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EMCDDA – EUROPOL KÖZÖS JELENTÉS AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREKRŐL 
 

„Szinte minden héten azonosítottak egy új szert az Európai Unióban” – áll az EMCDDA és az 
EUROPOL legújabb, 2011-re vonatkozó jelentésében. Míg 2009-ben 24 és 2010-ben 41, addig 
2011-ben már rekordnak számító 49 új pszichoaktív anyagról érkezett bejelentés az EU Korai 
jelzőrendszerén keresztül.  

Az azonosított szerek kétharmada két kategoriába volt sorolható: A szintetikus kannabinoidok 
csoportjából 23, a szintetikus katinonok csoportjából 8 új szerről tettek belelentést laboratóriumok 
az európai hálózaton keresztül. Minden új azonosított anyag szintetikus eredetű volt.  

Wolfgang Götz, az EMCDDA igazgatója így nyilatkozott: „Az új szereket vonzó csomagolásban 
árulják online shopokban, szórakozóhelyeken és az utcán. Bármi legyen is e szerek forrása, a 
lényeg az, hogy veszélyes játékot űznek azok, akik a porok, tabletták vagy növényi keverékek 
egyre változatosabb kínálatából fogyasztanak, mert nem ismert, hogy milyen anyagokat 
tartalmaznak és ezáltal milyen veszélyt jelentenek az egészségükre.”  

A mefedron helyzetét követve a jelentés megállapítja, hogy már 26 EU tagállam, Horvátország és 
Norvégia is betiltotta, és az egyetlen kivételnek számító Hollandiában is hamarosan tiltólistára 
kerül. Az egészségügyi káros következményektől tartva több ország bevezette az ún. generikus 
szabályozást, mely az egyes anyagok mellett vegyületcsoportokat is – jellemzően kereskedelmi – 
tiltás alá von.  

A jelentés áttekinti az online kereskedelemre vonatkozó legfrissebb adatokat is: 2011 januárjában 
314, 2012 januárjában már 690 olyan online kereskedelmi egységet azonosítottak, mely legalább 
egy új pszichoaktív szert árusított. 

Az Európai Bizottság olyan szigorúbb szabályozásra tesz javaslatot, mely tekintetbe veszi a 
területen zajló gyors változásokat, és e szerek által jelentett kockázatokra vonatkozó tudományos 
bizonyítékokat. – áll hivatalos közleményében.   

Az angol nyelvű jelentés letölthető az EMCDDA honlapjáról.           ■ 

http://drogfokuszpont.hu/?Korai-Jelz%F5rendszer&pid=21
http://drogfokuszpont.hu/?Korai-Jelz%F5rendszer&pid=21
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/news/20111025_en.htm
http://www.emcdda.europa.eu/publications/implementation-reports/2011


AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREK SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON 

Az új pszichoaktív szerek szabályozására életre hívott ún. C jegyzék 2012. április 3-án lépett 
hatályba. Az új szabályozás három jogszabályon nyugszik:  
 

 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról (a törvény új pszichoaktív szereket 
érintő módosítása 2012. március 1-én lépett hatályba); 

 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az 
új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre 
vételéről és jegyzékeinek módosításáról (mely hatályon kívül helyezte a 142/2004. Korm 
rendeletet) (az új Korm. rendelet 2012. április 3-án lépett hatályba); 

 A Büntető törvénykönyv §283/B (a Btk. módosítása 2012. március 1-én lépett hatályba). 
 

A 2005. évi XCV törvény (továbbiakban gyógyszertörvény) (§15/B-F szakasza) fekteti le az új 
szabályozás kereteit, míg a 2012/66 Korm. rendelet 
(továbbiakban Korm. rendelet) határozza meg az új 
pszichoaktív anyagok bejelentésével, előzetes szakmai 
értékelésével, listára vételével és kockázatértékelésével 
kapcsolatos folyamatokat és felelősöket. A gyógyszertörvény 
(§1/37) megteremti az “új pszichoaktív anyag” definícióját, mely 
alatt olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati 
felhasználással nem rendelkező anyagokat vagy 
vegyületcsoportokat ért, amelyek a központi idegrendszer 
működésének befolyásolása révén alkalmasak a tudatállapot, 
a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, 
megváltoztatására. Vagyis hasonló mértékű fenyegetést 
jelenthetnek a közegészségügyre, mint a kábítószer vagy 
pszichotróp listákon szereplő anyagok, és erre tekintettel a 
Kormány rendeletében ilyen anyaggá minősítette őket. A 
gyógyszertörvény és a Korm. rendelet egy új jegyzéket hoz létre (a Korm. rendelet 1. 
mellékletének C jegyzéke) az új pszichoaktív anyagok számára, mely egyedi vegyületeket és 
vegyületcsoportokat egyaránt tartalmaz (ezáltal egyszerre alkalmazva az egyedi listás és a 
generikus megközelítést).  

