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ós tagságának tizedik évfordulója egybeesik a kábító-rópai UnióMagyarország Eur vfordulója egybeesi
roda, az EMCDDA hálózatában mûködô Nemzeti Drog nitorozó irszer-helyzetet mons zatában mûködô Ne

ásával.  fennálláFókuszpont tízéves F

zpont létrehozása egy szintén tíz évig tartó technikai FókuszNemzeti Drog FA szintén tíz évig tartó technika
eredménye volt Magyarország és az Európai Unió között gram eyüttmûködési progegy rország és az Európai Unió közö

ábítószer-ellenes Program keretében, különösen két projekt, zi KábHARE Nemzetköza PH m keretében, különösen két proje
ciós Rendszer (DIS) és a PHARE-EMCDDA program az EU rmácHARE Drog Infora PH a PHARE-EMCDDA program az

mára projektek keretében.ámáelölt országok szátagje .

ödés ideje alatt, kiváltképp 2000 és 2004 között, amikor közoros együttmûkA sz tképp 2000 és 2004 között, 
ozási tárgyalások lezárására és – az EU történetének legnagyobb ongsúly a csatlakoa han sára és – az EU történetének leg
európai intézmények és ügynökségek felkészítésére helyezôdött, tése miatt – az ebôvít s ügynökségek felkészítésére he
magyarországi nemzeti kábítószerügyi információs rendszert. tt formáltuk a megyüt i kábítószerügyi információs re

k el a húszéves együttmûködés eredményeirôl? Ami még fonto-s mondhatnánkMit i yüttmûködés eredményeirôl? A
onnal járt ez az együttmûködés Magyarország és az Európai Unió b, milyen haszosabb yüttmûködés Magyarország és a

mára? szám

ek közepén elérhetô adatokhoz, jelentésekhez viszonyítva Magyar-ilencvenes éveA ki hetô adatokhoz, jelentésekhez
egbízható és kiterjedt adatgyûjtési és jelentési kapacitást épített ki, szág idôvel meorsz terjedt adatgyûjtési és jelenté

zer-helyzet hiteles és objektív elemzésével támogatja a döntéshozó-ely a kábítószeme eles és objektív elemzésével t
zág szakemberei ma hozzáférnek a legaktuálisabb bevált gyakorlatok-at. Magyarorszka erei ma hozzáférnek a legaktuá

csökkentés terén, és támogatást kapnak munkájukhoz az ártalomcsök-hoz a keresletcho erén, és támogatást kapnak m
ezelés-ellátás területein. kentés és a kezk ás 

kábítószerügyi információs rendszer ma lehetôvé teszi a gyorsan vál-A nemzeti k erügyi információs rendszer 
dek azonosítását és a jövô fenyegetéseinek elôrejelzését, amely különö-tozó trende nosítását és a jövô fenyegeté

os az új pszichoaktív anyagok kapcsán. Ez utóbbi témában Magyarország sen fontos  pszichoaktív anyagok kapc
ényezô szerepet vállalt a tagállamok nemzeti drog fókuszpontjainak egye-kezdemé ô szerepet vállalt a tagállam

en, kérdéseik és ismereteik megosztásában. Ez a fórum azóta is stabil alapját sítésébe érdéseik és ismereteik mego
zi a fókuszpontok közötti információáramlásnak. képezi fókuszpontok közötti inform

Európai Unió szemszögébôl Magyarország, Nemzeti Drog Fókuszpontján keresz-Az EEurópai Unió szemszögébôl 
ül, egy nagyon aktív és megbízható partnerré vált. Az adatszolgáltatási kötelezettség tül,ül, egy nagyon aktív és meg
teljesítése hozzásegítette az európai központot egy pontosabb, megbízhatóbb hely-teeljesítése hozzásegítette te
zetértékelés kialakításához; és közvetlenül hozzájárult az európai Drogstratégia és kítás
az Akcióterv végrehajtásának monitorozásához és értékeléséhez. végre

Köszöntô



5

Az EMCDDA technikai együttmûködések programmjához törrténô folyamatos DA technikai egy
hozzájárulása eredményeként, a csatlakozási folyamat soorán szerzzett tapasztalataira sa eredményeként, a
támaszkodva Magyarország mára már közvetítô szerepet t tölt be aaz Európai Unió éss támaszkodva Magyarország mára
a tagjelölt vagy potenciális tagjelölt országok között. a tagjelölt vagy potenciális tagjelö

Jelenleg, amikor az Európai Unió és tagállamai fontos gazzdasággi és társadalmi vávál-enleg, amikor az Európai Unió é
tozások elôtt állnak, fontos megemlíteni, hogy ezt a gyümmölcsöözô együttmûköddést ások elôtt állnak, fontos megem
és a fejlôdést, mely elsôdlegesen Magyarország állampolgárrainaak hasznára szolggál, fejlôdést, mely elsôdlegesen Ma
egy nagyon erôs döntéshozói támogatottság tette lehetôvé a kkéteezres évek elejétôtôl. agyon erôs döntéshozói támogat

