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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.  

 



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 



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 
 



Adatgyűjtés  
avagy az 1-(2-methoxyphenyl)propan-2-amine.. 

 

Önbevalláson alapuló adatgyűjtések 

 lakossági adatfelvételek – populációs vizsgálatok 

 kezelési adatgyűjtés – TDI adatok 

 problémás szerhasználati mintázatok  

• tűcsere kliens adatok 

• (mérgezések, pszichiátriai komorbiditás) 

 kábítószer árak 
 

Toxikológiai analízis áll rendelkezésre 

 szubsztanciák elemzése – lefoglalási adatok – BSZKI adatok 

 biológiai minták elemzése – igazságügyi hatósági eljárások, 

halálozási adatok – ISZKI OTI adatok 
 

 

 



A piac átalakulása  
 

 

 

Európa: évente egyre több új pszichoaktív anyag jelenik 

meg, 2014 során már 101 bejelentés érkezett.  

Mostanra több mint 450 új pszichoaktív anyagot monitoroz 

az EMCDDA. 

 

Magyarország: 2014-ben 42 bejelentés 

2009 óta összesen 160 bejelentés érkezett a hazai Korai 

Jelzőrendszerbe 
 

 a leggyakoribbak: katinonok és a szintetikus kannabinoidok 

 

 



Katinonok és más stimulánsok 

 2010-ben a mefedron, 2011-ben a 4-MEC és az MDPV, 2012-től a pentedron volt a 

domináns; egyebek mellett mint pl. a 3-MMC, α-PVP 

 2012-től a pentedron az amfetamint is hátrébb szorította, 2013-ban maradt 

 2014-ben egy ideig számottevően emelkedett az α-PVP részaránya a lefoglalásokban 

/+ α -PEP, α –PVT/ 

 de az 2014 év végére ismét a pentedron lett a legjellemzőbb 
 

Szintetikus kannabinoidok 

 2010-ben megjelent az első „Spice”  

 márkanevek változtak, a jelenség viszonylag stabil volt 2013-ig 

 2014: szintetikus kannabinoidok új generációja, ez év folyamán a leggyakoribb 

hatóanyag az AB-CHMINACA majd az MDMB-CHMINACA volt. 

 2014 után: Mérgezések, társuló pszichiátriai kórképek, elterjedetttség? 
 

Heroin 
 2010-től a lefoglalások száma jelentősen lecsökkent, ősztől szinte eltűnt a piacról 

 A lefoglalások száma 2014-ben sem emelkedett jelentősen (31 eset), azonban a 

lefoglalt mennyiség több mint 70 kilogramm volt (kb. 2010-es szint)? 

Forrás: Csesztregi 2015, BSZKI 2015; NFP Éves jelentés 2015 

 

A piac átalakulása 



Klasszikus” és „designer” szerek előfordulási gyakorisága (%) a lefoglalt 

anyagok között, 2009-2014 között  

Klasszikus szernek az ENSZ Kábítószer Egyezményeinek valamely jegyzékén szereplő anyagok minősültek. 

Forrás: BSZKI 2015 



(Kábító)szer árak 
Egyes szerek utcai ára (átlag) 2010-2014 között 

Forrás: Kábítószer árak adatgyűjtés: NFP 2014; NFP Éves jelentés 2015 
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Intravénás szerhasználat 
A tűcsere programban részt vevő kliensek elsődlegesen injektált szer 

szerinti megoszlása 2009- 2014* között 

*2011 előtt 4 zárt kategóriában jelentettek adatot a szolgáltatók: heroin, amfetamin, kokain, egyéb.  A 2009-es 4% és a 2010-es 8% „egyéb opiát+ÚPSZ” 
kategóriában az egyéb stimulánsok és az egyéb opiátok együtt szerepelnek. 

  ÚPSZ stimuláns: pentakristály, zene, MDPV, mefedron, 4-MEC stb. 

 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: Tűcsere adatgyűjtés; NFP 2015, NFP Éves jelentés 2015 



Halálozási 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 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 



Forrás: Halálozási speciális regiszter: OAC 2015; NFP Éves jelentés 2015 

Halálozási adatok 
Kábítószer-fogyasztással közvetlenül összefüggő halálozás (túladagolások) 

alakulása 2009-2014 között 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Opiát típusú kábítószer okozta 

mérgezés 
28 12 6 8 3 10 

Metadon (egyéb kábítószer nélkül) 2 2 4 5 9 2 

Egyéb, nem opiát típusú kábítószer 

okozta mérgezés 
1 3 3 7 15 4 

Egyéb szer okozta mérgezés 0 0 1 4 4 7 

Összesen 31 17 14 24 31 23 



Halálozási adatok - 2014 

NFP felé jelentett közvetlen és közvetett esetek együttesen  

2011 2012 2013 2014 

Közvetlen  14 24 31 23 

Természetes 8 8 4 11 

Erőszakos 21 9 12 31 

Összesen 43 41 47 65 

Forrás: Halálozási speciális regiszter: OAC 2015; NFP Éves jelentés 2015 



Halálozási adatok 2. 

