
Alkohol – Drogsegély Ambulancia

Veszprém

Ambulanciánk  több  mint  10  éve  segíti  a  rászorulókat  a 
szenvedélybetegségből  való  kigyógyulásukban.  (alkohol,  drog, 
játékszenvedély, dohányzás, stb.)
Intézményünk társadalombiztosítás által finanszírozott, ezért az 
itteni kezelések ingyenesek!
Intézményünkre  is  vonatkozik  az  orvosi  titoktartás 
kötelezettsége.  A  nálunk  megfordult  páciensekről  jelentési 
kötelezettségünk  a  rendőrségnek,  vagy  más  hatóságnak 
nincs.
Betegeinkről  adatokat  nem  szolgáltatunk  ki,  kivéve,  ha 
büntetőeljárás van ellenük folyamatban, és a vonatkozó eljárási 
szabályok  miatt  kötelesek  vagyunk  az  üggyel  kapcsolatban 
nyilatkozni.
Személyi  igazolvány és  a  TAJ kártya  bemutatása,  ellenőrzése 
után pszichiáter és addiktológus szakorvosok vizsgálják meg az 
intézménybe  jelentkezőt,  majd  a  vizsgálat  alapján  javasolják, 
hogy  gyógyszeres  és/vagy  pszichoterápiás  kezelésen  vegyen 
részt. Klinikai szakpszichológusunk és pszichológusaink egyéni 
terápiát  végeznek.  Szükség  esetén  csoportterápiát  is  tartanak. 
Szociális  végzettségű  munkatársaink  a  megfelelő  ügyekben 
segítik a nálunk megjelenteket, amennyiben ők ezt igénylik.
Igyekszünk a nálunk kezelt páciensek családtagjaival is tartani a 
kapcsolatot,  amennyiben  ők  ezt  vállalják  és  igénylik,  hiszen 
nekik is fontos szerepük van a szenvedélybeteg gyógyításában.
Ingyenes  jogi  tanácsadást  biztosítunk.  Telefonos  tanácsadást 
biztosítunk még, és a rendszeres szerhasználóknak  ingyenes tű 
–és fecskendőcserét.
Intézményünk  hétfőtől-péntekig  8-  19  óráig  tart  nyitva. 
Bejelentkezés  telefonon  történik,  de  e  nélkül  is  fogadunk 
betegeket,  ugyanakkor  természetesen  ilyen  esetekben 
előfordulhat hosszabb várakozási idő.

Elérhetőségünk:
Alkohol- Drogsegély Ambulancia Veszprém Pápai út 37/B.

Tel:06/88/421-857
e-mail: drogambulancia@invitel.hu

honlapunk: www.drogambulancia-veszprem.hu

AZ ELTERELÉS INTÉZMÉNYE

 A  kábítószerrel  való  visszaélés  szigorúan  büntetendő 
bűncselekmény hazánkban. Az elmúlt évek tapasztalata azonban 
azt mutatta, hogy a túl szigorú törvényi szabályozás nem vezet 
kielégítő  eredményre  a  kábítószerprobléma visszaszorításában. 
Az  elkövetők  között  vannak  olyan  kábítószer-fogyasztók, 
akiknek  az  esetében  nem  indokolt  a  törvény  teljes  szigorát 
alkalmazni.  Ezen  személyek  számára  módot  kell  adni,  hogy 

