és fokozott kellemes érzéssel jár, kellemes aktivitási 
érzéssel. Speciálisan ezt "Love drog-nak" nevezik, vagyis 
szerelemdrognak.  
Nem olyan értelemben mintha fokozná a nemi képességet, hanem az 
embert szociabilisabbá teszi. Az Extasynak több neve is van. 
Nyugaton Cadilac, Adam vagy egyszerűen csak E-ként emlegetik. 
Itthon bogyónak hívják a dealerek. A világon eddig összesen 70-en 
haltak meg a fogyasztásától, de számos olyan halálesetről is tudunk, 
ahol más drogokkal keverve nem volt egyértelmű, hogy a halált ez a 
stimulálószer okozta. Az Extasy tabletta majdnem olyan, mint egy 
gyógyszer. Itthon legtöbbször fehér, fele olyan méretű, mint egy 
Kalmopyrin. Külföldön a szivárvány minden színében kapható. A 
hatóanyag nyilván ugyanaz, mivel ezt a szert egyetlen gyógyszergyár 
sem gyártja, nem is gyárthatja. Nem hivatalos gyógyszer, sehol 
nincsen javallata, tehát nincsenek ellenjavallatok sem, olyan 
értelemben, mint egy gyógyszernek. Az Extasy illegális drog.  
Házi laboratóriumokban, fészerekben készítik, valamilyen tablettázó 
gépeken. Ennek megfelelően senki sem tudja, hogy milyen 
adagolásban készülnek, mennyire megbízható az a laboratórium, 
ahonnan kikerül.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogy jut el az Extasy élvezője a paradicsomba?  
 
Először is remegést érez a végtagjaiban, a pulzusa szaporább 
egyenes arányban a technozene basszusának taktusával, mely kb. 
150 ütés percenként. A fogyasztó pupillái kitágulnak, 
testhőmérséklete emelkedik, sőt a 41 fokos láz sem ritkaság. Ha 
valaki ebben az állapotban nem fogyaszt kellő folyadékot hősokkot 
kaphat. További lehetséges életveszélyes következmények: 
szívritmuszavar, idegsokk és veseelégtelenség.  
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A 20. század második felében a fiatalokat a Beatles kellemes 
dallamai, majd ennek követői a Spice Girls zenéje nagyon vonzotta, 
melyet rögtön összekapcsoltak a droghasználattal.  Ennek 
magyarázata az, hogy a „Yellow submarine” című dalban 
egyértelműen felfedezhető a sárga kapszulákban kapható 
amfetaminkészítmények hatása. 

 
A  SPEED 

 
Az amfetaminok egy fajtája, mesterséges úton állítják elő. 
Napjainkban a diszkók és a különböző party-k (rave, trance acid) 
egyik népszerű kábítószere, használata széles körben elterjedt.  
Előfordul fehér, sárga vagy rózsaszín por, ill. tabletta formájában.  
Leggyakrabban orron keresztül szívják fel, de előfordul, hogy kávéba, 
egyéb italba keverik. Ritkán vénásan, feloldva juttatják a szervezetbe.  
Hatása kb. 10-30 percen belül jelentkezik, fokozza a szívműködést, 
az anyagcserét, közben izzadás, felhevülés jelentkezik, 
mozgáskényszer, szájszárazság lép fel. Növeli az agresszivitást, 
hallucinációkat okozhat. Testsúlycsökkenést idéz elő.  
Rendkívül veszélyes lehet, mert fennáll a szívinfarktus vagy az 
agyvérzés veszélye, ilyenkor azonnali orvosi beavatkozásra van 
szükség! 

 
AZ AMFETAMIN SZÁRMAZÉOK   
 
(MDMA, MBDB, MDA, MDE, MTA, PMA…stb.) 
 
Az amfetaminabúzus legenyhébb formája az, amikor a diákok 
amfetamin tablettával "készülnek" vizsgáikra.  
Ez a gyorsabban elsajátított tudás kevésbé maradandó, az amfetamin 
származékok tartós használata során a fáradtság áttörheti a 
gyógyszerhatást és leblokkol a vizsgázó. Ebből a diákrétegből 
kerülnek majd ki azok a fiatalok, akik rászoknak az amfetamin-
származékok rendszeres használatára. Ezután lassan emelik a 
dózist, kialakul a függőségi állapot, röviden: toxikománná válik nagyon 
sok diák.  
 
A sportolók doppingolásának kérdése sokszor napjainkban is a 
reflektorfénybe kerül, és egy-egy olimpiai játék vagy, Tour de France 
alkalmával a napisajtó is tele van doppinghírekkel. Ezek az újsághírek 
sokszor tragikus esetekről számolnak be, hiszen előfordult már, hogy 
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a kerékpározó a verseny közben halálozott el. Ez teljesen érthető, ha 
figyelembe vesszük, hogy az amfetamin-származékok a fáradtság 
érzését elnyomják, és a versenyző nem vesz tudomást arról, hogy a 
szervezete a végsőkig kimerült. 
  
A dopping legnagyobb veszélye éppen abban rejlik, hogy a fáradtság 
természetes érzését, a szervezet kimerítéssel szembeni védekező 
reakcióját elnyomja. A sokszor figyelmeztető események ellenére, a 
doppingszerek között az amfetamin-származékok kiemelkedő helyet 
foglalnak el, és ezekből nagyon komoly mennyiség fogy el egy-egy 
világverseny alkalmával.  
 
A testépítők által használt egyes fehérjekoncentrátumok (anabolikus 
szteroidok) is nagyon veszélyesek, mert: 
 
� zavart okozhatnak a normális testi fejlődésben, növekedésben, 
� a nőknél férfias külső jegyek fordulhatnak elő, 
� károsítják a májat és a keringési rendszert.  
 
Tudnunk kell azt is, hogy a szteroidokkal szemben, a kábítószerekhez 
hasonló függőség is kialakulhat, annak ellenére, hogy a túlzott 
fogyasztásuk gyakran jár egészségügyi problémákkal, valamint 
idegességgel és ingerlékenységgel. 
 
A kialakult függőség következtében a személyek jelentős anyagi 
áldozatot hoznak annak érdekében, hogy hozzájussanak a szerhez, 
mert sokat szenvednek az elvonási tünetek okozta hangulati 
változásoktól, fáradtságtól, nyugtalanságtól, étvágytalanságtól és 
csökkent szexuális tevékenységtől. A legsúlyosabb megvonási 
tünetek közé tartozik a depresszió, amely gyakran vezet öngyilkossági 
kísérlethez.  
 
Az amfetamin jelenség megjelent a gépjárművezetők, elsősorban a 
teherautó-sofőrök körében is, mivel hatását tekintve a 
fáradtságérzetet elnyomja, ezért pihenés nélkül hosszabb utat tud 
megtenni a fogyasztója. A feketekereskedelem  90 %-a a teherautó 
állomásokra,  benzinkutakra, kávézókra és vendéglőkre 
koncentrálódik.  
 
Az amfetamin származékok szájon át történő, azaz „gyógyszeres” 
szedésén kívül ismeretes az intravénás amfetaminabúzus is, 
amelynek kizárólagos célja az eufória élményének átélése. A 
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fogyasztó elsősorban metamfetamint injektál a szervezetébe, mely 
ebben az esetben igen masszív dózisnak felel meg, hatása éppen 
ezért nagyon kiszámíthatatlan lehet. E szer használói közül kerülnek 
ki későbbiekben elsősorban a heroinfogyasztók népes tábora.  

 
ÖSSZEFOGLALÁSKÉNT MEGÁLLAPÍTHATJUK: 
 
A kábítószerek súlyos, maradandó, gyakran visszafordíthatatlan 
egészségügyi következményeket okoznak a fogyasztó szervezetében, 
melyek könnyen vezethetnek halálhoz.  
 
Fontos tudni azt is, hogy a kábítószer-függőség csak nagyon 
nehezen, viszonylag kis eredménnyel gyógyítható. A sikeres 
gyógykezelés legfontosabb eleme a beteg akaratereje. Mindezen idő 
alatt pokoli "kínokat" él át a beteg, amely elviselhetetlen fájdalmakban 
jelentkezik.  
 
Sajnos a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a kemény drogos 
jelzővel is illetett kábítószer-függők nagyon nagy, több mint 90 %-a a 
gyógykezelést követően visszaesik, tehát csak egy ideig absztinens, s 
ha esetleg ismételten valamilyen trauma, megrázkódtatás éri, újra 
fogyasztóvá válik.  
 
A fentiek tudatában tehát csak egyetlen módon kerülhetők el a 
kábítószer- élvezet veszélyei, akkor, ha az egyén 
 

határozottan elutasítja bármilyen kábító hatású anyag, illetve 
kábítószer akár csak egyszeri kipróbálását is!  

 
Az előbbiekben leírtakon kívül meg kell említeni azt a tényt is, hogy a 
kábítószerekkel összefüggésben a kábítószerekkel kapcsolatos 
visszaéléseket a törvény büntetni rendeli, így az ezzel kapcsolatos 
jogszabályt a Btk.282., 282/A., 282/B., 282/C., 283., 283/A. §-ai 
tartalmazzák, melyet e fejezet végén találhatnak meg. 
   
Az 1/1968. (V. 12.) BM-EüM együttes rendelet a kábítószer 
termelésének, gyártásának, felhasználásának, forgalomba 
hozatalának, raktározásának és használatának szabályait 
tartalmazza. 
 
Az 1971. évi bécsi egyezmény alapján a 4/1980. (VI. 24.) Eü-BM. 
együttes rendelet I-II-III-IV. számú jegyzéke tartalmazza a veszélyes 
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pszichotróp anyagokat, míg a 272/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet a 
kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához is használt 
vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységeket szabályozza.   
Járművezetés kábítószer hatása alatt 
 
A KRESZ 4. § (1) bekezdése a 
járművezetés személyei feltételeit 
részletesen taglalja és kimondja, hogy 
járművet az vezethet, aki (….) a vezetési 
képességekre hátrányosan ható  szer 
befolyása alatt nem áll, tehát ez esetben a 
kábítószer is ebben a fogalomkörbe 
tartozik.   
 
A kábítószeres befolyásoltságot, mint a vezetés biztonságát 
veszélyeztető esetet a Btk.188. §-a szankcionálja, melyről már 
az alkohol témakörénél említést tettünk. E miatt csak az (1) 
bekezdést elevenítjük fel, mely törvény értelmében a jogalkotó 
büntetni rendeli azt a személyt, aki  
 
„Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre 
hátrányosan ható szer befolyása alatt vasúti vagy légi járművet, 
valamint gépi meghajtású járművet vagy úszó munkagépet, avagy 
közúton gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el, és egy 
évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő.”  
 
A drogfogyasztás megelőzését szolgáló prevenciós lehetőségek 
a családban: 
 
• A jó és kiegyensúlyozott családi háttér kiemelten fontos a 

szenvedélybetegségek, ill. a drogozás visszaszorításában. Nem 
szabad ezért megfeledkezni arról, hogy minden gyermek 
nevelése egyéni bánásmódot kíván, hiszen minden gond és 
probléma türelemmel, sok-sok odafigyeléssel és szeretettel 
megoldható.  

• A szülőknek nem szabad elkövetniük azt a hibát, hogy szeretet 
helyett türelmetlenséget, nemtörődömséget közvetítenek 
gyermekeik felé. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nemcsak a 
kisgyermeknek van szükséges az otthon melegére, a szeretetre, 
hanem a serdülőnek, a fiatal felnőttnek is!  
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• A család védő tényezői: a törődés, a mindennapi pozitív 
értékelés, bátorítás a tudás megszerzésére, a meleg támogató 
légkör, a nevelő, védelmet nyújtó, világos elvárásokat élő, a 
felelősséget és a munkát megosztó tevékenységével sikeresen 
átsegíti a fiatalt a mindennapi problémákon, a feszültségek 
feloldásában, hogy a megoldatlan gondok elől ne a droghoz 
meneküljön.   

• A szülőben és esetlegesen a nevelőben a gyermek támaszt, 
védelmet keres, ezért tőle biztató, jó szavakat vár, nem 
korholást, szidást és bántalmazást.  

• Ha a gyermek megtapasztalja azt, hogy pozitív és erősítő 
kapcsolat veszi körül, amely a legegyszerűbb hétköznapi 
helyzetekben és a gondokban is megnyilvánul, figyelemmel 
kísérik élete eseményeit, maga fogja feltárni gondolatait, 
könnyebbé teszi környezete is iskolai kapcsolatait.  

• Ellenkező esetben magába zárkózik, elfordul a családi otthontól 
és olyan baráti társaságot keres, ahol megértésre talál. Ez 
magában hordozza azt veszélyt is, hogy esetlegesen olyan 
pótszerekhez folyamodik, amely számára örömérzetet nyújt és  
pillanatnyilag átsegíti a gondokon.  

• Nem kétséges tehát, hogy a szenvedélybetegségek és 
kábítószer-fogyasztási folyamatban a fő hangsúly az elsődleges 
prevencióra irányul, amelynek szerepe a családokra hárul. Csak 
ezt követheti azon másodlagos, esetlegesen a harmadlagos 
prevenciós lehetőségek, amelyek segíthetnek megoldani a 
kábítószer-problémát.  

• Ezért mindig kísérjük figyelemmel gyermekeink stresszhatást 
kiváltó okait: (rossz időbeosztás, a kikapcsolódás hiánya, 
unalom, céltalanság, betegség.) 

• A stressz elkerülésére mindig jegyezzük le a kiváltó okot és 
milyenek rá a reakciók. Ezután keressünk olyan alternatívákat, 
amellyel elkerülhetők ezek a helyzetek, illetve az elkerülhetetlen 
helyzeteket ezáltal tudjuk kezelni. (zenehallgatás, meditáció, 
gyógynövénykészítmények…stb.) 

• Amennyiben a szülő (nevelő) úgy gondolja, hogy biztatásra vagy 
támogatásra van szüksége gyermekének, forduljanak olyan 
ismerőshöz, baráthoz, akiben megbíznak, illetve szakemberhez. 
(Nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szakszolgálatok, 
pszichológiai szakrendelés…stb.)  

• Beszélgessen el gyermekével a leggyakrabban előforduló 
drogokról és azok hatásairól.  
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• Tanítsa meg gyermekét arra, hogy joga van visszautasítani ha 
káros hatású anyaggal kínálják meg (cigaretta, alkohol, 
kábítószer).  

• Ha a gyermek buliba indul, tájékozódjon mindig arról, hogy hová 
kikkel megy, ki lesz még ott, lesznek-e szülők is…stb.  

• Legyen nagyon következetes a hazaérkezés időpontjával 
kapcsolatban! Az sem árt, ha esetleg gyermekét elkíséri, vagy a 
késői időpontban érte megy a buli helyszínére. 

• A kábítószer-fogyasztás korai felismerése nagyon nehéz, ezért 
sajnos a szülők legtöbbször későn értesülnek gyermekük 
fogyasztásáról. A problémára ezért haraggal, szidással és 
veréssel reagálnak. Bűntudatot, tehetetlenséget éreznek, ezért 
sokszor nem is tudják, hogy hová is forduljanak a problémával.  

• Fontos, ha kiderül, hogy gyermeke drogot fogyaszt, miután a 
hirtelen sokkon túljutott, azonnal keresse fel valamelyik kezelő 
intézetet (házi orvos, Drogambulancia, pszichológiai 
szakrendelés…stb.). 

• A kezelések sikeréről igyekezzen meggyőzni őt, hogy a hirtelen 
fellépő krízishelyzeteken túljusson (pánik, félelem, elvonási 
tünetek megjelenése…stb.). Bíztassa, bátorítsa, hogy sikerüljön 
megszabadulnia a kábítószerektől.  

 
Mit tegyünk sürgős esetben, eszméletlen állapotban? 
 
� Ne essünk pánikba! 
� Amennyiben a gyermek eszméletlen, fektessük stabil oldalfekvő 

helyzetbe, nehogy megfulladjon, illetve az esetleges hányadék 
kiürüljön a szájából! 

� Azonnal nyissunk ablakot, hogy friss levegővel teljen meg a 
helyiség! Különösen fontos ez, ha netán szerves oldószert 
használt a gyermek. Ezután azonnal hívjuk azonnal hívjunk 
orvost, illetve a mentőt!  

� A gyermeket semmiképpen se hagyjuk felügyelet nélkül!  
� Vegyük figyelembe, hogy gyermekünk miután visszanyerte 

eszméletét, nagyon rosszkedvű lesz! 
� A történteket csak a későbbiek során beszéljék meg, miután 

nyugodt körülmények közé kerültek! 
� Ne bántsa gyermekét! Az agresszív cselekedetek, a 

bántalmazás csak súlyosbítja a problémát!  
� Ne fogadja el gyermeke fogadkozásait, mert ezeket rendszerint 

csak elterelésképpen alkalmazza. A drogoktól való szabadulás 
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igen hosszú és buktatókkal teli úton halad, ezért egy percre se 
veszítse szem elől gyermekét! 

 
Hová fordulhatnak segítségért drog-problémáikkal? 
 
� Drogsegély vonalakhoz, 
� Drogambulanciákhoz, 
� Egyéb segítő intézményekhez, 
� Rehabilitációs otthonokhoz, 
� Jogsegély szolgálatokhoz, melyek egy részét a következő 

fejezetben, illetve a www. Droginfo.hu honlapon találhatják 
meg. 

 
Ajánlások az önkormányzatok részére a drog-fogyasztás 
megelőzésére 
 
� A drog-probléma megoldására alítsanak ki olyan egységes 

szemléletet, amelybe bevonják a szülőket, az iskolaszék tagjait, 
a diákönkormányzat képviselőit, a tanárokat és a közösségeket 
is. Várják el a tanintézetektől, hogy a pedagógiai programjukba 
építsék be a drog-megelőzéssel kapcsolatos programokat. 

� Tegyék lehetővé, hogy a fiatalok legátfogóbb drog-megelőzést 
segítő programok által tanulhassanak az iskolában. 

� Az iskolák céljai világosak és egyértelműen tükrözzék a 
megoldási stratégiákat.  

� A teljes körű egészségügyi és szociális szolgáltatásokat tegyék 
nélkülözhetetlenné. 

� Segítsék elő az iskola, a családok és a helyi közösségek 
kapcsolatának harmonikus működését. 

� Támogassák a tanuláshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
aktív támogatását, és segítsék az iskolák és az ifjúsági szervezet 
közötti kapcsolatot. 

� Biztosítsák, hogy a diákok megfelelő körülmények között 
sportolhassanak, kirándulhassanak és értelmesen tölthessék el 
a szabadidős tevékenységeiket. 

� Alakítsanak ki a helyi kulturális intézményekben olyan 
programokat, amelyek által a diákok motiváltakká válnak az 
egészségvédelem fokozott megőrzésére. 

� Támogassák a helyi „drogmentes” diszkók létrejöttét és 
működését. 
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� Vizsgálják meg, hogy a helyi média milyen tömegkommunikációs   
eszközökkel tud hatékonyan közreműködni a probléma 
megoldásban.  

 
A Btk. a kábítószerekkel való visszaélést az alábbiak szerint 
szankcionálja:  
 
Visszaélés kábítószerrel 
 

282. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az 
országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, 
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) A büntetés 
a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a 

bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg 
kábítószerfüggő személy felhasználásával, 

b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
jelentős mennyiségű kábítószerre 
követik el. 

(3) Aki 
a) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére 

irányuló előkészületet követ el, 
b) kábítószer előállításához szükséges anyagot, berendezést vagy 

felszerelést készít, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, az 
országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott 
bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik 
el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 
b) a (2) bekezdés a) pontja esetén bűntett miatt három évig 

terjedő szabadságvesztés. 
282/A. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal 

kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt 
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a) bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy 
felhasználásával, 

b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget 
felhasználva, 

c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-
végrehajtási szervezet létesítményében 
követik el. 

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre követik el. 

(4) Aki 
a) az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre 

irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig, 
b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló 

előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott 
bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(6) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik 
el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 
b) a (2) bekezdés esetén bűntett miatt öt évig 

terjedő szabadságvesztés. 
282/B. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával 
kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, 
onnan kivisz, az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és két 
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, 
a) ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik 

életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál vagy átad, illetve 
ilyen személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz vagy azzal 
kereskedik, 

b) ha az elkövető oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület 
területén, illetőleg annak közvetlen környezetében kábítószert kínál, 
átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, 

c) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt 
bűnszövetségben követik el. 

