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KIADVÁNYAJÁNLÓ: A KÁBÍTÓSZERPIAC ÉS A VILÁGHÁLÓ KAPCSOLATA  

 

Az utóbbi évtizedben az internettel összefüggő technológiák rendkívüli 

fejlődésnek indultak és így fontos színterévé váltak az online 

kábítószer kereskedelemnek. Az interneten több virtuális piactér is 

megtalálható (a könnyen elérhetőtől a csak a láthatatlan neten 

fellelhetőig), melyek alkalmasak illegális szerek adás-vételére. Ezek 

egy újabb színteret nyújtanak az egészségügyi és rendvédelmi 

szerveknek, amelyet felügyelniük kell.  

 

A kiadvány célja, hogy rávilágítson több összetett problémára, melyek 

a virtuális piactereket övezik. Ezek a következők: melyek ezek az 

online terek, hogyan működnek, milyen technológiai háttérrel 

rendelkeznek, illetve milyen kapcsolatuk van a tradicionális kábítószer-

kereskedelem résztvevőivel.  

 

Különböző szakterületek képviselői gyűltek össze Lisszabonban, hogy összeállítsák ezt a 

kiadványt. A kiadványban bővebben lehet olvasni a láthatatlan internet (dark net) terjedésével 

együtt járó problémákról és lehetséges megoldásukról; a könnyen hozzáférhető netes piactereken 

beszerezhető, legálisan hozzáférhető tudatmódosító szerekről (legal highs); arról, hogy a 

közösségi média mekkora szerepet játszik a kábítószer-kereskedelem változásában; a 

kábítószerpiac szabályozásáról, és hogy hogyan lehet lépést tartani az új trendekkel.  

 

A kiadvány angol nyelven elérhető az EMCDDA honlapján.        ■ 

 

 
 
 
 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/internet-drug-markets


 
 

 
SZENNYVIZEKBEN TALÁLHATÓ DROGMARADVÁNYOK VIZSGÁLATA 

ÚJ EMCDDA TANULMÁNY 
 

 

Az ENSZ CND éves találkozójához kapcsolódó 

„Szennyvízelemzés alkalmazása a kábítószerpiacok 

megértésében” címet viselő esemény alkalmából került 

bemutatásra az EMCDDA szennyvízvizsgálatok 

legfrissebb eredményeit bemutató tanulmánya. 

 

A szennyvízelemzés dinamikusan fejlődő tudományág, 

mely a kábítószer-használat földrajzi és időszakos 

trendjeinek szinte jelen idejű monitorozását teszi lehetővé. 

Egy ismert forrásból származó szennyvízmintából (pl. egy szennyvíztisztítóba befolyó csatorna 

vize) a tudósok meg tudják becsülni az adott közösség által használt kábítószerek mennyiségét a 

vizeletben kiválasztott kábítószerek, illetve azok bomlástermékeinek szintjét megmérve. 

 

Az EMCDDA a drogmonitorozás során multi-indikátor megközelítést használ, abból a feltevésből 

kiindulva, hogy önmagában egyetlen indikátor sem tud a kábítószer-helyzetről teljes képet adni. A 

szennyvízelemzésre epidemiológiai eszköztárának értékes kiegészítő eszközeként tekint, mely az 

anyagok széles skálájáról képes naprakész információt biztosítani. 

 

A jelentés bemutatja a legfrissebb vizsgálati eredményeket és a 2008-ban a témában kiadott 

tanulmánykötet megjelenése óta történt fejleményeket, így például a bizonytalanságok 

csökkentése és a folyamatok standardizálása felé tett lépéseket, többek között a Sewage 

Analysis CORE Group Europe (SCORE) hálózat által kidolgozott bevált gyakorlatok protokollt. 