kezelésen  vegyenek  részt,  és  mentesüljenek  a  büntetés  alól,  ami  - 
egyéni életpályájukat tekintve - rövid és hosszú távon egyaránt káros 
következményekkel  járna.  Ezek  a  gyógyító  vagy  nevelő  jellegű 
intézkedések éppen azt a célt szolgálják,  hogy az illető kábítószer-
élvezőt  ne  elszigeteljék  a  társadalomtól,  hanem  szakemberek 
segítségével, életvezetési tanácsadással a megfelelő útra "tereljék". 
A Büntető Törvénykönyv 2003. évi II. törvénnyel történt módosítása 
óta (2003. március 1.) lehetőség van a kábítószerrel való visszaélés 
bűncselekményének  bizonyos,  törvényben  meghatározott  elkövetői 
számára  a  büntetés  elkerülésére.  A  Btk.  283.  §-a  határozza  meg 
azokat az eseteket, amikor a büntetés elkerülésének lehetősége jelenti 
az elterelést, amely a droghasználat és a droghasználat következtében 
megjelenő  problémák  súlyosságától  függően,  háromféle  eljárást 
jelenthet. A drogfüggő gyógyító kezelésen, a problémás droghasználó 
kábítószer  használatot  kezelő  más  ellátásban,  a  kevés 
pszichoszociális problémával  jellemezhető alkalmi  használó,  illetve 
"egyszer kipróbáló" pedig megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz 
részt.  Az  addikció  súlyosságán  alapuló  besorolást  az  arra  kijelölt 
intézmények  pszichiáter,  illetve  addiktológus  szakorvosa,  illetőleg 
klinikai szakpszichológusa végezheti el. 
Ki kaphat lehetőséget, és hogyan az elterelésben való részvételre?
 Amikor  egy  kábítószer-fogyasztó ellen  büntetőeljárás  indul,  és 
fennállnak  az  elterelés  törvényi  feltételei,  azaz  valamely 
büntethetőséget megszüntető ok – Btk. 283. § - és az eljárás alá vont 
személy  nyilatkozata,  hogy  vállalja  a  6  hónapos  kezelést  vagy 
megelőző-felvilágosító  szolgáltatást,  akkor  a  nyomozásban  eljáró 
hatóság  (rendőrség,  vám-  és  pénzügyőrség),  a  vádelhalasztást 
elrendelő  ügyész vagy  a  büntetőeljárást  felfüggesztő  bíróság 
tájékoztatja őt az elterelés lehetőségéről. 
A  nyomozás  felfüggesztése  esetén  a  nyomozó  közli  a 
droghasználóval a lehetőségeit.
A vádemelés  ügyész általi  elhalasztása esetén a  pártfogó felügyelő 
tájékoztatja a terheltet az elterelés végrehajtási  rendelkezéseiről, az 
előzetes  állapotfelmérést  végző  intézményekről,  illetve  az  ellátást-
szolgáltatást végző intézményekről, szervezetekről. 
Az általános szabályoktól eltérően itt az ügyésznek nincs mérlegelési 
jogköre,  el  kell  halasztania  a  vádemelést  1  évre.  Ennél  hosszabb 
halasztásra  nincs  mód.  A  vádemelés  elhalasztása  előtti  ügyészi 
meghallgatáson  kell  nyilatkoztatni  a  terheltet,  hogy  vállalja-e  a 
folyamatos  kezelést,  mely  utóbbi  ez  esetben  kötelező  magatartási 
szabályként jelenik meg a büntetőeljárásban. A magatartási szabályok 
betartását  (itt:  a  kezelésen,  megelőző-felvilágosító  szolgáltatásban 
való  részvételt)  a  pártfogó  felügyelő  jogosult  ellenőrizni, 
együttműködve a megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtóval. 
Vádelhalasztás esetén, ha a terhelt nem igazolja, hogy a vádemelés 
elhalasztástól  számított  egy éven  belül,  legalább  hat  hónapig tartó 