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztés, ha 

a) a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre, 
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b) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott 
bűncselekményt bűnszövetségben, illetve hivatalos vagy közfeladatot 
ellátó személyként, e minőséget felhasználva 
követik el. 

(4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott 
bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett 
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személynek kábítószernek nem minősülő 
kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt, 
vagy ilyen személyt erre rábírni törekszik, bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(6) Az (1)-(5) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott 
bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. 

(7) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik 
el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 
b) a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés b) pontja esetén bűntett 

miatt öt évig 
terjedő szabadságvesztés. 

282/C. § (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert termeszt, 
előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország 
területén átvisz, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert kínál, átad, 
forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a 
(2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el. 

(4) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén öt évig, a (2) 
bekezdés esetén két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. 

(5) Ha a bűncselekményt a kábítószerfüggő személy csekély 
mennyiségre követi el, a büntetés vétség miatt 

a) az (1) vagy a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő 
szabadságvesztés, 

b) a (3) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés. 
283. § (1) Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, 
a) aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, 

előállít, megszerez vagy tart [282. § (5) bek. a) pont], 
b)-d) 
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e) az a kábítószerfüggő személy, aki 
1. jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját 

használatára termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, 
onnan kivisz, az ország területén átvisz [282/C. § (1) bek. és (5) bek. 
a) pont], 

2. 
f) az a kábítószerfüggő személy, aki az e) 1. alpontban 

meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben - kétévi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - más 
bűncselekményt követ el, 
feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy 
legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító 
kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, 
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt. 

(2) 

Visszaélés kábítószer-prekurzorral 

283/A. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott 
engedély nélkül vagy engedély kereteit túllépve kábítószer-prekurzort 
tart, forgalomba hoz, az Európai Közösség vámterületére behoz, 
onnan kivisz, vagy kábítószer-prekurzorral közvetítő tevékenységet 
végez, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) Nem büntethető, aki - mielőtt a kábítószer készítését elősegítő 
tevékenysége a hatóság tudomására jutott volna - a cselekményét a 
hatóság előtt felfedi, a birtokában lévő kábítószer-prekurzort a 
hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a kábítószer készítésének 
elősegítésében részt vevő más személy kilétének megállapítását. 
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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 korosztály a középiskolás fiatalok rétege.  

 
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 bcs., 2008. 
368 bcs., 2009: 246 bcs.). 

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.  
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- A bűnmegelőzés eszközeivel, tervszerű felvilágosító munka 
keretében küzd a keresleti oldal visszaszorítása érdekében (pld.: 
D.A.D.A. Ellenszer, Beccaria, Iskola Rendőre programok).  

 

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 
súlyosságát megállapító előzetes állapotfelmérést a pszichiátriai és az 
addiktológiai szakmai irányelvekben és módszertani levelekben 
meghatározott követelményeknek megfelelően kell elvégezni. 



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

326 

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 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. 
Amennyiben nem tudja az okiratot bemutatni, vagy a jelzett 
bűncselekményt az idő alatt elkövette az eljárás folytatódik. 
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42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet 

a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot 
kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás 

szabályairól 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi 
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. 
rendelet 1. § a) pontjában, valamint a szociális és munkaügyi 
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. 
rendelet 1. § d) pontjában foglalt feladatkörünkben eljárva - az 
igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és n) pontjában foglalt 
feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, valamint 
a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük: 

1. § Ezt a rendeletet kell alkalmazni, ha a büntetőeljárás hatálya 
alatt álló kábítószer-élvező személlyel (a továbbiakban: érintett 
személy) szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Btk.) 283. § (1) bekezdésében 
meghatározott büntethetőséget megszüntető okra tekintettel a 
nyomozás felfüggesztésének, a vádemelés elhalasztásának, illetve az 
eljárás felfüggesztésének lehet helye. 

2. § (1) Az érintett személy a kábítószer-függőséget gyógyító 
kezelést, kábítószer-használatot kezelő más ellátást vagy megelőző-
felvilágosító szolgáltatást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) 
megelőzően előzetes állapotfelmérésen vesz részt. Az addikció 
súlyosságát megállapító előzetes állapotfelmérést a pszichiátriai és az 
addiktológiai szakmai irányelvekben és módszertani levelekben 
meghatározott követelményeknek megfelelően kell elvégezni. 

(2) Az előzetes állapotfelmérést az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti 
egészségügyi szolgáltató pszichiátere, addiktológus szakorvosa vagy 
klinikai szakpszichológusa (a továbbiakban együtt: előzetes 
állapotfelmérést végző intézmény) végzi. 

(3) Ha az érintett személy kábítószer-függőségét a büntetőeljárás 
során igazságügyi orvosszakértő megállapította, a vélemény 
kiadásától számított hat hónapon belül a szolgáltatás előzetes 
állapotfelmérés nélkül megkezdhető. Ha a hat hónapos időtartam alatt 
a szolgáltatás nem kezdődik meg, az érintett személynek előzetes 
állapotfelmérésen kell részt vennie. Ha az előzetes állapotfelmérés a 
korábbi igazságügyi orvos szakértői vélemény eredményétől eltér, 
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erről az előzetes állapotfelmérést végző intézmény tájékoztatja a 
büntetőügyben eljáró bíróságot, ügyészt, illetve nyomozó hatóságot. 

(4) Az az érintett személy, akinél a kábítószer-függőséget a 
büntetőeljárás során igazságügyi orvosszakértő megállapította - 
figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra -, csak kábítószer-
függőséget gyógyító kezelésen vehet részt. 

3. § (1) Ha a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a 
továbbiakban: Be.) 266. § (6) bekezdése alapján a bíróság az eljárást 
felfüggeszti, a bíróság, vagy ha a Be. 222. § (2) bekezdése alapján az 
ügyész a vádemelést elhalasztja, a pártfogó felügyelő tájékoztatja az 
érintett személyt az előzetes állapotfelmérést végző intézményekről, 
illetve a 2. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a kábítószer-
függőséget gyógyító kezelést nyújtó egészségügyi intézményekről. 

(2) Ha a Btk. 283. § (1) bekezdésében meghatározott 
büntethetőséget megszüntető okra tekintettel a nyomozás 
felfüggesztésének lehet helye, az eljáró nyomozó hatóság a 
megalapozott gyanú közlését követően tájékoztatja az érintett 
személyt az előzetes állapotfelmérést végző intézményekről, illetve a 
2. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a kábítószer-
függőséget gyógyító kezelést nyújtó egészségügyi intézményekről. 

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást követően az eljáró 
nyomozó hatóság az érintett személy részére az 1. mellékletnek 
megfelelő tanúsítványt állít ki, amely az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) az érintett személy családi és utónevét (születési családi és 
utónevét), születési helyét és idejét, állandó lakcímét, anyja születési 
családi és utónevét, 

b) az eljáró nyomozó hatóság megnevezését és az ügyszámot, 
c) tájékoztatást, miszerint az érintett személlyel szemben a Btk. 

282-282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel 
bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás van 
folyamatban, de a Btk. 283. § (1) bekezdésére tekintettel az érintett 
személlyel szemben a nyomozás felfüggesztésének lehet helye, 

d) ha az érintett személy kábítószer-függőségét a büntetőeljárás 
során igazságügyi orvosszakértő megállapította, az erre történő 
utalást, 

e) a kiállítás helyét és dátumát, a kiállításra jogosult nevét és 
aláírását, valamint az eljáró nyomozó hatóság bélyegzőjét. 

4. § (1) Az előzetes állapotfelmérést végző intézmény az érintett 
személyt írásban tájékoztatja az állapotfelmérés eredményéről és a 
szolgáltatás indokolt formájáról, valamint a szolgáltatást nyújtó 
intézményekről. 
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(2) Az érintett személy a szolgáltatást a szolgáltatás nyújtására 
jogosult intézmények bármelyikénél igénybe veheti. A lakóhely szerint 
illetékes, területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi 
szolgáltató az érintett személy fogadását és ellátását nem tagadhatja 
meg. A szolgáltatást az érintett személy jelentkezésétől számított 
tizenöt napon belül meg kell kezdeni. 

(3) Ha az érintett személy más ügyben büntetés-végrehajtási 
intézetben fogva van, az igazságügyi és rendészeti miniszter 
utasításában kijelölt büntetés-végrehajtási intézet (ideértve a 
büntetés-végrehajtási egészségügyi intézetet is) gondoskodik az 
előzetes állapotfelmérésről, valamint a szolgáltatásról. 

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti érintett személy pártfogó felügyeletét 
elrendelték, a fogvatartást foganatosító szerv a székhelye szerint 
illetékes területi igazságügyi hivatal pártfogó felügyelői szolgálatát 
értesíti az érintett személy kötelezettsége végrehajtásának 
megkezdéséről, folytatásáról vagy félbeszakításáról, illetve a 
kötelezettsége teljesítésének, végrehajthatóságának akadályáról, 
valamint a szolgáltatás befejezéséről. 

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakat a javítóintézeti nevelésben 
részesülő, valamint azon érintett személy esetében is megfelelően 
alkalmazni kell, akinek előzetes letartóztatását külön jogszabály 
alapján javítóintézetben kell végrehajtani. 

5. § (1) A szolgáltatást a választott intézmény a szakmai 
irányelvekben és módszertani levelekben meghatározott 
követelményeknek megfelelően nyújtja. 

(2) A szolgáltatás időtartama kéthetenként átlagosan két óránál 
kevesebb nem lehet. 

(3) A szolgáltatás folyamatos, ha két megjelenés között legfeljebb 
harminc nap telt el. Amennyiben elháríthatatlan, az érintett személy 
önhibáján kívül felmerülő, igazolt külső ok miatt két megjelenés között 
harminc napnál hosszabb idő telik el, úgy a harminc napot meghaladó 
időtartam a Btk. 283. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamba 
nem számít be, de a szolgáltatás folyamatosságát nem szakítja meg. 

6. § (1) Az érintett személy a szolgáltatás megkezdésekor 
bemutatja a 3. § (3) bekezdése szerinti tanúsítványt, az ügyésznek a 
nyomozás felfüggesztéséről vagy a vádemelés elhalasztásáról szóló 
határozatát, illetve a bíróságnak az eljárás felfüggesztéséről szóló 
végzését. 

(2) A szolgáltatást nyújtó intézmény az érintett személy első 
megjelenésekor hitelt érdemlően meggyőződik az érintett személy 
személyazonosságáról, valamint a dokumentációban rögzíti a 
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büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság 
megnevezését és az ügyszámot. 

(3) A szolgáltatás megkezdéséről a szolgáltatást nyújtó intézmény 
értesíti a büntetőügyben eljáró bíróságot, ügyészt, illetve nyomozó 
hatóságot, továbbá - ha az érintett személy pártfogó felügyelet alatt áll 
- az illetékes területi igazságügyi hivatal pártfogó felügyelői 
szolgálatát. 

(4) A szolgáltatás nyújtása során keletkezett adatokat az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény előírásai 
szerint kell kezelni. 

7. § (1) Ha a választott szolgáltatást nyújtó intézmény (e § 
alkalmazásában a továbbiakban: elbocsátó intézmény) az érintett 
személy részére az állapotának megfelelő, indokolt szolgáltatást nem 
tudja nyújtani, az érintett személy részére a szolgáltatás végzését 
megtagadja. 

(2) Az elbocsátó intézmény az (1) bekezdés szerinti döntéséről az 
érintett személyt és - amennyiben az érintett személy pártfogó 
felügyelet alatt áll - az illetékes területi igazságügyi hivatal pártfogó 
felügyelői szolgálatát írásban tájékoztatja. 

(3) Az elbocsátó intézmény a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban 
köteles a szolgáltatást nyújtó intézmény megváltoztatásának 
szükségességét megindokolni, és az általa az érintett személy 
részére nyújtott szolgáltatás időtartamát igazolni. Az intézmény az 
érintett személy számára zárójelentést vagy azzal tartalmilag egyező 
ellátási összefoglalót ad. 

(4) Az elbocsátó intézmény az érintett személyt az Eütv. 126. § (2) 
bekezdése szerint tájékoztatja, hogy az állapotának megfelelő 
szolgáltatást mely intézményben veheti igénybe. 

8. § (1) Ha az érintett személy a szolgáltatást más intézményben (e 
§ alkalmazásában a továbbiakban: befogadó intézmény) veszi 
igénybe és a tájékoztatás adásától számított tizenöt napon belül ott 
jelentkezik, továbbá a szolgáltatás igénybevételét folytatja, az 
intézményváltás miatt kiesett idő a Btk. 283. § (1) bekezdésében 
meghatározott időtartamba beleszámít. 

(2) Ha az érintett személy a befogadó intézményben a tájékoztatás 
adásától számított tizenöt nap eltelte után, de harminc napon belül 
jelentkezik, az intézményváltás miatt kiesett idő tizenöt napot 
meghaladó része a Btk. 283. § (1) bekezdésében meghatározott 
időtartamba nem számít bele, de a szolgáltatás folyamatosságát nem 
szakítja meg. 
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(3) Ha a befogadó intézmény azt állapítja meg, hogy a szolgáltatás 
folyamatossága megszakadt, és az igazolást nem tudja kiadni, erről 
az érintett személyt, valamint - ha az érintett személy pártfogó 
felügyelet alatt áll - az illetékes területi igazságügyi hivatal pártfogó 
felügyelői szolgálatát tájékoztatja. A szolgáltatás folyamatosságának 
megszakadásáról a befogadó intézmény a büntetőügyben eljáró 
bíróságot, ügyészt, illetve nyomozó hatóságot is értesíti. 

(4) Az érintett személy részére a 10. § szerinti igazolást az az 
intézmény állítja ki, amelynél a Btk. 283. § (1) bekezdésében 
meghatározott időtartam lejárt. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott intézmény a 10. § szerinti 
igazolást akkor is kiállítja, ha az érintett személy a szolgáltatás 
igénybevételét az eljárás felfüggesztését [Be. 266. § (6) bekezdés] 
vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. § (2) bekezdés] 
megelőzően kezdte meg. 

9. § Az érintett személy - a 4. § (3) bekezdése szerinti személy 
kivételével - a szolgáltatást nyújtó intézményt két alkalommal 
megváltoztathatja, ebben az esetben a 7-8. §-ban foglaltak 
megfelelően irányadóak. Az intézmény megváltoztatására ezt 
meghaladóan csak a bejelentett lakóhely megváltozása esetén van 
lehetőség. 

10. § (1) A szolgáltatást nyújtó intézmény az érintett személy 
szolgáltatáson való részvételéről a 2. mellékletnek megfelelő igazolást 
állít ki öt eredeti példányban, amely közokiratnak minősül. Az igazolás 
egy eredeti példánya az egészségügyi dokumentáció része. Az 
érintett személy az igazolás négy példányát kapja kézhez. 

(2) Az igazolás tartalmazza az érintett személy természetes 
személyazonosító adatait, a büntetőügyben eljáró bíróság, 
ügyészség, illetve nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőügy 
számát, az alkalmazott szolgáltatás formáját, annak időtartamát, 
összegzést, a szolgáltatást nyújtó személy, valamint a felelős szakmai 
vezető aláírását és bélyegzőjének lenyomatát. Ha a szolgáltatás 
igénybevétele több intézményben történt, úgy mindegyikre 
vonatkozóan fel kell tüntetni az intézmény megnevezését és a 
szolgáltatás időtartamát. 

(3) Az érintett személy az igazolás egy példányát benyújtja a 
büntetőügyben eljáró bírósághoz, ügyészhez, illetve nyomozó 
hatósághoz, továbbá - ha pártfogó felügyelet alatt áll - az illetékes 
területi igazságügyi hivatal pártfogó felügyelői szolgálatához. 

(4) A szolgáltatás befejezéséről a szolgáltatást nyújtó intézmény 
közvetlenül is értesíti a büntetőügyben eljáró bíróságot, ügyészt, 
illetve nyomozó hatóságot, továbbá - ha az érintett személy pártfogó 
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felügyelet alatt áll - az illetékes területi igazságügyi hivatal pártfogó 
felügyelői szolgálatát. 

(5) A szolgáltatás az előzetes állapotfelmérést is ideértve az érintett 
személy részére térítésmentes. 

11. § Az egészségügyi miniszter, a szociális és munkaügyi 
miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter az általa 
vezetett minisztérium honlapján negyedévente közzéteszi az előzetes 
állapotfelmérést végző intézmények, valamint a szolgáltatást nyújtó 
intézmények jegyzékét. 

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép 
hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő szolgáltatás tekintetében 
is alkalmazni kell. 

 
142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető 
tevékenységekről 

 
A Kormány a New Yorkban 1961. március 30-án kelt, és az 1965. 

évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett „Egységes Kábítószer 
Egyezmény”, továbbá az annak módosításáról és kiegészítéséről 
szóló, Genfben 1972. március 25-én kelt, és az 1988. évi 17. 
törvényerejű rendelettel kihirdetett, a fenti egyezményt kiegészítő 
Jegyzőkönyv (a továbbiakban együtt: Kábítószer Egyezmény); a 
pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. február 21. napján 
aláírt egyezményt (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény) kihirdető 
1979. évi 25. törvényerejű rendelet; valamint az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott 
forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt 
Egyezményét kihirdető 1998. évi L. törvény végrehajtása érdekében; 
továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) 
bekezdésének a) és k) pontjaiban; valamint az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény 19. §-a (3) 
bekezdésének és 24. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban 
foglaltakra; illetve az Európai Unió Tanácsának a kábítószerek 
tárgyában meghozott jogi aktusaira figyelemmel, a következőket 
rendeli: 

Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 
1. 