Ez a támogatás és elkötelezettség, a Nemzeti Drog Fókuszponont által összegyûjjtött, mogatás és elkötelezettség, a Ne
feldolgozott és közreadott információkkal kiegészítve, kulcsfsffontosságú tényyezôi ott és közreadott információk
annak, hogy a magyar döntéshozók megfelelhessenek a kábítítószer-problémáához gy a magyar döntéshozók me
kapcsolódó új kihívásoknak.új kihíváso

Alexis Goosdeelel

a Reitox és Nemzetközi Együttmûködés szervezeti egység vezetôjeeetközi Együttmûködés szerveze
Kábítószer és Kábítószer-függôség Európai Megfi gyelôközpontja (EEMCDDA)ószer-függôség Európai Megfi g
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ly erôfeszítések történtek a kábítószerügyi adatgyûjtés ben komolAz elmúlt tíz évb k a kábítószerügyi 
ági kábítószer-helyzetet bemutató, nemzetközi gyakor-agyarorszákiépítése és a magk bemutató, nemzetk
k összeállítása érdekében. A Nemzeti Drog Fókuszpont lemzésekatnak megfelelô ella en. A Nemzeti Drog Fókuszpont 

gét a kábítószer-problémára adott hatékony válaszlépések kenység004 óta végzi tevék20 mára adott hatékony válaszlépések
en alapuló, hiteles támogatásáért és a nemzetközi adat-ényekedományos eredmétud ogatásáért és a nemzetközi adat

g magas színvonalú teljesítése érdekében. Tíz éves fennál-ettség olgáltatási kötelezeszo esítése érdekében. Tíz éves fenná
at egy olyan kötet összeállítására, mely bemutatja ezeket az kalmaunk kínálta az alklásu állítására, mely bemutatja ezeket
mzések fontosabb megállapításait. elemfeszítéseket és az erôfe ál

évet áttekintve a kábítószer-probléma alakulását követi fi -íz ötet az elmúlt tíA kö ítószer-probléma alakulását köv
ok részletes bemutatása helyett azonban most a trendek és a okemmel. Az adatogyele a helyett azonban most a trend

megalapozó fôbb változások bemutatására törekszünk. Tehetjük melegi helyzetet mjelen ások bemutatására törekszünk. 
ves jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetrôl az EMCDDA zért, mert az Évezt a rszági kábítószer-helyzetrôl az 

g p jg yj

nk az elmúlt évtized minden évében aprólékosan bemutatta mára kiadványunszám d minden évében aprólékosan
jtések és kutatások eredményeit.önféle adatgyûja kül re

mertük, hogy a statisztikák összeállítása önmagában nem elég, az évek során felismAz év isztikák összeállítása önmagáb
készülô jelentés közreadása nem elégíti ki a változatos igényeket. CDDA részére kEMC özreadása nem elégíti ki a vált
, hogy a döntéshozókat, a szakembereket és a szélesebb nyilvá-nak érdekében,Ann hozókat, a szakembereket és a

szükségleteiknek megfelelô módon, a szakmai igényességet és hite-sságot sajátos sznoss k megfelelô módon, a szakmai 
ôtt tartva tudjuk tájékoztatni, színesítettük termékeink és kommuni-séget szem elôless k tájékoztatni, színesítettük ter
nk palettáját. A kötet összegyûjti a Nemzeti Drog Fókuszpont elmúlt ciós eszközeinkác A kötet összegyûjti a Nemzeti 

n törekvéseit is: Indítottunk honlapot, melyet aztán tematikus összefog-z évének ilyen tíz s: Indítottunk honlapot, melyet
alókkal és ala BBevált Gyakorlatok Portáljával bôvítettünk. Elindítottuk hírlevelünket, orlatok Portáljával bôvítettünk

a beszámol a kábítószerügyi adatgyûjtés hazai és európai eseményeirôl. mely havonta m a kábítószerügyi adatgyûjtés h

DDA kiadványt, módszertani útmutatót lefordítottunk, hogy szélesebb Több EMCD dványt, módszertani útmutat
terjeszthessük a legfrissebb és legfontosabb információkat és módsze-körben is t hessük a legfrissebb és legfo

ndszeres találkozókat szerveztünk a szakmának, amit nagyobb létszámú reket. Ren es találkozókat szerveztünk 
us konferenciákkal egészítettünk ki. A legfontosabb lépés ugyanakkor annak tematikus ferenciákkal egészítettünk ki

es körû partneri, szakértôi hálózatnak a kiépítése volt, amely lehetôvé teszi a széles rû partneri, szakértôi hálóza
atok, információk összegyûjtését számos és változatos forrásból. Igyekeztünk az ada k, információk összegyûjtésé

vetíteni a társszakmák között, nagy hangsúlyt fektetve a kommunikációra, infor-közve íteni a társszakmák között, n
ciócserére is. mác óc

