
 
 

 
 
 
Tisztelt Kollégák! 

 

A Nemzeti Drog Fókuszpont 2011. december 6-án 10 órától műhelykonferenciát 
szervez a kábítószer-fogyasztással összefüggő adatgyűjtésben érintett igazságügyi szakértői 
intézmények munkatársainak.  

 
A megbeszélés elsődleges célja a 2010-óta egyre terjedő új pszichoaktív anyagokkal 

kapcsolatos kérdések, kihívások és az arra adott válaszok azonosítása. A találkozóra 
meghívást kapnak az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos információcserében - a Korai 
jelzőrendszerben - részt vevő érintett szakemberek is. A találkozón bemutatásra kerülnek a 
2009 óta működő speciális halálozási regiszter eredményei és a Korai jelzőrendszer 
fejleményei. Az új pszichoaktív anyagok visszaélésszerű használata új kihívásokat állított az 
igazságügyi szakértők elé. Ezeknek a szereknek a kimutatása szubsztanciából vagy biológiai 
mintákból gyakorlati tapasztalatot igényel, a komoly technikai és módszertani feltételek 
teljesülése mellett. Az új pszichoaktív anyagok elterjedése átformálta az injektáló populáció 
szerhasználati mintázatait. Az ilyen szerek hosszú távú használata egészségügyi 
következményeiről, illetve a mérgezési esetek és az indirekt halálesetek tényezőiről további 
tapasztalatcsere szükséges.   

 
Az igazságügyi rendszerben azonosított, kábítószer-fogyasztással összefüggésbe 

hozható halálesetek adatgyűjtése területén az adatgyűjtés jelenlegi formájában megfelel az 
EMCDDA (Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja) adatgyűjtéssel 
kapcsolatos ajánlásainak, valamint lehetőségeket kínál további elemzések, kutatások 
számára is.  

Az adatok feltöltéséhez minden érintett adatszolgáltató intézmény, illetve felhasználó 
egyedi belépési azonosítót kapott. Kérjük, a találkozó előtt ellenőrizzék hozzáférésüket, hogy 
bármilyen problémát a találkozó keretében orvosolhassunk. A megbeszélés további célja, 
hogy lehetőséget nyújtson Önöknek a területet érintő egyéb kérdések, problémák 
megtárgyalására, ezért amennyiben van olyan téma, amelyről fontosnak tartják a közös 
diszkusszió keretében beszélni, kérjük, a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezzék.  

 
Részvételi szándékukat kérjük, 2011. november 25-ig jelezzék a mellékelt 

jelentkezési lapon Horváth Gergelynek, a Nemzeti Drog Fókuszpont koordinátorának a 
következő elérhetőségek valamelyikén: e-mailen: horvath.gergely@oek.antsz.hu címre, vagy 
faxon a (06-1) 476 1100/2635 melléken. 
 
A találkozó programját a mellékletben olvashatják.  
Vegetáriánus vendégeinket kérjük, igényeiket a regisztrációnál jelezzék.  
 
 
Budapest, 2011. november 16. 
 
Együttműködésüket köszönve, tisztelettel: 
 
 
 
Nyírády Adrienn     Horváth Gergely 
igazgató      koordinátor 
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09:30-09:50 
Regisztráció 
 
10:00-10:20 
Horváth Gergely: Problémafelvetés – az új pszichoaktív anyagok 
megjelenése, a halálozás alakulása 
Nemzeti Drog Fókuszpont 
 
10:20-10:40 
Péterfi Anna: A Korai jelzőrendszer fejleményei: Az új pszichoaktív 
anyagokkal kapcsolatos információcsere  
Nemzeti Drog Fókuszpont 
 
10:40-11:00 
Dr. Nagy Gábor: Az új pszichoaktív anyagok elterjedése a 
lefoglalások tükrében 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet  
 
11:00-11:20   
Fülöpné Dr. Csákó Ibolya: Új pszichoaktív anyagok hazai 
szabályozásának lehetőségei 
ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály Kábítószer-rendészeti 
Alosztály 
 
Kávészünet  
 
11:40-12:00 
Dr. Zacher Gábor: Designer drogok a toxikológus szemével  
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 
Klinikai Toxikológiai Osztály 
 
12:00-12:20 
Dr. Nagy Gábor: Új pszichoaktív anyagok kimutatása 
szubsztanciákból 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 

 
 
 
 
12:20-12:40 
Dr. Somogyi Gábor: Új pszichoaktív anyagok kimutatása biológiai 
mintákból 
Országos Toxikológiai Intézet 
 
12:40-13:00 
Dr. Institóris László: Amfetamin és kannabisz típusú designer 
drogok mérése, illetve mérhetősége vérből és vizeletből GC-MS-sel 
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

Igazságügyi Orvostani Intézet 

 

Ebéd  

 

14:00-16:00 

Fórum 

Előzetes témafelvetés: 

- az új pszichoaktív anyagok okozta patologikus elváltozások 

- az új pszichoaktív anyagok kérdésköre a befolyásoltság és az 

indirekt halálozás vonatkozásában 

- az új pszichoaktív szerek kimutatásának kihívásai 

szubsztanciákból, biológiai mintákból 

- referencia anyagok, körminták, gyorstesztek, együttműködések 

- az új pszichoaktív anyagok szabályozásának további kérdései 

- a Korai jelzőrendszer kialakításra kerülő honlapja, további 

feladatok 

 

 

Ideje: 2011.12.06. (kedd) – 10:00-16:00 

 

Helye: Bástya Bisztró (1088 Budapest, Rákóczi út 29.)  <Térkép> 

Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel 

http://www.bastyabisztro.hu/
http://maps.google.com/maps?q=1088+Budapest,+VIII.+ker%C3%BClet,+R%C3%A1k%C3%B3czi+%C3%BAt+29,+Magyarorsz%C3%A1g&hl=hu&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=45.014453,81.914062&hnear=1088+Budapest,+VIII.+ker%C3%BClet,+R%C3%A1k%C3%B3czi+%C3%BAt+29,+Magyarorsz

