
Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi 

szakértői szemmel

Horváth Gergely

Nemzeti Drog Fókuszpont

Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ

2013.12.06.



A Nemzeti Drog Fókuszpont

A drogmonitorozás európai 
intézményrendszerének hazai központja

Küldetésünk:

Más intézményekben keletkező adatokat, 
információkat gyűjtünk, dolgozunk fel és 
szolgáltatunk hazai és nemzetközi 
szervezeteknek a kábítószer-probléma 
feltárásával és megoldásával kapcsolatos 
döntéseikhez



A Nemzeti Drog Fókuszpont

Feladataink:
• Felmérni a kábítószer-probléma és az arra adott 

társadalmi válaszokkal kapcsolatos hazai és 
nemzetközi adat- és információigényeket. 

• A nemzetközi gyakorlattal harmonizált módon más 
intézményekben keletkezett adatokat összegyűjteni, 
feldolgozni és értékelni. 

• Biztosítani, és egyben aktívan közreműködni abban, 
hogy a hazai és külföldi döntéshozók, szakemberek 
egyetlen helyről és a számukra megfelelő formában 
elérhessék a magyarországi kábítószer-helyzetet 
jellemző adatokat, információkat. 



A Nemzeti Drog Fókuszpont

Feladataink:

• Részt venni az EMCDDA, valamint a tagországok 

nemzeti fókuszpontjai hálózatának (Reitox) 

tevékenységében.

• Szervezni és összehangolni, illetve módszertani 

támogatással segíteni a hazai kábítószer-adatgyűjtést. 

• Adatgyűjtéseket, kutatásokat javasolni az adatok, 

információ gyűjtéséhez és feldolgozásához kapcsolódó 

módszertan területén. 



Szakterületek

• Kábítószer-politika, stratégia

• Populációs vizsgálatok  (KI)

• Prevenció

• Problémás kábítószer-fogyasztás  (KI)

• Kezelés  (KI)

• Kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző 
betegségek  (KI)

• Kábítószer-fogyasztással összefüggő 
halálozás  (KI)

• Kábítószer-bűnözés

• Kábítószerpiac

• Korai Jelzőrendszer



EMCDDA

• European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction

• Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelő Központja

• Feladatai:

– A meglévő adatok összegyűjtése és elemzése

– Az adatok összehasonlíthatóságához szükséges 

módszerek fejlesztése

– Az adatok és információk terjesztése

– Az EU intézményeivel, a nemzetközi partnerekkel és 

a nem EU-országokkal való együttműködés



Egyéb tevékenységek 2013-ban

 Hazai intézményközi együttműködések

 Statisztikai adattáblák kitöltése

 EMCDDA Country overview és számos ad-hoc adatkérés

 ENSZ ARQ és egyéb nemzetközi adatkérések

 Korai Jelzőrendszer működtetése és az UPSZ kockázatértékelése

 Bevált gyakorlatok portálja

 Válaszlépések a bv. intézetekben

 Kábítószer árak

 UPSZ – online snapshot

 Tűcsere adatgyűjtő portál

 Iskolai egészségfejlesztési programok értékelése

 Hírlevél, honlap

 Konferenciák – hazai és nemzetközi szinten

 Előadások, kiadványok terjesztése, fordítása, megjelentetése



OAC Jelentési rendszer

• 2005: Kezelési igény indikátor bevezetése

• 2006: Halálozási modul kidolgozása

• 2009: Halálozási modul bevezetése

• 2010: Szubsztitúciós kezelés

Kapcsolódási pont

GENERÁLT KÓD







Az új rendszer előnyei

• Eset alapú (egyedi azonosító)

• Részletes adatok (szocio-demográfia, 

toxikológia, körülmények, stb.)

• Online, felvitt adatok következő év áprilisáig 

módosíthatóak

• Közvetlen és közvetett eseteket is tartalmazza

• Kezelési „karrier” követhető



Az új rendszer tapasztalatai

• Online adatgyűjtés működik

• Részletes adatok állnak rendelkezésre, jobb 
megfelelés az EMCDDA adatgyűjtési 
protokollnak 

• Bővebb? adatok állnak rendelkezésre a 
közvetett halálesetekről is

• Betegkarrier követése a szolgáltatóknak is 
hasznos

• A feltöltés és adatgyűjtés menete



Problémafelvetés

A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek 

alakulása 2012-ben
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Problémás drogfogyasztás

Elsődlegesen injektált szertípus szerinti megoszlás (%) a tűcsere

programban részt vevő intravénás szerhasználó kliensek körében,

2009-2012 között



Kábítószer-fogyasztással összefüggő 

halálozás (DRD)  KI

Mit mér?