Elôszó
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Azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy 2004 óta aa fontosabbb kábítószerügyi nem túlzás azt ál
adatgyûjtési rendszereket kiépítettük vagy átalakítottuk. Köszönettünk és megbecsü-rendszereket kiépíte
lésünk illeti a volt és a jelenlegi kollégákat, partnereketet a Fókuuszponton belül éss lésünk illeti a volt és a jelenleg
a velünk együttmûködô intézményeknél egyaránt, akik munkájjukkal és szakértelel-a velünk együttmûködô intézmé
mükkel támogattak bennünket ezen az úton.mükkel támogattak bennünket eze

Az elmúlt tíz évre való visszatekintés mellett ugyanakkor jjó alkkalom kínálkozik k az elmúlt tíz évre való visszatekint
elôretekintésre is. Egyik oldalról a kábítószer-probléma átalalakuulása, másik oldaalról etekintésre is. Egyik oldalról a k
az európai kábítószerügyi adatgyûjtéssel kapcsolatos elvárárásook változása állítt ki-rópai kábítószerügyi adatgyûjté
hívások elé bennünket. Fontos, hogy a kábítószer-problémárára adott válaszlépéések k elé bennünket. Fontos, hogy 
a jövôben is szisztematikusan gyûjtött és következetesen feldodoolgozott adatokoon és en is szisztematikusan gyûjtött 
hiteles elemzéseken alapuljanak. emzéseken 

Horváth Gergely Csabargely Csaba

helyettes vezetô ô 
Nemzeti Drog Fókuszpontókuszpont
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r-helyzet elmúlt tíz évének alakulását a kábítószerpiac kábítószer-A magyarországi k nek alakulását a káb
a meg.változása határoztav

obléma hazai helyzete nagyon hasonló volt az európai-ószer-pro010 elôtt a kábítós20 nagyon hasonló volt az európai-
e követte azt. A rekreációs szerhasználatra a kannabisz és egkésveoz, bár idôben megho ós szerhasználatra a kannabisz é
min és az ecstasy fogyasztása volt jellemzô. Az intravénás mfetamstimulánsok, az ama st sztása volt jellemzô. Az intravén
– a heroin és a házi mákkészítmények – fogyasztását és az átok –rhasználat az opiászer ákkészítmények – fogyasztását és

jelentette. A szerek tisztaságában nem voltak nagyobb vál-sát jefetamin injektálásamfe taságában nem voltak nagyobb 
alkalmanként megjelenô nagy tisztaságú heroin a halálesetek n alások, bár a piacontozá ô nagy tisztaságú heroin a halále
melkedést okozott. Kokain-fogyasztás és ahhoz kapcsolódó emmában átmeneti szám kain-fogyasztás és ahhoz kapcs

csony számban jelentek meg az adatokban. Az ecstasy klasz-cslési igények alackeze k meg az adatokban. Az ecstas
(MDMA, MDA) 2008-tól jelentôsen visszaszorultak a piacról, (Mus hatóanyagai (sziku tól jelentôsen visszaszorultak a
razinok jelentek meg. Az MDMA piaci visszatérése 2012-ben blettákban pipera tab Az MDMA piaci visszatérése 

ôdött meg.kezdô

szichoaktív anyagok megjelenése jelentôsen átformálta a kábí-0 után az új ps2010 k megjelenése jelentôsen átfo
azai megjelenését. 2009 és 2013 között összesen 118 új anyag er-probléma hatósze 2009 és 2013 között összese

arországon a Korai Jelzôrendszer bejelentései alapján, az Euró-nt meg Magyajelen ai Jelzôrendszer bejelentései a
mai pedig összesen 268 új vegyületrôl tettek bejelentést. A jelen-Unió tagállampai en 268 új vegyületrôl tettek b
tette a hazai és az EU tagállamok közötti információcserét végzô szükségessé teség az EU tagállamok közötti inf

zer megerôsítését. Az új anyagok generikus szabályozása – azaz nem rai JelzôrendszKor ét. Az új anyagok generikus sza
osítható egyes vegyületek, hanem egész vegyületcsoportok ellenôrzés könnyen módoa k vegyületek, hanem egész vegy
s az egyes szerek kockázatértékelési folyamata a kínálati oldal kont-á vonása – és alá erek kockázatértékelési folyam

zza.ollálását célozro

er-bûncselekmények évenkénti számának alakulásában tükrözôdnek A kábítószerA ekmények évenkénti számá
z elterelés feltételeit szabályozó Btké. módosításai, valamint a Rendôrség a Btk. és az feltételeit szabályozó Btké. m
-rendészeti aktivitásának változásai. A bûncselekmények 80-90%-át a sa-kábítószer-r zeti aktivitásának változásai. A