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

333 

2. állatgyógyászati intézmény: állatkórház, állatklinika, állatorvosi 
rendelő, állatorvosi szakrendelő (rendelőintézet), állat-egészségügyi 
laboratórium; 

3. 
4. belföldi szállítás: olyan kábítószert, illetve pszichotróp anyagot 

tartalmazó szállítmány eljuttatása, amelynek a kiindulópontja- és 
végcélja egyaránt Magyarországon található; 

5. díszítő mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények 
termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről 
szóló jogszabályban meghatározott fogalom; 

6. egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott szolgáltató; 

7. elemzés: kábítószerek, pszichotróp anyagok és visszaélés 
szempontjából veszélyes új szerek fizikai, kémiai és egyéb 
jellemzőinek meghatározására, valamint a visszaélés szempontjából 
veszélyes szerek kóros élvezetre alkalmasságának megállapítására 
irányuló szakértői tevékenység; 

8. eltérítés: kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak az 
engedélyezett forgalomból az engedély nélküli forgalomba történő 
átirányítása; 

9. engedélyes: e rendelet szerinti valamely engedéllyel rendelkező 
természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, valamint az engedéllyel rendelkező 
intézetek, intézmények; 

10. étkezési mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények 
termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről 
szóló jogszabályban meghatározott fogalom; 

11. forgalmazás: a kábítószerek és pszichotróp anyagok anyagi 
ellenszolgáltatásért, vagy anyagi ellenszolgáltatás nélkül történő 
továbbadása (beszerzése, értékesítése, kereskedelme, elosztása) ide 
nem értve az anyagok exportját, importját, transzferét és tranzitját; 

12. gyártás: minden olyan művelet, amelynek eredményeként 
kábítószer, illetve pszichotróp anyag, illetve ezekből az anyagokból 
előállított készítmény jön létre, beleértve a csomagolást és 
átcsomagolást, valamint a laboratóriumi körülmények közötti 
előállítást is. Gyártásnak minősül az opioid alkaloidok elválasztása, az 
azt szolgáltató mák (Papaver Somniferum L. faj és rokon fajainak 
fajtái), valamint a kannabisz, illetve kannabisz gyanta elválasztása az 
azt szolgáltató kannabisz növényről; 

13. gyógyászati célú tevékenység: a kábítószerekkel és pszichotróp 
anyagokkal végzett, a gyógyszerkutatást, -fejlesztést, a gyógyszerek 
törzskönyvezését, valamint a gyógyszeres kezelés megvalósulását 
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célzó, az adott tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező szerv 
vagy személy által végzett tevékenység; 

14. 
15. import, export, transzfer és tranzitszállítás: kábítószereknek és 

pszichotróp anyagoknak az ország területére irányuló behozatala, az 
ország területéről való kivitele, és az ország területén - a leszállás 
nélküli légi forgalom kivételével - történő átszállítása; 

16. ipari mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények 
termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről 
szóló jogszabályban ekként meghatározott fogalom; 

17. kábítószer: az 1. számú melléklet 1. (a továbbiakban: K1) és 2. 
jegyzékén (a továbbiakban: K2) szereplő anyag, tekintet nélkül 
természetes vagy szintetikus eredetére; 

18. 
19. kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személy: a nem 

gyógyászati tevékenységi engedélyben, az eseti kutatási 
engedélyben, továbbá a 3. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban 
megjelölt személy, akire a kábítószer-felelősre vonatkozó előírások 
vonatkoznak, a 7. § (6) bekezdésben előírt speciális végzettség 
kivételével; 

20. kannabisz: a magok kivételével a kannabisz növény bármilyen 
elnevezéssel jelölt virágzó vagy termő ágvégződései, amelyekből a 
gyantát még nem vonták ki; 

21. kannabisz növény: minden kender, azaz Cannabis genushoz 
tartozó növény; 

22. kábítószer-felelős (helyettes): a tevékenységi engedély kiadását 
kérelmező szervezet vezetője által javasolt, az engedélyben kijelölt 
személy, aki a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott 
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátja, illetve felügyeli az 
engedélyesnél; 

23. klinikai vizsgálat: olyan, emberen végzett orvostudományi 
kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, 
farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás tulajdonságának 
megállapítására vagy igazolására, valamint nem kívánatos 
mellékhatásának megállapítására, felszívódásának, megoszlásának, 
metabolizmusának, kiválasztásának vizsgálatára irányul azzal a céllal, 
hogy a vizsgálati készítmény(ek) biztonságosságát és hatásosságát 
igazolja; 

24. kutatás: kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal és 
visszaélés szempontjából veszélyes új szerekkel végzett oktatási, 
elemzési, klinikai vizsgálat, orvostudományi és tudományos kutatási 
célú tevékenység; 
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25. magánállatorvos: a külön jogszabály szerinti magán-állatorvosi 
tevékenységet folytató állatorvos; 

26. mákszalma: a máknövény minden része; azonban a magok a 
tokból való kifejtés és tisztítás után nem minősülnek az 1. számú 
melléklet szerinti ellenőrzött szernek; 

27. nem gyógyászati célú tevékenység: a 13. pontban 
meghatározottól eltérő minden, a kábítószerekkel és pszichotróp 
anyagokkal végzett tevékenység; 

28. pszichotróp anyag: az 1. számú mellékletben (Pszichotróp 
anyagok 1., 2., 3., és 4. jegyzéke, röviden P1, P2, P3, P4) szereplő 
anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére; 

29. tengerentúli szállítás: Európán kívülre történő export vagy 
Európán kívülről történő import; 

30. termesztetés: tevékenységi és termesztetési engedély 
birtokában folytatható tevékenység, amelynek során az engedélyes 
szerződéses jogviszony alapján ipari mák termesztésével bíz meg 
mezőgazdasági termelőket; 

31. transzfer: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak az 
Európai Unió más országából a Magyar Köztársaság területére 
irányuló importja, illetve a Magyar Köztársaság területéről az Európai 
Unió más országába való exportja; 

32. visszaélés szempontjából veszélyes új szer: az engedély nélküli 
forgalomban megjelent anyagot tartalmazó szer, amelyről az 
elemzések, illetve egyéb adatok (fogyasztási szokások stb.) alapján 
feltételezhető, hogy bódultságot vagy tudatállapot módosulást 
eredményező, a központi idegrendszerre gyakorolt hatása miatt kóros 
élvezetre használják; 

33. 
34. oktatás: az 1. számú melléklet szerinti ellenőrzött szerek 

tényleges bemutatása, kizárólag egészségügyi és rendvédelmi 
szakemberek képzése, továbbképzése céljából; 

35. máknövény: a mák vagy ópiummák (Papaver somniferum L.) faj 
fajtáihoz, valamint a murvásmák (Papaver bracteatum Lindl.) faj 
fajtáihoz tartozó növény. 

 

A rendelet hatálya 

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed 
a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető, a 3. § (1) 

bekezdésben meghatározott tevékenységekre, 
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b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető 
tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra, 

c) visszaélés szempontjából veszélyes új szerek jegyzékbe vételi 
eljárására, 

d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi 
szolgáltató, valamint az állatgyógyászati intézmény és 
állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazó által 
történő megrendelésére, 

e) az e rendelet szerinti engedélyesnél, az egészségügyi 
szolgáltatóknál, továbbá az állatgyógyászati intézményeknél és 
állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóknál és 
magán-állatorvosoknál - a 26. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint - 
végzett kábítószer-rendészeti hatósági ellenőrzésre, valamint 

f) egészségügyi szolgáltatók, illetve állatgyógyászati intézmények 
által kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett klinikai 
vizsgálatok és orvostudományi kutatások engedélyezésére. 

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdés d) és f) pontja kivételével az 
egészségügyi szolgáltatókra nem terjed ki. 

(3) A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, 
forgalmazásának és felhasználásának rendjéről külön jogszabály 
rendelkezik. 

Engedélyek és engedélyezési eljárás 

3. § (1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártása, exportja, 
importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása, raktározása, tartása, 
átadása, használata, megsemmisíttetése, valamint a velük 
kapcsolatos kutatás, oktatás, továbbá a külön jogszabály szerint 
engedélyköteles kábítószerek és pszichotróp anyagok előállítására 
alkalmas növények termesztetése, valamint a velük kapcsolatos 
kutatás, oktatás - a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak, valamint az eseti 
kutatás kivételével - kizárólag tevékenységi engedély birtokában 
folytatható. Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti 
gazdálkodó szervezet kaphat. A gyógyászati és a nemgyógyászati 
célú tevékenységekre külön tevékenységi engedélyt kell kiadni. 

(2) Az állatgyógyászati intézmény, az állatgyógyászati készítmények 
kiskereskedelmi forgalmazója, valamint a magánállatorvos köteles a 
kábítószerrel vagy pszichotróp anyaggal végzett tevékenységét - 
annak megkezdése előtt legalább huszonkét munkanappal - a 
tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével, a 
kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személy megnevezésével, 
továbbá a cégjegyzékszámának, illetve a bírósági nyilvántartásba 
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történő bejegyzés, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági 
nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi 
számának, a működésre jogosító engedélyek adatainak (az engedély 
száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte és időbeli 
hatálya) megadásával, valamint a tárolóhely és a tárolási rend 
leírásával a rendőrségnek bejelenteni. 

(3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba 
veszi, és a nyilvántartásba vétel tényéről tíz munkanapon belül - 
visszavonásig hatályos - hatósági bizonyítványt ad ki, amelyről a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) 
Központot és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási 
Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) tájékoztatja. A hatósági bizonyítvány 
birtokosa a (2) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai 
megváltozásáról, illetve a tevékenység megszüntetéséről a 
rendőrséget öt munkanapon belül, írásban tájékoztatja. A hatósági 
bizonyítvány birtokosa az általa felhasznált kábítószerről és 
pszichotróp anyagról évente - összesített formában, minden év január 
31-ig - tájékoztatja az MgSzH területi szervét, és a rendőrséget. 

(4) A díszítőmák, illetve a kannabisz növény exportját, importját, 
illetve transzferét végző, továbbá a tisztítatlan mákszalma-
maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak 
tisztítását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése 
esetén köteles a tevékenységet - annak megkezdése előtt huszonkét 
munkanappal - a tevékenység jellegének és helyének pontos 
megjelölésével és a felelős személy megnevezésével az EEKH-nak 
bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy 
az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel 
számát. 

(5) Az EEKH a (4) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, 
és a nyilvántartásba vétel tényéről tíz munkanapon belül - 
visszavonásig hatályos - hatósági bizonyítványt ad ki, amelyről a 
rendőrséget tájékoztatja. A hatósági bizonyítvány birtokosa a (4) 
bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, 
illetve a tevékenység megszüntetéséről az EEKH-t öt munkanapon 
belül, írásban tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó 
szervezet az általa végzett tevékenység mennyiségi adatairól évente - 
összesített formában - tájékoztatja az EEKH-t. A tisztítás utáni 
mákszalma-maradványok kizárólag ópiátok kinyerésére tevékenységi 
engedéllyel rendelkező engedélyesnek adhatók át a 6. számú 
melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy kérelmezni kell az 
EEKH-tól a rendőrség felügyelete melletti megsemmisítést. 
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4. § (1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, továbbá az ipari és 
étkezési mák szalmája, valamint az ipari mák és - a kábítószer 
előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és 
felhasználásának rendjéről szóló jogszabályban ekként meghatározott 
- magas THC tartalmú kender vetőmagjának exportja, importja, 
transzfere esetén eseti exportengedélyt, illetve eseti importengedélyt 
is be kell szerezni a tevékenységi engedélyen túl. A díszítőmák és a 
kannabisz növény vonatkozásában eseti exportengedély, illetve eseti 
importengedély a 3. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel 
esetén kérelmezhető az EEKH-tól. 

(2) A kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, illetve a 
mákszalmának és az ipari mák vetőmagjának, valamint a kannabisz 
növénynek az ország területén történő átszállításához az exportáló, 
illetve importáló ország arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságának érvényes engedélye, valamint a szállítmány 
azonosítására alkalmas bizonylat szükséges, amelyet a szállító 
köteles a rendőrség vagy a vámhatóság ellenőrzése során bemutatni. 

(3) E rendelet 1. számú melléklete 3. jegyzékén (a továbbiakban: 
K3) szereplő anyagok gyártása, exportja, importja és 
megsemmisíttetése tevékenységi engedélyhez kötött, valamint eseti 
exportjuk, importjuk és transzferük negyedévenkénti bejelentésre 
kötelezett az EEKH-nak. A kábítószerek és pszichotróp anyagok és 
az 1. számú melléklet K3. jegyzékén szereplő anyagok 
megsemmisíttetéséhez a tevékenységi engedélyen túl eseti 
megsemmisítési engedélyt is be kell szerezni. 

(4) Az ipari mák termesztetője a tevékenységi engedély mellett a 
külön jogszabály szerint meghatározott eseti termesztetési engedélyt 
is köteles beszerezni. 

(5) Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és a visszaélés 
szempontjából veszélyes új szerekkel kutatást csak e tevékenység 
folytatására jogosító tevékenységi engedéllyel vagy egy adott 
vizsgálatra szóló eseti kutatási engedéllyel rendelkező szervezet vagy 
intézet folytathat. 

(6) A máknövény magjai - az ipari mák vetőmagjának exportja és 
importja kivételével - a tokból való kifejtés és tisztítás után nem 
minősülnek az 1. számú melléklet szerinti ellenőrzött szernek. 

(7) A kannabisz növény magjai - a kábítószer előállítására alkalmas 
növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának 
rendjéről szóló jogszabályban ekként meghatározott magas THC 
tartalmú kender vetőmagjának exportja, importja és transzfere 
kivételével - nem minősülnek az 1. számú melléklet szerinti ellenőrzött 
szernek. 
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5. § (1) A 3. § (1) bekezdése, illetve a 4. § (1)-(4) bekezdése szerinti 
engedélyek iránti kérelemről az EEKH dönt. 

(2) Az EEKH a határozatát közli 
a) az exportra, importra irányuló tevékenységi engedély iránti 

kérelem esetén a Vám- és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnokságával; 

b) az állatgyógyászati készítményekkel, illetve kábítószer 
előállítására alkalmas növények termesztésével, forgalmazásával 
összefüggő tevékenységre vonatkozó kérelem esetén az 
agrárpolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter). 

A gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadásával 
kapcsolatos szabályok 

6. § (1) Az engedélyes kizárólag a gyógyászati célú tevékenységi 
engedélyben megjelölt tevékenységek folytatására jogosult. 

(2) E rendelet 1. számú mellékletének P1 jegyzékébe foglalt 
pszichotróp anyagok gyógyászati célra nem hozhatók forgalomba, 
felhasználásuk csak kutatási célra engedélyezhető. 

7. § (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) ha a kérelmező gazdálkodó szervezet: megnevezését, 

székhelyét, telephelyét, fióktelepét, adószámát, 
b) ha a kérelmező kutatási vagy oktatási, illetve kutatási és oktatási 

tevékenységet végző szervezet, intézmény: annak megnevezését, 
székhelyét, telephelyét, 

c) a folytatni kívánt tevékenységgel érintett kábítószerek vagy 
pszichotróp anyagok e rendelet 1. számú melléklete szerinti 
megnevezését, 

d) a kérelmezett tevékenység megnevezését, folytatásának helyét 
(telephely, fióktelep címét), 

e) feldolgozás esetén a kiinduló anyag, az előállított termék 
megnevezését és tervezett mennyiségét az ellenőrzött hatóanyagra 
számítva, 

f) a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese nevét. 
(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) a gazdálkodó szervezet jegyzésére vagy képviseletre jogosult 

tagjának és a kábítószer felelős, valamint helyettese ügyvéd által 
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés 
során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles másolatát, 

b) ha a kérelmező gazdasági társaság, annak cégjegyzékszámát, 



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

340 

c) ha a kérelmező nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó 
szervezet, a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés számát, 
költségvetési szerv esetén törzskönyvi számát, 

d) 
e) a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese nevét, valamint 

a végzettségét igazoló oklevél hitelesített másolatát, 
f) a humán gyógyszerkészítmény gyártására, illetve 

nagykereskedelmére, valamint az állatgyógyászati 
gyógyszerkészítmény gyártására, kereskedelmére vonatkozó 
engedély hiteles másolatát, illetve a tevékenység körébe tartozó, 
jogszabályban meghatározott más hatósági engedélyt vagy igazolást, 

g) a gazdálkodó szervezet üzemének, illetve érintett üzemrészének 
és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végző szervezet, 
intézmény laboratóriumának, raktárhelységének tervrajzát, amelyen 
fel kell tüntetni az alkalmazott (telepített) mechanikai vagy 
elektronikus, illetve mechanikai és elektronikus biztonságtechnikai 
berendezéseket és eszközöket, valamint azok helyét, továbbá 
mellékelni kell az őrzési és nyilvántartási rend leírását és biztonsági 
rendszer esetén a működőképességet igazoló szakvéleményt, 

h) a g) pontban megjelölt tervrajzokhoz mellékletként annak leírását, 
hogy a tevékenységgel érintett helyiségben milyen ellenőrzött 
anyaggal milyen jellegű tevékenység folyik, valamint a tevékenység 
felelőseit, 

i) az ellenőrzött anyag- és a személyforgalom útjának leírását az 
érintett helyiségek, raktárak között. 

(3) Ha a gazdálkodó szervezet a (2) bekezdés b), illetve f) 
pontjában felsorolt adatokat nem igazolja, az EEKH a kérelem 
elbírálása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról 
jogszabállyal rendszeresített nyilvántartást vezető hatósághoz. 

(4) Kábítószer-felelősnek a gazdálkodó szervezetnél főállásban 
alkalmazott, kábítószer-felelős helyettesének a gazdálkodó 
szervezetnél főállásban vagy szerződéssel alkalmazott személyt lehet 
kijelölni. 

(5) A kábítószer-felelős és helyettese az engedély megadásával 
kijelölésre kerül. A kijelölt kábítószer-felelős (helyettes) felel a 
kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenység e 
rendelet szerinti szabályszerűségéért, az anyagok eltérítésének 
megakadályozása érdekében megteendő intézkedésekért, a 19. §-
ban meghatározott nyilvántartások naprakész és pontos vezetéséért, 
valamint az adatszolgáltatásért és a kezelési szabályok betartásáért, 
továbbá, ha a nyilvántartott anyaggal kapcsolatban bármilyen 
rendellenességet tapasztal a hatáskörrel és illetékességgel 
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rendelkező hatóságok haladéktalan (távközlési eszközön történő) 
értesítéséért. 

(6) Kábítószer-felelősnek (helyettesnek) csak orvosi, állatorvosi, 
gyógyszerészi, vegyészmérnöki, vegyészi, biológusi, biológus-
mérnöki, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállítására 
alkalmas növények termesztése, illetve a velük kapcsolatos kutatási 
és oktatási tevékenység esetén agrármérnöki vagy kertészmérnöki 
szakképzettséggel rendelkező személy jelölhető ki. 

(7) A kábítószer-felelős és helyettese köteles évente legalább egy 
alkalommal az engedélyező és ellenőrző hatóságok által rendezett, a 
kábítószerekre és pszichotróp anyagokra vonatkozó továbbképzésen 
részt venni. 

8. § (1)-(2) 
(3) A tevékenységi engedély tartalmazza a 7. § (1) bekezdésben 

foglalt adatokat, valamint a kijelölt kábítószer-felelős (helyettes) 
adatait (név, végzettségét igazoló diploma száma, kelte). Az engedély 
megadásának tényét az EEKH honlapján közzé kell tenni. 

(4) A tevékenységi engedély három évig vagy a 10. § (1) bekezdés 
szerinti visszavonásig hatályos. Az engedélyesnek az engedély 
hatályának lejárta előtt legalább három hónappal jelezni kell, ha az 
engedélyét meg kívánja újítani. 

(5)-(6) 
9. § (1) Az engedélyes a nyilvántartott adatokban bekövetkezett 

változásról tizenöt napon belül köteles az EEKH-t értesíteni. 
(2) Az engedélyesnek a tevékenységi engedélyben nem szereplő, 

újabb, az 1. számú melléklet szerinti kábítószer vagy pszichotróp 
anyag, illetve új gyógyszerforma tevékenységi körbe vonása előtt 
kérnie kell az engedély módosítását. 

(3) A gazdálkodó szervezet 7. § (2) bekezdése szerinti üzemének, 
érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet 
végző szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelységének 
tervrajzában bekövetkezett változása, illetve új telephely, üzemrész 
tevékenységi körbe vonása, a kábítószer-felelős vagy helyettese 
személyében bekövetkezett változás, valamint a rendészeti 
szempontból előírt biztonsági, biztonságtechnikai berendezések 
bármelyikének megváltozása esetén a gazdálkodó szervezetnek az 
engedély módosítását kérnie kell. 

10. § (1) A tevékenységi engedélyt az EEKH visszavonja 
amennyiben: 

a) az engedélyes azt kéri, 
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b) az engedély megadásakor fennálló körülmények úgy változtak 
meg, hogy az engedély megadásához szükséges feltételek nem 
állnak fenn, 

c) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, illetve az 
engedélyben előírt kötelezettségeket ismételten, súlyosan megszegi, 

d) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a külön 
jogszabály szerint a humángyógyszer-készítmény gyártására, illetve 
nagykereskedelmére, valamint az állatgyógyászati 
gyógyszerkészítmény gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó 
engedélyt visszavonta. 

(2) A tevékenységi engedély alapján folytatott tevékenységet az 
EEKH legfeljebb egy évre felfüggeszti, ha 

a) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, illetve az 
engedélyben meghatározott feltételeket megszegi, 

b) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a 
humángyógyszer-készítmény gyártására, illetve nagykereskedelmére, 
valamint az állatgyógyászati gyógyszerkészítmény gyártására, illetve 
kereskedelmére vonatkozó engedélyt felfüggesztette, 

c) 
d) az engedélyes 19. § (2)-(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást 

nem teljesíti. 
(3) A tevékenység felfüggesztése esetén, amennyiben az 

engedélyes a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés 
időtartama alatt megszünteti, és ezt a felfüggesztést elrendelő 
hatóságnál bejelenti, az EEKH dönt a felfüggesztés 
megszüntetéséről. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott bejelentés hiányában - a 
felfüggesztést elrendelő határozatban megjelölt idő elteltével - az 
engedélyt vissza kell vonni. 

(5) A felfüggesztést elrendelő határozatban az engedélyest a (3) és 
(4) bekezdésben foglaltakról tájékoztatni kell. 

(6) Az EEKH a tevékenységi engedély felfüggesztéséről és 
visszavonásáról szóló határozatot közli a rendőrséggel, illetve a 
visszavonást kezdeményező hatósággal. 

(7) Az engedély felfüggesztésének vagy visszavonásának tényét az 
EEKH honlapján közzé kell tenni. 

