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Tisztelt Bizottság! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 287/2015. (VI.25.) határozatával 
jóváhagyta a 2015. II. félévre vonatkozó munkatervét, mely szerint az Ügyrendi, Lakásügyi, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2015. szeptemberi ülésén tárgyalja meg a droghelyzetről 
szóló tájékoztatót a békési iskolákban, otthonokban. 

Körömi János, a Mentálhigiénés Egyesület elnöke eleget téve a felkérésnek elkészítette 
tájékoztatóját, melyet mellékelten terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé. 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a droghelyzetről szóló tájékoztatót a békési iskolákban, 
otthonokban tudomásul veszi. 
 
Határid ő: értelem szerint 

Felelős:                    Mucsi András bizottsági elnök 
 
Békés, 2015. szeptember 23. 
 
 

Mucsi András 
bizottsági elnök  
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Téma: Droghelyzet a békési iskolákban, otthonokban.  

 

Békés városában nem tapasztaltunk az országos átlagnál magasabb 

drogfogyasztást. A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakembereinek 

tapasztalatait figyelembe véve az alábbi megállapításokat lehet tenni. 
 
- Az klasszikus kemény drogok (heroin, kokain) szinte teljesen megszűntek. 

Ebből adódóan, a drogfogyasztás okozta halálozás is erősen lecsökkent.  

- A „diszkó drogok” (speed, amfetamin származékok) általános fogyasztása 

csökkent, jórészt „házibulikra” korlátozódott.  

- A marihuána fogyasztása évek óta azonos szinten mozog, némi csökkenés 

tapasztalható. Az UPSZ-ok megjelenése óta. 

- Pszichoaktív gyógyszerek visszaélés szerű fogyasztása a fiatalok körében 

inkább családi kórtünet. A fiatal és baráti köre elsősorban a szülőtől „szerzi” be 

a kábító hatású gyógyszert. Lokális problémaként jelenik meg. 

- A legtöbb gondot a városban (mint más városokban is) az új pszichoaktív 

szerek (UPSZ), más néven a designer drogok jelentik. A legtöbb szerhasználó ezt 

használja. Legelterjedtebb a Herbál („biofű”). Olcsón és könnyen 

beszerezhetőek. Veszélye első sorban abban rejlik, hogy hatásmechanizmusuk 

kiszámíthatatlan. Néha csak banális rosszullétet okoz, de nem ritka a bizarr, 

kiszámíthatatlan viselkedés is. Van akit agresszívvá, másokat csendessé tesz. Az 

eszméletvesztéstől, a pánikrohamokig sok minden előfordulhat. Nem ritka, a 

kontrollálhatatlan rángatózás, görcsroham. 

- Az alkohol (legális drog) fogyasztása is magas értéket mutat továbbra is. 

Változás észlelhető a fogyasztási szokásokban. A fiatalok körében egyre terjed a 

„rohamivás”, a minél gyorsabb lerészegedés. 

 

Október második felében tartja a városi KEF a következő ülését, amelyen szó 

lesz egy reprezentatív felmérésről a helyi fiatalok körében, a kábítószer 

fogyasztási szokásokról. 

 

Békés, 2015. szeptember 23.                                 Körömi János 

                                                                         addiktológiai konzultáns 

                                                                  Mentálhigiénés Egyesület elnöke     