álattal összefüggésben elkövetett, fogyasztói típusú magatartások tették ki. ját haszná összefüggésben elkövetett, fo
aélések túlnyomó többségét csekély mennyiségû kábítószerrel követték el. A visszaé k túlnyomó többségét cseké

cselekmények szertípus szerinti megoszlásának változása követte a kábítószer-A bûncs kmények szertípus szerinti m
n bekövetkezô változásokat: 2009 és 2013 között a heroinnal elkövetett esetek piacon ekövetkezô változásokat: 200

ya 1%-ra esett vissza, csökkent az ecstasy-val elkövetett visszaélések aránya is, arány 1%-ra esett vissza, csökken
g az amfetamin évrôl évre növekvô arányban jelent meg az elkövetés tárgyaként. míg az amfetamin évrôl évre nö

Az új pszichoaktív anyagokkal való (kereskedôi típusú) visszaélés 2012 áprilisa óta Azz új pszichoaktív anyagokk
von maga után büntetôjogi felelôsséget, a bûnügyi statisztikában elôször 2013-ban vovon maga után büntetôjovo
szerepeltek érdemi számban ilyen esetek. 2014 januárja óta ezen anyagok csekély mi sz
mennyiséget meghaladó tartása is büntetendô.megh

Az elmúlt évtizedben a drogprevencióval foglalkozó programok elsôsorban az elmúlt é
iskolákban zajló univerzális prevencióra koncentráltak, és bár kisebb arányban, iskolákban

Összefoglalás
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de megjelentek célzott prevenciós programok is veszéélyeztetett fi atalok számára. ntek célzott prevenc
A programok újabban már komplex egészségfejlesztési szeemléletet aalkalmaznak, és az k újabban már kompl
ismeretátadás helyett a személyiségfejlesztésre, illetve a  megküzzdési technikák fej--ismeretátadás helyett a személyi
lesztésére helyezôdött át a hangsúly. A prevenciós programmok profefesszionalizálódásáát esztésére helyezôdött át a hangsú
szakmai szabályozó anyagok és a bevált gyakorlatok terjesesztése segítették.zakmai szabályozó anyagok és a 

A felnôttkorú népességet tekintve csaknem minden tizedik ffô foggyasztott valamilyyen elnôttkorú népességet tekintve cs
kábítószert. A kábítószer-fogyasztás elterjedtségét célzó 2020077-es felmérés szeerint tószert. A kábítószer-fogyasztás
a leggyakrabban fogyasztott szerek a kannabisz, az ecstasy éés aaz amfetamin volltak. gyakrabban fogyasztott szerek a 
A 2013-as adatok szerint azonban a szintetikus kannabinonoidok rövid idô aalatt 3-as adatok szerint azonban 
a második legnépszerûbb szerré váltak, az új pszichoaktív stimuulánsok népszerûsége dik legnépszerûbb szerré váltak, 
pedig megközelítette az amfetaminét a lakosság körében. Az iiiskoláskorúak köözött egközelítette az amfetaminét a 
minden ötödik fi atal próbált már ki valamilyen kábítószert. A A fi atalok körébeen is ödik fi atal próbált már ki vala
a kannabisz a legnépszerûbb, de elterjedt a gyógyszerekkel vvaló visszaélés vvagy z a legnépszerûbb, de elterjed
a gyógyszerek alkohollal történô fogyasztása is. Az inhalánsok k használata szintén k alkohollal történô fogyasztás
meredek emelkedést mutatott az utóbbi évtizedben. A szerhasználaat életprevalencciája kedést mutatott az utóbbi évtized
1995 és 2003 között négyszeresére nôtt Magyarországon az iskolláskorúak körébben, özött négyszeresére nôtt Magya
majd 2007-ben valamelyest csökkent, de a 2011-es adatfelvétel azz összes tiltott sszer alamelyest csökkent, de a 2011
fogyasztás életprevalencia értékének újabb jelentôs növekedését mmutatta. A fi úkk és alencia értékének újabb jelent
a lányok közötti jelentôs különbség a kétezres évek közepén csökkkenésnek indudult, ntôs különbség a kétezres éve
2011-ben pedig már nem volt szignifi káns.em volt sz

A rekreációs szerhasználati mintázatokban a kannabisz mellett feeltûntek a szinn-ati mintázatokban a kannabi
tetikus kannabinoidok, a stimulánsok között további designer drogook: elsôsorbann mulánsok között további des
a katinonok, illetve újfajta amfetamin származékok. Annak ellenére, hohogy a kínálatiti fetamin származékok. Annak 
oldalon nagy számban és rendkívüli gyorsasággal jelentek meg vagy ééppen tûntek ívüli gyorsasággal jelentek m
el az új anyagok, néhány szer, ha viszonylagosan is, de stabilan jelen n volt a pia-a viszonylagosan is, de stabi
con. 2010-ben a mefedron, 2011-ben az MDPV, azt követôen pedig a ppentedron en az MDPV, azt követôen p
vált a domináns stimuláns szerré, mellettük csak néhány szer (pl. fl uoramfeetaminok, ettük csak néhány szer (pl. fl u
4-MEC, újabban az α-PVP) ért el valóban említésre méltó részesedést a lefefoglalási n említésre méltó részesedés
adatok szerint. A szintetikus kannabinoidok esetében a fogyasztás elterjedtstsége és k esetében a fogyasztás elter
intenzitása, valamint a kapcsolódó pszichés problémák kockázata váltak a jeleenség-oblémák kockázata váltak a 
gel kapcsolatos szakmai diskurzus fô kérdéseivé, a növényi törmelékre felvitt ananya-a növényi törmelékre felvitt
gok kémiai összetétele nem vált meghatározó témává.á

