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Szakmai	önéletrajz	
– 		c.egyetemi	docens	
– 		osztályvezető	főorvos	1987-2015;	2016-	

Neurológia,	 Pszichiátria,	 Addiktológia,	 Pszichiátriai	 rehabilitáció,	 Társadalomorvostan	
szakorvosa	
Minőségügyi	Auditor,	Minőségügyi	Rendszermenedzser	
Közösségi	koordinátor	
Pszichodráma-terápeuta	
Csoportpszichoterápeuta	

	
•  Addiktológiai	Szakmai	Kollégium	tagja	1991-1995;	2009-		
•  Pszichiátriai	Szakmai	Kollégium	tagja	2000-2009	
•  Országos	Addiktológiai	Szakfelügyelő	2005-2013	
•  Országos	Alkohológiai	/		Addiktológiai	Intézet	/	Országos	Addiktológiai	Centrum			
								szakértője	1990-2012	
•  Vezető	főorvos	(Dömös)	2000-	
•  Magyar	Addiktológiai	Társaság	elnöke	1994-1995;	2012-2014	
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Történet	

	

2018.03.02.	 SE	Egészségtudományi	kar	 3	



A	SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK	
TÖRTÉNETE	

i	
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Alkohol	

•  C2H5OH	
•  Erjesztett	italok	ókori	Kínában	már	kb.		i.	e.		7000-ben,	
•  Indiában	i.	e.	3000	és	2000	a	„szúra”	nevű,	rizsből	
lepárolt	szeszes	italt.	

•  A	babiloniaknál	már	i.	e.	2700-ban	volt	istennője	a	
bornak.	

•  Görögök	– mézsör	– görög	mondavilág	tele	van	
figyelmeztetésekkel	a	túlzott	alkoholfogyasztás	miatt	
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Alkohol	II	

•  Andok	térségében	kukoricából,	szőlőből	vagy	
almából	állítottak	elő	különböző	erjesztett	
italokat,	amelyek	neve	„csicsa”	volt.	

•  A	16.	században	az	alkoholt	orvosi	célokra	is	
széles	körben	használták.		

•  A	18.	század	elején	a	brit	parlament	elfogadott	
egy	törvényt,	amely	szorgalmazta	a	gabonából	
készült	szeszes	italok	előállítását.		
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Alkohol	III	

•  A	19.	század	új	irányzatokat	hozott:	a	
mértékletességi	mozgalom	a	mérsékelt	
alkoholfogyasztást	kezdte	hirdetni,	majd	az	
alkohol	teljes	betiltását	követelték.	

•  1920-ban	az	USA	elfogadott	egy	törvényt,	amely	
betiltotta	a	szeszes	italok	gyártását,	eladását,	
importálását	és	exportálását.	Az	illegális	
alkoholkereskedelem	virágzásnak	indult,	ezért	
1933-ban	feloldották	a	szesztilalmat.	
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Alkohol 
 
 

              Neurotranszmitter 
  

Agy                                       Megerősítés   
 

                     Receptor 
 
 

                                               Krónikus 
                                            alkoholfogyasztás 



Omar Khajjám 

http://mek.oszk.hu/00200/00212/00212.htm	

Bort iszom, mint fűzfa 
gyökere tiszta vizet. 

Allah nagy. Ő mindent 
tud. És én ebben 
hiszek. 

Mikor megteremtett, már 
tudta, hogy inni fogok. 

Hát iszom. A 
Mindentudót megcáfolni 
- minek?	

(Képes Géza)	
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http://
upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/
thumb/f/f8/
Omar_Khayyam_Profile.jpg
/220px-
Omar_Khayyam_Profile.jpg 
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Nedves kultúra 

•  Démoni modell: sámánok - kapcsolat a 
természetfelettivel - kultikus szerep 

•  Etikai modell: monoteizmus - bűn - öncélú lett 
- kereszténység - iszlám 

•  Szociológiai modell: polgárosodás - jogi 
szabályozás - bűn megelőzés – absztinencia-
mozgalmak 
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Nedves kultúra II 

•  Rendészeti modell:  

  ellenőrzési szintek: termelés felett     
 értékesítés felett (import, adózás,   hirdetés,) 

  fogyasztás felett (nyitva tartás,                                 
 gépjármûvezetés) 
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Nedves kultúra III 

•  Romantikus modell: “társadalmi 
betegség” szifilisz 

•  Öngyilkosság modell: lassú, larvalt  
•  Stigma modell: lepra - társadalmi 

elhárítás 
•  Jellinek szerint: “mint minden más 

betegség” 



2018.03.02.	 SE	Egészségtudományi	kar	 13	

Nedves kultúra IV 

•  Biológiai modell 
 
 
 
•  Pszichiátriai modell 
•  organikus     

szövődmény  

•  egyértelmű bizonyítható 
ok hiányában  

   th: absztinencia  
 
 

•  öngyógyítás - affektív  

   th: antidepresszáns  

•  th: absztinencia 



Absztinencia 

 “Súlyos vétek van bennük, és néha 
valamelyes hasznára is vannak az 
embernek. A belõlük fakadó vétek 
azonban nagyobb a hasznuknál” 

 
               Korán 2.Szúra 219. vers 
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Absztinencia 

 Ti hívõk! Ne közelítsetek az 
istentisztelethez ittasan, (hanem 
várjátok meg) amíg tudjátok, hogy mit 
mondotok…………… 

 Allah elnézõ és megbocsátó: 
 
                   Korán 4.Szúra 43.vers 
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Absztinencia 

 Ti Hívõk! A bor és a szerencsejáték……… 
 a Sátán förtelmes mûve. Kerüljétek azt. 
Talán boldogultok. 

 
 Korán 5. Szura 90. vers. 
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Az iszlám 

•  A Korán mindössze 3 verssel szabályozza 
az alkoholtilalmat. Mind a három vers a 
Medinába történő vándorlás korában (622 
- 627 között) keletkezett.  

•  Az iszlám az alkoholizmus problémáját 
néhány évtized alatt megoldotta. A II. 
Khalifa, Omar (634-644) rendelte el 
büntetésként a nyolcvan korbácsütést.  

2018.03.02. SE Egészségtudományi kar 17 



Már	a	régi	…………..	
								Szent	István	Társulat	(

http://szentiras.hu/SZIT)	
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Szeretet	 Bor	
	214	 54	

Szeretet	 Bor	
178	 218	

Károli Bibliában  
 (http://szentiras.hu/KG) 



DROG	

•  Primitív	népek	varázsszert	(betegnek,	
szerelmesnek,	dohány,	ópium)	

•  Kína		i.e.	VIII-VII	gyógyszer	
•  Indiában	ópiumpatikák	
•  1906	Anglia,	1909	USA	
•  1912	Hága	nemzetközi	megállapodás	

– Termelés,	kereskedelem,	használat	korlátozása	
–  Jogi	ellenörzés	
– Birtoklás	bűncselekmény	
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DROG	II	

•  Mo	1921.	július	21	ratifikálta	1923.	XXII	törv.	
•  Népszövetség	(Mo	1930	évi	XXXVII	törv,	
•  Nemzetek	Szövetsége	1936	Genf	“a	veszélyes	
szerek	tiltott	forgalmának	korlátozása”	

•  1961.03.30.	ENSZ	egységes	kábítószer	
egyezmény	(Mo	1965)	

•  1972	Genf	(Mo	1988)	/csak	gyógyászati	és	
tudományos	cél/	
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DROG	III	

•  1987	(ENSZ)	138	álam	– multidiszciplinaris	
megközelítés	(Comprehensive	Multidisciplinary	Outline	
od	Future	Activities	is	Drug	Abuse	Controll)	

– Kereslet	csökkentése	és	a	megelőzés	
– A	kínálat	ellenörzése	
– Az	illegális	kereskedelem	megszüntetése	
– A	kábítószer-fogyasztó	kezelése	és	rehabilitációja	
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DOHÁNY	

•  Amerika	– jó	tüzelőanyag	– fürtje	bódító	– 
kukoricaháncs	– ágvilla	– Kolombusz	–	Jean	
Nicot	1560?	-		1580	körül	10	napszámosból	9	
pipázott	–	XIII.	Lajos	(1600	eleje	tubákolás	–	

•  1627	Mantua	hercege	monopolizálta	
•  1788	első	szivargyár	Hamburgban	– krimi	
háború	(1850)	-	

