
Elterelés kérdőív 
 
  Kitöltési útmutató 

1. Generált kód 
 

[kód, nem módosítható] Azonos a TDI-kérdőívhez generált 
számmal 

2. Intézmény 
azonosító 

[kód, nem módosítható]  

3. Határozat 
dátuma 

[dátum] Az elterelést elrendelő határozat 
(rendőrség/nyomozó hatóság 
nyomozást felfüggesztő vagy 
ügyészség vádemelést elhalasztó 
vagy bíróság büntetőeljárást 
felfüggesztő határozata) 
kiállításának dátuma. 

4. Határozat 
típusa 

[lista] 
Rendőrség/nyomozó hatóság nyomozást 
felfüggesztő határozata 
Ügyészség vádelhalasztó határozata 
Bíróság büntetőeljárást felfüggesztő 
határozata 

Értelemszerűen ki kell választani - 
legegyszerűbben a kiadó hatóság 
(rendőrség, ügyészség, bíróság) 
alapján - a kliens elterelését 
elrendelő határozatot. Amennyiben 
valakinek egyidejűleg többféle 
határozata is van ugyanabban a 
büntető ügyben, az időben 
legkorábbit kérjük bejelölni. 
Amennyiben valakinek különböző, 
de minden esetben elterelést 
lehetővé tévő határozata illetve 
büntető ügye van, és mindegyik 
esetben a szolgáltatónál végzi 
elterelését, akkor annyi elterelés-
kérdőívet kell felvenni, ahány ilyen 
ügye van. 

5. Elterelés típusa [lista] 
Megelőző-felvilágosító szolgáltatás 
Kábítószer-használatot kezelő más ellátás 
Kábítószer-függőséget gyógyító kezelés 

A jelenlegi elterelés típusát kell 
megjelölni értelemszerűen. Az 
előzetes állapotfelmérés határozza 
meg minden esetben az elterelés 
típusát, annak dokumentációjából 
vagy magától az azt végző 
szakembertől lehet a kliensről ilyen 
jellegű információt szerezni. 

6. Igazolás 
kiadásának 
dátuma 

[dátum] Az elterelést jogszerű teljesítését 
igazoló hivatalos, közokiratnak 
minősülő dokumentum kliens 
részére történő kiadásának 
dátuma, ami általában megegyezik 
az elterelés utolsó alkalmának 
dátumával. 

7. Jelentkezés 
dátuma 

[dátum] A kliens első jelentkezése vagy 
ellátási eseménye a szolgáltatónál 
a jelenlegi elterelés 
megkezdésének/teljesítésének 
céljából. Nem számítható ide a 
kliens korábbi, a szolgáltatónál 
töltött kezelési eseménye, amely 
nem volt összefüggésben a 
jelenlegi eltereléssel. Nem 
számítandó ide az előzetes 
állapotfelmérés vagy az arra való 
jelentkezés sem, mert az nem 
tartozik bele az elterelés hat 
hónapjába. 

8. Lakhely jellege [lista] 
Budapest / Megyei jogú város / Város / 

A határozat szerinti állandó lakhely 
típusa. 



Község Amennyiben az adat a határozat 
alapján nem deríthető ki, a klienst 
kell megkérdezni. 

9. Anyja születési 
országa 

  

10. Apja születési 
országa 

  

11. Kliens születési 
országa 

  

12. Etnikai 
hovatartozás 

[lista] 
nincs adat / bolgár / … / ukrán 

Öndefiníció. Amennyiben a kliens 
nem kíván válaszolni, a „0” (nincs 
adat) kód jelölendő. 

13. Korábbi 
elterelés 

[lista] igen / nem Volt-e korábban elterelése? 

14. Korábbi 
elterelés éve 

 Ha igen, melyik évben? 