Szintén 2010-ben történt egy, a problémás szerhasználatot alapjaiban átrendezô ôtot alapjaiban átrendezôô
jelenség, a heroin hozzáférhetôségének jelentôs visszaszorulása. Míg a tûcsere ulása
programok kliensei korábban mintegy fele-fele arányban injektáltak heroint vagy áltak 
amfetamint, addig 2013-ban már a kliensek háromnegyede elsôdlegesen valami-egesen
lyen új pszichoaktív szert injektált. Az adatok alapján mind a heroin-, mind az n-, min
amfetamin-fogyasztók körében tetten érhetô volt a szerváltás. Az új anyagok hatása ok hatása 
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debb ideig tart, ezért gyakrabban injektálják azokat, így zerint rövidaz elmondások sze akrabban injektálják
atartások elôfordulásának valószínûsége, illetve a fertôzô zati magamagasabb a kockázm k valószínûsége, illet
ockázata is. Országos adatokat tekintve minden negye-sének kobetegségek terjedésb datokat tekintve minden negye-
ó fertôzött hepatitis C vírussal, de a területi különbségek használóik intravénás szerhdi írussal, de a területi különbségek
golásos halálesetek száma az opiát-fogyasztás elterjedtsé-túladaglentôsek. Mivel a tjele ma az opiát-fogyasztás elterjedtsé
heroin tisztaságával mutatott szoros összefüggést, a heroin dig a hvel, különösen pedgév tatott szoros összefüggést, a hero

ként jelentôsen csökkent a halálozás. A kedvezô változást ényekûnése következméeltû nt a halálozás. A kedvezô változ
ételezi a metadon-használattal és az új pszichoaktív szerek-entébban azonban ellújab nálattal és az új pszichoaktív sze

etek számának emelkedése.esetösszefüggô halálekel ö és

tás egészségügyi következményeire adott válaszlépések tekin-ztáábítószer-fogyaszA ká kezményeire adott válaszlépése
i elôrelépés történt. A fertôzô betegségek megelôzését célzó i ben több érdemtetéb fertôzô betegségek megelôzés
jogszabályi helyzete rendezôdött, a területi lefedettség folya-ere programok jtûcse rendezôdött, a területi lefedett
éves távlatban az eszköz- és kliensforgalmi adatok látványos osan javult. Tíz mato szköz- és kliensforgalmi adato

ak, de az utóbbi években az emelkedés megtorpanni látszik, 2011 ekedést mutatnanöve ben az emelkedés megtorpanni 
ajd stagnálás volt tapasztalható. A kábítószer-fogyasztók egész-visszaesés, maután apasztalható. A kábítószer-fogy

sa jellemzôen drogambulanciákon, járóbeteg ellátás formájában gyi szakellátásaségüg gambulanciákon, járóbeteg ell
ek hiányában, vagy fekvôbeteg ellátási igény esetén, az általános énik, illetve ezetörté gy fekvôbeteg ellátási igény es

zichiátriai ellátórendszer keretei között zajlik. A kliensek több mint iktológiai / pszaddi endszer keretei között zajlik. A
elt, azaz a büntetôeljárás alternatívájaként lép kezelésbe, melynek harmada elterekéth etôeljárás alternatívájaként lép
megelôzô-felvilágosító szolgáltatás nyújtásában civil szervezetek is retein belül a mkere lágosító szolgáltatás nyújtásáb
A kezeltek éves létszámában jelentôs változás nem történt az el-szt vállalnak. Arés ves létszámában jelentôs vált

A kannabisz-használattal összefüggô kezelési igények száma hosszú múlt tíz évben. Amú -használattal összefüggô keze
nést mutat, de az utóbbi években a szintetikus kannabinoidok hasz-ávon csökkenétá de az utóbbi években a szint
 kezelési igények számának emelkedése aggodalomra ad okot. nálata miatti n igények számának emelked

sználat visszaszorulásával a szerhez kapcsolódó kezelési igények szá-A heroin-haszA sszaszorulásával a szerhez ka
kenô tendenciát mutat 2010 óta, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a sti-ma is csökke denciát mutat 2010 óta, ugya

kal – amfetamin, új pszichoaktív szerek, kokain – összefüggô kezelések mulánsokka mfetamin, új pszichoaktív sze
melkedik. Az opiát helyettesítô kezelésben részt vevô kliensek száma hat száma em k. Az opiát helyettesítô keze

melkedés után négy éve csaknem stabilnak tekinthetô. A kliensek fenntar-éves eme és után négy éve csaknem 
al vesznek részt kezelésben, 2011 óta buprenorphine-naloxon kombinációt tó céllal sznek részt kezelésben, 201

