Összefoglaló
A Nemzeti Drogstratégia 2012 – 2020 Tervezet
szakmai konzultációs műhelyéről
Rendészeti terület
Időpont: 2011. szeptember 15. 09:00 – 12:00 között
Helyszín: Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
A résztvevők által képviselt szervezetek:
• ORFK Bűnügyi Főosztály
• ORFK RFI
• BRFK Kábítószer Bűnözés Elleni Szolgálat
• Büntetés-végrehajtás OP
• MH Honvéd Egészségügyi Központ
• NAV Bűnügyi Főigazgatóság
• Nemzeti Nyomozóiroda
• Nemzeti Védelmi Szolgálat
• Országos Kriminológiai Intézet
• Országos Polgárőr Szövetség
• Rendőrtiszti Főiskola
• Megyei Rendőrkapitányságok Bűnmegelőzési Osztályai
o Baranya, Csongrád, Heves, Nógrád, Bp. XIII. kerület

Felmerült konkrét javaslatok:
• A Stratégia nevesítse a Kormányhivatalokat is.
• A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatkörének (január 1-től változott) pontosítása.
• A stratégia a fiatalokra ne csak mint a megelőzés célcsoportjára, hanem mint
példamutató ill. tevőlegesen fellépő csoportra is utaljon.
• Olyan közös nyomozói, felderítői egység létrehozása, amelyben a NAV is részt vesz.
• Meglévő adatbázisok közös használata, monitoring hírlevél.
• A bűnügyi költséget terheljék rá a vádlottra, jogerős ítélet esetén az elítéltre. Itt
kérdéses, hogy például fiatalkorúak, függők esetén ez hogyan valósítható meg.
Megoldás lehet az elkobzás intézményének megváltoztatása, bővítése (itt szabályozva
a lefoglalt kábítószerek megsemmisítésének kérdését is).
• A Tervezetben használt fogalmak átgondolása, definiálása, illetve a végleges
anyaghoz Fogalomtár csatolása.
• A VI. fejezet utaljon a munkahelyekre is, a munkajogi szerződések is tartalmazzák a
tesztelést.
• Laboratóriumi vizsgálatok helyett fizikai-kémiai eljárások kifejezés használata.
• Kínálatcsökkentésben 3 pillér elkülönítése: rendészeti szervek, igazságszolgáltatás,
forenzikus tudományok.
• Programok akkreditációjának, monitorozásának, a szakemberek folyamatos
képzésének szabályozása, a szolgáltatást igénybe vevők általi ellenőrizhetőségük (kit
engedjenek be magukhoz) biztosítása, valamint ezen kifejezések értelmezésének
megjelenítése a fogalomtárban.
• VI. fejezetben inkább az egyes színtereknél legyen felsorolva a célrendszer.
• Szülők, kezelőhelyek lehetősége, hogy vérmintát vizsgálatra küldjenek, anonim szűrés
lehetőségének kérdése.
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Kender képével ellátott termék megnevezés kivétele a szövegből.
Mivel az előállításra vonatkozó szabályokat módosították, jelenleg problémás a
szakemberek bejutása a szabadságelvonással sújtott személyekhez (arrest referal)
(illetve az ő eljuttatásuk). Jogszabályi, eljárási változtatás szükséges, esetleg a KEF
segítsége is felmerülhet benne.
A Tervezet túl hosszú, legyen rövidebb és tömörebb, a helyzetértékelés, adatgyűjtés
részben jelenjen meg kínálatcsökkentésre vonatkozó elem.
A kínálatcsökkentésben is jobban ki kell hangsúlyozni az együttműködés fontosságát,
körülírni, hogy kivel, hogyan működjön együtt a rendvédelem. Helyi és központi
feladatok meghatározása.
EU-s gyakorlat alkalmazása, azaz rövid, célratörő dokumentum mellé bővebb
terjedelmű kézikönyv elkészítése.
IX. fejezetben jelenjen meg a honvédelem.