•  Társadalmi	élet	része	lett	-	világháborúk	
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FOGALMA	ÉS	KÉRDÉSKÖRE	
II	
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Drog 
Kémiai anyag, amely megváltoztatja a központi   
idegrendszer működését 
 
Fogyasztása pozitív és negatív megerősítést nyer      
 
Rendszeres fogyasztás toleranciát, dependenciát  
vagyis addikciót  okozhat                                                                                                                                    
    
Abuzív módon, azaz az uralkodó normáktól  
eltérően fogyasztható 
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A droghatások típusai 

 
Megerősítés 

 
Averzív hatás 
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Megerősítés 

 
Pozitív megerősítés: 

Kellemes érzéseket kialakulása, pl. eufória 
 

Negatív megerősítés: 
Kellemetlen állapotok megszüntetése (pl. szorongás) 

   
 A drog a természetes megerősítőket kiválóan 

helyettesíti, hosszabb távon azok pozitív                                                                       
megerősítő hatását megszűnteti 
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Megerősítők 

Kellemes hatást idéznek elő, vagy  
megszüntetnek kellemetlen állapotokat 

(Pozitív – negatív megerősítés) 
 

Fokozatosan kiszorítják a fogyasztó életéből a 
természetes megerősítőket 
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Negatív megerősítés 

Az elvonási tünetek rendszeres visszatérése és  
enyhülésük a drogfogyasztás következtében 

a drogfogyasztó viselkedés megerősödésével jár 
 

Drog-elvonást követően bizonyos hangulati  
állapotok, környezeti feltételek előhívhatják az 

elvonási tünetek egyes komponenseit és az ehhez  
kapcsolódó drog-éhséget 
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Averzív hatás 

 
Kellemetlen állapot előidézése 

 
A rövid távú averzív hatásokhoz hamar  

alakul ki tolerancia, a megerősítő hatásra 
sokkal  lassabban 
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Abuzus 

 

Bármely drog rendszerint saját kezű  
fogyasztása, mely eltér a megengedett  

gyógyászati vagy társadalmi  
szokásoktól egy adott kultúrán belül 
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Addikció (Jaffe 1992) 

A kényszeres drogfogyasztás viselkedés- 
mintája,  jellemzője: 

A drog hatásához kapcsolódó leküzdhetetlen vágy 
erős tendencia az elvonás utáni visszaesésre 

 
A droghasználat a fogyasztó teljes élettevékenységét  

uralja 
 

Minden olyan szélsőséges viselkedésminta, amely 
visszatérő szokásként  hátrányokat okoz 
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Addikció tipusai 

 
 

Kémiai addikció 
 

Viselkedési addikció 
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Az addiktív kórképek fajtái 

Kémiai addikció: 
A kényszeres viselkedés kémiai anyag felé 

irányul 
 

Viselkedés-addikció: 
A kényszeres viselkedés nem irányul kémiai 

anyag megszerzésére  
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Viselkedés-addikció 

OCD 
Játékszenvedély 

Bulímia 
Hypersexualitás 

Kleptománia 
Trichotillománia 

Tourette – szindróma 
Számítógép- és internet-addikció 
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Kémiai és viselkedés-addikciók közös 
tulajdonságai 

-Ismételt késztetés egy viselkedési sztereotípia  
 elvégzésére (sajátossága, hogy nem produktív) 
-A viselkedés befejezéséig emelkedik a szervezet  
 belső feszültsége 
-A viselkedés befejezése után gyors  
 feszültségcsökkenés 
-A késztetés fokozatosan, órák, napok alatt 
  visszatér 
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A kémiai addikció ismérvei 

Kényszeres viselkedés: 
A viselkedést erős belső kényszer irányítja.  
 
Sóvárgás: Erős, kóros vágy a drog iránt. 
 
Késztetés:  
A drog megszerzésére és fogyasztására  
aktivizáló nagyfokú izgalmi állapot.  
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KÉMIAI	ADDIKCIÓ	

•  kényszeres viselkedés 
–  húzásmechanizmus vs lökésmechanizmus 

•  sóvárgás (drogéhség, craving) 
•  addiktív viselkedés 

–  serkentéses fázis 
–  jóllakottsági, kielégüléses fázis 

•  kockázatkeresés 
•  helyettesítés  

–  kereszttolerancia - keresztdependencia 
–  másodlagos kondicionálódás - szimultaneitás 
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Sóvárgás és késztetés 
 
 
Sóvárgás                   Késztetés 
 
 
 
                         A drog megszerzése 
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KOCKÁZATKERESŐ	VISELKEDÉS	
és addikció viszonyában: 
•  személyiség alapvonása (életforma) 
•  drog hatására jelenik meg 
•  droghatás és életforma együtt 

HIV-fertőzés; AIDS-betegség; drogfogyasztás 
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Tolerancia 
A drog hatásának csökkenése folyamatos  

fogyasztás során 
                                                                        

                                                                       a drog hatása 
                           (eufória) 

Toleranciaszint  -------------------------------------                                    
                              a drog hatása még nem                                     

                          jelentkezik 
                              (nincs eufória) 
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Dependencia - Függőség 

 
Két típusa: 

 
 

Pszichológiai függőség   
 
 

Fiziológiai függőség 
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Pszichológiai függőség 

A drog-hatás szükséges a jó közérzet  
fenntartásához 

 
Intenzitása változó: 

enyhe vágyódástól a drog-fogyasztás kínzó  
vágyáig 

(craving- sóvárgás, drogéhség) 
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Craving- sóvárgás, drogéhség 

 
Erős, kóros vágy a drog iránt 

 
Az egyén mozgástere beszűkül a drog 

beszerzésére és fogyasztására 
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Fiziológiai dependencia 
 

Elvonási tünetek megjelenése hosszabb –  
rövidebb idővel a drog megvonását követően. 

   
 
                                 nincsenek elvonási tünetek 

Dependenciaszint ------------------------------------ 
                                        elvonási tünetek 
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Kereszt-dependencia 

Egyes drogok képesek arra, hogy  
csillapítsák a más drogok elvonása során  

jelentkező tüneteket 
 

Heroin – metadon 
Alkohol-nyugtató 
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Kérdés 

 
Drogfogyasztás:  

 
Elvonási tünetek csillapítása? 

Drogfogyasztás kezdetén jelentkező pozitív 
hatások „élvezete”? 
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Drog-kereső magatartás 
 
Averzív drog-hatás                         Ingerhelyzetek  

     
Diszkrimitatív drog-hatás 
       
                                  Pozitív megerősítő droghatás         Szociális                     
                                                                                          kontextus 
Pozitív érzések                                                      Módosító                                                                                                        

(eufória)                                            változók           Genetikai 
Szorongásoldás   Viselkedés             Idegi                             tényezők                                                                                                                  
                  mechanizmusok  mechanizmusok                  Viselkedés- 
Funkció-növekedés                                                                   történet 

 Megvonás-csökkenés   Monoaminok      Neuropeptidek       Farmakológiai
                            történet       
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A Drogfogyasztás okai 

•  Genetikai 
•  Biokémiai 

•  Pszichoszociális 
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Neurotranszmitter rendszer 

 
Valamennyi drog hatását a dopaminnak a  

„Jutalmazó rendszerben” történő  
felszabadulása réven fejti ki vagy a 

dopaminerg sejtek aktivitásának fokozása, 
vagy a dopamin visszavétel gátlása útján 
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SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK	

•  nikotin 
•  koffein 
•  alkohol 
•  drog 

•  munka 
•  hatalom 
•  szex 
•  játék 
•  pénz 
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SZENVEDÉLYBETEG-IDENTITÁS	

fejlődésmenete: 
•  minta 
•  fantázia 
•  próbacselekvés 
•  szokás 
•  hozzászokás 
•  függőség 
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TERMÉSZETES	MEGERŐSÍTŐK	

Tevékenységformák,	
	melyek	hatása	valamilyen	szempontból	kellemes	az	
egyén	és	környezete	számára,	
	időszakosan	vagy	rendszeresen	megismétlődik	

kellemes	hatású		
	vagy	megszüntet	kellemetlenséget	

2018.03.02. SE Egészségtudományi kar 53	



DROG	FOGALOM	

drog nem egyenlő a kábítószerrel!!! 

