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2009-ES ÉVES JELENTÉS 
A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZER-HELYZETRŐL AZ EMCDDA SZÁMÁRA 

 
 
Az EMCDDA számára készült 2009-es Éves jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 
elérhető honlapunkon. A Jelentés részletesen tárgyalja a hazai kábítószer-helyzetről készült 
2008-as beszámolók eredményeit és a kábítószerrel összefüggő nemzeti statisztikák adatait. A 
Jelentés főbb adatait az egyszerűbb áttekintés érdekében honlapunkon az egyes 
szakterületekhez kapcsolódó Tények és számok menüpontok alatt is közreadtuk.  
 
A Jelentés letölthető a Drog Fókuszpont honlapjáról:  
 

http://drogfokuszpont.hu/?pid=96   ■ 

http://drogfokuszpont.hu/?pid=96


 
TŰCSERE SZOLGÁLTATÓK ÉVES SZAKMAI TALÁLKOZÓJA – 2009. 

 
Az idei találkozóra november 25-én került sor a Nemzeti Drog Fókuszpont szervezésében. Az 
összejövetelen szinte az összes hazai tűcsere szolgáltatást végző szervezet képviseltette 
magát, továbbá olyan szervezetek munkatársai is részt vettek, amelyek egyelőre nem 
végeznek tűcserét, azonban foglalkoznak intravénás szerhasználókkal.  
 
A találkozó délelőtti első szekcióján az intravénás szerhasználat és az azzal összefüggő 
fertőző betegségek témakörében hangzottak el előadások. Először az Országos Epidemiológiai 
Központ (OEK) munkatársa mutatta be a 2006-2008 közötti vizsgálatok adatai alapján a HIV, 
illetve a hepatitis B és C fertőző betegségek prevalenciáját a hazai, vizsgálatba került 
intravénás szerhasználók körében. Majd a továbbiakban az első előadáshoz kapcsolódva a 
Nemzeti Drog Fókuszpont munkatársa ismertette az OEK által 2008-ban végzett 
kampányszűrés során vizsgált kockázatos magatartások elterjedtségét az intravénás 
szerhasználók körében. Bemutatásra kerültek még két friss hazai kutatás vonatkozó adatai is, 
amelyek a budapesti, kezelésben nem részesülő intravénás szerhasználó populáció körében 
vizsgálták a szűrővizsgálaton való részvételi arányt, illetve a fecskendő– és eszközmegosztás 
prevalenciáját. Az előadás második része a 2008-as tűcsere forgalmi adatokról szólt. Az első 
szekció záró előadása a hepatitis C fertőzött kábítószer-fogyasztók kezelésének költségeit 
vázolta fel egy nemrégiben elkészült kutatás alapján.  
A második szekcióban a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet munkatársa ismertette a májusban 
felállított kritikus kábítószereket (heroin; amfetamin) monitorozó rendszer céljait, működését és 
annak első eredményeit. Az előadás során bemutatásra kerültek a 2008-ban lefoglalt 
kábítószerek alapján kirajzolódó főbb tendenciák, majd egy részletesebb elemzés is hallható 
volt a kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalom változásával kapcsolatban.  
 Az ezt követő előadás a még nem végleges formátumú, aláírás előtt álló együttműködési 
megállapodásról szólt, amely az Országos Rendőr-főkapitányság és a hazai tűcsere 
szervezetek között fog megszületni a közeljövőben. Ennek lényege a már működő budapesti 
megállapodás kiterjesztése, azaz, hogy országos szinten a rendőrség tolerálni fogja a tűcsere-
programok működését, az odajáró ügyfeleket célirányosan nem fogják ellenőrizni.  
A találkozó utolsó előadását a Kék Pont Alapítvány munkatársai tartották meg Narkógettó a 
VIII. kerületben címmel. Előadásuk során a 4 éve működő Kontakt (tűcsere) programjukban 
megfigyelt egyre súlyosbodó helyzetet mutatatták be a résztvevőknek számadatok, térképek, 
és fényképek segítségével, amelyeket az állandó telephelyen és az utcai megkereső munkájuk 
során rögzítettek. 
 
A találkozón elhangzott előadások honlapunkról letölthetők: 
http://www.drogfokuszpont.hu/?pid=57#2009    ■ 

 
 

EURÓPA INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEINEK AZONOSÍTÁSA A HATÉKONY DROGPOLITIKA 
ÉRDEKÉBEN 

 
Az EMCDDA májusban – fennállása 15. évének alkalmából – konferenciát 
szervezett, melynek középpontjában a kutatók, a gyakorlati szakemberek és 
a döntéshozók információs szükségleteinek azonosítása állt.  

A plenáris ülésen és a párhuzamos szekción elhangzott számos előadás 
anyaga most összegyűjtve elérhető. A konferencián elhangzott előadások és 
a levont konklúziók hosszú távon is kijelölik az európai kábítószerügyi 
adatgyűjtés jövőbeni irányait. 
 