A gyógyszertörvény és a Korm. rendelet értelmében, amennyiben egy anyagról az EMCDDA a 
2005/387/IB tanácsi határozat alapján értesítést küld, azt az Országos Addiktológiai Centrum egy 
előzetes szakmai értékelésnek veti alá annak eldöntésére, hogy listára vehető-e az adott anyag. 
Ahhoz, hogy egy anyag a C jegyzékre kerüljön, az előzetes szakmai értékelés során igazolni kell, 
hogy magyar hatóságok, szakértői intézmények előtt nem ismert olyan adat, amely az értesítésben 
megjelölt anyag gyógyászati felhasználására utalna, és amely kizárja, hogy az anyag hasonló 
mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint a kábítószer és pszichotróp listákon 
szereplő anyagok. 

Az új pszichoaktív anyagok jegyzékén szereplő egyedi vegyületeket a jegyzékre vételüktől 
számított egy éven belül kockázatértékelésnek kell alávetni. A kockázatértékelés eredményétől 
függően a vegyületet pszichotróp listára (az 1998. évi XXV. tv. valamely jegyzékére) kell 
áthelyezni vagy meg kell szüntetni új pszichoaktív anyaggá minősítését. A kockázatértékelési 
kötelezettség nem alkalmazandó vegyületcsoportok esetén, melyek mindaddig az új pszichoaktív 
anyagok jegyzékén maradhatnak, amíg legalább egy, a vegyületcsoporthoz tartozó anyag teljesíti 
az előzetes szakmai értékelés feltételeit. Új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos jogszabály 
szerinti tevékenységek kizárólag érvényes, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott 
engedély birtokában végezhetők.  

A Btk. 2012. március 1-én hatályba lépett módosítása révén létrejött az új pszichoaktív anyaggal 
történő visszaélés tényállása (283§/B), mely szerint, aki új pszichoaktív anyagot az országba 
behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy 
azzal kereskedik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.          
■   

A Bűnügyi Szakértői és 
Kutató Intézet aktuális 

monitoring hírlevelével 
egy időben alkalmi 

összeállítást adott ki az 
új pszichoaktív szerek 

listára vételével 
kapcsolatos alapvető 

fogalmakról és kémiai 
tudnivalókról. 

http://www.drogfokuszpont.hu/dfp_docs/?id=2005_xcv_gyogyszer_piac.pdf
http://www.drogfokuszpont.hu/dfp_docs/?id=mk_12_037.pdf
http://www.drogfokuszpont.hu/dfp_docs/?id=25_1998_tv.pdf
http://bszki.hu/page.php?532
http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2012Ic.pdf
http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2012Ic.pdf


TAPASZTALATCSERE AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREKKEL KAPCSOLATOS 

ADATGYŰJTÉS KIHÍVÁSAIRÓL 

REITOX KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 
 

A Nemzeti Drog Fókuszpont kezdeményezésére tíz ország fókuszpontjainak munkatársai 
látogattak Budapestre. Az április 19-20-án tartott műhelykonferencia célja az volt, hogy az új 
pszichoaktív szerek elterjedtsége okán érintett országok szakemberei megoszthassák egymással 
tapasztalataikat az adatgyűjtés kihívásaival kapcsolatban, és megismerhessék más tagállamok 
ígéretes válaszlépéseit. 

A műhelykonferencia első napján a résztvevők bemutatták az országokra jellemző helyzetképet a 
rendelkezésre álló adatok alapján. A szintetikus kannabinoidok füstölése és a katinonok 
szippantása vagy orális úton történő fogyasztása minden országban jelen van kisebb nagyobb 
mértékben. A katinonok injektálásáról elsősorban a közép-európai államok (Románia, Szlovákia, 
Magyarország) számoltak be. A helyzetképek bemutatása azonban rávilágított a rendelkezésre 
álló adatok hiányosságaira és validitási problémáira. Az anyagok ismeretlensége megnehezíti az 
önbevalláson alapuló adatgyűjtések (lakossági vizsgálatok, kezelési adatgyűjtések) helyzetét. A 
biológiai ismeretek hiányosságai és a kémiai azonosítás nehézségei az igazságügyi eljárásokkal 
és a halálozással kapcsolatos adatgyűjtésekkel szemben támasztanak komoly kihívást.  

Az adatgyűjtési nehézségek összegyűjtését követően a konferencia második napján a részt vevő 
tagállamok bemutatták az adatgyűjtéseikben végrehajtott változtatásokat, melyektől a probléma 
elterjedtségének jobb megértését várják. Több ország beszámolt például arról, hogy a lakossági 
felméréseikben már szerepelnek a katinonok fogyasztására vonatkozó kérdések. Egyes országok 
bevezették a kezelési (pl. TDI) vagy a fertőző betegségekre vonatkozó adatgyűjtésekbe a 
katinonokra vagy a szintetikus kannabinoidiokra vonatkozó új kategóriákat Más területeken – ilyen 
például a halálozás vagy a problémás drogfogyasztás indikátor – további szakmai egyeztetések 
szükségesek a pontos esetdefiníciók és adatgyűjtési technikák megvalósíthatóságához.  

