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ÁLLÁSFOGLALÁS
a Btk. 283. §-ában és a 42/2008. (XI.14.) EüM-SzMM együttes rendeletben szabályozott
megelőző-felvilágosító szolgáltatás (’elterelés’) minimális időtartamáról

A megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtó szervezetek szembesültek azzal a
problémával, hogy a jogalkalmazó szervek nincsenek mindig pontosan tisztában azokkal a
feltételekkel, amelyek teljesítése alapján a Btk. lehetőséget ad a kábítószerrel való visszaélés
bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás megszüntetésére. Ez azért is lehet
gyakori, mivel a jogszabályok expressis verbis nem írják elő, hogy mennyi időt kell
minimálisan a szolgáltatásban töltenie a kliensnek. Ez csak a kérdést rendező jogszabályok
összevetésével állapítható meg.
A Btk. 283.§-a a kábítószerrel visszaélés bűncselekmény esetén büntethetőséget
megszüntető okként határozza meg az ún. elterelést, melyet legalább hat hónapig tartó,
folyamatos szolgáltatásként definiál. A Be., mint a büntető anyagi jog eljárási
vonatkozásainak kódexe, felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a kábítószermegelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszterrel együttesen
rendeletben meghatározza a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot
kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályait (604. § (6) bek.). Ezen
felhatalmazás alapján született a 26/2003. (V.16.) ESzCsM-GyISM együttes rendelet, majd a
jelenleg is hatályos 42/2008. (XI.14.) EüM-SzMM együttes rendelet. Mindkét jogszabály
azonos módon határozza meg a szolgáltatás időtartamát: „kéthetenként átlagosan két óránál
kevesebb nem lehet” ( 4.§ (4), illetve 5.§ (2) bek.). Ez - összevetve a Btk.-ban előírt minimum
hat hónappal, havonta 4 héttel számolva - eredményezi, hogy az elterelés minimális
időtartama 24 óra. Azonban igazolás, azaz a Btk.-ban előírt okirat a 24 óra teljesítése esetén
is csak abban az esetben állítható ki, ha a szolgáltatás folyamatos, azaz ha két megjelenés
között legfeljebb harminc nap telt el (a határidő eltelte alól kimentésnek van helye).
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Ezért a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ezúton kéri az elterelés folyamatában
közreműködő minden egyes résztvevőt, hogy a kliensek érdekeinek és a szolgáltatás szakmai
színvonalának szem előtt tartása érdekében, eljárása során a fent írottakat vegye figyelembe.
Amennyiben a témával kapcsolatban további kérdéseik merülnének fel, szívesen állunk
rendelkezésünkre.
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