•  pszichoaktív szer, szubsztancia, kémiai 
anyag 

•  legális és illegális drogok 
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DROG	FOGALOM		(GEREVICH,	1998)	

O 	kémiai	anyag,	központi	idegrendszerre	hat	
O 	fogyasztása	biológiai	hatással	jár	
O 	rendszeres	fogyasztás	addikciót	okoz	
O 	rövid	távon	kevés	averzív	hatás	
O 	hosszú	távon	növekvő	averzív	hatás	
O 	abuzus-kockázata	
O 	nem	csak	saját	magát	helyettesíti	
O 	természetes	megerősítőket	helyettesíti	
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DROGOK	FELOSZTÁSA	
•  PSZICHOSTIMULÁNSOK 

–  kokain 
–  amfetaminok 
–  nikotin 

•  PSZICHOTOMIMETIKUMOK 
–  LSD 
–  szintetikus amfetaminok (MDA, MDMA) 

•  KIR DEPRESSZÍVUMAI 
–  alkohol 
–  opioidok (BDZ-k, barbiturátok) 

+ rendhagyó drogok (kenderfélék, oldószerek, stb) 
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DROGHATÁSOK	TÍPUSAI:	

akut (intoxikáció) és krónikus hatás 
•  abuzus (rendellenes szerhasználat) 

– pozitív 
– negatív megerősítés (averzív hatás) 

     kerülő magatartás 
•  diszkriminatív droghatás 
•  kondicionálódás 

 
2018.03.02. SE Egészségtudományi kar 57	



ADDIKCIÓ	
rendszeres fogyasztás - hozzászokás 

bio-pszicho-szociális betegségkép 
•  tolerancia   

–  farmakokinetikus (lebontás) 
–  farmakodinamikus (receptorérzékenység) 
–  viselkedési tolerancia (környezetfüggő hatás) 

•  szenzitizáció 
•  dependencia (elvonási tünetek!) 
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FIGYELMEZTETŐ	JELEK	
O 	aluszékony,	levert,	sápadt,	bőre	viszket,	libabőrös	
O 	orra	szivárog,	falánk	(édesség)	
O 	ingerlékeny,	nyugtalan,	ideges	
O 	émelyeg,	hasmenése	van,	lefogyott	
O 	ápolatlan,	izzad,	belövelltek	a	kötőhártyái	
O 	pupillái	renyhén	reagálnak	
O 	mozgás-koordinációja	megromlott	
O 	sebek,	szúrásnyomok	(és	rejtegetésük)	
O 	egyre	több	zsebpénzt	kér,	lopás	gyanúja…	
O 	anyag	vagy	kellékek	nyomai	
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ADDIKCIÓ	ÉS	POLITIKA	
III	
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Az	alkoholpolitika	múltja	

1945	óta	azonosítható	szakaszok	
– Tagadás,	„másra	koncentráló	időszak”	

	
1956	után	„cselekvő	szakasz”	

– Szervezett	védekezés	
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A	szervezett	védekezés	jellemzői	

1960	MSZMP	KB	*	határozat	
•  Alkoholizmus	Ellenes	Országos	és	Területi	
						Bizottságok	megalakulása	
•  Kezelésre	és	gondozásra	hivatott	szakrendelők	
						hálózatának	kiépítése	
•  Megjelenés	a	pszichiátriában	
•  Hatósági	kötelezés	kezelésre	1974-től	

*Magyar	Szocialista	Munkáspárt	Központi	Bizottsága	



2018.03.02.	 SE	Egészségtudományi	kar	 63	

Az	1974	utáni	időszak	

•  Munkaterápiás	Alkoholelvonó	Intézetek	
•  Kijózanító	állomások	
•  Hozzáférés	szabályozása	
•  Társadalmi	mozgósítás	(alkoholizmus	elleni	
				propaganda-	Vöröskereszt,	nagyüzemek)	
•  Kezelés	kezdeményezése	az	érintetteknél	
•  Alkoholellenes	klubmozgalmak	indulása	
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Kormányhatározat	1977	
•  Korábbi	intézkedések	kudarca	(az	egy	főre	jutó	
	fogyasztás	megduplázódott	1960-1977	között)	

•  Helyzetfelmérés	elemei	(fogyasztási	jellemzők,	
	társadalmi	–	gazdasági	-	egészségügyi	
	következmények)	

•  Népbetegség	
•  Hozzáférés	határozott	korlátozása	
•  „gyógyítható	betegség”	/Levendel/	
•  Körzeti	orvosok	–	szűrés,	gyógyítás,	rehabilitáció	
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Kormányhatározat	1977	
•  Munkahelyek-	üzemegészségügy	hatásköre	
				szűrési	elemek,	továbbküldés,	fegyelmezés,	jutalmazás	
				elemei,	
•  Korlátozó	intézkedések	(fiatalkorúak	és	ittas	
				személyek	kiszolgálási	tilalma,	„kilenc	órás	
				rendelet”,	kereskedelmi	korlátok,	áremelés,	
				reklámtilalom,	fogyasztás	tiltása	közterületen	
•  Illegális	gyártás	és	forgalmazás	
•  Bűnözés	
•  Korai	halálozás	egyik	oka	
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Sikertelenség	okai	
Ellenérdekeltségek	(állami	monopólium)	γ	

	 	jogszabályok	betartatása	hiányos	
tiltás	-	mértékletesség	kettőssége	
Felülről	jövő	kényszer	γ	valódi	társadalmi	
											támogatottság	hiánya	(	egyoldalú	kommunikáció)	
Egységes	átlátható	stratégia	hiánya	
Hárítási	módszerek	(	Levendel	L.)	
													látszatintézkedések	–	látszatproblémák	
													mintha	történne	valami”–	újra	és	újra	megjelenő	
													kérdések	döntés	és	cselekvés	nélkül	
Társadalmi	megítélés:	„kettős	könyvelés”	(elnéző	elutasító															)	
/Levendel/	
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A	KÖZELMÚLT	ALKOHOL	PROBLÉMÁT	IS	
MAGÁBAN	FOGLALÓNEMZETI	PROGRAMJAI	

STRATÉGIÁI	

•  Egészséges	Nemzetért	Népegészségügyi	Program	
	 	(2001-2010)	17.	alprogram	alkohol	 	fogyasztás	
	visszaszorítása,	drogprevenció	

•  Az	Egészség	Évtizedének	Népegészségügyi	
	 	Programja	(Johan	Béla)	(2003.	oh*)	

•  2006.	Alkohol	Politika	és	Stratégia	(OAI-	Buda	Béla)	
•  2009.	aktualizált	változat	OAC	(www.eum.hu)	

*országgyűlési	határozat	
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Tanulságok	és	lehetőségek	
	

•  Világos,	reális	célok,	ezekhez	igazított,	
	 	összehangolt,	jól	strukturált	intézkedések	

•  Bizonyítékokon	alapuló	beavatkozások	
•  Megfelelő	kommunikáció	
•  Az	érintettek	bevonása	(társadalmi	
	 	támogatottság)	

•  Külső	(EU,	WHO)	stratégiákkal	való	összhang	
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Az	alkoholstratégia	

•  Az	alkohol-problémával,	illetve	annak	kezelésével	
kapcsolatos	legfontosabb	célok	és	a	célok	eléréséhez	
szükséges	alapvető	eszközök	összességét	jelenti.	De	
jelenti	emellett	a	célok	elérésében	közreműködő	
entitások	(szervezetek,	intézmények)	
hierarchiájának,	az	alkohol-probléma	kezelésére	
hivatott	rendszer	belső	szerveződésének	
meghatározását,	a	forrás-elosztás	legfontosabb	
alapelveit	is.	
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Az	alkoholstratégia	

•  Az	alkohol-problémával,	illetve	annak	kezelésével	
kapcsolatos	legfontosabb	célok	és	a	célok	eléréséhez	
szükséges	alapvető	eszközök	összességét	jelenti.	De	
jelenti	emellett	a	célok	elérésében	közreműködő	
entitások	(szervezetek,	intézmények)	
hierarchiájának,	az	alkohol-probléma	kezelésére	
hivatott	rendszer	belső	szerveződésének	
meghatározását,	a	forrás-elosztás	legfontosabb	
alapelveit	is.	