(8) 
11. § (1) Az ipari mák termesztetésére irányuló, a külön jogszabály 

szerint meghatározott eseti termesztetési engedély iránti kérelmet 
évente az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, a 3. § (1) bekezdés 
szerinti hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó 
szervezet nyújtja be az EEKH-nak, megjelölve a kérelem 
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benyújtásának évét követő évre vonatkozóan az ipari mák 
termesztésre szánt terület nagyságát, a mákfajtát és a maximálisan 
kinyerendő alkaloid mennyiséget. 

(2) Az EEKH az ipari mákkal, valamint az ópiát termékekkel és 
származékokkal folytatott tevékenységekre vonatkozó engedély 
megadását a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervvel (INCB) 
történő egyeztetés után a nemzetközi ópiát egyensúly biztosítása 
érdekében - a rendőrség és a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett 
- megtagadhatja. 

 

A nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadásával 
kapcsolatos szabályok 

12. § (1) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek 
kiadására a 6-11. § rendelkezéseit a (2)-(3) bekezdésekben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A kábítószert, pszichotróp anyagot használó, tároló bűnüldöző, 
rendvédelmi szervek, Magyar Honvédség, büntetés-végrehajtási 
intézetek és intézmények, valamint a kábítószer-vizsgáló 
laboratóriumok nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyét az 
intézmény, szerv, intézet kérelmére az EEKH adja ki. 

(3) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedély a szerek 
beszerzésére, raktározására, tartására, használatára, 
megsemmisítésére és a velük kapcsolatos kutatásra, oktatásra 
jogosít. Az engedély kiadásához kábítószerért, pszichotróp anyagért 
felelős személyt kell kijelölni. 

Az eseti kutatási engedély 

13. § (1) Az eseti kutatási engedély iránti kérelmet a tevékenységi 
engedéllyel nem rendelkező kérelmezőnek vizsgálatonként kell 
benyújtani az EEKH-hoz. Az eseti kutatási engedély a kérelemben 
megjelölt időpontig, illetve visszavonásáig hatályos. 

(2) A rendelet szerinti kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal 
végzett klinikai vizsgálatokhoz és orvostudományi kutatásokhoz az 
EEKH eseti kutatási engedélyét be kell szerezni. A kérelmezőnek 
kérelméhez csatolni kell az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a 
továbbiakban: OGYI) által kiadott klinikai vizsgálati engedélyt, illetve a 
kutatás szakmai engedélyezője által kiadott engedélyt. Az EEKH a 
kérelem beérkezését követő tíz munkanapon belül dönt az engedély 
kiadásáról és határozatát közli az OGYI-val, valamint az Állami 
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Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) 
Országos Tisztifőorvosi Hivatalával. 

(3) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni: 
a) a kutatás célját, 
b) a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során előállításra kerülő 

kábítószer vagy pszichotróp anyag, illetve készítmény hatóanyagának 
1. számú melléklet szerinti megnevezését, 

c) a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során előállításra kerülő 
kábítószer, pszichotróp anyag mennyiségét és kiszerelését, 

d) a beszerzés forrását (cég neve, címe), 
e) a kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személy nevét, 

elérhetőségét, 
f) a kábítószer vagy pszichotróp anyag tárolásának pontos címét és 

feltételeit. 
(4) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 
a) tudományos kutatás esetén a jóváhagyott kutatási, vizsgálati 

tervet, 
b) jóváhagyott kutatási, vizsgálati terv hiányában: a kísérlet rövid 

leírását, a kísérlet helyét és tervezett időtartamát, az egyszerre 
felhasznált mennyiséget, a kísérletek számát. 

(5) 
(6) Az engedély az engedélyest feljogosítja az engedélyben 

megnevezett szer vagy anyag 
a) szükséges mennyiségének beszerzésére, 
b) birtoklására és felhasználására, 
c) a kutatáshoz szükséges mennyiségének előállítására, valamint 
d) más engedélyessel történő előállíttatására. 
(7) Az eseti kutatási engedély alapján beszerzett szerekről, és 

felhasználásukról tételes nyilvántartást kell vezetni. 
(8) Az eseti kutatási engedélyt vissza kell vonni, ha 
a) azt a kutatási engedélyt kérő kéri, 
b) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, illetve az 

engedélyben meghatározott kötelezettségeket ismételten, súlyosan 
megszegi. 

(9) A kutatás időtartama alatt a rendőrség, illetve klinikai vizsgálatok 
esetén az ÁNTSZ hatósági ellenőrzést végezhet az engedélyesnél. 
Az ÁNTSZ szükség esetén beszerzi az EEKH véleményét. 
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Eseti export-, eseti importengedély 

14. § (1) Kábítószer vagy pszichotróp anyag szállítmányt, 
küldeményt az ország területére behozni, kivinni, beléptetni, kiléptetni, 
vámeljárás alá vonni kizárólag hatályos export, illetve importengedély 
alapján lehet. Az engedély csak egy szállításra és legfeljebb az abban 
feltüntetett mennyiségre vonatkozik (eseti engedély). Az eseti export- 
vagy eseti importengedély kizárólag egyféle hatóanyagra 
vonatkozhat, kivéve az analitikai célú, kis mennyiségű standardok és 
minták engedélyezését, amelyek hatóanyagait a kérelemhez külön 
jegyzéken kell mellékelni. Az állatgyógyászati készítmények importja 
vonatkozásában az EEKH engedélye nem mentesít a külön 
jogszabályban előírt behozatali engedély megszerzése alól. 

(2) Az eseti engedély kizárólag az expor-t, illetve 
importtevékenységre feljogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező 
szervezetnek adható ki. 

(3) Ha az import tárgya kábítószert vagy pszichotróp anyagot 
tartalmazó olyan gyógyszer, amely nem rendelkezik Magyarországon 
forgalomba hozatali engedéllyel, az importengedély kiadásának 
feltétele az OGYI, illetve állatgyógyászati szerek esetén a miniszter 
által kiadott egyedi importengedély beszerzése. 

(4) Nem minősül exportnak, importnak (transzfer), ha a határ 
átlépésekor a gyógykezelés alatt álló személy a gyógykezeléshez 
szükséges, az 1. számú melléklet K1 vagy K2 jegyzékén, illetve P2 
jegyzékén található hatóanyagot tartalmazó kábítószernek, illetve 
pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszerből a határ átlépésétől 
számított hetvenkét órás időtartamra elegendő mennyiséget a 
kezelőorvos által kiállított, nemzetközi előírásnak megfelelő 
igazolással vagy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóság által kiállított engedéllyel tart birtokában. Az igazolás 
kiállítása napjától számított harminc napig hatályos. 

(5) Nem minősül engedélyköteles exportnak, ha a tevékenységi 
engedély jogosultja vagy a katasztrófa-egészségügyi ellátáshoz 
szükséges gyógyszerek külön jogszabály szerinti kezelője az EEKH-
tól beszerzett, 12. számú melléklet szerinti igazolással a határ 
átlépésével katasztrófa, így különösen természeti csapás, 
polgárháború sújtotta területre rendkívüli, gyógyászati célú 
felhasználás céljából az 1. számú melléklet K1 vagy K2 jegyzékén, 
illetve P2 jegyzékén található hatóanyagot tartalmazó kábítószernek, 
illetve pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszert szállít. Ebben az 
esetben - a célország importengedélyének hiányában - a kiküldött 
kábítószer, illetve pszichotróp anyag 12. számú melléklet szerinti 
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igazolásba foglalt mennyiségét statisztikai szempontból a Magyar 
Köztársaságon belül felhasznált mennyiségnek kell tekinteni. 

(6) Nem tekintendő engedélyköteles exportnak, importnak vagy 
transzfernek a K1, K2, illetve a P2, a P3 vagy a P4 jegyzéken 
szereplő anyag olyan korlátozott mennyiségű - nemzetközi vonalakon 
közlekedő hajón, repülőgépen, vonaton, vagy nemzetközi 
autóbuszjáraton történő - szállítása, amelyre útközben 
elsősegélynyújtás miatt vagy egyéb sürgős esetben szükség lehet. E 
kábítószer és pszichotróp anyag megrendelése, tárolásának, 
felhasználásának ellenőrzése és nyilvántartása a személyszállítást 
végző gazdálkodó szervezet üzemorvosának, vagy más, a 
gazdálkodó szervezettel szerződésben álló orvosnak, mint 
egészségügyi szolgáltatónak a felelőssége. 

(7) Az eseti engedély iránti kérelem tartalmazza a 7. és 8. számú 
melléklet szerinti adatokat, valamint a szállító és szállítmányozó 
adatait. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi partnertől származó 
címigazolást, továbbá export (transzfer) esetén a külföldi hatóság 
import engedélyének eredeti példányát. 

(8) A kiadott, de fel nem használt eseti engedélyt a hatályvesztést 
követő tizenöt napon belül vissza kell juttatni a kiadó hatóságnak. 

(9) Az eseti engedély - tengerentúli szállítás kivételével - legfeljebb 
három hónapig hatályos. Ha az engedély hatálya a szállítás 
időtartama alatt jár le, az engedélyt a szállítás befejezéséig meg kell 
hosszabbítani. 

(10) Tengerentúli szállítás esetén az eseti engedély legfeljebb hat 
hónapig hatályos. Ha az eseti engedély hatálya a szállítás időtartama 
alatt lejár, azt az engedélyező hatóság a szállítás befejezéséig 
meghosszabbítja. 

(11) 
(12) Az eseti engedély kiadását meg kell tagadni, illetve vissza kell 

vonni, ha 
a) 
b) a kérelmezett anyag vagy szer importját a rendeltetési ország 

hatósága nem engedélyezte, 
c) a kérelmezett anyag vagy szer szállítása, a kérelemben 

foglaltaktól eltérően, olyan országba irányul, ahova az érintett anyag 
vagy szer szállítása nemzetközi korlátozás alá esik, 

d) a tevékenység folytatása során az e rendeletben foglaltakat, 
illetve a tevékenységi engedélyben meghatározott feltételeket 
megsértik, 

e) a tevékenységi engedélyt a kibocsátó hatóság visszavonta vagy 
felfüggesztette. 
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Az eseti export-, eseti importtevékenység folytatásának különös 
szabályai 

15. § (1) Az EEKH a kérelemnek helyt adó határozatát eseti 
exportengedély esetén hat példányban, eseti importengedély esetén 
öt példányban állítja ki, amelyből egy példányt irattároz. Az EEKH a 
mélynyomású bélyegzőlenyomattal ellátott, kétnyelvű (magyar és 
angol) engedélyt 

a) kábítószer és pszichotróp anyag eseti exportjának 
engedélyezése esetén zöld, 

b) kábítószer és pszichotróp anyag eseti importjának 
engedélyezése esetén sárga színű nyomtatványon állítja ki. 

Az engedély kiadásáról az EEKH a kiléptető vám- és pénzügyőri 
hivatalt értesíti. 

(2) A küldeményt kizárólag az exportengedélyen szereplő 
személyhez, szervhez vagy címre lehet irányítani. 

(3) Azokat a kábítószer, illetve pszichotróp anyag küldeményeket, 
amelyek behozatali engedély nélkül lépnek az ország területére, az 
eljáró hatóságnak vissza kell tartania. 

(4) Az e rendelet alapján kiadott engedéllyel szállított szerek 
árunyilatkozatain, illetve fuvarokmányain mind a belföldi, mind az 
export és import (transzfer) forgalomban szembetűnő módon az 
EEKH engedélyszámát, vagy kábítószer esetén a K betűjelzést, illetve 
pszichotróp anyag esetén P betűjelzést fel kell tüntetni. 

16. § (1) Az eseti exportengedély egyes példányai - a (2) 
bekezdésben foglalt eltérésekkel - az alábbiak szerint kerülnek 
felhasználásra: 

a) az eseti exportengedély két példányát az EEKH az engedély 
kiadásakor az érintett külföldi társhatóság részére postai úton 
megküldi, és a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött 
példányt az EEKH tárolja, 

b) az eseti exportengedély három példányát az exportőr kapja meg. 
A példányokat a szállítmány indításakor a vámeljárást végző vám- és 
pénzügyőri hivatal bélyegzőjével látja el, és feltünteti rajta a 
vámeljárás idejét, valamint a vámkezelt mennyiséget, majd azokat a 
szállítmánnyal együtt továbbküldi a kiléptető vám- és pénzügyőri 
hivatalnak. A kiléptető vám- és pénzügyőri hivatal a szállítmány 
országból való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi, és 
feltünteti rajtuk a kiviteli eljárás idejét, valamint a kiléptetett kábítószer 
vagy pszichotróp anyag mennyiségét. A kiléptető vám- és pénzügyőri 
hivatal az engedély egy példányát megőrzésre visszaküldi az EEKH 
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részére, egy példányát pedig az exportőr részére. Az eseti engedély 
egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri. 

(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kivitel (transzfer) 
esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni. Az EEKH az eseti exportengedély három példányát az 
exportőr részére megküldi. A szállítmány országból való kivitele során 
az engedélyen feltüntetett, kijelölt vámszolgálat az engedélyeket 
lebélyegzi és feltünteti rajtuk a kiviteli ellenőrzés idejét és a szállított 
kábítószer vagy pszichotróp anyag mennyiségét, majd azokat 
visszaküldi az EEKH, valamint az exportőr részére. Az eseti engedély 
egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri. 

(3) Az eseti importengedély egyes példányai - a (4) bekezdésben 
foglalt eltérésekkel - az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra: 

a) az eseti importengedély egy példányát az EEKH az engedély 
kiadásakor az érintett külföldi társhatóság részére postai úton 
megküldi és a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött 
példányt megőrzi, 

b) az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, 
és egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a 
külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló 
engedélyt, két példányát megküldi az engedélyen kijelölt vám- és 
pénzügyőri hivatalnak a szállítmány beérkezése előtt legalább 3 
munkanappal, 

c) a kijelölt vám- és pénzügyőri hivatal a külföldi exportengedéllyel 
érkező szállítmány belépésekor az importőr által megküldött két 
példányt hitelesíti, feltünteti a beléptetett mennyiséget, és 
amennyiben nem végzi el a vámeljárást, a szállítmánnyal továbbküldi 
a vámeljárást végző vám- és pénzügyőri hivatalnak. A vámeljárást 
végző vám- és pénzügyőri hivatal a példányokat hitelesíti, feltünteti 
rajta a vámkezelt mennyiséget, ezt követően az egyik példányt az 
EEKH részére visszaküldi. A záradékolt másik példányt az importőr 
megőrzi. 

(4) Az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra irányuló 
behozatal (transzfer) esetén a vámeljárásra vonatkozó eljárásokat 
nem kell alkalmazni. Az eseti importengedély három példányát az 
importőr kapja meg, és egy példányt megküld a külföldi félnek, amely 
ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra 
irányuló exportra szóló engedélyt, két példányát pedig bemutatja az 
engedélyen kijelölt vám- és pénzügyőri hivatalnak a szállítmány 
beérkezésekor. A kijelölt vám- és pénzügyőri hivatal a külföldi 
exportengedéllyel érkező szállítmány ellenőrzésekor az importőr által 
bemutatott két példányt hitelesíti, feltünteti az ellenőrzött 
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mennyiséget, ezt követően az egyik példányt az EEKH részére 
visszaküldi. A záradékolt másik példányt az importőr megőrzi. 

(5) Az eseti importengedélyben a Vám- és Pénzügyőrség 
szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet Mellékletének 3. pontja szerint a 
kábítószerek és pszichotróp anyagok vámeljárás alá vonására, illetve 
a külön jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatok 
tekintetében illetékes vám- és pénzügyőri hivatalt kell feltüntetni. 

17. § (1) A kábítószer vagy pszichotróp anyagok kémiai profil 
meghatározáshoz szükséges mintájának, és a visszaélés 
szempontjából veszélyes új szer mintájának szállítása a rendőrség 
által kiadott kiviteli vagy behozatali engedéllyel történik. Az engedély 
tartalmazza az anyag vagy készítmény hatóanyagának azonosítására 
alkalmas nevét, pontos mennyiségét, a kivitel vagy behozatal 
időpontját és az erre felhatalmazott személy(ek) nevét. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott minták szállítását az alábbi 
személyek végezhetik: 

a) a külön jogszabályban meghatározott összekötő tisztek, 
b) rendőrségi nyilvántartásbavétel mellett a rendőrség, illetve a 

vám- és pénzügyőrség olyan hivatásos állományú tagja, akinek az 
országos rendőrfőkapitány, illetve a Vám- és Pénzügyőrség országos 
parancsnoka erre engedélyt adott. 

18. § 

A kábítószer, pszichotróp anyag nyilvántartásával, tárolásával, 
megrendelésével, átadásával, szállításával, átvételével 

kapcsolatos szabályok 

19. § (1) Az engedélyesnek a kábítószerekről és pszichotróp 
anyagokról olyan napra kész nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a 
teljes anyagmozgás (különösen a beszerzés, gyártás, feldolgozás, 
csomagolás, forgalmazás, készletezés, veszteségek, selejtezés, 
megsemmisítés) pontosan követhető mind a nyersanyagra, mind a 
félkész- és késztermékre vonatkozóan. Az engedélyes valamennyi 
ellenőrzött anyagról év végi zárókészletet köteles felvenni, és az 
összesített adatokat a tárgyévet követő év január 31. napjáig az 
EEKH-nak megküldeni. 

(2) Az EEKH által kiadott engedély jogosultja köteles az engedélyt 
kibocsátó hatóság részére az alábbi statisztikai adatokat szolgáltatni: 

a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, a K1 és K2 jegyzékben 
feltüntetett kábítószerekre és a P1, P2, P3, P4 jegyzékben feltüntetett 
pszichotróp anyagokra vonatkozó éves jelentést a gyártásról, 
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készletekről és a forgalmazásról a tárgyévet követő év február 28. 
napjáig, 

b) a 4. és 5. számú melléklet szerinti, a K1 és K2 jegyzékben 
feltüntetett kábítószerekre, valamint a P1 és P2 jegyzékben 
feltüntetett pszichotróp anyagokra vonatkozó negyedéves export-, és 
importjelentést az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig, illetve 
a P1, P2, P3 és P4 jegyzékben feltüntetett pszichotróp anyagokra 
vonatkozó éves export- és importjelentést a tárgyévet követő év 
február 28. napjáig, 

c) a speciális raktárkészletek (katasztrófavédelmi és honvédségi 
tartalékok) esetén csak az éves készlet változásait a tárgyévet követő 
év február 28. napjáig. 

(3) Az átadó az 1. számú melléklet K1 és K2 jegyzékén szereplő 
kábítószerekre, valamint a P1 és P2 jegyzékén szereplő pszichotróp 
anyagokra, illetve a P3 és P4 jegyzéken szereplő alapanyagokra 
vonatkozó, a 6. számú melléklet szerinti megrendelőlapok ötödik 
példányait az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig a hatóanyag 
szerinti összesítő kíséretében megküldi az EEKH-nak, amely 2 évig 
megőrzi azokat. A beküldött megrendelőlapok összesített 
adattartalmát számítógépes adathordozón is meg kell küldeni az 
EEKH-nak. 

(4) Az EEKH által kiadott tevékenységi engedély jogosultja a 9. és 
10. számú melléklet szerinti adatlapokon a kábítószerek és 
pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, és a kábítószer 
előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozóan évente 
egy alkalommal, a tárgyévet megelőző év február 28. napjáig köteles 
becslési adatokat továbbítani az EEKH részére. 
(5) Az EEKH a (2) bekezdés alapján nyert adatokból készített 
jelentést, valamint a (4) bekezdés szerint megállapított összesített 
becslést megküldi a Kábítószer Egyezmény, illetve a Pszichotróp 
Egyezmény alapján a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerv (INCB) 
részére. 

20. § (1) Az 1. számú melléklet szerinti kábítószereket és 
pszichotróp anyagokat - kivéve a (2) bekezdésben meghatározott 
gyógyszer-készítményeket - minden más anyagtól térben elkülönítve, 
minden oldalról erős fallal körülzárt, megfelelő megvilágítású, 
biztonsági zárral (vasráccsal) és elektronikus védelmi 
berendezésekkel ellátott raktárhelyiségben kell raktározni. 
Amennyiben az anyag mennyisége ezt lehetővé teszi, az biztonsági 
zárral ellátott, rögzített lemez vagy páncélszekrényben is tárolható, 
amelyet indokolt esetben elektronikus védelmi berendezéssel ellátott 
helyiségben kell elhelyezni. 
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(2) E rendelet 1. számú melléklete K3 jegyzékén szereplő 
kábítószer tartalmú gyógyszerkészítmények, valamint a P3 és P4 
jegyzékén szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó 
gyógyszerkészítmények megrendelésére, tárolására, kezelésére, 
kiadására és szállítására a gyógyszerekre vonatkozó általános 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(3) E rendelet 1. számú melléklet P3 és P4 jegyzékén szereplő 
pszichotróp alapanyagokra is az (1) bekezdésben foglaltak az 
irányadók. 