• közvetlen halálesetek száma (túladagolások) 

Azon halálesetekre utal, melyek közvetlenül a kábítószer 

fogyasztás miatt következtek be (általában nem sokkal az 

anyag(ok) elfogyasztása után)

• közvetett halálestek száma 

A kábítószer fogyasztásból adódó egyéb tényezők (pl. AIDS az iv. 

használat miatt), vagy külső okok miatt bekövetkezett halálesetek 

(pl. közúti balesetek)

• halandóság és halál okok a szerfogyasztók körében 



Drog-fogyasztással összefüggő 

halálesetek (túladagolásos esetek)

2009 2010 2011 2012

Opiát típusú kábítószer okozta mérgezés 28 12 6 8

Metadon (egyéb kábítószer nélkül) 2 2 4 5

Egyéb, nem opiát típusú kábítószer okozta 

mérgezés

1 3 3 7

Egyéb szer okozta mérgezés 0 0 1 4

Összesen 31 17 14 24

Kábítószer-fogyasztással összefüggő közvetlen halálesetek alakulása 

2009-2012 között (fő)

 7 esetben több szer is jelen volt

 1 GHB, 1 4-MEC, 5 esetben egyéb amfetaminok

 Egyéb: 2 esetben 5-IT, 2 esetben aMT 

Forrás:OAC 2013c



• 18 férfi, 6 nő 

• Átlagéletkor: 32 év; Férfiak:32,7 év Nők: 30.2 

• A 24 közvetlen halálesetből 11 eset Budapesthez volt köthető, ebből 

egy esetben egy hajléktalan személy volt az áldozat. 5 eset 

megyeszékhelyen, 2 eset nagyvárosban, 4 eset kisvárosban, 1 

községben történt. 

Halálozási adatok - 2012



Halálozási adatok - 2012

NFP felé jelentett közvetlen és közvetett esetek együttesen 

2011 2012

Közvetlen 14 24

Természetes 8 8

Erőszakos 21 9

Összesen 43 41



Halálozási adatok - 2012

A két hazai halálozási adatgyűjtő rendszer összevetése



Európai kitekintés

• 1995–2012 között 6300 és 8400 halálesetet jelentettek évente 

Európában 

• A halálesetek zöme (85% felett) opiátokhoz köthető 

• Mintegy 500 kokainhoz köthető halálesetet jelentettek 2012-ben

• 2000-2003 között csökkenés, majd 2008-ban tetőző emelkedés volt 

látható

• A legutóbbi (2011 és 2012-es) európai adatak enyhe emelkedést 

mutatnak 

Forrás: Joao Matias előadása,  

EMCDDA, DRD szakértői találkozó 

2013. október 26. 



Európai kitekintés

A halálozással összefüggő tényező: 

• A kliens nincs kezelésben 

– Várólista, kezelésből kiesés

• Intravénás szerhasználat

• Párhuzamos alkohol, BZD, egyéb kábítószerek használata

• Mentális egészségi problémák • Poor mental health

• Hajléktalanság

• Korábbi túladagolás

• Egyedül fogyaszt kábítószert

• Közvetlenül börtönből szabadulás után használja a szert

Forrás: Joao Matias előadása,  

EMCDDA, DRD szakértői találkozó 

2012. október 24. 



Európai kitekintés
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Európai kitekintés
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Európai kitekintés

Forrás: Joao Matias előadása,  

EMCDDA, DRD szakértői találkozó 

2013. október 26. 



További európai adatok

• European Drug Report 2013

• Statistical Bulletin 

• Drugnet Europe

• EDND 

www.emcdda.europa.eu





Köszönöm a figyelmet!

Horvath.Gergely@oek.antsz.hu

www.drogfokuszpont.hu

www.emcdda.europa.eu


