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Dr. Rapi Katalin részére 
Egészségügyi Minisztérium 
 
Tisztelt Szakállamtitkár Asszony! 
 
Az Ártalomcsökkentők Szakmai Közhasznú Egyesületének Cselekvési Javaslataira 
2007. április 25-én kelt válaszlevelét az Egyesület nevében köszönjük.  
 
Az ÁSZ Egyesület messzemenőkig egyetért Önnel abban, hogy a javaslatok 
megvalósításához a szakterület aktív részvételére és további szakmai egyeztetésre 
van szükség, ezért javasoljuk, hogy 2007. szeptemberében kerekasztal keretében 
kerüljön sor a Cselekvési Javaslatok kérdéseinek tematikus megvitatására, melyen a 
következő szervezetek részvétele lenne szükséges:  
 
1. Ártalomcsökkentők Szakmai Közhasznú Egyesülete 
2. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
3. Egészségügyi Minisztérium  
4. Fővárosi Bíróság Büntetőjogi Kollégiuma 
5. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
6. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
7. Magyar Addiktológiai Társaság 
8. Magyar Kriminológiai Társaság 
9. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 
10. Országos Egészségügyi Pénztár 
11. Országos Kriminológiai Intézet 
12. Országos Rendőr-főkapitányság 
13. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
 
Az értekezlet javasolt napirendi pontjai: 
 
1) A Btk. kábítószerrel kapcsolatos szakaszainak módosítása: jogalkotási 
kényszerhelyzet – előadó: Frech Ágnes, Fővárosi Bíróság Büntetőjogi Kollégium 
elnöke 
 
2) A metadon szubsztitúciós terápia akadályainak elhárítása – előadó: Dr. Csorba 
József, az ÁSZ Egyesület elnöke, a Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciájának 
igazgatója 
 
3) A metadon szubsztitúciós terápia büntetés-végrehajtási intézményekbe való 
bevezetésének lehetőségei – előadó: Sárosi Péter, ÁSZ Egyesület titkára, TASZ 
Drogpolitikai Programvezető 
 
 
Az értekezlet javasolt helyszíne: Repeta Sarok Étterem (Budapest, V. ker. Curia utca 
2.) 
 
Az értekezlet javasolt időpontja: 2007. október 5. péntek délelőtt 10 óra 
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Kérjük, részvételi szándékát, a programpontokkal, a rendezvény időpontjával vagy 
helyszínével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait minél előbb jelezze egyesületünk 
felé!  
  
A találkozó aktualitását adja az is, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2007/1. jogegységi 
döntése következtében egy olyan helyzet alakult ki, amikor komolyan kell attól 
tartanunk, hogy a jogalkotói szándékkal ellentétesen kábítószer-használók jelentős 
mennyiségű kábítószerrel való visszaélés miatt kerülnek a bíróság elé, és elesnek 
még az elterelés választásának lehetőségétől is. Álláspontunk szerint ez egy olyan 
jogalkotási kényszerhelyzetet teremt, amelyet csakis a Btk. újrakodifikációs 
folyamatának felgyorsítása és a törvénytervezet társadalmi vitára bocsátása, majd a 
szakmával egyeztetett törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése segíthet elő. Az 
ÁSZ Egyesület álláspontja szerint a Btk. kábítószerrel való visszaélést érintő 
paragrafusainak módosítását úgy szükséges elvégezni, hogy az ezt a kérdést is 
rendezni tudja. A nyugati példákon alapulva is a fogyasztói típusú magatartásoknak a 
Btk.-ból való kivétele, a kábítószerrel-való visszaélés szabálysértéssé nyilvánítása az 
a jogi megoldás, amely a problémát a leghatékonyabban rendezni tudná. 
 
Együttműködését köszönve, 
 
ÁSZ Egyesület  
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
 
 
Sárosi Péter titkár s.k. 
 


