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D1 
Törvény a Drogokról

A „drogtörvény”, amely a szervezett bűnözés elleni törvénycsomag részét képezi
A törvény nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól!
a
282. § (1) Aki a hatósági előírások megszegésével kábítószert termeszt, előállít, megszerez, 
tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki a hatósági előírások megszegésével kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy 
azzal kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén két évtől nyolc évig, a (2) bekezdés esetén öt évtől tíz 
évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) üzletszerűen,
b) fegyveresen,
c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként követik el, 
d) tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött szemm
mély felhasználásával követi el, illetve az elkövetés folytán ilyen személy jut kábítószermm
hez,
e) nem kábítószerfüggő személy kábítószerfüggő személy felhasználásával követi el.
(4) A büntetés a (2) bekezdés esetén öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnmm
cselekményt oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési felmm
adatok ellátására rendelt épületek területén, annak környezetében, a fegyveres erők vagy 
a büntetésmvégrehajtási szervezet objektumaiban követik el.

B
(5) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, a (2) 
bekezdés esetén tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha 
a bűncselekményt
a) jelentős mennyiségű kábítószerre,
b) bűnszervezet tagjaként vagy megbízásából követik el.
(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a kábítószerrel visszaélés bűncselekmm
ményének elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.
(7) Aki kábítószerrel visszaélés elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös 
elkövetésben megállapodik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel bünmm
tetendő.
(8) Ha a kábítószerrel visszaélést csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés 
vétség miatt az (1) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka 
vagy pénzbüntetés, a (2) bekezdés szerinti kínálás és átadás elkövetési magatartások esemm
tén két évig terjedő szabadságvesztés.
(9) Aki
a) a hatósági előírások megszegésével kábítószert fogyaszt,
b) nagy nyilvánosság előtt kábítószermfogyasztásra hív fel,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig terjedő szamm
badságvesztéssel büntetendő.

C
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282/a. § (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki a hatósági előírások megszegésével kábítómm
szert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország terülemm
tén átvisz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az a kábítószerfüggő személy, aki a hatósági előírások megszegésével 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 bűncselekményt üzletszerűen követik el.
(4) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén két évtől nyolc évig, a (2) bekezdés esemm
tén öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre követik el.
(5) Az a kábítószerfüggő személy, aki a hatósági előírások megszegésével
a) kábítószert fogyaszt, illetőleg saját fogyasztása céljából tart,
b) csekély mennyiségű kábítószert saját fogyasztása céljából előállít, termeszt, megszerez,
c) csekély mennyiségű kábítószert tizennyolcadik életévét betöltött személynek fogyaszmm
tás céljából kínál, átad
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő.
(6) Nem büntethető a kábítószerfüggő személy
a) az (5) bekezdés a)–b) pontja esetén, vagy
b) ha kábítószer fogyasztásával összefüggő – kétévi szabadságvesztésnél nem súlyosabmm
ban büntetendő – más bűncselekményt követett el,
feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig 
folyamatos, kábítószer függőséget gyógyító kezelésben részesült.

D
Kóros szenvedélykeltés
283. § Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személynek kábító hatású anyag vagy szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt, vagy 
őt arra rábírni törekszik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
Kábítószer készítésének elősegítése
283/a. § (1) Aki kábítószernek a hatósági előírások megszegésével történő termesztésémm
hez, illetőleg előállításához szükséges, vagy a termesztést, illetőleg az előállítást könnyítő 
feltételeket biztosítja, úgyszintén, aki kábítószer termesztéséhez, előállításához szükséges 
anyagot, terméket, berendezést vagy felszerelést
a) készít, illetőleg készíttet,
b) átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki kábítószernek a hatósági előírások megszegémm
sével történő termesztéséhez, illetőleg előállításához szükséges, vagy azt könnyítő vagyomm
ni értékű gazdasági, műszaki, szervezési ismeretet a kábítószer termesztőjének, illetőleg 
előállítójának a rendelkezésére bocsát.
(3) Nem büntethető az (1) bekezdés a) pontja esetén, aki – mielőtt a kábítószer termesztémm
séhez, előállításához szükséges anyag, termék, berendezés, felszerelés készítése, illetőleg 
készíttetése a hatóság tudomására jutott volna – a kábítószer készítését elősegítő tevémm
kenységét a hatóság előtt felfedi, és az elkészített dolgokat a hatóságnak átadja, valamint 
lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személyek kilétének megállapítását.
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D2 
InformácIóK szervezeteKről 

A csoport készítsen bemutató plakátot az alábbi szervezetekről, céljaikról, programjukról a szövegben 
található információk alapján!