A kiadvány letölthető az EMCDDA honlapjáról.  
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index95271EN.html    ■ 

 
 

 2

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index95271EN.html
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ÚJ EMCDDA KIADVÁNY ÚJ EMCDDA KIADVÁNY 
A SPICE JELENSÉG KÉRDÉSEI A SPICE JELENSÉG KÉRDÉSEI 

  
A JWH-018 hatóanyag tartalma tiltott Spice termék piaci megjelenése 
számos kérdést vetett fel a kockázatelemzéstől az online kereskedelmen 
keresztül a tiltólistára helyezés folyamatáig. 

A JWH-018 hatóanyag tartalma tiltott Spice termék piaci megjelenése 
számos kérdést vetett fel a kockázatelemzéstől az online kereskedelmen 
keresztül a tiltólistára helyezés folyamatáig. 
A most megjelent tematikus összeállítás a korábban már bemutatott 
„Összegzés a Spice jelenségről” frissített, végleges változata. A kiadvány 
kitér a szintetikus kannabinoidok igazságügyi azonosítására és 
toxikológiájára, a receptorokra gyakorolt hatások rövid kémiai ismertetésére 
és a növényi hordozók összetételére. A Spice termékek - akár nemzetközi - 
online kereskedelme kapcsán számos kérdés merült fel, a kiadvány 
összefoglalja az árusítás feltárt módjait és az ellenőrzésre tett lépéseket.   

A most megjelent tematikus összeállítás a korábban már bemutatott 
„Összegzés a Spice jelenségről” frissített, végleges változata. A kiadvány 
kitér a szintetikus kannabinoidok igazságügyi azonosítására és 
toxikológiájára, a receptorokra gyakorolt hatások rövid kémiai ismertetésére 
és a növényi hordozók összetételére. A Spice termékek - akár nemzetközi - 
online kereskedelme kapcsán számos kérdés merült fel, a kiadvány 
összefoglalja az árusítás feltárt módjait és az ellenőrzésre tett lépéseket.   
  

A kiadvány letölthető az EMCDDA honlapjáról:  A kiadvány letölthető az EMCDDA honlapjáról:  
  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/spice      ■ 
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UTAZÁSI BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL  
 

Kábítószerrel összefüggő költségvetési kiadások a börtönökben 
 

2009. november 12-13.  

Horváth Gergely – Nemzeti Drog Fókuszpont 
 

A kábítószer-fogyasztással összefüggő költségvetési kiadások becslése összetett feladat, az 
EMCDDA hosszú távú munkatervében egy építkező folyamat szerepel, melynek első lépése a 
büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott kábítószerrel összefüggő esetekre jutó 
költségvetési kiadások becslése. A folyamat következő lépései az ügyészségi és a rendőrségi 
kábítószeres kiadások becslése lesznek.  
 

A börtönbeli kábítószerrel összefüggő kiadások két részből épülnek fel. A kiadások jelentősebb 
részét a kábítószeres bűncselekmények – tekintet nélkül az egyes országos eltérő jogrendjére, 
elkövetői típustól függetlenül: fogyasztói vagy kereskedői magatartás – miatt fogva tartottak 
őrzési és ellátási költségei jelentik. A kiadásokat növelik az arra az időre eső költségek, melyek 
az elsődlegesen ugyan nem kábítószeres, de a kábítószer jelenléte miatt mégis 
szisztematikusan hosszabb büntetések miatt jelentkeznek.  
 

A kiadások nyers becslése egyszerű módszerrel történik. Az EMCDDA által alkalmazott, az 
Eurostattól kapott éves COFOG statisztikákból származnak a börtönök összes kiadási adatai. 
A kábítószerrel összefüggő esetek arányának meghatározására az Európa Tanács SPACE II 
(Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe) projektjének eredményei szolgálnak. A 
Space projekt keretében a svájci University of Lausanne munkatársai az összes tagállamba 
strukturált kérdőívet juttatnak el, a válaszadók jellemzően az illetékes minisztériumok 
munkatársai vagy a büntetés-végrehajtási parancsnokság vezetői. A hivatalos statisztikák nem 
kimondottan a kábítószer-fogyasztással összefüggő adatokat gyűjtik, de az alkalmazott 
módszertan alapján azok leválogathatók. Az összes költség kábítószerrel összefüggő 
arányának meghatározása után a kapott eredmény pontosításra kerül a kábítószeres jellegnek 
megfelelő szisztematikus eltérések (fogvatartási idő hossza, büntetés fokozata, kapcsolódó 
egészségügyi költségek stb.) okozta tényezők figyelembe vétele mellett. 
 

A fogvatartási költségek meghatározása során az EMCDDA az Európa Tanács és az Eurostat 
adataira támaszkodik. A nemzeti fókuszpontok a becslések végrehajtásában nem vesznek 
részt, szakértőik egyedi konzultációs jelleggel kapcsolódhatnak be a munkába.      ■ 
 
 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/spice
http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/spice