A konferencia eredményeként a részt vevő fókuszpontok összegyűjtötték javaslataikat az új 
pszichoaktív szerek adatgyűjtésének fejlesztéséhez, melyet a többi tagállammal történő 
egyeztetés után terjesztenek elő az EMCDDA számára.             ■  
 

FÓKUSZBAN AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREK  

A BSZKI adatai alapján látható, hogy a heroin 
lefoglalások 2010 eleje óta folyamatosan 
csökkennek, ezzel párhuzamosan meredeken 
nő a katinonok lefoglalásának gyakorisága.  
 

2010 harmadik negyedéve óta látható az új 

típusú amfetaminok térnyerése, és a szintetikus 

kannabinoidok lefoglalásának gyakoribbá válása 

is.  

 

(BSZKI 2012, előzetes adatok)  



DROG FÓKUSZPONT: AZ ÉVES JELENTÉS A HAZÁNKRÓL ALKOTOTT KÉPET FORMÁLJA 

ZAJLIK A 2011. ÉVI VÁLTOZÁSOK SZÁMBAVÉTELE 

A kábítószer-probléma különböző vetületeivel kapcsolatos országos 
adatgyűjtések 2011. évi lezárásával párhuzamosan megkezdődött a 
Nemzeti Drog Fókuszpont évente megjelenő országjelentésének 
összeállítása.  

A szakmai munka első szakaszában a Drog Fókuszpont munkatársai 
a szakminisztériumok, országos hatáskörű intézmények (így pl. a 
büntető igazságszolgáltatás, az egészségügy és a szociális ellátás 
hivatalai) vonatkozó beszámolóit, emellett egyetemek, 
kutatóintézetek és más intézmények kutatásait gyűjti be és dolgozza 
fel nemzetközileg egységesített módon. 

A korábbi évekhez hasonlóan a Drog Fókuszpont munkatársai 
március és április hónapban keresték meg az egyes fejezetekhez releváns adatokkal rendelkező 
hazai intézményeket. Az adatszolgáltatás és monitorozás közös cél, hiszen az így begyűjtött 
információkat összegző Jelentés és annak minősége – azon túl, hogy a hazai döntéshozók 
munkáját alapvetően segíti – meghatározza a magyarországi kábítószer-helyzetről európai 
fórumokon kialakuló képet. A 2012-es Éves Jelentés – ahogyan eddig is – novemberben válik a 
széles nyilvánosság számára elérhetővé.   

Az eddigi Éves jelentések elérhetők a Drog Fókuszpont honlapján.          ■ 

 
NEMZETKÖZI ESEMÉNY AJÁNLÓ 2012 
 

Időpont Szervező Cím Helyszín Információ 

2012. május     

7. NFP, NDI  
Internetes tanácsadás 
szakmai tanácskozás 

Budapest  
A konferencia 

programja.  

24-25. EMCDDA 
12

th
 meeting of the 

Reitox Early Warning 
System network 

Lisszabon, 
Portugália 

Júniusi 
hírlevelünkben 

beszámoló 
olvasható.  

30-31. ISSDP 
International Society for 
the Study of Drug Policy 

Annual Conference 

Canterbury, 
Egyesült 
Királyság 

A konferencia 
oldala az ISSDP 

honlapján 

2012. június     

8-10. UTRIP 

1st International 
Conference on Family-
based Prevention and 

Positive Parenting 

Ljubljana, 
Szlovénia 

Family-Based 
Prevention 
Conference 

2012 

2012. július 

2-13. EMCDDA 
Illicit drugs in Europe: 
Supply, demand and 

public policies 

Lisszabon, 
Portugália 

European 
Summer School 

2012 

8-11. NIDA, EMCDDA 

New and Emerging 
Psychoactive 
Substances:  

Second Interdisciplinary 
Forum 

Palm Springs, 
California, USA 

2012 NIDA 
International 

Forum 
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http://drogfokuszpont.hu/?%C9ves-Jelent%E9sek&pid=96
http://www.ndi-szip.hu/Controls/DownloadNews.aspx?attId=4e8c3903-72a2-4725-8461-5a9eaf9821db
http://www.ndi-szip.hu/Controls/DownloadNews.aspx?attId=4e8c3903-72a2-4725-8461-5a9eaf9821db
http://www.issdp.org/conferences.php
http://www.issdp.org/conferences.php
http://www.issdp.org/conferences.php
http://www.familypreventionljubljana2012.com/
http://www.familypreventionljubljana2012.com/
http://www.familypreventionljubljana2012.com/
http://www.familypreventionljubljana2012.com/
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/
http://www.cvent.com/events/2012-nida-international-forum/event-summary-993dab44351348b1874d61aba460c8e5.aspx?i=325ad3c2-a449-4d00-9597-99efb4337f5b
http://www.cvent.com/events/2012-nida-international-forum/event-summary-993dab44351348b1874d61aba460c8e5.aspx?i=325ad3c2-a449-4d00-9597-99efb4337f5b
http://www.cvent.com/events/2012-nida-international-forum/event-summary-993dab44351348b1874d61aba460c8e5.aspx?i=325ad3c2-a449-4d00-9597-99efb4337f5b
http://www.drogfokuszpont.hu/