2018.03.02.	 SE	Egészségtudományi	kar	 71	

Az	alkoholstratégia	

•  Az	alkohol-problémával,	illetve	annak	kezelésével	
kapcsolatos	legfontosabb	célok	és	a	célok	eléréséhez	
szükséges	alapvető	eszközök	összességét	jelenti.	De	
jelenti	emellett	a	célok	elérésében	közreműködő	
entitások	(szervezetek,	intézmények)	
hierarchiájának,	az	alkohol-probléma	kezelésére	
hivatott	rendszer	belső	szerveződésének	
meghatározását,	a	forrás-elosztás	legfontosabb	
alapelveit	is.	
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Az	alkohol	-	politika	

•  Tágabb	értelemben	az	egymást	támogató,	
kiegészítő	eszközökként	kezeli	az	egészséget	
támogató	közpolitikát,	a	társadalmi	környezet	
tudatos	alakítását,	a	közösségek	probléma-
megoldó	és	az	egyén	megküzdési	
készségeinek	erősítését	és	az	egészségügyi	
ellátórendszer	hatékonyságának	és	
szerepének	növelését	az	alkohol-probléma	
kezelésében.	



2018.03.02.	 SE	Egészségtudományi	kar	 73	

Az	alkohol	-	politika	

•  Az	alkoholpolitika	fogalmába	tartoznak	ilyen	
módon	mindazok	a	szabályozó	és	allokatív	
intézkedések,	melyek	az	alkohol-fogyasztásból	
eredő	társadalmi	és	egyéni	kockázatok	
megelőzését	és	a	bekövetkezett	károk	
felszámolását	vagy	enyhítését	kívánják	
szolgálni.	
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Az	alkohol	-	politika	

•  Az	alkoholpolitika	tehát	az	állam-	és	közigazgatás	
minden	szintjének,	valamennyi	társadalmi	szektor	és	
ágazat	koordinált	tevékenységére	vonatkozik,	amely	
a	lakosságot	is	mozgósítani	igyekszik,	a	
civilszervezetek,	nem-kormányzati	szervezetek	
(NGO),	társadalmi	mozgalmak	és	az	önsegítés	
különféle	formáinak	bevonásával	a	stratégia	által	
meghatározott	célok	elérése	érdekében,	a	
stratégiában	definiált	legfontosabb	alapelveknek	
megfelelően.	
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2008.december	
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Pálinka	Nemzeti	Tanács	
	
•  Barabás	Attila	–	Vezérigazgató,	Győri	Likőrgyár	Zrt.	

Békési	Zoltán	–	Elnök,	Kisüsti	Pálinkafőzők	Országos	
Egyesülete	
Bolyhos	Zoltán	–	Ügyvezető,		Kisüsti	Pálinkafőzők	
Országos	Egyesülete	
Csalló	Jenő	–	Elnök,	Pannon	Pálinkafőzők	Egyesülete	
Császár	Antal	–	Titkár,	Gyümölcspálinka-főzők	
Egyesületeinek	Országos	Szövetsége	
Dr.	Molnár	János	Attila	–	Vezető	főtanácsos,	
Pénzügyminisztérium	
Frank	Odzuck	–	Vezérigazgató,	Zwack	Unicum	Nyrt	
Dr.	Oroszné	Dr.	Prekop	Erzsébet	–	Vezérigazgató,	
Miskolci	Likőrgyár	Zrt.	
Dr.	Panyik	Gáborné	–	Elnök,	Pálinka	Céh	Egyesület	
Papp	József	–	Kancellár,	Magyar	Pálinka	Lovagrend	
Piros	László	–	Nagymester,	Magyar	Pálinka	Lovagrend	
Savanya	Géza	–	Ügyvezető,	Gyümölcspálinka-főzők	
Egyesületeinek	Országos	Szövetsége	
Szilágyi	László	–	Ügyvezető,	Pálinka	Céh	Egyesület	

•  		

2009.ápriilis	
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Az	Európai	Stratégia	
					5	olyan	területet	határoz	meg,	ahol	a	nemzeti	szintű	kezdeményezések	

közösségi	fellépésekkel	történő	kiegészítése	jelentős	többletértéket	
eredményezhet:	
	

1.  A	fiatalok,	a	gyermekek	és	a	még	meg	nem	született	gyermekek	védelme	
2.  Az	alkoholfogyasztással	összefüggő	közúti	baleseti	sérülések	és	halálozás	

visszaszorítása	
3.  A	felnőttek	alkoholfogyasztással	kapcsolatos	károsodásának	megelőzése,	

és	a	munkahelyeken	tapasztalható	negatív	hatás	csökkentése	
4.  Tájékoztatás,	oktatás	és	a	figyelem	felhívása	a	káros	és	veszélyes	

alkoholfogyasztás	hatására	és	az	elfogadható	fogyasztási	mintákra	
5.  A	bizonyítékok/adatok/szakvélemények	EU	szintű,	közös	adatbázisának	

létrehozása,	támogatása	és	fenntartása		
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Mi	történik	Európában	

•  „First	Progress	Report	on	the	Implementation	of	the	
EU	Alcohol	Strategy”.		Svéd	elnökség	alatt	
2009.szept.	

•  Az	Egészségügyi	és	Fogyasztóvédelmi	Főigazgatóság	
olyan,	a	különféle	területeken	tevékenykedők	
találkozását	és	együttműködését	elősegítő	
struktúrákat	hozott	létre,	mint	pl.	Committee	on	
National	Alcohol	Policy	and	Action,	European	Alcohol	
and	Health	Forum,	Committee	on	Data	Collection,	
Indicators	and	Definitions.		



2018.03.02.	 SE	Egészségtudományi	kar	 82	



2018.03.02.	 SE	Egészségtudományi	kar	 83	

Mi	történik	Európában	

•  Az	Első	előrehaladási	jelentés	alapján	a	2009.	
decemberi	EPSCO	Tanácsülésen	várhatóan	az	
EU	Alkohol	Stratégiát	támogató	Tanácsi	
Következtetések	elfogadására	kerül	sor.	
	
A	következő	előrehaladási	jelentés	várhatóan	
2012-ben	jelenik	meg.	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	keretei	
2009-2014	

•  Információhoz	való	jog	biztosítása	
•  Indikátorai:	Az	általános	és	középiskolában	
ilyen	irányú,	adekvát	technikákat	alkalmazó	
megelőzési	programban	részesülő	fiatalok	
száma.	Évente	lebonyolított	
tömegkommunikációs	kampányok	száma	

•  Eszközei:Iskolai	programok;	a	reklám	min.20%;	
üvegeken	feltüntetni;	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Adópolitika	az	alkohol-probléma	csökkentése	érdekében	
•  Indikátorai:	A	tervezési	folyamatban	megjelennek	a	

fogyasztási	és	bevételi	indikátorok	mellett	az	egészségre	
gyakorolt	hatások	becslései,	fogyasztási	mintázatok	alakulása.	
Működő	az	alkoholfogyasztás	monitorozó	rendszer.	

•  Eszközei:	Az	alacsonyabb	alkohol-tartalmú	(2,8%	alatti)	sörök	
enyhébb	adóztatása	a	normál	sörökhöz	képest,	a	normál	
sörök	adóemelése	mellett.	A	tömény	italok	jövedéki	adójának	
emelése	900	Euro/hl	tiszta	etilalkohol	érték	fölé,	a	köztes	
alkohol-termékek	jövedéki	adójának	emelése	75	Euro/hl	fölé.	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Adópolitika	a	fenntartható	alkohol-politika	
érdekében	

•  Indikátorok:	alkohol-tartalmú	termékek	
jövedéki	adójának	alakulása,	a	jövedéki	
adóból	származó	alkohol-politikai	alap	
bevételei.	

•  Eszközök:	jövedéki	törvény	módosítása,	
automatizmusok	beépítése	az	adóztatásba	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Hozzáférés	szabályozása	
•  Indikátorok:	Jogi	szabályozás	(kereskedelmi	törvény),	a	

jogszabályok	betartásának	hatékonyabbá	tétele,	a	rendszer	
folyamatos	monitorozása.	