D.a.D.a.
Programunk alapja az USAmban, 1982mben kidolgozott D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance 
Education) program, melyet a Los Angelesmi Iskolaszövetség és a helyi rendőrség közösen 
dolgozott ki, és ma már valamennyi szövetségi államban működik. A D.A.R.E.mt a világ 
számos országa bevezette, mert nemzetközi összehasonlításban igen jó eredményeket ért 
el. A D.A.D.A. tehát ennek a programnak a magyar viszonyokra adaptált, átdolgozott válmm
tozata.
A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk jelentése:
Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS.
A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű: a betűk sorrendje követni igyekszik a 
fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A mozaikszó sormm
rendiséget jelez az érintettek számarányát tekintve is.
A teljes oktatási program nyolc tanéven át, 6–14 éves korig kíséri végig az általános iskolás 
tanulókat.
A program lényege, hogy a megyei rendőrmfőkapitányságok, illetve a helyi rendőrkapimm
tányságok állományából a feladatot önként vállaló, kiképzett, hivatásos rendőr meghatámm
rozott tematika és tananyag szerint havonta egy alkalommal – általában osztályfőnöki óra 
keretében – foglalkozást tart a tanulóknak.
Ezt a programot kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan – rendőrségi gyakorlati tapaszmm
talatokon alapuló – elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók elé, melyeknek sem a 
pedagógusok, sem a szülők nincsenek birtokában. Oktató rendőreinktől megköveteljük 
a feladat iránti elhivatottságot, motiváltságot, vizsgáljuk pszichológiai alkalmasságukat, 
a felkészítő tanfolyamon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen kommunikációs, pedagógiai és 
szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

Fontos eleme az oktatásnak, hogy a rendőr egyenruhában jelenik meg. A foglalkozások 
nem pusztán előadások: lényeges szerepe van a gyerek által „hozott” problémák megbemm
szélésének, a vitának, a szituációs és szerepjátékoknak. A D.A.D.A. készségm, képességfejmm
lesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program.

Célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különmm
böztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedetemm
ik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező 
csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne 
érezzék vesztesnek magukat. A program fő mondanivalója: „Tanuld meg a veszélyhelyzemm
tet mindenkor FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha 
kell, ELUTASÍTANI a számodra ártalmas dolgokat, mindenképpen MONDD EL, hogy mi 
történt, és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket”.

Nemzeti Drogmegelőzési Intézet
A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 2001 februárjában alakult meg azzal a határozott célmm
kitűzéssel, hogy szakmailag támogassa és segítse elő a nemzeti stratégia megvalósulását, 
különös tekintettel a közösségi kapcsolatok, a társadalmi érzékenység fokozására. Kialamm
kult egy olyan módszertani hangsúlyú prevenciós intézmény, amely koordinálja és előmm
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segíti a prevenciós tevékenység szakmai megalapozottságát, valamint együttműködésen 
alapuló kapcsolatokat épít ki a prevenció hazai intézményrendszerével. 
Az Intézet olyan nemzetközi együttműködésekben vesz részt, amelyek elősegítik a hamm
zai drogprevenciós tevékenység illeszkedését a nemzetközi sztenderdekhez, elfogadott, 
hatékonynak tekinthető gyakorlatokhoz. Továbbá társadalomtudományi hangsúlyú kutt
tatásokat végez, amelyek közelebb visznek a drogfogyasztás természetrajzának valódi 
megértéséhez, és következményesen hozzájárulnak a megfelelő, szükségleteken alapuló 
prevenciós programok, szolgáltatások kimunkálásához, valamint publikációs tevékenytt
séget folytat, amely egyrészt lehetővé teszi a külföldi tapasztalatok minél szélesebb körű 
hozzáférését, másrészt a célközönség igényeinek ismeretében újfajta válogatásban  hozzámm
férhetővé teszi a már korábban megjelent szakmai közleményeket.
Az elmúlt két és fél év tapasztalatai egyre inkább nyilvánvalóvá tették, hogy a drogproblémm
ma hatékony kezelése érdekében az egyik legfontosabb feladat a párbeszéd lehetőségeit 
és eszközrendszerét fejleszteni. E párbeszéd előmozdítása szempontjából elengedhetetmm
lenül fontos a drogproblémával foglalkozó különböző szervezetek és az általuk nyújtott 
szolgáltatások összehasonlítható szempontok mentén történő jellemzése, nyilvántartása 
és ennek az információnak a hozzáférhetővé tétele a szakemberek és a szolgáltatásokat 
igénybevevők számára. 
Ebből a felismerésből kiindulva a következő periódus leglényegesebb fejlesztési elképzemm
lése egy olyan komplex adatbázis létrehozása lenne, amelynek segítségével a prevenciós 
programokról, a kezelést, rehabilitációt nyújtó szervezetekről és a kábítószermproblémát 
érintő, elsősorban társadalomtudományi hangsúlyú kutatásokról tudnánk Internet alapú 
és személyes tanácsadást is biztosító megbízható információt közzé tenni. A személyes 
konzultációt is magában foglaló help desk működtetése ugyanakkor kitapinthatóvá fogja 
tenni a további fejlesztéseket igénylő fehér foltokat, ily módon az információ szolgáltatás 
„melléktermékeként” a drogpolitika is megbízható eligazodási pontok birtokába kerülhet. 
E fejlesztések eredményeképpen nemzetközi adatbázisokhoz is képesek leszünk kapcsomm
lódni (EDDRA), valamint kimunkálódhatnak a prevenciós programok akkreditációs krimm
tériumai is. Nem utolsó sorban ez a fejlesztés összerendezettebbé teheti a pályázati priorimm
tások megfogalmazását is…