 

Két esettanulmány Norvégia és Olaszország példáján keresztül 

bemutatja az első arra vonatkozó próbálkozásokat is, hogy a 

szennyvízelemzésből származó becsléseket összehasonlítsák a 

populációs vizsgálatok hagyományos epidemiológiai adataival. A kötet 

bemutat továbbá három, kifejezetten az új pszichoaktív anyagok 

monitorozását célzó új megközelítést, ezek között a szórakozóhelyekről 

és zenei fesztiválokról gyűjtött vizeletminták használatát, hogy valóban 

naprakész információ álljon rendelkezésre arról, hogy hol milyen új 

pszichoaktív szereket használnak a fogyasztók aktuálisan. Az új 

pszichoaktív szerek kimutatása és használatuk gyakoriságának becslése 

különösen nagy kihívást jelent drogepidemiológiai szempontból rohamos 

elterjedésük okán. 

 

A jelentés foglalkozik a jövőbeni kutatások hiányosságaival és kihívásaival is, így például a 

szennyvízelemzés etikai aspektusainak kezelésének szükségességével. Az új módszer meglévő 

epidemiológiai indikátorokkal való integrálása az európai kábítószer-helyzet jobb megértését teszi 

majd lehetővé. 

 

A kiadvány az EMCDDA oldaláról tölthető le angol nyelven.        ■  

  

2008-ban%20a%20témában%20kiadott%20tanulmánykötet
2008-ban%20a%20témában%20kiadott%20tanulmánykötet
http://score-cost.eu/
http://score-cost.eu/
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/assessing-drugs-in-wastewater


 

FÓKUSZBAN AZ EURÓPAI VÁROSOK KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSA A 

SZENNYVÍZVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI ALAPJÁN 

2010-ben létrejött egy európai hálózat 
(Sewage Analysis CORE Group – Europe) a 
szennyvízelemzés során alkalmazott 
eljárások harmonizálása és a nemzeti 
vizsgálatok koordinálása céljából. A 19 
európai ország részvételével 2011-ben 
végzett első vizsgálat sikerét követően a 
következő három évben 21 ország 
bevonásával végeztek összehasonlító 
kutatást, egységes eljárásrendet és 
minőségellenőrzést használva valamennyi 
helyszínen, mely lehetővé tette a részt vevő  
európai városok drogterheltségének 
közvetlen összehasonlítását. 

A projekt eredményei szerint meghatározott 
földrajzi és időbeli mintázatok láthatók az 
európai városok kábítószer-használatában. 
A kábítószerek vizeletből kimutatható 
metabolitjainak mennyisége alapján a 
kokainhasználat gyakoribb a nyugat-európai 
városokban, valamint néhány dél-európai 
városban, és kevésbé elterjedt Észak- és 
Kelet-Európa városaiban.  

Az amfetamin használata viszonylag hasonló 
elterjedtséget mutatott, bár Észak- és 
Északnyugat-Európában magasabb 
terheltségi szinteket mértek. Ezzel szemben 
a metamfetaminhasználat Csehország, 
Szlovákia és Észak-Európa városaiba 
koncentrálódott, míg a többi vizsgált európai 
városban nagyon alacsony vagy 
elhanyagolható volt a vizeletmintákból 
kimutatott metamfetamin metabolitok szintje. 

Viszonylag alacsony volt a szennyvizek 
MDMA terheltsége az európai városok 
többségében; a legmagasabb értékeket a 
holland városokban mérték. 

A kannabisz vonatkozásában, a THC-COOH 
szennyvízből való azonosítása felvet 
bizonyos analitikai nehézségeket, aminek 
következtében erre a metabolitra nem 
tesztelték valamennyi mintát. Az egyéb 
kábítószerektől eltérően, a 
kannabiszhasználat esetében nem sikerült 
regionális fogyasztási mintázatokat 
azonosítani. 

A kutatás egy ország különböző városai 
között is feltárt különbségeket a 
droghasználati szokásokban, ami feltehetően 
részben a városok eltérő szociális és 
demográfiai jellemzőivel magyarázható 
(egyetemek, éjszakai élet, kormegoszlás).  
 

A több vizsgálati helyszínt is adó országok 
többségében a kokain és az MDMA terheltség 
magasabb volt a nagyvárosokban a 
kisvárosokhoz viszonyítva. A THC-COOH, az 
amfetamin és a metamfetamin terheltség 
esetében ilyen különbség nem volt 
megfigyelhető. 