21. § (1) Az engedélyes a kábítószert vagy pszichotróp anyagot - a 
(2) bekezdésben foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak történő 
értékesítés és átadás, továbbá a szállítás céljára történő átadás 
kivételével - kizárólag más engedélyesnek értékesíthet vagy adhat át. 

(2) Az engedélyes gazdálkodó szervezet kábítószert vagy 
pszichotróp anyagot csak olyan állatgyógyászati készítmények 
kiskereskedelmi forgalmazójának, illetve állatgyógyászati 
intézménynek értékesíthet vagy adhat át, amely rendelkezik a 3. § (3) 
bekezdés szerinti hatósági bizonyítvánnyal. 

(3) Az 1. számú melléklet K1 és K2 jegyzékén szereplő 
kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzékén szereplő pszichotróp 
anyagok és a P3, P4 jegyzékén szereplő pszichotróp alapanyagok - a 
nem gyógyászati célú tevékenységhez tartozó anyagok kivételével - 
megrendelése, átadása, átvétele, illetve szállítása csak a 6. számú 
melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont 
nyomtatvány felhasználásával történhet. 

(4) A szállítás biztonságosságáért, a megfelelő technikai feltételek 
meglétéért belföldi szállításnál az átadó, külföldre vagy külföldről 
történő szállítás esetén az eseti engedély jogosultja felel. Az átadó és 
az eseti export, illetve eseti importengedély jogosultja köteles 
gondoskodni arról, hogy a szállítmányozót és a szállítót részletesen 
tájékoztassa az engedélyben rögzített feltételekről (együtt szállítás 
csak gyógyszerekkel, részszállítás tilos), az országba való 
belépéskor, illetve az országból való kilépéskor fennálló 
kötelezettségről, valamint a 15. § (4) szerinti megfelelő jelölés 
feltüntetéséről. 

(5) Az 1. számú melléklet K1 és K2 jegyzékén szereplő 
kábítószereket, és a P1 és P2 jegyzékén szereplő pszichotróp 
anyagokat és azok készítményeit, valamint a P3 és P4 jegyzéken 
szereplő alapanyagokat gyógyszerekkel együtt, de azoktól elkülönítve 
lehet szállítani. 

(6) E rendelet 1. számú melléklete K3 jegyzékén szereplő 
kábítószer tartalmú készítmények, valamint a P3 és P4 jegyzékén 
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szereplő pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények 
megrendelése, átadása, átvétele, illetve bármely belföldi szállítása 
esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

Kábítószerek és pszichotróp anyagok selejtezésének és 
megsemmisítéssel történő ártalmatlanításának szabályai 

22. § (1) Az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett 
állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazó és az 
állatgyógyászati intézmény, valamint az e rendelet szerinti magán-
állatorvos a tevékenysége során használt kábítószerek és pszichotróp 
anyagok selejtezését szükség szerint, folyamatosan végzi. 

(2) A selejtezett kábítószerekről és pszichotróp anyagokról a szer e 
rendelet mellékletei szerinti megnevezésének, mennyiségének és a 
selejtté válás okának feltüntetésével tételes jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A jegyzőkönyvet az engedélyes képviseletére jogosult 
személynek és a kijelölt kábítószer-felelősnek (helyettesének), vagy a 
kábítószerért és pszichotróp anyagért felelős személynek és a 
magán-állatorvosnak is alá kell írnia. A selejtezett kábítószert 
megsemmisítésig elkülönítetten, a kábítószerek tárolására vonatkozó 
előírások szerint kell tárolni. 

(3) A selejtezett, e rendelet 1. számú mellékletének K1, K2 és P2 
jegyzékén szereplő gyógyszereket és gyógyszeralapanyagokat, 
továbbá a P1 jegyzék szerinti anyagokat, valamint a P3 és P4 jegyzék 
szerinti gyógyszeralapanyagokat lehetőség szerint égetéssel kell 
megsemmisíteni, azaz véglegesen ártalmatlanítani. A 
megsemmisítést az EEKH engedélyével, veszélyes hulladék 
égetésére környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 
égetőműben kell végezni. E rendelet 1. számú melléklete K3 
jegyzékén szereplő anyagok gyártása során képződő selejt 
megsemmisítéséhez ugyancsak eseti megsemmisítési engedély 
szükséges. 

(4) E rendelet 1. számú mellékletének P3 és P4 jegyzékén szereplő 
pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények 
selejtezése és ártalmatlanítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó 
általános rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(5) Amennyiben a gyógyászati célú tevékenységi engedély 
kábítószerek, illetve pszichotróp anyagok forgalmazására jogosítja fel 
az engedélyest, az köteles a megrendelőktől éves rendszerességgel 
begyűjteni a tőle korábban beszerzett, leselejtezett K1, K2, illetve P2 
jegyzéken szereplő gyógyszer-, illetve K1, K2, P2, P3, P4 
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gyógyszeralapanyag készleteket és gondoskodni azok 
megsemmisíttetéséről. 

23. § (1) A 22. § (3) bekezdésében meghatározott engedély iránti 
kérelemhez a selejtezési jegyzőkönyvek alapján összeállított tételes 
összesítő jegyzéket kell csatolni. A kérelemben meg kell jelölni a 
megsemmisítés helyét, időpontját és módját. A megsemmisítés 
helyéről és időpontjáról - legalább tizenöt nappal előbb - a 
rendőrséget, valamint az ÁNTSZ regionális intézetét, illetve az MgSzH 
területi szervét előzetesen értesíteni kell. 

(2) A selejtezett kábítószerek és pszichotróp anyagok 
megsemmisítésénél jelen kell lennie a kijelölt kábítószer-felelősnek 
(helyettesének), illetve a kábítószerért vagy pszichotróp anyagért 
felelős személynek, valamint az ÁNTSZ regionális intézet, illetve az 
MgSzH területi szerve képviselőjének. 

(3) A megsemmisítést a rendőrség képviselője ellenőrizheti és a 
helyszíni ellenőrzés során a selejtezett anyagokból mintát vehet. 

(4) A kábítószerek és pszichotróp anyagok megsemmisítésének 
tényét tételes jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv egy-egy 
példányát az EEKH-nak, a rendőrségnek, valamint az ÁNTSZ 
regionális intézetének, illetve állatgyógyászati készítmények esetén 
az MgSzH területi szervének kell megküldeni, egy példányát pedig a 
selejtezési jegyzőkönyvekkel és az összesítő jegyzék egy példányával 
együtt a gazdálkodó szervezet bizonylatként köteles megőrizni. 

24. § (1) A nem gyógyászati célú tevékenység esetén használt 
kábítószer és pszichotróp anyagok megsemmisítését az EEKH 
engedélyezi. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerek megsemmisítésénél 
jelen kell lennie az engedélyes képviselőjének (megbízottjának), a 
kijelölt kábítószer-felelősnek (helyettesének) vagy felelős személynek 
és a rendőrség képviselőjének. 

(3) A büntetőeljárás során lefoglalt, elkobzott kábítószer és 
pszichotróp anyagokat a rendőrség nyilvántartja, kezelését ellenőrzi. 
A lefoglalt kábítószereket a megsemmisítésig a rendőrség által 
engedélyezett helyen kell őrizni. A kábítószert és pszichotróp anyagot 
tároló szerv köteles a tárolásért és nyilvántartásért felelős személyt 
megbízni. A szerek megsemmisítésénél jelen kell lennie a rendőrség 
képviselőjének. 

(4) A 30. § (1) bekezdésben meghatározott anyagok 
megsemmisítéséről a rendőrség intézkedik. 

(5) 
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(6) A nyomozó hatóság birtokába került, illetve a tárgyi eljárás során 
lefoglalt, de elkobzásra nem került kábítószer és pszichotróp anyag 
megsemmisítéséről a rendőrség rendelkezik. 

 

A visszairányítási eljárás 

25. § (1) Az elkobzott, kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak 
minősülő gyógyszer alapanyagok és gyógyszerkészítmények 
engedélyezett, kizárólag belföldi kereskedelmi forgalomba történő 
visszairányításáról az EEKH, az OGYI, illetve állatgyógyászati 
készítmény esetén a miniszter állásfoglalása figyelembevételével a 
rendőrség határoz. 

(2) A határozatban rendelkezni kell a felhasználás módjáról, és meg 
kell jelölni a felhasználó intézményt (térítésmentes átadás esetén) 
vagy az értékesítésre kijelölt gazdálkodó szervezetet (visszterhes 
átadás esetén). 

Ellenőrzés és felügyelet 

26. § (1) Az e jogszabály szerinti engedélyesnek az 1. számú 
mellékletben szereplő anyagokkal folytatható tevékenységével 
kapcsolatos hatósági ellenőrzést a következő hatóság folytatja le: 

a) valamennyi engedélyes, illetve nyilvántartásba vett gazdálkodó 
szervezet vonatkozásában hatósági ellenőrzést az EEKH, valamint a 
rendőrség, mint rendészeti hatóság végez, 

b) az 1. számú mellékletben szereplő anyagok export, import, tranzit 
szállításainak folyamatos és utólagos ellenőrzését a Vám- és 
Pénzügyőrség végzi, 

c) az egészségügyi szolgáltatóknál a 2. § (1) bekezdés d), e) és f) 
pontja tekintetében szakmai felügyeletként az 1. számú mellékletben 
szereplő anyagok körében az ÁNTSZ regionális intézetének tiszti-
főgyógyszerésze végez ellenőrzést, míg a rendőrség ugyanott 
rendészeti feladatokat lát el, 

d) a jegyzékben szereplő anyagokkal gyártási engedély alapján 
végzett tevékenységet az OGYI, illetve az EEKH ellenőrzi. 

(2) A rendőrség 
a) rendészeti szempontok alapján ellenőrzi a kábítószerekkel és 

pszichotróp anyagokkal folytatott valamennyi engedélyes 
tevékenységet, valamint 

b) rendészeti szempontok alapján ellenőrzi a nyilvántartásba vett 
állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóknál, 
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állatgyógyászati intézményeknél, a magán-állatorvosoknál a 
kábítószerek és pszichotróp anyagok felhasználását, tárolását, 
nyilvántartását, 

c) az egészségügyi szolgáltatóknál évente ellenőrzi a kábítószerek 
(K1, K2 jegyzékek) és a pszichotróp anyagok (P2 jegyzék 
készítményei és a P3, P4 jegyzékek alapanyagai) biztonságos 
tárolását, és a nyilvántartásokat. 

d)-g) 
(3) 
(4) A rendőrség látja el a selejtezett, a lefoglalt és elkobzott 

kábítószerek és pszichotróp anyagok őrzésének, tárolásának és 
megsemmisítésének hatósági felügyeletét. 

(5) Az EEKH az általa kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetek felett az engedélyezett tevékenységek 
tekintetében ellenőrzési feladatokat gyakorol, szükség esetén 
beszerzi az ÁNTSZ regionális intézete, illetve az MgSzH területi 
szerve és az OGYI véleményét. 

(6) A vámhatóság jogszabályban meghatározott alapvető szakmai 
ellenőrzési feladatai ellátása körében ellenőrzi nemzetközi export-, 
import- (transzfer) és tranzitszállítás esetén a szállítási 
dokumentációra, a küldeménydarabok címkézésére, bárcázására, 
egyéb szállítási feltételekre vonatkozó előírások betartását. 

(7) Az ÁNTSZ látja el az egészségügyi szolgáltatóknál a 
kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott valamennyi 
tevékenység ellenőrzését, az (1) bekezdés c) pontban megadottak 
kivételével. 

A kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékeinek módosítása 

27. § (1) 
(2) A visszaélés szempontjából veszélyes új szert a megfelelő 

kábítószer vagy pszichotróp anyag jegyzékre fel kell venni, ha annak 
kóros élvezetre alkalmassága egyértelműen megállapítható. 

Konzultációs eljárás 

28. § 

Nemzetközi tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 

29. § (1) Amennyiben hatóság, hivatalos szerv, személy, kábítószer-
vizsgáló laboratórium, toxikológiai laboratórium, egészségügyi 
szolgáltató, kutatást végző intézmény vagy szolgálat, valamint 
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büntetés-végrehajtási intézet visszaélés szempontjából veszélyes új 
szer, illetőleg ismert szer új visszaélési módjának, formájának - 
ideértve azok előállítását, kereskedelmét, illetve fogyasztását - 
megjelenését észleli, köteles arról az Országos Rendőr-főkapitányság 
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot és az ÁNTSZ 
Országos Epidemiológiai Központjában működő országos kábítószer 
adatgyűjtő és adatszolgáltató központot a 11. számú melléklet szerinti 
adattartalmú nyilatkozattal értesíteni. 

(2) Amennyiben az INCB kábítószerekre vagy pszichotróp 
anyagokra vonatkozó adatokat vagy tájékoztatást kér a Magyar 
Köztársaságtól az EEKH útján, annak beszerzése érdekében az 
EEKH megkeresi az érintett hatóságokat és szerveket. E 
megkeresést az abban feltüntetett időpontig kell teljesíteni. 

Vegyes rendelkezések 

30. § A hatóság vagy hivatalos személy birtokába került, talált, 
beszolgáltatott, engedélyes forgalomból eltérített, vagy lefoglalt 
kábítószergyanús anyag, szer teljes mennyiségét hivatali időben 
haladéktalanul, egyébként a legközelebbi munkanapon a kábítószer-
vizsgáló laboratóriumnak kell átadni, és egyidejűleg a rendőrséget 
értesíteni kell. Amennyiben a lefoglalt anyag mennyisége nem teszi 
lehetővé a teljes mennyiség kábítószer-vizsgáló laboratóriumba 
szállítását, akkor a szer tárolásáról és őrzéséről a rendőrség 
rendelkezik. 

31. § (1) E rendeletben előírt nyilvántartás vezetése papír alapú 
vagy számítógépes adatkezeléssel történik. A nyilvántartásnak 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból a kábítószer és pszichotróp 
anyagok forgalma megfelelő módon ellenőrizhető legyen. 

(2) E rendelet hatálya alá tartozó szerekkel folytatott minden 
tevékenységre - ideértve a selejtezést is - vonatkozó valamennyi iratot 
(iratmásolatot) az irat kiállítási, illetve érkeztetési időpontjától 
számított legalább öt évig kell megőrizni. 

32. § (1) A gyógyászati célú tevékenységi, az eseti kutatási, az eseti 
export, az eseti import, eseti termesztetési, valamint a díszítő mák 
exportengedély kiadásáért a kérelmező a külön jogszabály szerint 
igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. 

(2)-(3) 
33. § 
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Záró rendelkezések 

34. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását kihirdető 
törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) A (3) bekezdés a rendelet kihirdetését követő harmadik napon, a 
19. § (3) bekezdése, a 20. § (3) bekezdése, a 21. § (3) bekezdése és 
a 22. § (5) bekezdése 2005. január 1. napján lép hatályba. 

(3)-(5) 
(6)-(7) 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

34/A. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való 
megfelelést szolgálja: 

a) az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, 
kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 1997. június 16-i 
97/396/IB tanácsi együttes fellépés, 

b) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és 
büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív 
anyagként való meghatározásáról szóló, 2008. március 3-i 
2008/206/IB tanácsi határozat. 
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„A gyermekekért”    szimpózium  
 a társadalmi  célú   reklámokról  
 Egészségnevelés, Bp., 1989.  

 
Balogh Ildikó:    Elektronikus oktatás: ötletek a  

 számítógépes és televíziózás  
 oktatás,  
 valamint a vizuális nevelés számára 
 AV Komm. 1989. 26. évf. 

Bandi András:   Misi, a 21 éves drogos  
                                                 KIDS Magazin 200/2. száma.  

 
Bayer István:    A drogok történelme  

                                                 Aranyhal Könyvkiadó, Bp., 2000. 
 
Ifjúsági és Sport Minisztérium:  Jelentés a Magyarországi   
                                                     Kábítószerhelyzetről, Bp., 2000.  

Kárpáti Petronella   Szeretetre vágyunk 
     Advent Kiadó, Bp., 1989.  
 
Kelemen Endre:     A pedagógia időszerű kérdései 

hazánkban TV Pedagógia, 1979. 1. 
    

Király Kitti:     Mobil nélkül élni?! Inkább vele halni!  
KIDS Magazin.  

 
Dr. Velkey László: Tájékoztató a szippantásos 

narkomániáról (szakcikk) 
 
Dr. Velkey László: A válogatás nélküli, igénytelen és 

mértéktelen televízió- videó-nézés 
testi-lelki-szellemi károsító hatása 
Gyermekgyógyászat, 1996. 3. sz.  
 

Fotók:     KIDS MAGAZIN és Google.com. 
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Juhászné Ceglédi Tünde: 
 

XII. A DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY 
TEVÉKENYSÉGE 

 

Előzmények 
 
 Az alapítvány létrehozását megelőzte a Drogműhely felállítása. 
A műhely tagjai: különböző területek szakemberei – orvosok, 
pszichológusok, szociális munkások, jogászok, rendőrség 
ifjúságvédelmi munkatársai, gyógypedagógusok, lelkész, pedagógus, 
egészségnevelők – voltak, akik már 1991 – ben látták a drogprobléma 
súlyát és megpróbáltak szervezett keretek között tevékenykedni. 
 A műhely tagjai egy alapos és szakszerű tényfeltáró, adatgyűjtő 
munka után vonták le a következtetést és tettek javaslatot 1991. 
áprilisában Miskolc város önkormányzata felé drogambulancia 
szervezése ügyében. 
 Egy országos felmérés szerint Borsod – Abaúj – Zemplén 
megye már ekkor a harmadik legfertőzöttebb területnek bizonyult. 
 Az országban a drogambulanciák létesítése már 1985 – ben 
megkezdődött. Ugyanabban az évben az Állami Ifjúsági Bizottság 
15020/1985. sz. határozatában rendelkezett az említett intézmények 
alapításáról. A határozat szerint Budapesten, Szegeden, Pécsett és 
Miskolcon kellett kialakítani a drogosok elsődleges ellátását szolgáló 
kezelő helyeket. A négy város közül a fenti időpontig csak Miskolcon 
nem jött létre a drogambulancia. 
 Az önkormányzat biztosította a Drogműhelyt támogatásáról, 
sajnos ez jórészt erkölcsi támogatásban merült ki. 
 Javaslatuk az volt, hogy ha a műhely tagjai megteremtik az 
induláshoz szükséges pénzügyi feltételeket, az ambulancia 
elhelyezési gondját felvállalják. Ilyen előzmények után vált 
nyilvánvalóvá, hogy létre kell hozni egy non – profit szervezetet, 
amely átmenetileg felvállalja a sürgető problémák kezelését és elkezdi 
a gazdasági háttér megteremtését. 
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A Drogambulancia Alapítvány létrehozása 
 

A Drogambulancia Alapítványt 1991-ben a Megyei 

Bűnmegelőzési Alapítvány és a VÁR Egyesület hozta létre.  

Az alapítvány célja: Regionális hatáskörrel, a miskolci székhellyel 
létrejött Drogambulancia működésének elősegítése, a helyi 
drogproblémák kezelése, a megelőző és felvilágosító munka 
összefogása, különös tekintettel a régióban jelentkező, drogprobléma 
kezelésével foglalkozó szolgáltatások létrehozása és működésük 
szakmai feltételeinek biztosítása útján. 
Az alapítvány 1998-ban nyerte el a kiemelten közhasznú minősítést. 
 
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet célja:  

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés 

- gyermek és ifjúságvédelem, és érdekképviselet 
- felnőttoktatás minden az iskolarendszerű és egyetemi 

oktatásom kívüli formája 
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése 
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-

egészségügyi és rehabilitációs tevékenység 
 
Filozófiája: preventív alapokon nyugvó szemlélet, amely magába 
foglalja az egészségnevelés és ártalomcsökkentés eszközeit is. 
 