21. színház a nevelésért egyesület
Az egyesület működési területei:

•	 Drogmegelőzés drámapedagógiával 
•	 Színházi nevelési és komplex drámaprogramok készítése
•	 Alternatív stúdiószínházi produkciók létrehozása
•	 Műhelymunka (színház és drámapedagógia)

Kapcsolatok (drámajáték)
Az első (drámával való) találkozás alkalmával megismertetjük a gyerekeket az alapvető 
játékszabályokkal. Játék közben két szféra lép működésbe: az egyik a szavak, cselekmémm
nyek konkrét szintje, a másik a jelentések szintje, ahogy a résztvevők a helyzetet értelmemm
zik. A játék szabályok mentén haladó alkotó folyamat, amely a szabadság érzetét adja s 
ezáltal feszültségoldó, önismeretet, társismeretet lehetővé tevő aktív cselekvés. A drámamm
játék célja a kreativitás, a személyiségfejlesztés. Az élményszerzés egy fontos kritérium, 
hiszen így mutatkoznak meg a játszók érzései. A játékok megjelenítik az alapvető érzelmm
mi csoportmproblémákat, pl.: együttműködés, rivalizálás, önérvényesítés, kirekesztés vagy 
összekapaszkodás. Ezek a társas interakciók jelzés értékűek lehetnek az osztályt kísérő 
pedagógus számára, és fontosak a további foglalkozások sikeressége szempontjából. Kezmm
detben csapatjátékokat játszunk, majd párosmpárkereső játékok következnek, amik a csomm
port szimpátiamantipátia viszonyaiba engednek betekintést. A mozgásos, dinamikusabb 
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játékok a csoport feszültségeinek, konfliktusainak fellazításához járulnak hozzá. Az egyémm
ni szerepvállalást feltételező játékok a csoportban elfoglalt helyre, helyzetre reflektálhat. 
A kontaktust kereső játékok a csoport belső kapcsolatait mutatják be, a kontaktus építését 
segítik. A közös játék az együttes élményt adja s ezzel valami olyat, ami ritkán jelenik meg 
ilyen primer módon az iskolában.
 