•  Eszközök:	Részletesen	szabályozni	az	alkohol-termékeket	
árusító	üzletek	működési	engedélye	kiadásának	rendjét	és	
feltételeit,	az	üzletben	történő	árusítás	feltételeit,	az	
engedélyezésben	közreműködő	szakhatóságok	körét,	az	
engedélyben	foglaltak	megtartása	ellenőrzésének	szabályait,	
valamint	a	jogszabályban	előírt	kötelezettségek	be	nem	
tartásának	esetén	alkalmazandó	jogkövetkezményeket	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Alkohol-elárusítás	engedélyezési	
rendszerének	átalakítása	

•  Indikátorok:	működő	engedélyezési	rendszer,	
az	egyes	paraméterek	rendszeres	
monitorozása	

•  Eszközök:	mint	előbb,	kormányrendelet	az	
alkohol-forgalmazás	részletes	szabályairól.	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Ittas	vezetés	
•  Indikátorok:	Közúti	alkohol-ellenőrzések	száma,	ittas	vezetés	miatti	

balesetek	száma,	ittas	vezetés	miatti	halálos	balesetek	száma.	
•  Eszközök:	rendőrség	technikai	eszközökkel	való	felszerelése,	az	ittas	

vezetés	megelőzésének	priorizálása	a	közlekedés-rendészet	munkájában	
és	források	hozzárendelése.	Közlekedési	alkohol-prevenciós	alap	
létrehozása	és	finanszírozása	a	gépjármű-felelősségbiztosítás	
meghatározott	részéből.	Kijelölt	vezető	(designated	driver)	programok	és	
sofőr-szolgálat	propagálása	vendéglátóhelyeken,	e	két	területen	
együttműködés	az	alkohol-iparral	elképzelhető.	Ittas	vezetők	addiktológiai	
vizsgálata,	indokolt	esetben	gondozási	programban	való	részvétel	
előírása.Az	ittas	vezetők	esetében	az	utolsó	ital	elfogyasztási	helyének	
felderítése	és	figyelmeztetése,	az	esetek	halmozódása	esetén	az	
elárusítási	engedély	bevonása	(ún.	server	liability).	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Illegális	előállítás	visszaszorítása	
•  Indikátorok:	lefoglalások	száma,	értéke,	
alkohol-feketekereskedelem	becsült	mértéke	

•  Eszközök:	jövedéki	ellenőrzések	számának	
emelése,	továbbá	a	cukor	jövedéki	termékké	
tétele	átmeneti	időszakra	megfontolható.	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Marketing	korlátozása	
•  Indikátorok:	reklámtörvény	tartalmi	elemei,	jogkövető	

magatartás	aránya	a	reklámozó	között,	kiszabott	bírságok	és	
egyéb	szankciók.	

•  Eszközök:	a	reklámtevékenységről	szóló	jogszabályok	és	a	
kereskedelmi	médiumokról	szóló	törvény	módosítása.	Az	
alkoholipari	szponzoráció	tiltása	sportrendezvényeken,	a	
közterületi	reklámozás	korlátozása	(pl.	óriásplakátokon),	az	
elektronikus	médiumokban	történı	reklámozás	szőkítése,	
mindenféle	alkohol-reklám	tiltása	21	óra	előtt.	Az	
alkoholreklámozásra	és	–szponzorációra	fordított	összegek	
meghatározott	(10%)	részéből	lakossági	prevenciós-
kommunikációs	alap	létrehozása.	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Területi	egészségügyi	és	szociális	
intézményrendszer	közös	indikátorai	

•  Indikátorok:	közös	működési	elvek,	meglévő	
indikátor-rendszer,	amelynek	bizonyos	elemei	
megjelennek	az	egyes	szervezetek	
teljesítményértékelésében	és	finanszírozásában	is.	

•  Eszközök:	egységes,	eset-kimenetelhez	kötött	
indikátor-rendszer	kidolgozása	a	területen	
tevékenykedő	ellátó-szervezetek	számára.	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Szociális	intézmények	fejlesztése	
•  Indikátorok:	kapacitás-adatok,	gondozottak	
száma,	hozzáférhetőségre	(földrajzi	és	
társadalmi)	jellemző	adatok	

•  Eszközök:	lakosság-közeli	ellátások	fejlesztése,	
ebben	a	szociális	és	egészségügyi	
intézményrendszer	fejlesztésének	
összehangolása,	szociális	nappali	ellátók	
kapacitásának	fejlesztése.	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Egészségügy	korai	kezelésbe	vételi	programjai,	az	
alkoholbetegek	ellátását	végző	egészségügyi	szolgáltatások	
szakmai	és	kapacitás	fejlesztése,	területi	kiegyenlítés	
felzárkóztatással	

•  Indikátorok:	programok	száma,	szakmai	minőségi	
kritériumok,	kezelésbe	vontak	száma,	földrajzi	hozzáférési	és	
egyéb	hozzáférési	mutatók.	

•  Eszközök:	korai	kezelésbe	vételi	programok	finanszírozása,	
módszertani	feltétel-rendszer	kidolgozása,	finanszírozási	
érdekviszonyok	átalakítása,	az	alkohol-betegek	ellátásának	
finanszírozási	átalakítása,	az	intézményrendszer	
konszolidációja,	célzott	kapacitás-fejlesztési	programok	a	
kezelésbe	kerülés	esélyegyenlőségének	érdekében.		
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Aktuális	OEP	kapacitásfelosztási	javaslattal		

•  az	aktív	pszichiátriai	ágyak	kb.	10%-os	további	
csökkentését	javasolja	az	OEP	

•  a	járóbeteg-ellátás	lekötött	kapacitásainak	
(Q45)	kb.	a	felére	csökkentését	javasolják,	A	
jaro_kihasznalatlan_kapacitas_...	file		

•  http://efrira1.antsz.hu/veszprem/index.html	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Közösségi	önsegítő	tevékenységek	
•  Indikátorok:	önsegítő	csoportok	száma,	létrejött	
támogatási	módszertani,	együttműködés	szakmai	
feltételrendszere	és	az	együttműködések	száma	az	
egészségügyi	és	szociális	ellátórendszerrel.	

•  Eszközök:	szakmai-módszertani	fejlesztés,	képzési	
programok,	finanszírozási	mechanizmusok	
kialakítása.	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Célzott	kutatási	program	az	alkohol-probléma	
különböző	aspektusainak	megismeréséért	

•  Indikátorok:	kutatási	alap	nagysága,	támogatott	
kutatási	projektek	száma,	publikációk	száma,	
ismeretek	hasznosulása	az	ellátásban,	prevencióban	
és	tervezési	folyamatokban.	

•  Eszközök:	jövedéki	adó	meghatározott	részének	
visszaforgatása	alkoholpolitikai	célok	megvalósítása	
(pl.	kutatás)	érdekében.	Alkohol-kutatási	
koordinációs	mechanizmus	kialakítása.	
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A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Alkohol-jelentés	infrastruktúrája	és	
módszertana	

•  Indikátorok:	alkohol-politikai	jelentés	
rendszerének	kialakítása	Magyarországon.	

•  Eszközök:	finanszírozási	feltételek	kialakítása,	
szakember-gárda	képzése,	korszerű	
módszertanok	meghonosítása.	



2018.03.02.	 SE	Egészségtudományi	kar	 110	

A	magyar	alkohol-politika	legfontosabb	céljai	és	
keretei	2009-2014	

•  Alkoholpolitikai	koordinációs	mechanizmusok	
•  Indikátorok:	létező	koordinációs	mechanizmusok,	
közös	döntések	és	megvalósításuk	aránya,	politika-
monitorozási	és	–értékelési	rendszer	létrehozása.	

•  Eszközök:	Kijelölt	szervezet,	intézmény	
felhatalmazási	a	koordinatív	tevékenységre,	az	egyes	
szereplők	monitorozásának	és	értékelésének	
működtetése.	
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Az	akciótervbe	foglalt	intézkedések		
2010.06.08.	

