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Intézményi átalakulás 

 
EMMI 

Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Egészségfejlesztési és Szűrés Koordinációs Főosztály  

Életmód és HIV/AIDS Fókuszpontok Osztálya  
 

 

 2017 április 1. OTH és háttérintézményeinek (pl. NEFI, OKI, OEK, OSKI, 

OKBI etc.) beolvadása az EMMI-be  

 

 Gyakorlatilag a korábbi feladatok továbbvitele mellett, kivéve laborok 

 



EMMI 
Életmód és HIV/AIDS Fókuszpontok Osztálya  

 

I. Nemzeti Drog Fókuszpont 

Csak kábítószerügyi mandátum  

 Nemzetközi kábítószerügyi adatszolgáltatások (EMCDDA, UNODC etc.) 

 Éves jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről 

 Statisztikai standard adattáblák, strukturált kérdőívek 

 Korai Jelzőrendszer működtetése 
 

II. Országos Addiktológiai Centrum 

Alkohol- és kábítószerügyi mandátum 

 Új pszichoaktív anyagok kockázatértékelése 

 Addiktológiai kezelés-ellátás eü. ágazati adatgyűjtések (TDI, OSAP) 

 Iskolai egészségfejlesztési programok támogatása 

 Szakpolitikai, stratégiai programalkotás támogatása 
 

+ Dohányzás visszaszorításával összefüggő feladatok és HIV/AIDS  

  adatszolgáltatás    

 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 



Kábítószerügyi helyzetkép 

Magyarország 2017 

 2015 (10 éves konferencia) után újra 

nyomtatásban is 

 Éves jelentés rövidebb, szerkesztett változata 

 Európai helyezések  

 Grafikai elemek, ábrák, diagramok túlsúlya a 

szöveggel szemben 

 Egyes szerekhez köthető helyzet bemutatása 

 Szakterületek, indikátorok bemutatása 

 Főbb statisztikai adatok összegyűjtve 



Fontosabb megállapítások 
 



Kínálati oldal - Indikátorok 
 

 

 Lefoglalási adatok  

 lefoglalások száma, lefoglalt mennyiség, szerek hatóanyag-tartalma 

 

 Bűncselekmények 

 bűncselekmények száma, elkövetők száma és jellemzői 

 

 Újonnan azonosított szerek (Korai jelzőrendszer)  

 bejelentett anyagok száma  

 

 Kábítószerek (utcai) árai  

 

 Csempészet, nagykereskedelem, pénzmosás?  



A piac átalakulása (1)  
 

 

 

Európa: Mostanra több mint 620 új pszichoaktív anyagot 

monitoroz az EMCDDA.  

 

Magyarország: 2016-ban 22 új szert azonosítottak 

2010 óta összesen 203 bejelentés érkezett a hazai Korai 

Jelzőrendszerbe 
 

 a leggyakoribbak: katinonok és a szintetikus kannabinoidok, újfajta 

amfetamin-származékok 

 

 fentanil-probléma előretörése? 

 

 

Forrás: ORFK 2016; NFP Éves jelentés 2017 

 



A piac átalakulása (2) 

 Katinonok és más stimulánsok 

 2012-től a pentedron az amfetamint is hátrébb szorította, 2016-ban eltűnt 

 2016-ban N-etil-hexedron, a 4-CMC és a TH-PVP  

 2016-ban az amfetamin lefoglalás számottevően emelkedett az előző 

évekhez képest 
 

Szintetikus kannabinoidok 

 2010-ben megjelent az első „Spice”  

 márkanevek változtak, a jelenség viszonylag stabil volt 2013-ig 

 2016: szintetikus kannabinoidok új generációja, ez év folyamán a 

leggyakoribb hatóanyag az ADB-FUBINACA és a AMB-FUBINACA volt. 
 

Heroin 

 2010-től a lefoglalások száma jelentősen lecsökkent, azóta is kicsi a 

részesedése a piacon, nem jött vissza 

 A lefoglalások száma 2015-ben minimálisan emelkedett, de 2016-ban újra 

visszaesett, azonban a lefoglalt mennyiség (2 kg) jelentősen csökkent 

2014-hez képest (70 kg) 

Forrás: ORFK 2016; NFP Éves jelentés 2017 

 



A piac átalakulása (3)  

A „klasszikus” és „designer” szerek lefoglalásainak száma, 2009-2016 között 

 

 

Forrás: NSZKK 2017, NFP Éves jelentés 2017 

 



Kábítószer árak 

 amfetamin porok hatóanyag-tartalma nőtt, gyakori a 70%-os tisztaságú, 

gyakorlatilag hígítatlan  por 

 ecstasy tabletták hatóanyag-tartalma tovább emelkedett (akár 210 mg 

hatóanyag) 

 szintetikus kannabinoidok hatóanyag-tartalma csökkent, 2016-ban a 0,5-6%  

 új pszichoaktív anyagok sokszor tisztán, hígítatlanul fordulnak elő („kristály” ) 

   

Egyes szerek utcai árai forintban 2011-2016 között 

Forrás: Varga, 2017; NFP Éves jelentés 2017 

átlagosan 

1300 Ft/g! 



Keresleti oldal 
 

Fontosabb indikátorok: 

 

 Keresletcsökkentés 

 

 Lakossági felmérések, kipróbálás 

 felnőttkorú népesség, iskoláskorúak 

 

 Addiktológiai kezelés-ellátásban lévők 

 

 Problémás szerhasználói csoportok  

 intravénás szerhasználók, fertőző betegségben szenvedők   

 

 Halálesetek 

 túladagolások, közvetett halálesetek, balesetek, erőszakos cselekmények    

 