mazó gyógyszerkészítmény is elérhetô a metadon mellett. tartalm ó gyógyszerkészítmény is el
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Magyarország elsô drogstratégiája, a 96/2000. (XII. 11.)) országgyûyûlési határozattal, ág elsô drogstratégiá
politikai konszenzussal elfogadott, a kábítószer-problééma visszazaszorítása érdeké-nszenzussal elfogad
ben készített nemzeti stratégiai program 2000 és 2009 köözött hatátározta meg a hazaiai ben készített nemzeti stratégiai p
drogpolitikát. A Nemzeti Stratégia három pillérre (megelôôzés, teerápia-rehabilitációó, drogpolitikát. A Nemzeti Stratégia
kínálatcsökkentés) és egy átívelô célra (közösség-együttmmûködéés) épült. A kábítótó-ínálatcsökkentés) és egy átívelô 
szerügyi koordináció felkérésére, a Holland Királyság Külüggyminisztériumánnak erügyi koordináció felkérésére, 
támogatásával és a Trimbos Instituut kivitelezésében, a NNemzzeti Drogmegelôzzési mogatásával és a Trimbos Institu
Intézettel való szoros együttmûködésben valósult meg a Stratatégiia félidôs, a rövid-d- és zettel való szoros együttmûködés
középtávú céljaira vonatkozó értékelése 2004-2005-ben, ammelyy egyben ajánlásookat ptávú céljaira vonatkozó értékelé
is tartalmazott. Az értékelésben a Nemzeti Drog Fókuszpont tötöbbb munkatársa iss ak-lmazott. Az értékelésben a Nem
tív szerepet vállalt. Ennek eredményeit két kötetben, magyar ééss angol nyelven adta epet vállalt. Ennek eredményeit 
közre a hollandiai partner (Galla et al. 2005a, Galla et al. 200005b). Magyarorrszág hollandiai partner (Galla et al. 
volt az elsô olyan ország Európában, amely külsô szakértôkett kért fel egy mmásik sô olyan ország Európában, am
országból stratégiájának vizsgálatára, így biztosítva a pártatlan és független érttéke-tratégiájának vizsgálatára, így b
lést. A Stratégia megvalósulását az akciótervekben meghatározoott feladatok véégre-gia megvalósulását az akcióter
hajtása biztosította a teljes idôtartama alatt.otta a telje

A Nemzeti Drogmegelôzési Intézet megbízásából az EgészségégMonitor kutaatást megelôzési Intézet megbízás
végzett (Vitrai 2009) az Országgyûlés által 2000 decemberében elfofogadott „Nemzzeti ) az Országgyûlés által 2000 d
Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” címû stratégiai program megvgva-r-probléma visszaszorítására” 
lósulásának értékelése céljából. Az értékelés elsôdleges célja a haazai drogszcénná-céljából. Az értékelés elsôdle
ban megfi gyelhetô változások tudományos vizsgálata alapján annakak megállapítáása zások tudományos vizsgálata 
volt, hogy a Stratégia megvalósulását elemezve milyen tapasztalatook vonhatók lee. gvalósulását elemezve milyen
A kutatás során alkalmazott valamennyi eljárás eredményét áttekintveve, összességéé-valamennyi eljárás eredmény
ben megállapítható, hogy a 2000-ben elfogadott Stratégia eredményyeképpen egyy 2000-ben elfogadott Stratégia
igen extenzív fejlôdés volt megfi gyelhetô a kábítószer-problémára adodott válaszlé-fi gyelhetô a kábítószer-probl
pések területén. E probléma megoldására kipróbált legjobb nemzetközzi gyakorlat oldására kipróbált legjobb ne
szinte valamennyi eleme megjelent Magyarországon, és a Stratégia jjóvoltából t Magyarországon, és a St
megindult azoknak rendszerszerû alkalmazása.mazása

Az Országgyûlés 2009 márciusában fogadta el a kábítószer-probléma visszazaszorí-a el a kábítószer-probléma 
tása érdekében készítendô új nemzeti stratégiai programról szóló 18/2009. (I(III. 4.) ai programról szóló 18/2009
országgyûlési határozatot, amelyben felkéri a Kormányt a 2010-tôl esedékes új nnem-mányt a 2010-tôl esedékes ú
zeti stratégiai program elkészítésére. Az Országgyûlés 2009. december 14-én fogagad-s 2009. december 14-én fog
ta el a kormány által beterjesztett „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésése ábítószer-probléma kezelés
érdekében” címû dokumentumot (106/2009 (XII. 21.) országgyûlési határozat). Az új újggyûlési határozat). Az újúj
drogstratégiát többségi szavazattal fogadta el az Országgyûlés, azonban 2010 dec-, az
emberében új drogstratégia kidolgozásáról született döntés. 

Az új stratégiai dokumentum elôkészítése – a Nemzeti Drogmegelôzési Iroda és zési Irod
további elismert hazai szakértôk bevonásával – 2011-ben vette kezdetét.