1.  A	kedvezményes,	19	helyett	10	százalékos	társasági	adókulcs		az	eddigi	50	millió	helyett	500	milliós	adóalapig	lesz	elérhető	a	magyar	cégek	számára.		
2.  Egykulcsos,	16	százalékos	családi	jövedelemadó:	2	év	alatt	vezetik	be,	1,3	millió	adózót	vonnak	be	a	rendszerbe,	fokozatosan	eltörlik	az	adójóváírás	rendszerét.		
3.  A	KKV-kat	terhelő	ún.	kis	adók	közül	10-et	eltörölnek.		
4.  Bevezetik	az	adózás	alá	nem	vont	kereset	fogalmát,	és	aki	adózott	jövedelemből	másnak	magánszemélyként	munkalehetőséget	biztosít,	akkor	ez	után	a	jövedelem	után	ne	kelljen	újra	

adót	fizetni.		
5.  A	vérszerinti	egyenes	ági	rokonoknál	az	államnak	sem	illeték,	sem	adóbeszedés	tekintetében	semmi	keresnivalója	nincs.	Az	állam	visszavonul	a	családokon	belüli	vagyonmozgások	

ellenőrzésétől.		
6.  A	beruházások	során	ma	51	engedélyt	kell	kérni,	ennek	harmadát	a	kormány	eltörli.		
7.  Alkalmi	foglalkoztatás	rendszerét	egyszerűsítik,	visszaállítják	a	régi	rendszert,	és	megkezdik	egy	új	kidolgozását.		
8.  Az	ingatlan	bérbeadása	esetén	a	bérbeadónak	ne	kelljen	vállalkozóvá	válnia.		
9.  Adják	vissza	az	embereknek	a	szabad	gyümölcspárlathoz	való	jogot.		
10.  Áfamentessé	teszik	az	adományozást.		
11.  A	kistermelők	élelmiszertermelési,	-feldolgozási	és	-értékesítési	feltételeit	jelentősen	könnyítik.		
12.  Kibővítik	a	Széchenyi-kártyaprogramot,	50	millió	forintig	emelnék	fel,	és	lehetne	beruházásra,	pályázati	önerő	céljára	is	felhasználni.		
13.  Az	uniós	források	rendszerét	radikálisan	átalakítják	a	KKV-k	javára.		
14.  Költségstopot	hirdetnek	az	állami	intézményeknél		
15.  A	közszféra	bérkiadásait	átalakítják.		
16.  A	költségvetési	bérek	felülvizsgálják.		
17.  A	külső	megbízásokat	és	kiszervezéseket	teljes	körűen	felülvizsgálják.		
18.  A	60	napon	túli	végkielégítések	és	egyéb,	béren	felüli	juttatások	-	mint	szabadságmegváltás,	titoktartási	pénz	-	a	költségvetési	szférában	98	százalékkal	lesznek	megadóztatva.		
19.  A	költségvetési	szférában	havi	bruttó	kétmilliós	fizetési	plafont	vezet	be	a	kormány,	az	MNB-nél	is.		
20.  Az	állami	vagyonkezelés	területén	át	kell	térni	a	bértömeg-gazdálkodásra,	elrendelik	a	bértömegcsökkentés	legalább	15	százalékos	mértékét,	ami	48,2	milliárd	forintos	megtakarítást	

jelent.		
21.  A	pártokra	jutó	költségvetési	támogatás	mértékét	még	ebben	az	évben	15	százalékkal	csökkentik.		
22.  Költségvetési	felügyelőket	küldenek	ki	a	jelentős	közpénzzel	gazdálkodó	intézményekhez,	köztük	azokhoz	is,	amelyek	eddig	intézményi	autonómiát	élveztek.		
23.  Teljes	telefon-,	bútor-,	gépkocsivásárlási	és	-csere	stopot	rendelnek	el	a	közszférában.		
24.  Nemzeti	eszközkezelő	társaságot	hoznak	létre,	hogy	a	bedőlt	hitelek	miatt	a	lakások	ne	kerüljenek	ki	a	korábbi	tulajdonosok	kezéből.		
25.  Bevezetik	a	bankadót:	bankoknak,	pénzügyi	lízingcégeknek,	biztosítóknak	a	költségvetésben	eddig	előirányzott	13	helyett	200	milliárdot	kell	befizetnie.	A	kormány	elkötelezett	a	stabil	

bankrendszer	mellett,	a	befizetést	a	kölcsönös	felelősség	elve	indokolja.	A	részleteket	még	megtárgyalják	a	pénzpiaci	szerepelőkkel.	Egyelőre	annyi	biztos,	hogy	3	évre	vezetik	be,	majd	3	
év	alatt	vezetik	ki.		

26.  Jelzálogjogot	csak	forint	alapú	hitelnél	lehet	majd	bejegyezni	-	ez	gyakorlatilag	a	deviza	alapú	lakáshitelek	megszüntetését	jelenti.		
27.  Bevezetik	a	másodlagos	élelmiszervizsgálatot,	hogy	"ne	áramolhasson	be	Európa	élemiszer-hulladéka	akadálytalanul	Magyarországra".		
28.  A	közüzemi	díjak	emelésére	moratóriumot	rendelnek	el,	és	tárgyalást	kezdeményeznek	az	ármegállapítás	új	rendszeréről	az	érintett	vállalkozásokkal.		
29.  2010.	december	31-ig	meghosszabbítják	a	kilakoltatási	moratóriumot.		
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Orvostovábbképző	Szemle	XXI.	évf.	3.	szám,	2014.	március	•	Gondolatok	az	
alkoholproblémáról	6-9.old		
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Nemzeti Stratégia a kábítószer- 
probléma visszaszorítására 

•  A	drogpolitika	olyan	közpolitika	(vagy	szakpolitika),	
mely	a	tudományos	szakdiszciplínák	által	
megteremtett	tudások	és	felismerések	sajátos	
alkalmazásai	kerete	egy	adott	társadalmi-politikai	
kontextusban.	Jelentősége	abban	van,	hogy	a	
probléma	

•  kezelésére	az	adott	összefüggek	között	
legalkalmasabb	megoldási	rendszert	alakosítsa	és	
valósítsa	meg.	
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A	nemzeti	szintű	drogpolitika	

•  a	kormányzatnak	a	drogkérdésre	vonatkozó	
általános	filozófiai-szemléleti	megközelítéseit,	
elveit,	értékeit,	az	aktorokra	stb.	Vonatkozó	
megállapitások	összessét	jelenti,	optimális	
esetben	konszenzusos	formában.	Nem	
feltétlenül	rögzül	dokumentum	formájában,	
de	meghatározza	a	döntéshozás	folyamatait.	
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A	nemzeti	drogstratégia	

•  azoknak	az	eszközöknek	és	mechanizmusoknak	az	
összességére	vonatkozik,	melyek	együttesen	
hivatottak	a	drogpolitikai	elvek	céllá	formálására.	A	
stratégiák	sem	minden	esetben	fogalmazódnak	meg	
dokumentumokban,	habár	az	elmúlt	években	egyre	
növekvő	mértékben	jellemző,	hogy	a	nemzeti	
stratégiai	programokat	hivatalos	dokumentum	
formájában	kodifikálják.	Általában	a	kormány	vagy	az	
országgyűlés	fogadja	el	azokat.	
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A	nemzeti	cselekvési	program	

•  olyan	eszköz,	dokumentum,	melynek	célja	a	stratégia	
elveinek	megvalósítása	és	biztosítása,	melyben	célok,	
célterületek,	források	és	felelősségek	részletezetten	
kerülnek	azonosításra	és	meghatározásra	egy	
bizonyos	időtávra	vonatkozóan.	A	cselekvési	
program	céljainak	lebontása	a	közvetlen	akció	vagy	
cselekvés,	mely	lehet	intézményi	vagy	program	
jellegű	fejlesztés,	koordinációs	tennivaló,	
forrásbiztosítás,	vagy	szabályozási	aktus	elrendelése.	
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Közpolitikák	–	public	policies	–	céljai	

1.  Tiszta,	elérhető	és	realisztikus	célokat	kell	artikulálnia.	
2.  A	releváns	szakemberek	és	a	közvélemény	megerősítését	kell	

elérnie.	
3.  Egyértelmű	időkeretet	kell	meghatároznia	(monitorizálás!).	
4.  Független	evaluációs	folyamat	megtervezését	és	megvalósítását	

kell	biztosítania.	
5.  Az	eredmények	(és	sikertelenségek)	kommunikációját,	valamint	

a	folyamatok	nyitott	vitafórumát	kell	létrehoznia.	
6.  A	döntéshozónak	elkötelezettnek	kell	lennie	a	folyamatok	

felülbírálatára,	és	ha	szükséges,	megváltoztatására.	
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Kábítószerrel	kapcsolatos	politikák	céljai	

1.  A	drogok	előállításával,	kínálatával	és	megszerzésével	kapcsolatos	bűnözés	és	
közrendzavarás	mértékének	csökkentése	a	közösségekben.	