A földrajzi különbségek mellett a 
szennyvízelemzés a kábítószer-használat 
időszakos trendjeiben is képes kimutatni a 
fluktuációkat. A legtöbb vizsgált városban 
hétvégente magasabb volt a szennyvizek 
kokain és MDMA terheltsége, mint 
hézköznapokon, ugyanakkor a kannabisz- és a 
metamfetaminhasználat egyenletesebben 
oszlott el a hét során. 

Négy év vizsgálati eredményeit 
összehasonlítva, a kokainhasználat 
tekintetében stabil kép volt megfigyelhető: a 
legmagasabb és legalacsonyabb metabolit 
szinteket ugyanazokban a régiókban és 
városokban mérték és az általános trendek 
hasonlóak voltak a három vizsgált évben. 
Néhány esetben, jellemzően dél- és nyugat-
európai városokban, alacsonyabb 
metabolitszinteket mértek 2013-ban és 2014-
ben 2011-gyel összehasonlítva. A 
metamfetamin esetében az adatok 2011 és 
2014 között emelkedést mutattak egyes 
városokban. Összességében a kannabisz és az 
amfetamin adatok nem mutattak lényeges 
változást a használati szokásokban, de egy-egy 
város MDMA terheltsége enyhén növekedett. 

A szennyvízviszgálatokból származó 
eredmények jobbára, bár nem teljes mértékben, 
egybeesnek az egyéb monitorozási eszközök – 
mint a populációs vizsgálatok, kezelési és 
bűnüldözési adatatok – által jelzett trendekkel 
és mintázatokkal. Így például mind a populációs 
vizsgálatok prevalencia adatai, mind a 
szennyvízelemzések alapján egy földrajzilag 
sokszínű európai stimuláns piac rajzolódik ki: a 
kokainfogyasztás délen és nyugaton, az 
amfetaminfogyasztás a közép- és észak-
európai országokban jellemzőbb. A 
hagyományos indikátorok és a 
szennyvízelemzés eredményei egyaránt azt 
mutatják, hogy a metamfetamin használata 
elsősorban Csehországra koncentrálódott, de 
mára már előfordul néhány további országban 
is.  
 
 
 



Az önbevalláson alapuló droghasználati 
adatok és a szennyvíz adatok a kábtószer-
használat heti megoszlásában is hasonló 
fluktuációkat mutatnak, így például a 
stimulánsok használata  hétvégi  zenei 
fesztiválokhoz és ünnepi eseményekhez 
igazodik. 
Az MDMA-  és a kannabiszhasználat 
vonatkozásában ugyanakkor megfigyelhető 
néhány különbség a szennyvízvizsgálatokból 
származó, illetve az egyéb indikátorok által 
mutatott adatokban és trendekben. Spanyol 
és holland városokban a szennyvíz adatok a 
hagyományos indikátorok adataival 
egybecsengően magas THC terheltséget 
mutattak, ugyanakkor, Csehország és 
Olaszország esetében a szennyvízből mért 
adatok nem erősítik meg a populációs 
vizsgálatok által mért magas 
prevalenciaszintet. 
 
 

Az EMCDDA speciálisan erre a célra 
létrehozott aloldalán interaktív térképek és 
táblázatok segítségével követhetők nyomon a 

fentebb leírt trendek.          ■ 

 
Európai városok szennyvizeinek kannabisz 
terheltsége, 2014 

 
Forrás: Wastewater analysis and drugs - 

EMCDDA Perspectives on Drugs 2015  

 

FELHÍVÁS: PARTNEREKET KERES A CORRELATION NETWORK 
   
A Correlation Network partnereket keres ‘Aging and Drug Use’ 

projektjéhez, az Európai Bizottság Erasmus+ programja keretében. A 

project célja az idősödő droghasználók számára elérhető szolgáltatások 

és beavatkozások felmérése, a jól működő gyakorlatok azonosítása, 

valamint az e speciális csoporttal való munka menetének és 

standardjainak kidolgozása.  

 

Az érdeklődő szervezetek az alábbi e-mail címen jelentkezhetnek: 

eschatz@correlation-net.org.      ■ 

 

 

FELHÍVÁS: EUROPEAN DRUG SUMMER SCHOOL 2016 

 
A kábítószer-problémára fókuszáló európai nyári egyetem 

idén június 27. és július 8. között kerül megrendezésre 

Lisszabonban, az EMCDDA tudományos szakértői, a 

döntéshozásban résztvevő szakemberek és európai 

egyetemek vendégelőadóinak részvételével.  