Drogstratégia
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tási egyeztetést követôen az Országgyûlés 2013. ok-közigazgatA társadalmi és k n az Országgyûlés
emzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020, Tiszta tudat, a el a Netóber 7-én fogadtat tégia 2013–2020, T
tószer-bûnözés ellen alcímmel ellátott 80/2013. (X. 16.) m a kábítózanság, küzdelemjó címmel ellátott 80/2013. (X. 16.) 
A Nemzeti Drogellenes Stratégia a 2013 és 2020 közötti ozatot. Arszággyûlési határoor Stratégia a 2013 és 2020 közötti

itûzéseket. A stratégia amellett, hogy elismeri a kábítószer-eg célkitôszakra állapít megidô mellett, hogy elismeri a kábítószer
egyéni és társadalmi kockázatok és károk kezelésének latos sználattal kapcsohas kockázatok és károk kezeléséne

nak az illegális szerhasználat csökkentését tekinti, célzott, céljánükségességét, fô cszük ználat csökkentését tekinti, célz
kozások segítségével.vatkoösségi alapú beavközö
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A 90-es évek vége óta mûködô Kábítószerügyi Koordinnációs Bizozottság a Kormány k vége óta mûködô
javaslattevô, véleményezô testülete, melynek az államigaazgatás és s az országos intéz-véleményezô testül
mények képviselôibôl álló tagsága vesz részt a kábítószer-r-problémmára adott válaszokk mények képviselôibôl álló tagság
megvitatásában és kidolgozásában. 2006 végétôl új struuktúrábaan folytatta munkáá-megvitatásában és kidolgozásába
ját: az állandó tagok közül négyen nem kormányzati, hhanem a civil szervezeteek át: az állandó tagok közül négye
delegáltjai lettek. A Bizottságban a Nemzeti Drog Fókusszpontt állandó, szavazazati legáltjai lettek. A Bizottságban 
joggal nem rendelkezô meghívott tagként vett részt. gal nem rendelkezô meghívott ta

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzeel léétrehozott testüleetek szabállyal vagy közjogi szervez
felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) kormányhatározazat,, valamint az abbban zsgálatáról szóló 1158/2011. (V
foglalt feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) korormmányhatározat aalap-eladatok végrehajtásáról szóló 1
ján a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság újabb átalakításssa 2013-ban zajjlott. bítószerügyi Koordinációs Biz
Ennek eredményeként a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottsság új struktúráában, dményeként a Kábítószerügyi 
új névvel (Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság) folytatta munkkáját Kábítószerügyi Koordinációs 
a tárcák és a kormányhivatalok képviselôinek részvételével, vvalamint létrejöött a a kormányhivatalok képviselô
civil delegáltakat magába foglaló különálló Kábítószerügyi Tanáccs. A Nemzeti DDrog kat magába foglaló különálló K
Fókuszpont a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság éés a Kábítószerrügyi ábítószerügyi Koordinációs Tár
Tanács állandó meghívottjaként a Bizottság és a Tanács minden üllésén tanácskozozási eghívottjaként a Bizottság és a 
joggal vesz részt.

A kábítószer-politika megvalósításában fontos szerepet játszanak aa Kábítószerüggyi megvalósításában fontos szere
Egyeztetô Fórumok (KEF), olyan helyi szintû szakmai konzultációs mmunkacsoportook, , olyan helyi szintû szakmai k
melyeket a helyi önkormányzatok elkötelezettsége, a kábítószer-probbléma kezelésését nyzatok elkötelezettsége, a káb
célzó helyi szakmai összefogás, valamint minisztériumi pályázati támmogatás hívottt gás, valamint minisztériumi p
életre.

Magyarországon közel 90 KEF mûködik városi, kerületi, kistérségi, memegyei, illet-ûködik városi, kerületi, kisté
ve regionális hatáskörrel. A KEF-ek feladata, hogy összehangolják a drogogprobléma feladata, hogy összehangoljá
visszaszorításban szerepet játszó négy alappillér – a közösség és együttmtmûködés, alappillér – a közösség és 
a megelôzés, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint a kínálatcsökkentés –– intéz-ó, valamint a kínálatcsökke
ményeinek munkáját. A Kábítószerügyi Egyeztetô Fórumok tagjai a drogprorobléma yeztetô Fórumok tagjai a dro
kezelésben fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, civil és egygyházi önkormányzati, civil és 
szervezetek képviselôi. 