2.  A	drogok	előállításával,	kínálatával	és	megszerzésével	kapcsolatos	közvetlen	
halálozás			csökkentése.	

3.  A	drog	használatából	fakadó	súlyos	egészségügyi	következmények,	elsősorban	
HIV/AIDS	és	hepatitiszfertőződések	számának	csökkentése.	

4.  Azon	személyek	számának	csökkentése,	akik	droghassználaukkal	
összefüggésben	mentális	problémákkal	és	függőségben	szenvednek.	

5.  Csökkenteni	a	droghasználat	társadalmi	költségeit,	
6.  beleértve	a	családok	és	gyermekeket	ért	azon	hatásokat	is,	melyek	a	

droghasználatukkal	összefüggő	iskolázási	és	munkaerőpiaci	kieséseiket	és	
káraikat	jelenti.	

7.  A	drogok	termelésével,	kereskedelmével	és	megszerzésével	kapcsolatos	
környezeti	károk	csökkentése.	

8.  Alkoholizmus	Elleni	Állami	Bizottság	Drogalbizottsága	
9.  TBZ	kutatási	programok	
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Történelmi	áttekintés	1.	
•  1985	előtt	nem	volt	hivatalosan	drogprobléma	
•  1985-ben	XIII.	pártkongresszus	elismerte,	hogy	van	
drogprobléma	

•  A	fiatalkori	bűnözés	helyzetével	foglalkozó1985.	évi	
Minisztertanácsi	határozat	már	problémaként	
azonosita	az	illegális	szerfogyasztást,	és	első	
alkalommal	olyan	„intézményhálózat	kiépítését駸
sürgeti	

•  1013/1991.	(II.	28)	kormányhatározatával	létrehozta	
a	Kábítószerügyi	Tárcaközi	Bizottságot.	
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Történelmi	áttekintés	2.	

•  111/1996.	(XII.	19.)	OGY	határozattal	
felállított,	a	kábítószer-fogyasztás	
visszaszorítása	érdekében	létrehozott	
országgyűlési	eseti	bizottságot.	Kritika.	

•  1998.	január	1-jei	határidővel	a	kábítószer-
politika	összehangolására	Kábítószerügyi	
Koordinációs	Bizottság	létrehozását	
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Történelmi	áttekintés	3.	
1.  Programtervezet	a	budapesti	kábítószer-problémák	megoldására	(Bácskai	

Erika	–	Gerevich	József	-	Drogprogram,	1991.	április),	
2.  Multidiszciplináris	kábítószer	kereslet	csökkentési	stratégia	1.	tervvázlata	

(Kábítószerügyi	tárcaközi	Bizottság	Titkársága	–	Budapest,	1996.	június	
17.),	

3.  Az	Országgyűlés	Kábítószer-fogyasztás	Visszaszorítása	Érdekében	
Létrehozott	Eseti	Bizottságának	jelentése,	illetve	annak	mellékletei;	

4.  Nemzeti	Drogstratégia	(tervezet)	1998.	Kábítószerügyi	Tárcaközi	Bizottság	
5.  Fővárosi	kábítószer-fogyasztás	visszaszorítását	szolgáló	Cselekvési	

Program	Fővárosi	Küzgyűlés	1998.	
6.  Későbbiekben	Alternatív	drogstratégia	címmel	jelent	meg	könyv	alakban	

(Veér	és	mtsai)	
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Szerkezet 2000-2009 

Közösség	és	
együttm

űködés	

M
egelőzés	

Kezelés-ellátás	

Kínálatcsökkentés	

Közösség	és	együttműködés	

Monitorozás-értékelés	
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A	Nemzeti	Stratégia	fejezeteinek	
terjedelme	a	teljes	dokumentum	

arányában	
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A stratégia főcélja 
•  A harmadik évezred küszöbén egy szabad, magabiztos és 

produktív társadalom kialakításának képe vezérel 
bennünket. Ez a társadalom az emberi méltóságot, a testi, 
lelki és szociális jól-létet illetve az alkotóképességet kiemelt 
fontosságúnak tartja. E tényezők megóvása és fejlesztése 
érdekében a társadalom képes kezelni a drogok 
használatával és terjesztésével összefüggő egészségügyi, 
szociális és bűnügyi ártalmakat és hátrányokat. 

•  A kábítószer-probléma valamennyiünket érint és együttes 
cselekvésre késztet. Az állam és intézményei az együttes 
cselekvésben jelentős szerepet kapnak. 

„Biztonságosabb	társadalom,	
megtartó	közösség”	
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A stratégia célja 2 
A Nemzeti Stratégia fő célja egy olyan magabiztos, 

szolidáris és produktív társadalom megvalósítása, 
ahol lehetőség nyílik kiegyensúlyozott 
megközelítésben kezelni a kábítószer-probléma 
hatásait, a lehető legtöbb egészség-nyereséget 
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  
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Alapelvek 
•  A tények elsőbbsége 
•  Partnerség, közös 

cselekvés 
•  Átfogó megközelítés 
•  Elszámoltathatóság  
•  Hosszú távra történő 

tervezés  

•  Emberi jogok, emberi 
méltóság, egyenlő 
ellátás elve 

•  Az egészséghez, az 
egészséget támogató 
környezethez való jog 
elve 

•  A tények elsőbbsége 
•  Partnerség, közös 

cselekvés 
•  Átfogó megközelítés 
•  Elszámoltathatóság  
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Szerkezet 2000-2009 
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A stratégia struktúrája 2010-2018 

vulnerabilitás, 
kockázatértékelés 

és -kezelés 

Esetsúlyosság, 
méltányosság 

fenntarthatóság és 
hatékonyság 

Közösség és 
együttműködés 

Koordináció és nemzetközi 
együttműködés 

Monitorozás, értékelés, 
kutatás 
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Átívelő	eszközök	
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Pillércélok – megelőzés/prevenció 
•  Esélyt teremteni arra, hogy a 

fiatalok képessé válhassanak egy 
produktív életstílus kialakítására 
és a drogok visszautasítására 
(megelőzés)  

•  A droghasználat megelőzése egy 
proaktív, többirányú, közösségi 
alapon szerveződő, több szektor 
együttműködését igénylő, 
kulturálisan érzékeny 
tevékenység, melynek célja az 
egyének, a családok és a helyi 
közösségek alkalmassá váljanak 
az életesemények nyomán 
keletkező kihívásokkal való 
megküzdésre. A prevenciós 
folyamat tehát olyan körülmények 
létrejöttét támogatja, melyek 
eredményeképpen az érintettek 
testi, lelki, fizikai jólléte 
fokozódik, számukra egy 
biztonságos, egészséges életvitel 
gyakorlása válik lehetővé  
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Prevenciós színterek 
•  Család 
•  Iskola 
•  Munkahely 
•  Szabadidő 
•  Egyházak 
•  A média 
•  Információs társadalom 
•  Honvédség 
•  A gyermekvédelem 

intézményrendszere 
•  Rendőrségi bűnmegelőzés és 

drogprevenció 
•  Kockázati csoportok, 

veszélyeztető állapotok 
•  Romákkal kapcsolatos megelőző 

programok 

•  Rövid – közép és hosszútávú 
célok 

•  Család 
•  nevelési-oktatási intézmény 
•  Munkahely 
•  Szabadidő eltöltés színterei 
•  Internet, más médiumok  
•  Gyermekvédelem 
•  Büntető igazságszolgáltatás 

intézményei 

•  Célcsoport és színtér 
megközelítés együttesen 

–  Univerzális 
–  Célzott 
–  Javallott 
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Kezelés-ellátás-ártalomcsökkentés 
•  Segíteni a drogokkal 

kapcsolatba kerülő és a 
drogproblémákkal küzdő 
egyéneket és családokat 
(szociális munka, gyógyítás, 
rehabilitáció)  