Szerenkénti összegzés 

Bővebben: NFP Éves jelentés 2017 



Szerenkénti összegzés 

Bővebben: NFP Éves jelentés 2017 



Szerenkénti összegzés 

Bővebben: NFP Éves jelentés 2017 



Weboldal 

www.drogfokuszpont.hu 

 

 Éves jelentések 

 Korai jelzőrendszer és egyéb 

szakterületek – kapcsolódó 

dokumentumok 

 Jogtár 

 Tények és számok 

 

www.upsz.drogfokuszpont.hu 

 

 Naprakész információk az új 

pszichoaktív szerekről 

 Szakértői fórum 

 Jelentési felület 

 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 
 

horvath.gergely@nefi.hu 

 

 

www.drogfokuszpont.hu 

 

www.emcdda.europa.eu 





Plenáris előadások II. – Slumtól a szegregátumig 
  

Problémás designer használat és ellátása 
 

Felkért hozzászólók: 

Dr. Golopencza Pál (Országos Mentőszolgálat) 

Dr. Pap Csaba (Péterfy Kórház Klinikai Toxikológiai Osztály) 

Dr. Szily Erika (Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinika) 



I. ÚPSZ: Aktualitások és új fejlemények 

Moderátor: Horváth Gergely Csaba 

 

Előadások és kerekasztal beszélgetés az új pszichoaktív anyagokat 

és a kockázatértékelést érintő jogi és epidemiológiai fejleményekről 

 

 

Horváth Gergely Csaba (EMMI EHFO): Kábítószer-fogyasztással 

összefüggő halálozás alakulása 

 

Port Ágnes (EMMI EHFO): Kábítószer-bűnözési adatok alakulása 

 

Dr. Móró Levente (Daath.hu): A 2017-es év történései a hazai ÚPSZ-

használók közösségeiben 

 

Dr. Almádi Zsófia (SE IBOI): indirekt kábítószer halálozás a 2016-os 

kábítószerrel összefüggésben bekövetkezett halálesetek tükrében 

 

Dr. Tóth Anita Réka (NSZKK BOA): BTK. 461.§. 
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Nemzeti Drog Fókuszpont  

EMMI, Életmód és HIV/AIDS Fókuszpontok Osztálya 

 

2017. december 14. 

Budapest, President Hotel  

Kábítószer-fogyasztással 

összefüggő halálozás alakulása 



Halálozási adatok 
Kábítószer-fogyasztással közvetlenül összefüggő halálozás (túladagolások) 

alakulása 2009-2016 között 

Forrás: Halálozási speciális regiszter: OAC 2017; NFP Éves jelentés 2017
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2016-ban 29 közvetlen haláleset történt 

 

 ÚPSZ-okkal összefüggésbe hozható esetekben az elhunytak 

átlagéletkora 29,9 év volt, a ÚPSZ-szal nem összefüggő esetekben 

40,5 év 

 opiát és más kábítószerek együttes használata 6 esetben volt 

végzetes  

 nem opiát típusú kábítószer okozta mérgezés 20 esetben fordult 

elő: amfetamin (7 esetben) a szintetikus katinonok (7 eset), a 

kokain (5 eset) és a szintetikus kannabinoidok (4 eset) 

 jogilag kábítószernek (pszichotróp anyagnak) minősülő új 

pszichoaktív anyagok voltak jelen: α-PVP, pentedron, ADB-

FUBINACA,  AB-FUBINACA és AB-CHMINACA 

 ú pszichoaktív szerek – jogi státuszuktól függetlenül – 

összesen 13 esetben kerültek kimutatásra (45%) 

 valamilyen szintetikus katinon 10 esetben, valamely szintetikus 

kannabinoid 7 esetben volt detektálható az elhunyt szervezetében 

(ezekből 4 esetben mindkét szertípus jelent volt)  

 

 



Intravénás szerhasználat 

A tűcsere programban részt vevő kliensek elsődlegesen injektált szer 

szerinti megoszlása 2009- 2016* között 

 designer stimulánsok között a leggyakoribb 2016-ban: pentakristály, zene 

 egy napon belüli injektálás száma magasabb az ÚPSZ esetében 

 >> fokozottabb veszélyek:  

 gyakoribb fecskendő- és eszközmegosztás, tű gyakoribb ismételt használata 

  >> fokozottabb egészségügyi kockázatok: 

 HIV, hepatitis fertőzés terjedése, injektálási sérülések, fekélyek 

 
Forrás: Fóti, 2017, NFP Éves jelentés 2017 



 A darknet illegális kereskedelme, az egyik megjelenési formája a 

növekvő és komplex transznacionális szervezett bűnözésnek.  

 A darknet kereskedelmének kétharmadát drogok teszik ki.  

 Csaknem bármilyen típusú drog elérhető, beleértve az új pszichoaktív 

szereket. 

 A darknet olyan webáruházakat tartalmaz, mint az eBay vagy az 

Amazon, azzal a különbséggel, hogy megőrzi a felhasználó 

anonimitását.  

 A fizetés kriptovalutával történik, melyek közül a legismertebb a bitcoin.  

 A három legnagyobb áruház közül már kettőt, sikerült bezárni a 

nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően.  



Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council amending Regulation (EC) No 1920/2006 as regards 

information exchange, early warning system and risk assessment 

procedure on new psychoactive substances 

 

 EMCDDA első jelentését követően 

 Európai Bizottság 2 héten belül kéri a kockázatértékelést 

 Melynek időtartama 6 hét 

 Európai Bizottság javasolhatja az anyag kontrollját, melyet a  

 Tanács és az Európai Parlament 2 hónap alatt megtárgyal, 

egyetértés esetén a  

 Nemzeti hatóságok 6 hónap alatt ellenőrzés alá vonják 

 

 Életbe lép: 2018. november 22.  

 