http://www.drogambulancia-veszprem.hu/
mailto:drogambulancia@invitel.hu


folyamatos kezelésen, megelőző-felvilágosító szolgáltatásban vett 
részt, vagy ennek tartama alatt kábítószerrel visszaélés miatt újabb 
büntetőeljárás indul ellene, az ügyész vádat emel. 
Az  ügyészi  vádemelés-elhalasztás  hiányában  a  bíróságnak  kell 
felfüggesztenie a büntetőeljárást, amennyiben a törvényi feltételek 
fennállnak,  és  a  terhelt  nyilatkozik  a  kezelésben  való  részvételi 
hajlandóságáról.  Ebben az esetben a bíróság ad tájékoztatást  az 
elterelés végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről. 
Amennyiben  a  bíróság  a  büntetőeljárást  felfüggesztette  annak 
érdekében,  hogy  a  kábítószer-élvező  a  kezelésen,  megelőző-
felvilágosító  szolgáltatáson  részt  vehessen,  és  okirattal  nem 
igazolja, hogy a felfüggesztéstől számított egy éven belül legalább 
hat  hónapig  folyamatos  kezelésben,  megelőző-felvilágosító 
szolgáltatásban részesült,  vagy az ügyész a felfüggesztés tartama 
alatt  kábítószerrel  visszaélés  miatt  vádat  emel,  a  büntetőeljárást 
folytatni kell. 
Amennyiben  az  érintett  személy  kábítószer-függőségét már  a 
nyomozati szakban igazságügyi orvos szakértő megállapította, úgy 
a személy kizárólag függőséget gyógyító kezelésen vehet részt. A 
kezelést  nyújtó  intézményekről  a  büntetőügyben  eljáró  bíróság 
vagy a pártfogó felügyelő tájékoztatja a terheltet. Egyéb esetben az 
előzetes állapotfelmérést végző szakember tájékoztatja a személyt 
az  állapotfelmérés  eredményéről,  az  ellátás  formájáról  és  az  azt 
nyújtó intézményekről. 
Jó tudnia, ha valami miatt sem a nyomozás során, sem az ügyészi 
szakban nem függesztik fel az eljárást, illetve nem halasztják el a  
vádemelést, de a terhelt ezt szeretné igénybe venni, akkor a bíróság 
is felfüggesztheti az eljárást, és az elterelés elvégzését követően a 
fél éves kezelést igazoló okiratot a bíróságon be kell nyújtani. A 
bűnügyi  költséget  akkor  is az állam viseli,  ha a bíróság szünteti  
meg az eljárást.Fontos tudni,  hogy az eljárást  akkor  is meg kell 
szüntetni,  ha  az  eljárás  semelyik  szakaszában  nem  volt 
felfüggesztés, ill. vádhalasztás, de a terhelt elvégezte a kezelést, és 
ezt okirattal igazolja a hatóság előtt. A bűnügyi költséget ilyenkor 
is az állam viseli.

Az elterelés mikor nem alkalmazható

A Btk. pontosan meghatározza, hogy mely elkövetői kör, milyen 
feltételek  bekövetkezése  esetén  nem  részesülhet  az  alternatív 
kezelésben. 
Az elterelésből tehát ki van zárva: 

 aki  csekély  mennyiségű  kábítószert  együttesen  történő 
kábítószer-fogyasztás alkalmával kínál, vagy átad 

 az  a  18.  életévét  betöltött,  de  21.  életévét  meg  nem 
haladott  személy,  aki  18.  életévét  be  nem  töltött 

személynek csekély mennyiségű  kábítószert  együttesen 
történő kábítószer-fogyasztás alkalmával kínál, vagy átad 

 az  a  21.  életévét  meg  nem  haladott  személy,  aki 
oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 
közművelődési  feladatok  ellátására  rendelt  épület 
területén,  illetőleg  annak  közvetlen  környezetében 
csekély  mennyiségű  kábítószert  együttesen  történő 
kábítószer-fogyasztás alkalmával kínál, vagy átad 

 az a kábítószerfüggő személy, aki csekély mennyiségű 
kábítószert  együttesen  történő  kábítószer-fogyasztás 
alkalmával kínál, vagy átad:

1. vele  szemben a cselekmény elkövetését  megelőzően  2 éven 
belül, 
2. legalább  egy  alkalommal  kábítószerrel  visszaélés  miatt 
indított büntetőeljárás keretében 
3. büntetőjogi  felelősségét  megállapították  (akár  elítélték,  akár 
megrovásban részesítették vagy próbára bocsátották)

Hogyan és hol történik az előzetes állapotfelmérés?