Alapelvük: az emberi méltóság tiszteletben tartása, tolerancia, 
empátia, szakszerűség, a rendelkezésre álló humánerőforrás 
koncentrált, ugyanakkor láncszerű felhasználása, amely a 
problémákhoz igazodó hatékony megoldásokat keres. 
 
Az alapítvány folyamatosan bővíti tevékenységi körét. 
 
Kezdetben elsődleges feladatának prevenciós programok 
szervezését, valamint a miskolci Drogambulancia létrehozását 
tekintette. 
Kidolgozta a szükséges szervezeti kereteket, elkészítette a 
Drogambulancia létrehozásának részletes költségvetés tervezetét. 
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1995 – ben beadványt nyújtott be az Önkormányzat felé a 
Drogambulancia létrehozásának ügyében. Az Egészségügyi Bizottság 
napirendre tűzte a Drogambulancia szakmai programjának és 
költségvetés tervezetének véleményezését.  

1996. márciusában a város polgármestere egyeztető tárgyalásra 
hívta az alapítvány elnökét a drogambulancia megszervezése és 
működtetése tárgyában. A sok éves és kitartó munka meghozta 
gyümölcsét. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 1996. március 
28 – i ülésén elfogadta a drogambulancia 1996. május 01 – től történő 
megszervezését, a Semmelweis Kórház általi működtetést, a 
Drogambulancia Alapítvánnyal közösen. 

1996. június 10 – e piros betűs ünnep az alapítvány 
életében. Miskolcon a Csabai kapu 9 – 11 sz. alatt 
megnyitotta kapuit a DROGAMBULANCIA. 

2007. december 31-ig a kórház biztosította a helyiségeket, fedezte 
a működési költségeket /világítás, fűtés, víz, telefon, posta, takarítás, 
a béreket/ az alapítvány biztosította az irodaszerek nagy részét, 
folyóiratokat, szakkönyveket, szemléltető eszközöket, szórólapokat, a 
berendezési tárgyakat és műszaki eszközöket 

 
2007-ben az egészségügy átszervezése, az egészségügyi 

ellátásban mutatkozó nehézségek újra nagy feladat elé állították az 
alapítvány kurátorait. Veszélybe került a megyében a drogbetegek 
ambuláns ellátása. A kuratórium döntése értelmében 2008. január 01-
től a Miskolci Egészségügyi Központtal kötött szerződés alapján az 
alapítvány önállóan működteti a drogambulanciát.  

Az alapítványt és ezen keresztül az ambulancia munkáját 
folyamatosan támogatja a Miskolc Megyei Város Önkormányzata és 
Borsod – Abaúj – Zemplén megye Önkormányzata is. 

 
A célok elérése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik a 
pályázati lehetőségeket. 
 
A Drogambulancia Alapítvány által benyújtott és elnyert pályázatok 
számszerinti megoszlása: 
 

Pályázat 
benyújtásának 

éve 

Benyújtott 
pályázatok 
száma (db.) 

Elnyert 
pályázatok 
száma (db.) 

1996 10 4 
1997 10 7 
1998 10 7 
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1999 14 7 
2000 13 11 
2001 18 8 
2002 5 4 
2003 18 11 
2004 27 20 
2005 13 14 
2006 15 10 
2007 13 11 
2008 18 14 
2009 15 14 

 
 
A Drogambulancia Alapítvány által folytatott tevékenységek: 
 
Drogambulancia működtetése: 
A Drogambulancia Alapítvány a 6676-2/2007. számú ÁNTSZ 
működési engedély alapján szerződést kötött a Miskolci Egészségügyi 
Központtal (korábban Semmelweis Kórház), (szerződés száma: 5000-
1055/07) amely szerint 2008. január 01-től a kórház teljeskörűen 
átadja a Drogambulancia tevékenységébe tartozó feladatokat az 
alapítvány részére.  
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától a drogambulancia 
korábbi elhelyezésére szolgáló épületrészt térítésmentesen 
alapítványi támogatásként kapja az alapítvány, a kórház részére a 
rezsiköltséget az alapítvány fizeti. Jelenleg 35 szakorvosi órával 
rendelkeznek (20 óra pszichiátriai szakrendelés, 15 óra addiktológiai 
gondozás), valamint 60 szakdolgozói órával. Az orvosi órákat 2 fő 
szakorvos biztosítja, A szakdolgozók közül 1 fő teljes állásban, 1 fő 
pedig 20 órában dolgozik, mindketten addiktológiai konzultáns 
szakképesítéssel. 
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Drogambulancia - kliensváró 
 
 
Ártalomcsökkentés:  
 

Metadon kezelésre 2004. szeptemberétől van lehetőség 
Miskolcon. A metadon program egészségügyi hátterét kezdetektől a 
drogambulancia biztosította. A programban résztvevő kliensek napi 
rendszerességgel kapják meg az orvos által javasolt metadon 
mennyiséget. A hétközbeni metadon kiosztását a drogambulancián 
dolgozó munkatársak munkaidőben végzik. Mivel a kliensek hétvégén 
is a drogambulancián fogyasszák el a napi metadon adagjukat, ezért 
hétvégén és ünnepnapokon napi 2 órában van nyitva a 
drogambulancia, melyet pályázati forrásból finanszíroznak.  
 

A metadon kezelésben résztvevő kliensek körében kiemelt 
jelentőséget tulajdonítanak a pszicho – szociális ellátásnak. Mind a 
fenntartó, mind a detoxikáló kezelésben résztvevő kliensek 
társadalomba történő visszaillesztése szempontjából fontos, hogy a 
napi metadon adagon kívül szociális és pszichés támogatást is 
kapjanak.  
Céljuk az ártalomcsökkentés, a tűhasználati veszélyek csökkentése 
révén, a társadalmi károk csökkentése, az illegális tevékenység 
visszaszorítása. 

A metadon kezelést igénybevevő klienseinkkel kapcsolatos 
tapasztalatuk az, hogy a metadon adása lehetőséget biztosít a napi 
rendszeres kapcsolattartásra, ezáltal a problémák szinte azonnali 
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észlelésére. Ugyanakkor a gyógyszer kiadása alkalmával nincs idő 
hosszabb beszélgetésre, a problémákat csak jelzés szintjén 
érzékeljük, ezért szükséges számukra a metadon adása mellett 
egyéb pszicho-szociális, jogi tanácsadás, melyek megkönnyítik a 
reszocializációt, és esetlegesen a szermentesség is elfogadhatóvá 
válik számukra 

 
A metadon kezelés mellett beindításra került a Suboxon 

szubsztitúciós kezelés ópiátfüggők kezelésére. 2009. szeptemberétől. 
 

Alacsonyküszöbű szolgáltatás: A szolgáltatást 2009. január 01-től 
két finanszírozási forrásból biztosítják 

1. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kábítószer-
koordináció 

2. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatási és 
Szociális hivatal 

 
Helyszínei: Miskolc, Tiszaújváros, Kazincbarcika, Ózd, Mezőkövesd 
 
A szolgáltatást igénybe vevők többsége  mentális segítséget kér, ám 
nagy számban vannak olyanok is, akik munkaerő-piaci problémáikhoz 
kérnek segítséget. 
Tűcsere-automatát 2004. decemberétől üzemeltetnek. 
 

 
Tűcsere automata átadása 
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Szakmai szervezetként támogatjuk a Rock – no Drog tábort. A 
rendezvény ideje alatt minden nap az alapítvány által megbízott 
szakember vezetett a drogokkal kapcsolatos beszélgetéseket, 
töltöttek ki a fiatalok drog-totót. 
 
Reszocializációs programok: 

Újrakezdés, komplex képzési program „Józan 

szenvedélybeteg reszocializációja” címmel  

A Drogambulancia kliensei részére. A program fő célja a relapszus 

prevenció, a pszichoedukáció és a reszocializáció elősegítése. 

 Ugyancsak reszocializációs program keretében színház- és 
mozgásterápiás csoportfoglalkozások. 
Pályázati támogatással működik a hozzátartozói csoport, melyet 
pszichológus vezet. Nagy jelentősége van a drogbetetgek kezelése 
során, ha sikerül a hozzátartozókkal is felvenni a kapcsolatot, hiszen 
a családi diszharmónia megszüntetése közös érdek kell legyen és 
ehhez nem elegendő csak a tüneteket mutató klienst kezelni.  
 2009. szeptemberében „Suttogó” címmel lovas terápia indult, 
melyet tematikus csoportok egészítettek ki.  
 
Komplex prevenciós programok: 

„Hív a Gárdonyi vár a Ház” program sorozat Miskolc - Hejőcsaba 
városrész lakosságát elérő egészségfejlesztő komplex program a 
Gárdonyi Géza Közösségi Házban került lebonyolítása. A Miskolc-
Hejőcsaba városrész és környékén élő gyermekek készségeinek 
fejlesztése manuális (kézműves), ismeretterjesztő és szabadidős 
foglalkozások segítségével történik. Az egészségnevelő, oktató-
nevelő és támogató szolgáltatás, pozitív mintát nyújt a kábítószer-
használattal szemben valamint segíti a fiatalok iskolarendszeren belüli 
képzésben való bent tartását is.  

Célja, hogy egyéni és közösségi szinteken pozitív 
egészségmagatartás minta alakuljon ki, ösztönözze a résztvevőket, 
hogy az egészséget egzisztenciális értékként kezeljék. 
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Egészségnevelési munka során a résztvevők mindennapi 
életminőségében kíván a program pozitív változásokat elérni: az 
egészséges életmód, az egészséget megőrző és védő készségek, 
szokások elsajátításával.  

Börtönprogramok:. Országosan elsőként a miskolci Büntetés-
végrehajtási Intézetben fogvatartott drogfogyasztók részére 
csoportfoglalkozások szervezése 1998-1999 évben, valamint  2002-
ben a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében. 
2003-tól ugyanitt a „drogprevenciós körlet” fogvatartottai részére 
komplex egészségfejlesztési,  önismereti és pszichoedukációs 
foglalkozások tartásaA komplex prevenciós, reszocialzációs 
programokat társasjáték klub beindításával tették színesebbé, 
vonzóbbá, melynek célja a személyiség fejlesztése. 

Kortárs-segítő képzés és kortárs klub Miskolc város és a megye 
középiskolás és általános iskolás fiataljai részére.  
 
Iskolai prevenciós programok: 2009-be a MMJV Szociális Alap 
pályázati támogatásával kialakításra került az u.n. „drogbusz”. A 
multimédiás berendezéssel ellátott és kiscsoportos foglalkozás céljára 
átalakított mikrobusz mobil prevenciós programok lebonyolítására 
alkalmas. 6-8 fő részvételével lehetőség nyílik rövidfilmek levetítésére 
és feldolgozására, interaktív foglalkozások megtartására. 
 
Munkahelyi drogprevenció: „Egészségesen az egészségügyben” 
című programuk megvalósításnak helyszíne a MISEK Nonprofit Kft. A 
projekt 2008. októberében indult, melyet újabb pályázati támogatással 
2009-2010-ben is folytatni tudtak. 
Programunk célja:  

• Tájékoztatás és oktatás a szervezet minden szintjén az alkohol 
és drogfogyasztásból eredő problémákról és veszélyekről.  

• A dolgozók tájékoztatása azokról a szolgáltatásokról és 
programokról, amelyek a káros szerfogyasztás csökkentését 
célozzák.  

• A dolgozók egészségi állapotának felmérése és javítása, 
kiegészítve gyakorlati tanácsadással és segítségnyújtással. 

Programuk hidat alkot a munkahely a család és a társadalom között, 
és felhívja a figyelmet a dolgozók egészségét, biztonságát, 
munkateljesítményét közvetlenül vagy közvetve befolyásoló 
munkahelyi vagy családi problémákra. A hangsúly a megelőzésen, és 
az oktatáson van, ugyanakkor a közösségi kezdeményezések 
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bekapcsolásával segítséget nyújt a rászorulók kezeléséhez és 
rehabilitálásához is. 
 
Szépkorúak bevonása a drogprevencióba: a 2009-ben indult 
program a nagyszülőknek nyújt segítséget az unokák drogprevenciója 
érdekében.  
 
Megelőző-felvilágosító szolgáltatás: A hatósági eljárás kapcsán 
elterelő kezelésre jelentkező kipróbáló és alkalmi fogyasztó fiatalok 
részére nyújtott szolgáltatás. A kezelés, ellátás során egyéni 
esetkezelésekre és kiscsoportos foglalkozásokra kerül sor. A 
szolgáltatás folyamatos, a megyében ezt a szolgáltatást jelenleg csak 
a Drogambulancia Alapítvány jogosult végezni.  
 
2008. szeptember 01-től biztosítja az alapítvány a 
szenvedélybetegek közösségi ellátását, elsősorban illegális 
kábítószer fogyasztók részére, de szolgáltatásaikat igénybe vehetik 
olyanok is, akiknek alkohol problémájuk van, vagy viselkedési 
addikcióban (pl. játékszenvedély) szenvednek. A szolgáltatás Miskolc 
városában érhető el. 
 
A munka hatékonyságának növelése érdekében szórólapokat, 
kiadványokat jelentettek meg. 
     Kiadtuk a „Fejezetek a Drogambulancia szakmai műhelyéből” című 
könyvet 2000-ben 
   Feladatok és lehetőségek c. kiadványt 2006-ban 
     Szórólapokat készítettünk:  „Üzenet Neked” 
      „ Üzenet Pedagógusoknak” 
       „Üzenet Szülőknek” címmel. 
        Drogambulancia szolgáltatásairól 
        Illegális kábítószerek 

 
 
A Drogambulancia Alapítvány, a miskolci Drogambulancia és a 
Miskolci Egyetem Továbbképzési Központja között együttműködési 
megállapodás jött létre 2002-ben, mely kiterjed drogprevenciós 
továbbképzések, tanfolyamok tartására, közös kutatásokra. 
 
A Drogambulancia Alapítvány munkáját számtalan statisztikai adattal 
lehet igazolni. A legszélesebb körű statisztikával a drogambulancia 
rendelkezik. 
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Természetesen, ezek az adatok korántsem mutatják a Miskolc város 
és a megye droghasználatának teljes spektrumát, azokról a 
szerhasználókról ad felvilágosítást, akik mernek segítséget kérni és 
bizalommal fordulnak az ambulancián dolgozókhoz. 
A kutatások azt mutatják, hogy a kezelőintézményekben jelentkezők 
kb. 1/10 részét teszik ki a tényleges drogfogyasztó populációnak. 
 
1996. június 10-2009. december 31. között a nyilvántartott kliensek 
száma: 2496 fő. A segítséget kérők több mint 80 %-a férfi (2096 fő). 
Figyelemre méltó adat, hogy 2009-ben 2008. évhez képest 
valamelyest csökkent az új kliensek száma.  
 
A kliensek életkor szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 

Kor szerinti megoszlás: Fő 
15 év alatt 31 
15-19 év 706 
20-24 év 1072 
25-29 év 432 
30-34 év 165 
35 év felett 90 
Összesen 2496 

 
Látható, hogy a segítséget kérők leginkább a 20-24 éves korosztályba 
tartoznak, de sokan vannak a 15-19 éves korosztályban is. 
 
Legfiatalabb kezelt: 11 éves. (Szerves oldószer) 
Legidősebb kezeltek: 52 éves (Heroin, Politox.) nő és 52 éves 
(Extasy, Politox.) férfi 
 
A szerhasználat okait vizsgálva megállapítható, hogy a 
drogfogyasztást nem lehet egyetlen okra visszavezetni.  
A kezeltek 57 %-ának van szakképesítése, csak 43 %-uk nem 
rendelkezik szakmával. A szakmával nem rendelkezők 57 %-a még 
tanul. Munkahellyel rendelkezők aránya meghaladja a 62 %-ot. 
A családi háttér nagymértékben befolyásolhatja a szerhasználat 
kialakulását, de az nem jelenthető ki, hogy az egyszülős családban 
élő gyermekek veszélyeztetettebbek lennének. A klienseknek 
mindössze 37 % -ának a szülei váltak el. A szerfogyasztás a családi 
működészavar tüneteként jelenik meg 
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A droghasználók társadalmi megítélésére a negatív minősítés 
jellemző. A statisztikai adatok ennek ellentmondanak, ugyanis a 
klienseknek mindössze 28 %-a volt büntetve, elsősorban lopás, 
garázdaság, kábítószerrel való visszaélés miatt. 
 
Szerhasználat tekintetében elmondható, hogy megyénkben is 
fellelhető minden szer, amely Magyarországon elérhető. 
 

Használt szerek Fő 
Morfin 7 
Heroin 285 
Máktea 42 
Kokain 11 
Cannabis 1290 
Extasy, speed 533 
Gyógyszer (nyugtatók) 56 
Politox. 70 
Szerves oldószer 140 
Hallucinogének 12 
Egyéb (pl.: játékszenv.) 50 
ÖSSZESEN 2496 

 
A táblázatból látható, hogy a legelterjedtebb illegális kábítószer a 
kannabisz (fű, hasis), de gyakran preferálják a fiatalok az u.n. disco-
drogokat. Sajnálatos módon az ópiátok fogyasztása a harmadik 
helyen áll, mellyel országos viszonylatban az előkelő 3. helyen állunk 
Budapest és Pest megye után 

 
 
 
Az utóbbi években egyre többen 
használnak újra szerves 
oldószereket bódulatkeltés 
céljából és nő a 
játékszenvedéllyel küzdők száma 
is. 
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A miskolci drogambulancián kezeltek közül 254 fő állt kórházi kezelés 
alatt, 73 fő vett részt rehabilitációs intézeti kezelésen. 
 
A Drogambulancia miskolci helyszínnel, de megyei ellátási területtel 
rendelkezik  A kliensek 54 %-a miskolci lakos, de ma már a megye 
kisebb településéiről is jelentkeznek kezelést igénylők. 
 

Település/fő 
 

Miskolc 1354 fő 
Miskolc környéke   239 fő 
Tiszaújváros és környéke    146 fő 
Kazincbarcika és környéke   303 fő 
Szerencs és környéke     91 fő 
Ózd és környéke   158 fő 
Mezőkövesd és környéke     46 fő 
Szikszó és környéke     32 fő 
Sárospatak és környéke                    38 fő 
Sátoraljaújhely és környéke     25 fő 
B.-A.-Z. megyén kívül eső települések     47 fő 
Budapest     15 fő 
Külföld       2 fő 
 
 
E tájékoztatóból látható, hogy a Drogambulancia Alapítvány 
széleskörű tevékenységet lát el az általános, a javallott és a célzott 
prevenció területein. 
 
 
 
Az alapítvány szolgáltatásai elérhetők: 
 Személyesen:  3529 Miskolc Csabai kapu 9-11 sz. alatt 
 Telefonon: 46/431 310 
   46/787 408 
 e-mail:  drogambulancia@freemail.hu 
   drogprevencio@gmail.com 
 honlap: www.drogambulanciaalapitvany.hu 
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Dudás Péter – Sárkány M. Dóra 
 

XIII. BŰNMEGELŐZÉSI KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Napjainkban a bulvárhírek világában egyre nehezebb utat vágni valós 
értékű és mindenki számára hasznos tájékoztatás eléréséhez és még 
nehezebb az adott információ eljuttatása a célközönséghez.  
Sem az írott, sem az elektronikus médiától nem várható el, hogy 
kiemeljen és mindennapi híreiben szerepeltessen egy szakterületet, 
mint a rendőrségi bűnmegelőzés. A nyilvánosságot jelentős 
mértékben irritáló bűncselekmény elkövetése után a híranyag az 
elkövetőkre, a nyomozás állására vonatkozik. Ilyenkor megjelennek 
figyelemfelhívó tájékoztatások, de csupán másodlagos annak 
hangsúlyozása, hogy a jövőben miként kerülhetjük el a hasonló 
eseteket.  
A kisebb fajsúlyú, de a lakosokat kedvezőtlenül érintő 
bűncselekmények megelőzésére vonatkozó tanácsok hagyományos 
módszerekkel szinte alig jeleníthetők meg.  
Az elmúlt időszakban a rendőrség a leírtaktól függetlenül a 
hagyományos kommunikációs csatornákat használva próbálta bűn- 
és baleset-megelőzési információit megosztani az állampolgárokkal: 

– Időközönként különböző eseményekhez kapcsolódva, kiemelt 
hírként szereplő bűncselekményhez igazodva riportok, 
újságcikkek formájában próbálta bűnmegelőzési információit 
átvinni az elektronikus és írott médián keresztül. 