Tűnj el világ program
A pedagógusok, diákok már túl vannak az első drog prevenciós dömpingen, s rá kelmm
lett döbbenniük, hogy az ismeretterjesztés mellett új módszereket is fel kell térképeznimm
ük annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen megelőző munkájuk. A drámaóra 
lehetőséget nyújt az aktív cselekvésre, tapasztalataink, szorongásaink, fantáziaképeink 
megelevenítésére. A háromtanáros drámaórára mi egy kerettörténetet viszünk, ami az 
osztály döntései mentén alakul, színesedik. Emiatt nincs két egyforma foglalkozás: minmm
den közösség egy kicsit sajátjának is érezheti a programot. A drámaóra az egyéni felemm
lősség felébresztését célozza meg, különös tekintettel a segítségkérés és segítségnyújtás 
problémájára. Úgy látjuk, az osztály mint közösség jó esetben valóban képes megtartani 
egy krízisben lévő személyt. Drámaprogramunk részvevői kiemelik: drámajátékunk azért 
lehet hatékony, mert nem az elrettentésen, hanem olyan interaktív szerepjátékon és törmm
ténetalakításon alapul, melyben a játszónak lehetősége nyílik a drogproblémákról való 
állásfoglalásra. Programunkhoz országos hatástanulmány készült.
Középiskolások véleménye a programról: „Egy más világról szólt, mely sokak szerint elmm
ítélendő. Én nem ítélem el, csak kívülről szemlélem a Henrikhez hasonlókat. Az nagyon 
tetszett az egészben, hogy nem hagyományosan közelítettétek meg a drogtémát, hanem 
egy életre kelt példa segítségével.” „Az ember, aki drogos lesz, elvágja magát a külvilágmm
tól, a környezetétől, a barátaitól, a családjától, vagyis mindentől, és ilyen esetben az oszmm
tálytársai tehetetlenek. Nincsenek felkészülve, felvilágosítva, hogy mit és hogyan kellene 
csinálni.”

UnIcrI Integrált Prevenciós Program
Az ENSZ római székhelyű, bűnözéssel és büntető igazságszolgáltatással foglalkozó 
interregionális intézete (UN Interregional Crime and Justice Research Institute – UNICRI) 
által koordinált, az iskolai prevenciós munkára tanárokat felkészítő program.
Célja a szabadságra és a békére való nevelés és képzés, szemben a függőséghez és az agmm
resszióhoz vezető úttal.
 A tananyag 22 fejezetre osztva szól a megelőzésről. A megelőzés hatékony megvalósítása 
érdekében prioritással kezeli a pedagógia, az oktatás, az egészségügy, az igazságügy és 
a bűnügy vonatkozó fejezeteit. Az aktuális jogi helyzetről, az egészséges életmódról, az 
állampolgári életre való felkészítésről, a biztonságos életvitelről tartalmaz fejezeteket a 
nemzetközi prioritások alapján, a hazai statisztika figyelembevételével.
 Integrált képzési prevenciós program a magyar iskolarendszer számára, melyben 
multiprofesszionális munkacsoportokban dolgoznak együtt adott esetek kapcsán a szakmm
emberek. A szakmai kollégiumok és a tanárok között kapcsolatot hoz létre, és a tanári 
öntevékeny fejlesztés számára ad munkacsoportos keretet.
Alprogramjai a szervezőiroda segítségével valósulnak meg, a program az érdekelt klienmm
túra felé tanácsadó telefonos kapcsolatot tart fenn, a prevenció nemzetközi, kulturális, 
tudományos és képzési munkájában vesz részt, és szem előtt tartja az oktatás igazságügyi 
és kriminológiai szempontjait.
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D3 
Drogmegelőzésről Az Interneten

mAgADért Drogmentességet védő Alapítvány (http://www.magadert.hu)
D.A.D.A (http://www.dada.hu)
Drog.linkcenter.hu – kábítószer, függés, káros szenvedély (http://drog.linkcenter.hu/index.
php)
Drogprevenció.lap.hu (http://drogprevencio.lap.hu/)
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet – Szakmai információs portál (http://www.ndimszip.hu/)

D4 
ÁllíTÁsok 

Kooperatív vita – vitaállítások

Fontos, hogy az iskolában halljanak a gyerekek a drogfogyasztás veszélyeiről, hiszen így 
hatékonyabban megelőzhető a használatuk.

A diákok többsége az iskola szervezett programjain hall először a drogokról, akár ennek 
hatására is kipróbálhatja azokat, így nem lenne szabad a drogkérdést bevinni az iskola 
falai közé.

A drogfogyasztásról fontos beszélni az iskolában, ám kizárólag elrettentő példákat kell bemm
mutatni, ugyanis a megfélemlítés az egyetlen hatékony eszköz a drogozás megelőzésére.

A drogfogyasztásról nem csak beszélni kell az iskolában, hanem állandó rendőri vagy vamm
lamilyen ellenőrzési szerv felállítását kell szorgalmazni a hatékonyság fokozása érdekémm
ben.

Az iskola nem képes befolyásolni a diákok véleményét a drogokról, ezért kár is beszélni 
róla.
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