 Az  érintett  személy  az  ellátás,  szolgáltatás  megkezdése  előtt 
előzetes állapotfelmérésen köteles  részt venni.  Ez alól kivételt  
jelent,  ha  a  kábítószer-függőségét  a  büntetőeljárás  során 
igazságügyi orvosszakértő megállapította. 
Az előzetes állapotfelmérés feladata, hogy a büntetőeljárás alá 
vont  személy  kábítószer-függőségének  súlyosságát,  a 
kábítószer-használattal  összefüggésbe  hozható  lelki 
megbetegedések,  személyiségzavarok  esetleges  fennállását 
megállapítsa. 
A cél  az,  hogy az  elterelésben  részt  vevő  érintett  az  aktuális  
állapotának  leginkább  megfelelő  és  a  szakmailag  leginkább 
indokolt  ellátásban  részesüljön,  továbbá,  hogy  a  különböző 
ellátási  formákba történő irányítása  egységes és megbízhatóan 
magas színvonalú szakmai irányelvek alapján történjék. 

Mit jelent részt venni az elterelésben?

 Az  érintett  személy  az  arra  jogosult  intézmények  körében 
bárhol igénybe veheti a szolgáltatást. 
A  szolgáltatást  nyújtó  intézmény  két  alkalommal 
megváltoztatható. Ennél többszöri változtatásra azonban csak a 
lakóhely megváltozása esetében van lehetőség. 
Az ellátás, szolgáltatás időtartama az elterelés végrehajtásának 
alapjogszabálya  (55/2003.(IX.  4.)  rendelettel  módosított 
26/2003.(V.  16.)  (ESzCsM-GyISM  rendelet)  értelmében 
kéthetenként átlagosan két óránál kevesebb nem lehet. 

Az  ellátásnak  folyamatosnak kell  lennie  (két  megjelenés  között 
legfeljebb 30 nap telhet el). Ha az érintett önhibájából szakad meg a 
folyamatosság, újra kell kezdenie a kezelést. 
Amennyiben önhibáján kívül felmerülő, külső igazolt ok miatt szakad 
meg a  folyamatosság,  nem kell  újra  kezdenie  a  kezelést,  de  a  30 
napon túli időtartam nem számít bele a 6 hónapba. 
A  szolgáltatást,  ellátást  nyújtó  intézmény által  kiadott  igazolás  (3 
példány)  közokiratnak  minősül,  amelyből  egy  példány  a 
szolgáltatónál marad az egészségügyi dokumentáció részeként. 
Két példányt  a kliens kap meg, amelyből egyet  továbbítania kell  a  
bíróságnak vagy az ügyésznek, vagy a rendőrségnek (attól függően, 
hogy nyomozati szakban folyt  a kezelés, az ügyész halasztotta el a  
vádemelést, vagy a bíróság függesztette fel a büntetőeljárást), annak 
érdekében, hogy a büntetőeljárást megszüntessék vele szemben. 

Mi történik az elterelés után?

Amennyiben a terhelt igazolja, hogy legalább 6 hónapig folyamatos 
kezelésen  vagy  megelőző-felvilágosító  szolgáltatáson  vett  részt  - 
erről az őt ellátó szolgáltató igazolást  állít  ki  -,  a bíróság vagy az 
ügyész, vagy a rendőrség a büntetőeljárást megszünteti. 
Ebben az esetben a kábítószer-használat miatt büntetőeljárás alá vont 
személy megőrzi büntetlen előéletét. 
Az elterelés bármelyik formájában részt venni a kábítószer-használó 
érdeke. 
A  kábítószerfüggő a  kezeléssel  visszanyerheti  lelki  szabadságát, 
esélye nyílik a betegségtől való megszabadulásra. 
Az alkalmi vagy rendszeres fogyasztó a kábítószer használatot kezelő 
más ellátásban, vagy a megelőző-felvilágosító szolgáltatáson történő 
részvétellel megszerzi azokat az ismereteket, amelyek megvédhetik a 
kábítószerek  által  jelentett  fenyegetéstől,  elsajátítja  azokat  a 
képességeket  és  készségeket,  amelyek  a  drogmentes  élet 
választásában számára segítséget nyújtanak. 