– Szórólapokon, kisebb brosúrákon keresztül ért el közvetlen 
kapcsolatot a lakossággal. 

– Kihasználta a lakossági fórumok, települési rendezvények 
adta lehetőséget, és rendőrségi szakemberek bevonásával 
próbálta átadni a célcsoportoknak a bűncselekmények 
sértettjévé válás elkerülésére vonatkozó metodikáit. 

Felvetődik a kérdés: lehet-e újat alkotni, átütő sikert elérni a 
rendőrségi kommunikáció területén, egy olyan szakterületen, 
amelynek alapja a lakossággal való szoros kapcsolat kialakítása és a 
folyamatos és szakszerű tájékoztatás? 

A bűnmegelőzés kommunikációjának változásai 
Korábban a rendőrség szakmai tevékenységének szinte egyetlen 
mércéje a bűnügyi statisztikai adatok voltak, ezen belül is az 
ismeretlen tettes elleni eljárások felderítésére vonatkozó mutatószám. 
Ezek az adatok a rendőrség munkájáról adnak képet, de nem 
mutatják a lakosság szubjektív biztonságérzetét.  



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

372 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a modern kor 
követelményeinek megfelelően a minőségbiztosítás terén is jelentős 
lépéseket tett. Ennek keretében került sor a lakossági 
megelégedettséget és a társadalmi hatást vizsgáló felméréseinkre. 
Az eredmény borítékolható volt: az állampolgárok és a rendőrséggel 
kapcsolatban álló intézmények véleménye nem tükrözte a munkánk 
eredményességét. 
A Rendőrségi Kiválósági Modell keretében megkérdezett 
állampolgárok és intézmények véleménye szerint: 

– A rendőrség nem ad rendszeres tájékoztatást a kiemelt 
bűncselekményekről, a bűncselekmények elleni védekezés 
módjáról. 

– Az állampolgárok több bűn- és baleset-megelőzési információ, 
módszer ismertetését igényelnék. 

– A rendőrök nem érdeklődnek az állampolgárok problémái 
iránt, nem bánnak velük előzékenyen, hiányzik belőlük az 
empátia. 

– A helyi közösségek igénylik a mindennapi életükben történő 
aktívabb részvételt, a hatékonyabb kommunikációt. 

A bűnmegelőzés széles körű társadalmi összefogást igényel, és 
ebben nekünk, rendőröknek kiemelt feladatunk és szerepünk van. 
Amikor az állampolgárok jogsértésekkel, bűncselekményekkel 
találkoznak, „rendőrért kiáltanak”, és ezt a kiáltást mindig, minden 
körülmények között meg kell hallanunk. 
Keresnünk kell a modern kornak megfelelő eszközöket, módszereket, 
amelyek segítségével megelőzhetjük a törvénysértéseket, az 
áldozattá válást, ezáltal növelni tudjuk a lakosság biztonságát. 
Ezek az igények harmonizálnak a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti 
stratégiájában foglalt legfontosabb feladatokkal. Megfogalmazódik a 
lakosság bevonásával, széles körű összefogással megvalósítandó 
bűnmegelőzési helyi stratégiák kidolgozásának követelménye, amely 
a rendőrség részéről hatékony kommunikációt és bűnmegelőzési 
szolgáltatásnyújtást jelent.  
 
A kommunikáció megújítását, hatékonyabbá tételét szükségessé 
tevő tényezők a megyében a következők: 

– A lakosság 23,7 százaléka kiskorú (133 ezer gyermek-, 41 
ezer fiatalkorú), 150 ezer 60 év feletti idős ember, akiknek a 
speciális preventív jellegű felvilágosítása szintén nehéz 
feladat.  
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– Bűnmegelőzés szempontjából fontos, hogy megyénkben 26 
ezer nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú él csaknem 12 ezer 
családban. 

– Az elmúlt évben megyénkben több fiatal került szembe a 
törvénnyel, mint az 1,8 millió lakosú fővárosban (1535-en, 
szemben a budapesti1035-tel). 

– A százezer lakosra jutó bűnelkövetők száma az országban itt 
az egyik legmagasabb (1474,2). 

– Megyénk erősen osztott településszerkezetű, 7247 
négyzetkilométeren 357 település található.  

– A települések 61 százalékán (218) ezernél kevesebben élnek, 
mindössze 15 község éri el a háromezres lélekszámot. Ez a 
városokkal együtt 38 település (10,6 százalék). A települések 
38,1 százalékán ötszáznál kevesebben élnek. 

A kis lélekszámú települési rendszer nehezíti a közvetlen lakossági 
kommunikációt, a településeknek vagy nincs önálló 
intézményrendszerük, vagy ha kiépültek is, kommunikációs oldalról 
nehezen elérhetők.  
 
Vezetői intézkedések a megújulásra 
A megyei főkapitány kinevezése után a kapitányságok 2004-es 
szakmai beszámolójára a térség valamennyi polgármesterét 
meghívta. E találkozókon lehetőség nyílt a közös feladatok 
egyeztetésére, az önkormányzatok igényeinek megfogalmazására. 
Ezzel együtt felmérte azokat a területeket, ahol – bár az eredmények 
jók és dicséretesek – szemléletváltásra van szükség.  
Ez elsősorban a baleset-megelőzés területén bekövetkező új szakmai 
tevékenységek, megelőzési módszerek bevezetését jelentette, 
valamint fontos volt a bűnmegelőzés kommunikációjának erősítése is. 
Összességében a lakossági elégedettség, a szubjektív biztonságérzet 
növelése fontos szerepet kapott a vezetői feladat-meghatározásban 
és a végrehajtásban.  
Megújítás a belső kommunikáció és a társadalmi kapcsolatok 
területén: 

– Az állomány igénye az információk gyors közvetítésére a 
tájékoztatás hatékonyságának javítására. 

– Főkapitányi döntés a belső tájékoztatás megújítására, a helyi 
és területi szinten tevékenykedő szervezetek, csoportok 
bevonása a megújulási folyamatokba. 

– Minőségügyi alapon végzett helyi szintű szakmai tevékenység. 
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Kiemelkedő feladatnak tekintette a szorosabb kapcsolattartást az 
állampolgárok által létrehozott civilszervezetekkel. 
A már meglévő együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltatta, 
és ahol kellett, megújították. 
A megállapodások kiterjednek a megyei, a regionális és a helyi 
polgárőr szervezetekre, a nyugdíjasok, a mozgássérültek és egyéb 
okból veszélyeztetettek (siketek és nagyothallók) egyesületeire, a 
roma szervezetekre. 
Ezzel egy időben iroda szinten a sajtó és kommunikációs 
tevékenység egy szervezetbe integrálódott, így a kommunikáció 
megújulásának szervezeti elemei megteremtődtek. 
A lakossági megállapodásokhoz hasonlóan felülvizsgáltuk a 
társintézményekkel kötött szakmai együttműködéseket is. Ahol 
szükséges volt, aktualizáltuk, valamint tartalmilag a bűnmegelőzési 
feladatok beiktatásával kiegészítettük. 
Jelenleg 151 szervezettel van együttműködési megállapodása a 
megyei rendőr-főkapitányságnak, ebből 83 kisebbségi szervezetekkel 
kötött megállapodás.  
A bűnmegelőzés a főkapitányságon korábban is jó színvonalú, 
stratégiai célokat is megfogalmazó tevékenység volt.  
Felvetődött, hogy a bűn- és baleset-megelőzési tevékenység megyei 
és kapitánysági szinten épüljön be a napi munkavégzésbe, ezen kívül 
a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának követelményei 
szerint a bűnmegelőzésben érintett intézményekkel, 
önkormányzatokkal közös szakmai tevékenységek végzése. 
A főkapitányság vezetője képesnek tartotta a szervezetet a meglévő 
bűnmegelőzési programok megújítására és további, a 
követelményeknek megfelelő, az állampolgárokat közvetlenül érintő 
projektek kialakítására.  

– Társadalmi igény a tájékoztatásra, a bűnmegelőzési 
programok széles körű bevezetésére. 

– Főkapitányi döntés a bűnmegelőzés minőségfejlesztésére, 
megújítására.  

– Új megyei bűnmegelőzési modellprojekt megvalósítása. 
 
A rendőrség legfontosabb bűnmegelőzési feladatai: 

– A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása. 
– A lakossági áldozattá válás lehetőségének csökkentése. 
– A magas bűnelkövetői kör utánpótlásának csökkentése, a 

fiatalkori bűnelkövetővé válás elkerülésének segítése. 
– A lakosság minden rétegét érintő bűnözési helyzetek 

felismertetése, áldozattá válás elkerülésének segítése. 
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– A gyermekekre, fiatalokra jellemző kriminológiai áldozattá 
válási problémák bemutatása. 

– A veszélyeztetett, önhibájukon kívül kiszolgáltatott csoportok, 
korosztályok megvédése a bűnözéstől. 

 
Ezek alapján született vezetői döntés a megyei rendőr-
főkapitányságon merőben újszerű és hatékonyabb bűnmegelőzési 
módszerek alkalmazására elsősorban a lakossági közvetlenebb 
kommunikáció megvalósítására. Fontos megoldani a lakosság 
bűnmegelőzési jellegű tájékoztatását, hogy az információ hatékonyan 
és érthetően jusson el az érintettekhez. Célunk a bűnözés elleni 
védekezés elősegítése, a célirányos, mindenre kiterjedő rendőrségi 
kommunikáció megvalósítása. 
 
A kommunikáció kiemelt területei a következők: 

– Védelmi lehetőségek, módszerek, metodikák rendelkezésre 
bocsátása, bemutatása az állampolgároknak. 

– Közvetlen önkormányzati feladatok ellátásához 
segítségnyújtás (települési biztonságpolitika, őrzésvédelem, 
intézményrendszer működtetése). 

– Az önkormányzati és társadalmi összefogás erősítése 
kialakítása (polgárőrség, családsegítők, szabadidő-szervezők). 

– Iskolai oktatási-nevelési feladatok kiterjesztése a 
bűnmegelőzési ismeretek átadására, a szülői tájékoztatásra. 

– Az önkormányzati szakintézmények alapellátási feladatain 
belüli szolgáltatásainak kiegészítése speciális bűnmegelőzési 
feladatokkal (idősek, magatehetetlenek, hátrányos helyzetűek 
ellátása, családsegítők működése). 

– Az egészségügyi intézmények aktív részvétele a 
szenvedélybetegségek megelőzésében, gyógyításában. Az 
ehhez szükséges információk biztosítása. 

 
Feladat a közvetlen lakossági tájékoztatás megvalósítása az 
önkormányzatok, az oktatási-szabadidős intézmények és az 
egészségügyi központok segítségével. A megújulás lényege a rendőri 
bűnüldözési, bűnmegelőzési tapasztalatok átadása, a közös 
gondolkodás kialakítása, és ahol szükséges, közös gondoskodás a 
rászorulókról. Célunk, hogy az önkormányzatok, azok 
szakintézményei és rajtuk keresztül az állampolgárok tájékozódjanak 
a veszélyekről, ismerjék meg lehetőségeiket, és éljenek velük, 
szerveződjenek, fejlesszék védelmi képességeiket. 
 



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

376 

Bűnmegelőzési tevékenység a megyei rendőr-főkapitányságon 
 
A megyei rendőr-főkapitányságon 1990. áprilisában alakult meg az 
önálló bűnmegelőzési alosztály, jelenleg osztályként működik a 
bűnügyi igazgatóság szervezeti egységén belül. A szakmai 
prevenciós munkát hét hivatásos és egy közalkalmazott látja el.  
A megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya 1993. és 
2010. között 21 bűnmegelőzési célú önálló kiadványt szerkesztett és 
jelentetett meg, valamint több szakmai programot indított el. 
Az eddig is tudatosan vállalt bűnmegelőzési módszereinket és a 
hozzájuk tartozó kiadványokat az elmúlt időszakban egységes 
szerkezetű programokká alakítottuk. Továbblépés volt a 
minőségbiztosítási elemek beépítése a szakmai munkába. 
Ennek folyamataként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnmegelőzési osztálya, együttműködve a 
főkapitányság minőségbiztosítási szakembereivel, elkészítette 
pályázati szakmai anyagát, bűnmegelőzési modellprojektjét, „csoport” 
kategóriában az IIASA-Shiba Díjra.  
A benyújtott jelentkezéssel kapcsolatos alapvető követelmény volt a 
program, tevékenység egész folyamatának bemutatása a világhírű 
japán professzor által kidolgozott Shiba-féle hét lépés alapján 
(témameghatározás–adatgyűjtés–adatelemzés–okelemzés–megoldás 
tervezése és bevezetése–visszamérés–szabványosítás). 
A bemutatkozó anyag elemzését a minőségfejlesztési központ kijelölt 
munkatársai végezték, majd helyszíni szemlén győződtek meg 
valódiságáról. Ez után került sor a bizottság előtti prezentációs 
előadás megtartására és megvédésére. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési osztálya „kiemelkedő minőségfejlesztő munkájáért” 
IIASA-Shiba Díjban részesült, amelyet a 2006. november 6-án 
megtartott X. Nemzetközi Minőségbiztosítási Konferencián adtak át a 
Parlamentben. 
 
Az újszerű internetes bűnmegelőzési kommunikáció bevezetése 

A megyei rendőr-főkapitányság a leírt előzmények után 2005. 
júliusában kezdte meg az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési 
Információs Rendszer (ELBIR) bevezetését. Lényege, hogy az adott 
önkormányzatok és szakintézményeik részére az információkat 
hírlevél formájában (e-mail) megküldjük. Tájékoztató anyagainkat az 
intézmények saját kommunikációs csatornáikon keresztül továbbítják 
a lakosságnak, valamint a társadalmi szervezeteknek, 



Bűnmegelőzési ismeretek 
__________________________________________________________________ 

 

 

377 

egyesületeknek. Csatolva megküldjük a polgármester, a háziorvos, a 
szakmai segítőik, vagy az iskola nevelőtestülete szakmai 
tevékenységéhez szükséges aktuális tudnivalókat is.  

A kapcsolat jelenleg egyoldalú, a kiadott levelekkel kapcsolatban csak 
automatikus érkeztetési visszajelzést várunk. Ha az intézményeknek 
kérdésük, a rendőrséggel megosztandó véleményük van, 
megküldhetik a megadott e-mail címre. A levelezés napi 
rendszerességű. 

 
A bevezetés szervezési előzményei és nehézségei 

A megyei főkapitány a bevezetés előtt személyes hangvételű levélben 
megkereste a megye valamennyi polgármesterét, ebben tájékoztatta 
és felkérte a települések vezetőit, hogy támogassák és vegyenek 
részt újonnan induló bűnmegelőzési programunkban. A pozitív 
visszajelzések, valamint a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címek 
nagy része beérkezett a főkapitányságra.  

Mindezek után a rendőrkapitányságok pótlólagosan egyeztetést, 
pontosítást végeztek annak érdekében, hogy a megye valamennyi 
települése bekerüljön a rendszerbe. Azokon a településeken, 
amelyeknek nincs közvetlen Internet-kapcsolat, hírleveleinket a 
legközelebbi önkormányzattól vagy körjegyzőségtől kapják meg. 

A bevezetés előtt tapasztaltuk, hogy a megkeresendő 
intézményeknél, önkormányzatoknál vagy nincs színes nyomtató, 
vagy a színes festékpatron a „vezető” páncélszekrényében van 
elzárva, és csak kivételesen fontos anyagok nyomtatásánál lehet 
elővenni. Meg kellett nyugtatnunk mindenkit afelől, hogy a kiküldött 
anyagok soha nem tartalmaznak majd színes oldalakat. 
Alapvető és érthető vezetői igény volt, hogy az indításkor már minden 
önkormányzat minimum a körjegyzőségeken vagy a bevont 
magánszféra segítségével elérhető legyen, és a rendszer teljes 
kiindulási kapacitással működjön. Ennek érdekében több hónapig 
teszteltük a szervezetek által megadott elérhetőségeket.  
A megyei közigazgatási hivatal ezzel egy időben, velünk közösen 
igyekezett „rászorítani” a hivatalokat erre kommunikációs módra 
azzal, hogy a jelentéseket, beszámolókat már az e-mail címére kérte.  
A rendszer működtetésének terjedelmét, nagyságát és a 
fogadóhelyek technikai helyzetét jellemzi, hogy a levelek és 
mellékletek elküldése széles sávú Internet esetén is minimum egy 
munkanapot vett igénybe. A rendszer ma már több mint háromezer 
intézménynek szolgáltat, és a kiküldési idő egy óra. 
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A rendszer elemei 
A tájékoztatás alapja a havonta megjelenő Bűnmegelőzési Hírlevelek. 
A legfontosabb, hogy a lakosság is tájékoztatást kapjon az aktuális 
esetekről, védekezési lehetőségekről. Egy-egy előre tervezett 
tájékoztató anyaghoz aktuális hírek tartoznak.  
Elképzelésünk, hogy a partnerségi együttműködés keretében az 
állami, társadalmi és civil szféra részére gyűjteményesen elérhetővé 
tegye a témához tartozó legújabb információkat, interaktívan segítsen 
a helyi problémák kezelésében, és bemutassa a rendőrségi 
közreműködéssel kidolgozott prevenciós modelleket. A rendőrség 
elemzi a bűncselekmények egyéb jellemzőit is. Ha olyan adat vetődik 
fel, amely az egyes bűncselekményfajták elszaporodását, vagy 
speciális elkövetési módot mutat, akkor a rendszeren keresztül 
megküldi az erről szóló tájékoztatást és figyelemfelhívást.  
Az ELBIR lehetővé teszi a rendőrség és a bűnmegelőzésben érintett 
szakmai szervezetek, önkormányzatok és a lakosság közötti 
közvetlen kapcsolatot. 
A megyében elkövetett bűncselekmények folyamatos figyelemmel 
kísérése lehetőséget ad arra, hogy a sorozat jellegű vagy azonos 
elkövetési módszerű bűncselekmények esetén közvetlenül felhívjuk 
az érintett kistérségek, települések lakosainak, önkormányzati 
vezetőinek figyelmét a problémák megjelenésére és a védekezés 
módjára, a szükséges helyi intézkedések megtételének technikájára. 
A megyei rendőr-főkapitányságon megvannak azok a modern 
bűnelemzési rendszerek, módszerek, amelyek segítségével gyorsan 
összesíthetők és kiértékelhetők a bűncselekmények azonosságai, a 
fontosabb összefüggések. A rendszer tehát nem információs lapok 
összessége, hanem tematikus, a napi bűnügyi helyzetre épülő 
figyelemfelhívás.  
 

H í r l e v e l e k 

Lakossági hírlevél 
 
Valós bűneseteket bemutatva a polgármesteri hivatalokon keresztül 
tájékoztatjuk a lakosságot az újonnan megjelenő bűnelkövetési 
módokról, azokról a praktikákról, amelyek segítségével elkerülhető a 
sértetté válás. A legjelentősebb kommunikációs eszköz. Azt várjuk, 
hogy kinyomtatva egy-egy település több helyén megjelenik, és az 
emberek tanulmányozzák a bűnesetet, és megfogadják tanácsainkat.  
 
Aktuális hírként felhívjuk figyelmüket a modern bűnelemzéssel 
megállapított bűnözési módszerekre: 
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– Sorozatjellegű lakásbetörések elkövetési módjai és a 
védekezés lehetősége, valamint új hengerzár-feltörési 
módszerek és minőségi cserék javaslata. 

– Az ünnepek előtti bevásárlásokkal kapcsolatban 
termékhamisítások és élelmiszerbiztonság. 

– Trükkös lopások elkövetési módjai, védekezés. A házalókkal, 
utazó árusokkal történő kapcsolatba kerülés veszélyei. 

– Autófeltörések megelőzése, a megyében e témakörben 
bevezetett bűnmegelőzési programok ismertetése.  

– Gondatlanságból eredő veszélyek, az áldozattá válás 
elkerülése (gáz- és széntüzelésű kazánok, a nyári fürdőzés és 
a téli korcsolyázás veszélyei). 

– Tájékoztatás egyes bűncselekményfajtákról, a megelőzés 
lehetőségeiről (visszaélés kábítószerrel, vagyon elleni 
bűncselekmények). 

– Figyelemfelhívás a lakosság körében végzett „álkaritatív” 
adománygyűjtésekről és hátterükről. 