A kéthetes kurzus felkészíti a diákokat és a szakembereket 

arra, hogy képesek legyenek megbirkózni az európai 

kábítószer-helyzet támasztotta komplex kihívásokkal.  

A kurzus elvégzéséért járó kreditpontok az európai egyetemek képzési rendszerében 

elszámolhatók. 

 

Részletek és regisztráció a képzés honlapján.      ■     

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
mailto:eschatz@correlation-net.org
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home
http://www.correlation-net.org/


UPSZ! – MÁRCIUSI AKTUALITÁSOK 
 

Az Európai Unió tagállamaiban 2016. február 15. és március 15. között megjelent új anyagok: 
 

 a 2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-one (N-ethylhexedrone) és az 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-

phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide  (CUMYL-4CN-BINACA) nevű vegyületek, melyek 

azonosításáról Magyarország tett bejelentést. 

 az 1-adamantyl 1-pentylindazole-3-carboxylate (AKB-57), 2-[[2-(4-iodo-2,5-dimethoxy-

phenyl)ethylamino]methyl]phenol (25I-NBOH) és az 1-(4-chlorophenyl)-2-(isopropylamino)propan-

1-one (4-CIC)  nevű vegyületek, melyek azonosításáról Szlovénia tett bejelentést. 

 az 1-(4-bromophenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-propan-1-one (4Br-α-PPP) nevű vegyület, mely azonosításáról 

Lengyelország tett bejelentést. 

 az 1-(3-chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one (3-CEC) nevű vegyület, mely azonosításáról 

Svédország tett bejelentést. 

 a 2-pyrrolidin-1-yl-1-tetralin-6-yl-hexan-1-one (TH-PHP) nevű vegyület, mely azonosításáról 

Finnország tett bejelentést. 

 a 4-[[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanoic 

acid (Cinazepam) nevű vegyület, mely azonosításáról Norvégia tett bejelentést. 

 az N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]pentanamide (Valerylfentanyl) nevű vegyület, mely 

azonosításáról Franciaország tett bejelentést. 

 

Forrás: A Korai Jelzőrendszer hálózatába a Tanács 2005/387/IB határozata alapján érkező bejelentések.   

NEMZETKÖZI ESEMÉNYAJÁNLÓ 2016 

 

Időpont Szervező Cím Helyszín Információ 

Április 

4-10. Kék Pont Alapítvány Felépülési hét 
MÜSZI, 

Budapest 
A Kék Pont 

honlapja 

19-21. ENSZ 

UNGASS 2016: 
Special session of the United 
Nations General assembly on 

the world drug problem 

New York, USA 
Az esemény 

honlapja 

26. 
Public Policy 

Exchange 
Young People’s Mental Health in 

Europe 
Brüsszel, 
Belgium 

Az esemény 
honlapja  

Május 

30-31. 
University of 

Hertfordhire, Sapienza 
Universita di Roma,  

IV International Conference on 
Novel Psychoactive Substances 

Budapest, Hotel 
Benczúr 

A 
konferencia 

honlapja 

Június 

június 27.- július 
8. 

ISCTE-IUL, EMCDDA, 
NIDA 

European Drug Summer School 
2016 

Lisszabon, 
Portugália 

A képzés 
honlapja 

w w w . d r o g f o k u s z p o n t . h u  

http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/387_2005_ib_hatarozat_ews.pdf
http://www.kekpont.hu/blog/www.kekpont.hufelepulesihet/
http://www.kekpont.hu/blog/www.kekpont.hufelepulesihet/
http://www.unodc.org/ungass2016/
http://www.unodc.org/ungass2016/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/eu/?ss=em&tg=1b
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/eu/?ss=em&tg=1b
http://www.novelpsychoactivesubstances.org/
http://www.novelpsychoactivesubstances.org/
http://www.novelpsychoactivesubstances.org/
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home
http://www.drogfokuszpont.hu/