15. Korábbi 
elterelés típusa 

[lista] 
Megelőző-felvilágosító szolgáltatás 
Kábítószer-használatot kezelő más ellátás 
Kábítószer-függőséget gyógyító kezelés 

Értelemszerűen, ld: jelenlegi 
elterelés-típusra vonatkozó 
útmutató. 

16. Bűncselekmény 
időpontja 

[dátum] A határozatban szereplő dátum. 
Amennyiben napra pontosan nem 
áll rendelkezésre adat, a megfelelő 
év és hónap beírása után a nap 
legyen a hónap közepe, tehát 15-e. 
Amennyiben az adat a határozat 
alapján nem deríthető ki, a klienst 
kell megkérdezni 

17. Bűncselekmény 
helye 

[lista] 
Budapest / Megyei jogú város / Város / 
Község 

A határozat alapján. Amennyiben 
az adat a határozat alapján nem 
deríthető ki, a klienst kell 
megkérdezni 

18. Bűncselekmény 
elkövetésének 
színtere 

[lista] 
település közterülete / szórakozóhely / 
magánlakás /egyéb 

A határozat alapján. Amennyiben 
az adat a határozat alapján nem 
deríthető ki, a klienst kell 
megkérdezni 

19. Bűncselekmény 
típusa 

[check box, nincs alapértelmezett] 
termesztés; előállítás; megszerzés; tartás; 
országba való behozatal; országból való 
kivitel; ország területén történő átvitel 

A határozat alapján. Amennyiben 
az adat a határozat alapján nem 
deríthető ki, a klienst kell 
megkérdezni. 
Fogyasztás=megszerzés vagy 
tartás 

20. Kábítószer 
típusa 

[check box] 
Marihuána v. hasis; amfetamin; 
metamfetamin /származék; LSD; Heroin; 
Kokain; Egyéb 

A jelenlegi elterelés alapjául 
szolgáló bűncselekmény 
elkövetése során használt/talált 
szer típusa a határozat alapján. 
Korábbi kezelés során azonosított 
szerhasználatra vonatkozó 
szertípus itt nem jelölendő! 
Amennyiben az adat a határozat 
alapján nem deríthető ki, a klienst 
kell megkérdezni 

21. Egyéb 
kapcsolódó 
bűncselekmény 

[lista] nem/igen „Igen” alkalmazandó amennyiben a 
kábítószerrel visszaélés 
bűncselekménnyel 
összefüggésben egyéb 
bűncselekmény (pl: a kábítószer 
megszerzése érdekében lopás, a 
kábítószer hatása alatt erőszakos 
bűncselekmény) is megvalósult a 
határozat szerint. Amennyiben az 
adat a határozat alapján nem 



deríthető ki, a klienst kell 
megkérdezni 

22. Egyéb 
kapcsolódó 
bűncselekmény 
megnevezése 

 Fenti „igen” válasz esetén 
értelemszerűen kitöltendő a 
határozat alapján. Amennyiben az 
adat a határozat alapján nem 
deríthető ki, a klienst kell 
megkérdezni 

23. Korábbi 
büntetőügy 

[lista] igen/nem Volt-e a kliensnek korábban – akár 
nem kábítószerrel kapcsolatos - 
büntető ügye függetlenül a 
jelenlegi eltereléstől? A klienstől 
kérdezendő. 

24. Állapotfelmérő 
intézmény 

[lista] 
Drogambulancia / Addiktológiai gondozó / 
Pszichiátriai gondozó / Addiktológiai osztály 
/ Pszichiátriai osztály / Pszichiátriai 
járóbetegrendelés 

Az előzetes állapotfelmérést végző 
intézmény típusa (annak 
dokumentációjából, illetve az azt 
végző szakembertől beszerezhető 
információ). Amennyiben az 
elterelést végző szolgáltató egyben 
az előzetes állapotfelmérő is, a 
szolgáltató intézmény típusa. 

25. Aktuális szolg. 
hányadik, 
amelyik fogadja 

 Kliens megkérdezése alapján 

 
 