 
Az önkormányzatok saját információs csatornáikat felhasználva 
közzéteszik hírleveleink anyagát. Megjelentetik a települési újságban, 
ismertetik a helyi kábeltelevízió adásában, képújságán, közzéteszik a 
művelődési házakban, könyvtárakban, egyéb intézményekben. Sok 
esetben saját települési honlapjukon is olvashatók anyagaink. 
 
Polgármesteri hírlevél 
 
Bűnmegelőzési információk települési vezetőknek. A 
polgármestereknek, a közigazgatásban dolgozóknak a 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázatokról, koncepciók 
elkészítéséről, aktuális szakirányú kérdésekről adunk tájékoztatást. 
Tudjuk, hogy a településbiztonságra vonatkozó állami pénzeszközök 
megszerzésének alapvető követelménye a képviselő-testület által 
elfogadott közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció. Tapasztaljuk a 
pályázatírási hiányosságokat. Ezekhez is szeretnénk segítséget 
nyújtani. Ajánljuk egyszerű, ingyenes intézkedések bevezetését, 
amelyek kedvezően befolyásolják a település lakosságának 
biztonságérzetét, növelik az áldozattá válás elkerülésének 
lehetőségét, valamint az élet- és vagyonbiztonságot. 
A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiáját alapul véve 
bemutatjuk a bűnmegelőzés elméleti oldalát, majd hozzákapcsoljuk a 
gyakorlati szakmai tevékenységet. Elkészítettük a városok és 
kistelepülések gyakorlati bűnmegelőzési modelljét. 
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Aktuális hírként a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati 
lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet. Alapvető feladatunk, hogy az 
önkormányzatokat és intézményeiket olyan információkkal lássuk el, 
amelyek segítségével rendőri intézkedések, közbeavatkozások nélkül 
kezelni tudnak egyes helyben jelentkező problémákat. Ilyen például a 
falopások megelőzése, a településeken lévő műemlékek védelme, a 
közterületeken elkövetett bűncselekmények megelőzése, a 
polgárőrségek szervezése és működtetése. A gyermek- és 
ifjúságvédelemben, a családon belüli erőszak megelőzésében érintett 
szakembereknek egyedülálló szakmai útmutatókat tudtunk eljuttatni, 
természetesen a kiadók előzetes engedélye után. 
Az ELBIR nagyságát mutatja, hogy a bűnmegelőzéssel, 
településbiztonsággal foglalkozó pályázati kiírások egy órán belül 
minden polgármester asztalán lehetnek. Elsősorban az Országos 
Baleset-megelőzési Bizottság, valamint a szakminisztériumok 
pályázati kiírásaira jellemző ez a szolgáltatás, hiszen a kiíró 
szervezetek a rendszer létének tudatában digitálisan küldik a kiírást, a 
minél hatékonyabb tájékoztatás érdekében.  
A rendszer segítségével jelentős szerepet vállalunk a hajléktalanok 
menedékhelyeinek a családon belüli erőszak áldozatai kríziskezelő 
helyeinek közreadásában, ismertté tételében. 
 
Oktatási hírlevél 
 
Közoktatási intézményeknek iskolai bűnmegelőzési jellegű nevelési-
oktatási módszerek, segédanyagok eljuttatására, a gyermek- és 
ifjúságvédelmi iskolai feladatok, a fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos 
információk, adatok átadására kerül sor. A hírlevélnek van a 
pedagógusoknak és a tanulóknak szóló része. Minden hírlevél 
részletesen foglalkozik egy-egy fontos bűnmegelőzési témával, de 
ezek mellett aktuális híreket is továbbítunk. Így beszámoltunk a 
társadalmi és intézményi összefogással megyénkben bevezetett 
Beccaria iskolai bűnmegelőzési programról. 
A hírlevél azért is fontos, mert a fiatal korosztálynak szánt információt 
egységes formában, hatékonyan csak az iskolákon keresztül lehet 
eljuttatni. Az ismeretterjesztő anyagok egy része vagy közvetlenül a 
kiskorúaknak szól, vagy a megadott témához segédlet a 
pedagógusoknak, hogy a tanulókkal feldolgozzák. Természetesen 
hozzájárulunk az oktatási-nevelési feladatokhoz is, hiszen az 
agresszió, a családon belüli erőszak felismerése és iskolai kezelése, 
vagy hasonló módon a kábítószer-fogyasztás felismerése a 
pedagógus feladatköre. A nagy volumenű rendőrségi értékelő 
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anyagokból beszámolót készítünk, ennek közreadásával járulunk 
hozzá a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint egyéb bűnmegelőzési 
feladataik eredményes elvégzéséhez. Az elmúlt időszakban több 
alkalommal adtunk közre már kidolgozott tematikákat a 
bűnmegelőzési témájú tanórákhoz, de előfordult, hogy például a 
vonatdobálások megelőzésére fizika órai tematikát juttattunk el az 
ország összes oktatási intézményébe. 
Az oktatási intézmények a hírleveleket kiteszik faliújságra, és a 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, munkaközösség-vezetők, illetve 
nevelési értekezleten, osztályfőnöki óra keretében feldolgozzák. 
Fontos téma akár baleset-, akár bűnmegelőzési szempontból a 
tanévkezdés, illetve a nyári és téli szünetben leselkedő veszélyek 
ismertetése. 
Sajnos megyénkben kiemelkedően sok a veszélyeztetett család és 
gyermek. Az iskolákban a viselkedés, a fegyelem kérdése sok 
esetben már nem pedagógiai kérdés (rablás, zsarolás, lopás, 
személyi szabadság megsértése stb.). Az iskolákban egymás 
sérelmére elkövetett bűncselekményeket személyes adatoktól 
mentesen a hírlevelekben nyilvánosságra hozzuk, és tanácsokat, 
megelőzési módszereket ajánlunk a nevelők és rajtuk keresztül a 
szülők figyelmébe. Ennek szellemében dolgozzuk fel a Btk. azon 
bűncselekményeit, amelyek fontosak a kiskorúak bűnelkövetővé 
válásának elkerülése szempontjából. 
2010. májusától az Oktatási Hivatal segítségével az ország 
valamennyi oktatási intézményének közvetve juttatjuk el anyagainkat. 
 
Vagyonvédelmi hírlevél 
 
Az elmúlt időszakban országosan megnőtt a vagyon elleni 
bűncselekmények, ezen belül is a pénzintézetek elleni támadások 
száma. Erre való tekintettel Vagyonvédelmi Hírlevelet indítottunk, 
melyet szintén az aktualitások figyelembevételével szerkesztünk.  
Ezekben a hírlevelekben a vagyon elleni bűncselekmények 
megelőzésére vonatkozó gyakorlati tanácsokat adunk a 
takarékszövetkezetek dolgozóinak, a postai biztonsági szolgálat 
embereinek, a vagyonvédelmi kamara alárendeltségébe tartozó 
szerveknek, a gyógyszerész kamara alárendeltségébe tartozó 
egységeknek, és a kereskedelmi kamarán keresztül a kisboltoknak, 
valamint szakmai szervezeteken keresztül az üzemanyagtöltő 
állomások részére. 
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Az intézmények saját információs rendszerükön keresztül továbbítják 
az anyagainkat fiókjaik és az alárendeltségükbe tartozó szervezetek 
részére, így az minden dolgozó számára hozzáférhetővé válik. 
Vagyonvédelmi Hírleveleink kiküldési gyakorisága a többitől eltérően 
nem havi rendszerességgel történik, hanem az aktualitások 
figyelembevételével, a közelmúltban megtörtént, jelentős 
hírtartalommal bíró bűncselekmények példaként történő említésével 
szerkesztjük hírleveleinket. 
 
A vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére vonatkozó gyakorlati 
tanácsokat, elemzéseket, beszámolókat juttatunk el a 
takarékszövetkezetek dolgozóinak, a postai biztonsági szolgálat 
embereinek, a vagyonvédelmi kamara alárendeltségébe tartozó 
szerveknek, a gyógyszerész kamara alárendeltségébe tartozó 
szerveknek.  
Közvetlen kapcsolatban állunk a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, 
minek segítségével az ország valamennyi üzemanyagtöltő állomását 
üzemeltető cég olvashatja hírleveleinket. 
Ugyancsak közvetlen a kapcsolat a Magyar Bankszövetséggel, 
melynek tagjai ugyancsak igénylik szakmai anyagainkat.  
 
Egészségügyi hírlevél 

 
A háziorvosi és védőnői hálózat egészség-megőrzési 
tevékenységéhez hasznos információkhoz juthat a 
szenvedélybetegségekkel foglalkozó hírlevélből. A tájékoztatás 
kiterjed a kábítószerfüggők kezelésének lehetőségére, további 
egészségnevelési kérdésekre.  
Az egészségügyi hírlevelet csak időszakosan, általában akkor adjuk 
ki, ha a kábítószer-fogyasztás vagy a szenvedélybetegségek egyéb 
területén olyan információk birtokába jutunk, amelyeket meg kell 
osztanunk az egészségügyi dolgozókkal, az orvosokkal. Az 
egészségügyi intézmények így a szenvedélybetegek speciális 
kezelésével kapcsolatos információkat kapnak, megismerik a 
különböző szakmai projekteket.  
 
A fenntartható fejlődés 
Ez az uniós pályázatoknál alkalmazott, a minőségbiztosításból is 
ismert fejezetcím nem más, mint az elfogadottság és a szükségesség 
elérése. Akár vezetővel, akár kollégával, vagy külső szakemberekkel 
konzultáltunk, mindannyian egy dologtól óvtak bennünket: Csak akkor 
lehet és érdemes bevezetni, ha havonta mindig lesz elég közreadható 
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információ, ami érdekes, hasznos, és az érintettek elfogadják. Ennek 
a követelménynek csak úgy tudtunk megfelelni, mint egy újonnan 
megjelenő újság: egy-két hónapra előre meg kell tervezni a tartalmat, 
és figyelni a hatást.  
Az elfogadottságot egy súlyos bűncselekmény-sorozat is segítette. 
2005-ben több megyére kiterjedően az időskorúak sérelmére több 
trükkös lopás és súlyos, életellenes bűncselekmény, jobb esetben 
csak fegyveres rablás történt. A felderítéssel egy időben egymás után 
jelentettük meg a bűncselekmények elkövetésével, a megelőzéssel 
kapcsolatos ismereteket, így megnövekedett a módszer 
elfogadottsága. Eközben sorra vettük mindazokat az értékelési 
kötelezettségeket, amelyekről félévente-évente tájékoztatunk kell a 
központi rendőri apparátust. Mi is meglepődtünk, milyen sok terület és 
mekkora adathalmaz. Alapvető volt, nem kerülhet a hírlevelekbe, ami 
titokvédelem alá tartozik, vagy a rendőri állománynak segít a 
probléma megszüntetésében.  
Féléves működés után elvégeztünk egy kisebb monitoring vizsgálatot. 
A tartalommal, formával kapcsolatosan tettünk fel kérdéseket a 
felhasználóknak, és vártuk a visszajelzéseket. 
A rendszer beüzemelésével, az információkkal szinte mindenki teljes 
mértékben elégedett volt. A formai oldalról már több kritika vetődött 
fel, ezek azonban egy problémakörhöz tartoztak: a megfogalmazott 
megelőzési módszereknek teljes mértékben szinkronban kell lenniük 
a megtörtént eseményekkel, az ismertté vált bűnelkövetési 
körülményekkel. A lakossági és oktatási hírleveleink ma már szinte 
kivétel nélkül megtörtént esetek, bűncselekmények leírásával 
kezdődnek, és a „mit kellett volna tenni, hogy ne következzen be” 
tájékoztató ismeretátadással fejeződnek be. 
Ez után már csak azt kellett megtudni, hogy a tartalom milyen 
mélységben tudatosul az érintettekben. Ezt két gyakorlati példán 
szeretnénk bemutatni. A megyei főkapitányhoz jelzés érkezett egyik 
városunk polgármesterétől: áttanulmányozta a megye áldozatvédelmi 
tevékenységéről szóló, hírlevélben eljutatott beszámolót, és 
megítélése szerint kimaradtak belőle az önkormányzat és a rendőrőrs 
által az év elvégzett fontos részletek. 
Az egyik lakossági hírlevélben felhívtuk az állampolgárok figyelmét 
arra, hogy a közérdekű tevékenységet végző szervezetek nevében 
senki nem keresi meg személyesen az embereket adomány, 
általában kizárólag készpénz gyűjtése miatt. Hírlevélben felhívtuk a 
figyelmet, hogy ezek a szervezetek csekket adnak, és csak így 
fogadják a felajánlásokat. A hír megjelenése után egy helyi 
magánalapítvány képviselője keresett meg bennünket, mert szerinte a 
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hírlevelünkkel lehetetlenné tettük az alapítvány karitatív 
tevékenységét.  
 

Az információáramlás szélesedése 

A megyében 2005–2006-ban több fegyveresen elkövetett támadás ért 
pénzintézeteket, elsősorban takarékszövetkezeteket. A 
bűnmegelőzési reagálás azonnal adott volt, pénzintézeti hírlevelet kell 
kiadni, és meg kell szervezni, hogy minden intézménybe eljusson. A 
megyében 13 takarékszövetkezet működik 150 fiókkal. A rendszer 
összehangolása egy nap alatt megtörtént, a pénzintézeti központba 
digitálisan eljuttatott információkat azonnal továbbították a fiókokba. 
Minden egység megismerte az elkövetés módját, és módszertani 
útmutatót adtunk hasonló esetek kivédésére, az alkalmazotti 
viselkedési módok tökéletesítésére. Az időszakosan megjelenő 
hírlevélben releváns információkat és tanácsokat adtunk. Lehet, hogy 
emiatt történt, hogy az utolsó esetben a szakszerű riasztás és a gyors 
rendőri reagálás következtében az elkövetőt elfogták a helyszín 
közelében. 

Amint fegyveres rablás történt valamely kereskedelmi egységben és 
gyógyszertárban, egy-két nap szervezőmunka után létrejött a digitális 
kapcsolat az ELBIR és a kereskedelmi központok, illetve minden 
egyes megyei gyógyszertár között. A szélesebb érdekeltségi kör miatt 
vagyonvédelmi hírlevélként adtuk közre információinkat. Ezzel egy 
időben felvettük a kapcsolataink közé a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében működő személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói 
szakmai kamarát, a kereskedelmi és iparkamarát, a 
gyógyszerészkamarát, valamint a Magyar Posta Biztonsági 
Szolgálatának Miskolci Irodáját. 

A rendszer 2005. július 8-án indult, akkor 310 önkormányzathoz jutott 
el az információ. Ma 330 önkormányzat, 500 közoktatási intézmény, 
100 szakmai szervezet és 13 takarékszövetkezet 150 fiókkal, valamint 
a helyi média kapja a hírleveleket.  
Gyakran keresnek meg bennünket magánemberek azzal, hogy 
szeretnének felkerülni a címlistánkra, vagy a nyilvántartásunkban nem 
szereplő intézménytől, állampolgártól kapunk visszajelzést, hogy más 
szervezettől megkapják a hírleveleinket. A rendszerben szerepelnek 
nagyobb elosztóegységek, így az ÁNTSZ összes szervezete, az 
időskorúak szervezetei, a pedagógiai intézetek és 15 közoktatási 
körzet több mint ötszáz iskolája. Az információ nem ismer (megye) 
határokat, más megyék pedagógiai intézetei is igénylik oktatási 
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hírleveleinket, függetlenül attól, hogy az anyagban lévő példák, 
események a mi megyénkre vonatkoznak.  
Még mindig van fejlesztési lehetőség. Első lépésben kisebb 
beruházással tízszeresére bővítettük az internetes tárhelyünket. A 
hírlevelek a közeljövőben azonnalos internetes elérést és hivatkozást 
is tartalmaznak: akinek több információra van szüksége, a tematikus 
honapunkon tájékozódhat. Célunk a teljes körű lakossági szolgáltatás. 
Erre lehetőséget ad, hogy rendszerünk kiépítése után kezdett 
kialakulni a közigazgatási elektronikus szolgáltatás. Nagyobb 
településeken már megoldható, hogy a hírlevél közvetlenül a 
háztartásokba is eljusson. Gondoltunk azokra is, akiknek nincs 
megfelelő műszaki hátterük, nekik a lakókörnyezetben szeretnénk 
jobb tájékoztatást nyújtani. Együttműködést kezdeményezünk a 
kisebb településeken lévő élelmiszer-áruházlánccal, hogy a boltokban 
elhelyezzék hírleveleinket. 
 

A rendszer technikai kialakítása 

A megyei rendőr-főkapitányságoknak van (lehet) internetes 
kapcsolatuk, de önálló weblapjuk nincs, a központi rendőrségi portál 
részei. Az ELBIR kialakításának csak Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében voltak meg a feltételei. 

A rendőrségi bűnmegelőzési kommunikáció hatékonyságának 
növelésére 2002-ben a bűnmegelőzési osztály és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány eredményes pályázat 
nyomán önálló Internetelérési lehetőséget kapott a Széchenyi-terv 
keretében. A rendszer bevezetéséig ezt önálló információs 
bűnmegelőzési honlap üzemeltetésére használtuk fel. Az ehhez 
tartozó elektronikus levelezési rendszer egyszerű, lassú és kis 
kapacitású, de önálló. A főkapitányságunk több éve küzd azért, hogy 
működjön az internetes rendszere. Ennek érdekében kihasználtuk a 
Belügyminisztérium, majd az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
Bűnmegelőzési Központja által kiírt bűnmegelőzési kommunikációs 
pályázati lehetőségeket. Gyors, minőségi számítástechnikai 
fejlesztést hajtunk végre, és széles sávú Internetelérést adunk hozzá. 
A fejlesztés segíti, hogy legalább elektronikus levelezés formájában 
lehetővé tegyük a visszajelzést. Technikai megoldás tehát a 
rendőrségi (kormányzati) számítógépes hálózatoktól független, önálló 
internetes rendszer kiépítése. Lényege, hogy nem kell a fokozott 
védelmi programokat beépíteni, elegendő az általános védelmi 
rendszer (tűzfal) beépítése. Ez jelentősen meggyorsítja a levelezést. 
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Távlati fejlesztési célok 

Az internetes rendszer következő fejlesztési eleme egy a központi 
rendőrségi honlapra hivatkozással összekötött önálló megjelenés a 
világhálón. Itt lehetőség van a bűn- és baleset-megelőzést alapul 
vevő honlap mellett a megyei rendőr-főkapitányság pontos és a 
lakosság számára fontos információval bíró híranyag megjelenítésére. 
A honlapon lévő információkra a lakosság, intézmények közvetlenül 
elektronikusan reagálhatnak, véleményt formálhatnak. 
Az internetes szolgáltatások jelenlegi szintje a felhasználónak 
(rendőrség, önkormányzat, lakosság) nem teszi lehetővé az online 
kapcsolatot, a közvetlen párbeszéd kialakítását.  
A bűnmegelőzési osztály megkezdte bűnmegelőzési szolgáltatását az 
ország szinte teljes területén a tömegközlekedési eszközökön 
kialakított multimédiás szolgáltatáson keresztül. Az érintett vállalkozás 
az autóbuszokon, villamosokon elhelyezett monitorokon megjelenő 
információkat az interneten keresztül juttatja el. Jelenleg az osztály 
által készített bűnmegelőzési célú videospotok az ország egész 
területén láthatók.  
 
Összegzés 
A bemutatott kommunikációs rendszer része és kiszolgálója a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési 
osztálya által bevezetett nyolc nagyobb volumenű bűnmegelőzési 
programnak. A bevezetéshez mindenképpen kellett a több éves 
szakmai háttér, a megfelelő kreatív gondolkodás és cselekvés és nem 
utolsósorban vezetői akarat. Türelmes vezetői hozzáállás, 
egyértelmű, hosszú távra meghatározott követelmények 
megfogalmazása és szabad szellemi mozgástér a célok eléréséhez, a 
módszerek kidolgozásához. 
Ennek következménye, hogy 1992 óta a bűnmegelőzési osztályon 
személyi változások, egy-két nyugállományba vonulástól eltekintve, 
csak magasabb beosztásba helyezés miatt történtek. Az állomány 
tagjai öt-tíz évet töltenek el együtt egy-egy változás bekövetkeztéig. 
Az elmúlt 15 év sok-sok, a bűnmegelőzést többször érintő szervezeti 
átalakulása a megyei szervezetet csak kisebb mértékben érintette.  
 
 
 