•  A kezelés – ellátás – 
ártalomcsökkentés hármas 
meghatározottságában 
elsősorban a problémás 
szerhasználat 
visszaszorítását, a kezelésbe 
vétel elősegítését, ott és ahol 
lehetséges a tartós 
absztinencia elérését, a 
szerhasználattal összefüggő 
egyéni és közösségi ártalmak 
csökkentését, és a tartósan 
nehézségekkel küzdők és 
családjaik, hozzátartozóik 
szakszerű és az emberi 
méltóságot szem előtt tartó 
gondozását kell biztosítani.  
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•  Magyarországon	a	droghasználók	kezelése	
vonatkozásában	a	kezelési	lánc	(a	
kapcsolatfelvételtől	a	detoxikáción	és	a	terápián	
át	az	utógondozásig,	rehabilitációig	és	a	
droghasználat	okozta	ártalmak	csökkentéséig)	
minden	eleme	alulfejlett	és	súlyos	kapacitási	
gondokkal	küzd.	Ezért	a	lánc	minden	eleme	
fejlesztésre	szorul,	de	a	legsürgetőbb	feladat	
elsősorban	a	kapcsolatfelvételt,	az	
intézményrendszerbe	történő	bejutást	lehetővé	
tevő	szervezeti	formák	fejlesztése.	Ehhez	a	ma	
még	Magyarországon	csak	kis	mértékben	
elterjedt	intézményi	formák,	szakmai	módszerek	
fejlesztésére	van	szükség.	Kapacitás-	és	
finanszírozási	problémákkal	küzd	a	kezelést	
követő	utógondozás	és	rehabilitáció	is.	
Fejlesztésre	szorul	a	droghasználók	speciális	
kezelésének	kapcsolata	más	orvosi	szakmákkal	és	
a	szociális	ellátórendszerrel.	Meg	kell	teremteni	
az	ellátás	hiányzó	szakmai	protokolljait,	az	ellátó	
intézmények	szakmai	akkreditációját	a	megfelelő	
szakmai	szervezetek	bevonásával,	a	nemzetközi	
ajánlások	figyelembevételével.	Különösen	sürgető	
ez	olyan	területeken,	ahol	a	speciális	
beavatkozásoknak	Magyarországon	nincsenek	
(vagy	alig	vannak)	hagyományai.	Ilyen	a	
gyermekkorúak	addiktológiai	ellátása,	a	speciális	
(más	kórképben	is	szenvedő)	betegek	ellátása,	a	
büntetésvégrehajtó-intézményeken	belüli	
programok	és	az	ártalomcsökkentés	területe.		

•  A	Kábítószerügyi	Egyeztető	Fórumok,	valamint	a	
KKB	munkacsoportjai	a	kezelés	helyi	és	országos	
koordinációjának	és	más	szakmákkal	történő	
együttműködésének	szervezeti	alapjait	bővítik.	

•  A kezelő-, ellátórendszer fejlesztése 
–  A kezelésbe-ellátásba irányítás fejlesztése 
–  A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 
–  A járóbeteg-ellátás fejlesztése  
–  A rehabilitációs programok fejlesztése 
–  Fiatalok kezelési, rehabilitációs programjainak, 

szolgáltatásainak fejlesztése  
–  Az egészségügyi és szociális ellátások 

együttműködésének fejlesztése 
–  A szenvedélybetegek szociális 

alapszolgáltatásainak és szakosított ellátási 
formáinak fejlesztése, illeszkedve a kezelési 
spektrum más elemeihez  

–  Az alacsonyküszöbű szolgáltatások fejlesztése 
–  A közösségi, önsegítő programok fejlesztése 
–  A felépülőben lévő szenvedélybetegek 

reszocializációs és szociális támogató 
rendszerének fejlesztése 

–  Kezelési – ellátási spektrum leglényegesebb 
elemeinek megteremtése és tényleges 
működtetése a büntető igazságszolgáltatás 
rendszerében 

–  Szakemberképzés fejlesztése 
–  Adatnyilvántartás, statisztikai rendszer 

fejlesztése 
–  Az adatvédelem biztosítása összhangban a 

stigmatizáció elkerülését célzó intézkedésekkel 
–  Szakmai fejlesztések a minőségi ellátások 

érdekében 
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•   A drogfogyasztás ártalmainak 
csökkentése 
–  Az intravénás  szerfogyasztáshoz 

kapcsolódó fertőző betegségek 
populációs kockázatainak [HIV, 
Hepatitis-C (HCV), Tbc, illetve további 
szexuális úton terjedő fertőzések (STD-
k)] csökkentése 

–  Növelni kell a tűcsereprogramok 
lefedettségét az injekciós 
droghasználók tekintetében 

–  A szubsztitúciós kezelés 
elérhetőségének javítása, továbbá a 
szubsztitúciós kezelésben részvevők 
számának növelése 

–  A droghasználat belgyógyászati és 
egyéb szövődményeinek kezelését 
biztosító ellátások fejlesztése  

–  Az országos surveillance-típusú és 
célzott fertőző betegségeket 
monitorozó vizsgálatok folytatása az 
intravénás droghasználók körében 

–  A kábítószer-túladagolások 
megelőzését szolgáló komplex 
beavatkozások fejlesztése innovatív 
eszközök, információs és képzési 
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Kínálatcsökkentés 
•  Csökkenteni	a	drogokhoz	való	hozzáférés	

lehetőségét	(kínálatcsökkentés		
•  A	kábítószerekhez	-	és	a	prekurzorokhoz	-	való	

hozzáférés	csökkentése	érdekében	végre	kell	
hajtani	a	maffia-ellenes	törvénycsomag	
kábítószerekkel	kapcsolatos	rendelkezéseit.	
Fejleszteni	kell	a	a	kínálatcsökkentés	
intézményrendszerét	(rendőrség,	VPOP,	
határőrség),	valamint	az	orvosszakértői	
tevékenység	és	a	pártfogó	felügyelet	működését.	
Utóbbira	a	BTK	módosítása	nyomán	új	feladatok	
várnak,	melyre	ez	a	szervezet	jelenleg	még	nem	
felkészült.	Az	említett	fejlesztések	szervezeti	
változásokat,	létszámbővítést,	képzéseket	és	a	
technikai	háttér	fejlesztését	jelentenek,	valamint	
az	eddig	is	jól	működő	nemzetközi	kapcsolatok	
kiszélesítését.	A	BTK	módosítás	hatásait	hosszabb	
távon	szükséges	tanulmányozni.	Az	ERÜBS	
megújulása	során	a	kábítószer-bűnözéssel	
kapcsolatos	speciális	szempontokat	kell	
érvényesíteni	a	jelenség	pontosabb	
körülhatárolása	céljából,	a	szükséges	
beavatkozások	pontosabb	tervezése	érdekében.	
Meg	kell	oldani	a	rendvédelmi	szervek	
szakemberei	képzésében	a	kábítószerekkel	
kapcsolatos	ismeretek	tantárgy	szintű	oktatását.	A	
Kábítószerügyi	Egyeztető	Fórumok,	valamint	a	KKB	
munkacsoportjai	a	kínálatcsökkentés	helyi	és	
országos	koordinációjának	és	más	szakmákkal	
történő	együttműködésének	szervezeti	alapjait	
bővítik.	A	szervezett	bűnözés	elleni	törvénycsomag	
rendelkezései	2000	folyamán	újabb	
szabályozásokkal	egészülnek	ki.	

•  Csökkenteni kell a drogok 
hozzáférhetőségét, valamint a drogok 
használatából és kereskedelméből 
fakadó egyéni és közösségi ártalmakat 
és kockázatokat. Az alapvető emberi 
jogok tiszteletben tartásával 
biztosítani szükséges a társadalom 
közösségeinek legnagyobb fokú 
biztonságát a kábítószerek illegális 
előállítása, kereskedelme és a 
prekurzorok, kábítószerek és 
pszichotróp anyagok eltérítése elleni 
hatékonyabb fellépés segítségével. 
Emellett a droghasználattal 
kapcsolatos bűnelkövetés csökkentése 
érdekében mennyiségileg és 
minőségileg is fejleszteni kell a 
megelőzési programokat a 
közreműködő szervezetek számának, 
és egymás közötti együttműködésének 
növelésével, a megvalósítás 
társadalmasításával a közösségi 
politikák keretében. E cél 
megvalósítása érdekében a bűnüldözés 
területén a kábítószerrel való 
visszaélés bűncselekményi körének 
kínálati oldali elkövetéseire kell 
összpontosítani  
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Miben	áll	a	különbség?	

•  Más	a	struktúra	–	dinamikus	
•  Specifikusabb	–	a	célok	részletezettebbek,	de	időben	
nem	tagoltak	-	akcióterv	

•  A	színterek	színterek,	az	indikátorok	szakmailag	jól	
indokolhatóak	

•  Új,	további	alapelvek	
•  Tükröződik	benne	az	előző	stratégiából	adódó	
tapasztalat	

•  Tükröződik	benne	a	kábítószer-probléma	jobb	
megértése	
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