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 ELKÉSZÜLT HONLAPUNK FÓRUM / ÜZENŐFAL FUNKCIÓJA  
 AZ EMCDDA HONLAPJÁRÓL 
 VÁLOGATÁS A 2005-ÖS ÉVES JELENTÉS ADATAIBÓL 

 
 

 
HONLAPUNK FÓRUM / ÜZENŐFAL FUNKCIÓVAL BŐVÜLT 

 
A Nemzeti Drog Fókuszpont honlapja Fórum / Üzenőfal funkcióval bővült. A Fórum célja, hogy a 
kábítószer-probléma feltárásával és kezelésével foglalkozó szakemberek új, hasznos és 
érdekes információkkal (pl. konferenciák, szakmai találkozók, kábítószer-problémával 
kapcsolatos kutatások, új szerek, új fogyasztási minták stb.) szolgáljanak egyrészt egymásnak, 
másrészt a kábítószer-szakma iránt érdeklődőknek. A Fórumon szakmai szervezetek, 
intézmények, kutatóintézetek munkatársainak regisztrációját és hozzászólásait várjuk.  
 

Amennyiben regisztrálni szeretne,  
kérem, látogasson el honlapunkra: www.drogfokuszpont.hu  ■    
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Magyarország 
http://dataprofiles05.emcdda.eu.int/en/page16-en.html 

Lengyelország Olaszország Ausztria 

Az EMCDDA honlapján 29 
tagállam, illetve tagjelölt 
állam adatainak fel-
dolgozása alapján készült, 
könnyen átlátható össze-
hasonlító grafikonok 
találhatóak. 
 
Az ábrák elérhetők: 
 
http://dataprofiles05. 
emcdda.eu.int  
vagy 
www.emcdda.eu.int 
Country data profiles - 
menüpont alatt. 
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ADATOK A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT 
 2005-ÖS ÉVES JELENTÉSÉBŐL A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZER-HELYZETRŐL 

A 16 éves fiatalok tiltott szerfogyasztásának életprevalencia értéke 16,2%

A nevelőszülőknél élő 16 éves fiatalok tiltott szerfogyasztásának 
életprevalencia értéke 2,1%

A gyermekotthonokban élő 16 éves fiatalok tiltott szerfogyasztásának 
életprevalencia értéke 30,8%

A budapesti, 12-30 éves roma fiatalok tiltott szerfogyasztásának 
életprevalencia értéke 50%

Az ICSSZEM-OM pályázata által támogatott drogprevenciós 
foglakozásokon részt vett diákok száma 

közel 
130.000

Kezelésben részesülő droghasználók száma 14.165

Kezelésben első alkalommal részesülő droghasználók aránya 39,9%

Budapesti intézményekben kezelt droghasználók aránya 48,6%

Nők aránya a kezelésben részesülök körében 33,1%

Kannabisz-fogyasztók aránya a kezelésben részesülők körében 32,3%

Amfetamin típusú szerfogyasztás aránya a kezelésben részesülők 
körében 8,7%

Opiát típusú szerfogyaszás aránya a kezelésben részesülők körében 14,4%

Intravénás droghasználat aránya a kezelésben részesülők körében 11,8%

Intravénás kábítószer-használók HIV szűrővizsgálatban résztvevők 
száma (ÁNTSZ adat) 117

Ebből pozitív 0

Intravénás kábítószer-használók HCV szűrővizsgálatban résztvevők 
száma (ÁNTSZ adat) 93

Ebből pozitív 13

Drogfogyasztással összefüggő halálesetek száma 262

Ebből illegális szerek 34

Visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők száma 6466

14 év alatti visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők száma 9

14-18 éves visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők száma 1044

18-24 éves visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők száma 3663

31-61 éves visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők száma 1750
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