 2014-ben 23 közvetlen túladagolásból 14 esetben jelen volt egy vagy 

több új pszichoaktív  anyag is.  

Kábítószerek: metadon, amfetamin,, benzoilekgonin, GHB/GBL 

 (de: 4-MEC, mefedron, (MDA, MDMA) 

NPS: pentedron, α-PVP, α-PVT, AB-PINACA, ADB-CHMINACA, AB-

CHMINACA, bk-MPA, mxp, 5F-Ambica, MDMB-Chmica, AKB48   

 polidroghasználat jellemző, nem egyértelmű melyik szer okozza a 

halálozást 

 nem pontosan ismert a halálos dózis, a szerek közötti interakció 

 fokozott kockázat: sem a dealer, sem a fogyasztó nem tudja milyen 

szert, szerkombinációt használ, nem állandó a dózis hatáserőssége 

(mérgezésekre is igaz) 

 a laboratóriumi kimutatás komoly kihívások előtt áll 

 az igazságügyi szakértő (vegyész, orvos, toxikológus) 

szakvéleményezése során bizonytalanság lép fel 

 Dilemma: az „egyéb szer” „NPS” és a „kábítószer” 

fogalma időben változik  



Európai kitekintés 

A halálozással összefüggő tényező:  
 

• A kliens nincs kezelésben  

– Várólista, kezelésből kiesés 

• Intravénás szerhasználat 

• Párhuzamos alkohol, BZD, egyéb kábítószerek használata 

• Mentális egészségi problémák 

• 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 

• 1995–2013 között 6300 és 8400 halálesetet jelentettek évente 

Európában  

 

• A halálesetek zöme (80% 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, 2012 és 2013-as) európai adatak enyhe 

emelkedést mutatnak, 2013-ban a férfiak körében jelentősebb  

 



Európai kitekintés 

 1995–2013 között 6300 és 8400 halálesetet jelentettek 

évente Európában  

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

 A legutóbbi (2011, 2012 és 2013-as) európai adatak enyhe emelkedést 

mutatnak, 2013-ban a férfiak körében jelentősebb 



 









Európai kitekintés 





Adatgyűjtés kihívásai 
 

 változnak a vizsgált szerek, keverednek az utcai nevek 

 nem egységes kutatási gyakorlat / szóhasználat, ami hátráltatja a 

kutatási eredmények összehasonlíthatóságát 

 mindent „elsődleges szer” szerint soroltunk be, de a halálozás 

esetében polidroghasználat jellemző 

 enyhe emelkedés a metadonos esetek számában  

 a jogi besorolás változása rontja a trendek értelmezését 

 önbevallás és a kategorizálás bizonytalansága BNO-10 „hatlapos?” 

 rugalmatlan adatgyűjtési rendszerek (IT, jogszabály, mandátum) 

 az adatgyűjtések megkésve reagálnak a jelenségekre 

 



Még néhány dilemma.. 

 meddig új egy új pszichoaktív szer (pl. 4-MEC), hova tartozik a 

GBL/GHB fogasztás 

 a stimuláns injektálásról  esik szó, de keveset tudunk a stimulánsok 

rekreációs használatáról, a parti szcénáról 

 keveset tudunk a szintetikus kannabinoid használatról  

 Pre-pre(-pre)kurzorok kereskedelmi korlátozása 

 a kockázatértékelések egészségügyi és szociális káros 

következményekre hivatkoznak, de azok nehezen köthetők konkrét 

szerekhez (önbevallás) 

 az UPSZ kimutathatósága területi különbségei jogbizonytalanságot 

okozhatnak 

 „mi lesz a régi szerekkel?” – arányosság, korábbi munka folytatása   

 



Éves jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről 
az EMCDDA számára 
 

 részletes áttekintés az adott év fejleményeiről 

 csak az adott évben történt új eredményeket tartalmazza 

 csak online hozzáférhető, magyar és angol nyelven 

 EMCDDA útmutatónak megfelelő struktúra 

 

 

A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014 
 

 átfogó, tendenciákra, trendekre koncentráló kiadvány 

 egy-egy témakör/szakterület főbb kérdéseinek 
bemutatására törekszik  

 nyomtatásban is megjelent, magyar nyelvű  

 2013-as adatokat is tartalmazza 

 a tendenciáknak jobban megfelelő struktúra 

 



www.drogfokuszpont.hu 

 Éves jelentés 2015 – november 1. 

 Korai jelzőrendszer és egyéb 

szakterületek – kapcsolódó 

dokumentumok 

 Jogtár 

 Tények és számok 

 Hírlevél – UPSZ rovat 

 2015. december 10. kedd – DRD+EWS 

 

www.drogfokuszpont.hu 

 UPSZ Európában 

 EDND adatbázis 

 Európai összehasonlító adatok 

 Kockázatértékelési riportok 

 

www.emcdda.europa.eu 



Köszönöm a figyelmet! 

 
Horvath.Gergely@oek.antsz.hu 
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