Koordinációs mechanizmus
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minálpolitikai törekvései alapján több ponton enyhítette, mány krim2002 végén a korm alapján több ponton
a az 1978. évi IV. törvényt a Büntetô Törvénykönyvrôl. módosítottadifferenciálta és mód nyt a Büntetô Törvé
ásról szóló 1998. évi XIX. törvény szükséges módosítását tetôeljáráEzzel együtt a BünteE X. törvény szükséges módosítását 

s elvégezték. is 

kezô célokat követte:övetke új koncepció a köAz 1

éma visszaszorítására készült Nemzeti Stratégia megvaló-roblém„a kábítószer-pr észült Nemzeti Stratégia megva
tetôjogi környezet megteremtése,büntesítását szolgáló b er

zés kedvezôtlen tendenciáinak fékezése,nözéa kábítószer-bûn iá
ntér különbözô szereplôi visszaéléseinek differenciáltabb zína kábítószer sza plôi visszaéléseinek differenci

télése,ítébüntetôjogi megíb
yasztó elkövetôknél a hatékonyabb speciális prevencióhoz szük-yaa kábítószer-fogya atékonyabb speciális prevencióh
gi rendelkezések bevezetése (ami az érintettek esetében egyaránt séges büntetôjogs etése (ami az érintettek esetébe

megelôzését, hogy ismételten kábítószert fogyasszanak, és hogy elenti annak mje mételten kábítószert fogyasszan
tószerezésükkel összefüggô bûncselekményt elkövessenek),bármilyen kábítób efüggô bûncselekményt elköve
követelményének érvényesítése.”a jogbiztonság ka rv

i és politikai vitát kiváltó törvényjavaslat rendelkezései 2003. agy társadalmiA na át kiváltó törvényjavaslat ren
tek hatályba.rcius 1-jén léptemárc

ás alapján a különbözô veszélyességû cselekményeket négy külön új szabályozáAz ülönbözô veszélyességû cselek
magában eltérô büntetési tételeket meghatározva. Külön tényállás-akasz foglalja sza érô büntetési tételeket meghat

beszerzô típusú magatartások, a forgalmazó típusú magatartások, és a kerültek a beba sú magatartások, a forgalmaz
gszabályhoz hasonlóan a kábítószerfüggôk cselekményeit is külön a korábbi jogsa hasonlóan a kábítószerfügg
ly tartalmazta, enyhébb büntetéssel fenyegetve, mint az elôbbieket. jogszabályhelyjo zta, enyhébb büntetéssel fen
egy új rendelkezést is beépített a törvénybe: a kiskorúak sérelmére, illet-A módosítás eA delkezést is beépített a törvén

életkorú személyek felhasználásával elkövetett cselekményeket is külön ve az ilyen é személyek felhasználásával e
artalmazta, amelyek minôsített esetei a legsúlyosabb, akár életfogytig tartó tényállás ta zta, amelyek minôsített esetei 

gvesztéssel is sújthatók.szabadság ésse

A Btk. büntetô eljárási útról való eltereléstetô eljárási útról való elte eseteit, illetve feltételeit tartalmazta, s
gyar büntetôjogi dogmatika rendszerének megfelelôen ún. büntethetôséget a mag r büntetôjogi dogmatika re

szüntetô okokként. A korábbi megoldáshoz képest a legjelentôsebb változás, megszüntetô okokként. A korább
gy a feltételek között nem szerepel, hogy kizárólag kábítószerfüggô esetében hogyy a feltételek között nem 

an lehetôség elterelésre. Az elterelés lehetôsége személyi oldalon a fogyasztók vanan lehetôség elterelésre. A
bármelyik kategóriájára (alkalmi, rendszeres, függô) vonatkozik (de ebben az esetbenbbármelyik kategóriájára (ab

A kábítószerrel visszaélés 
jogszabályi változása

1. Részlet a 2003. évi II. törvény általános indokolásából. 1. Részlet a 



15

is a kábítószerfüggôkre vonatkozóan kedvezôbb szabályookkal).erfüggôkre vonatkoz 2 Nemem függô fogyasztó 
elkövetônél viszont az elôzô elkövetési magatartások esettén csak akakkor van lehetôség viszont az elôzô elkö
az elterelésre, ha legfeljebb „csekély mennyiségû” aa kábítósószer. Cselekményiyiaz elterelésre, ha legfeljebb „c
oldalról nézve jellemzôen a fogyasztói típusú elkövetési i magataartásoknál és azokk-oldalról nézve jellemzôen a fogy
nak is az enyhébb változatainál jöhet szóba az elterelés. KKivételtt jelent azonban kékét ak is az enyhébb változatainál jö
terjesztôi típusú magatartás, a „kínál” és az „átad”, mert hha a kkínált, illetve átadodott rjesztôi típusú magatartás, a „kín
kábítószer legfeljebb csekély mennyiségû, továbbá a szóbaan foorgó cselekményekekre bítószer legfeljebb csekély menny
„együttesen történô kábítószer-fogyasztás alkalmával” kerül sosor, aaz említett két csellek-üttesen történô kábítószer-fogyas
mény elkövetôje is részesülhet az elterelés kedvezményében.   Azz „elterelés” alkalma-elkövetôje is részesülhet az elter
zásának valamennyi esetben feltétele, hogy az elkövetô „az elsôsô fokú ítélet meghooza-k valamennyi esetben feltétele, h
taláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kkáábítószer-függôsséget kirattal igazolja, hogy legalább h
gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelô más ellátásássban részesült, vvagy kezelésben, kábítószer-használ
megelôzô-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.” Az „elterelésrre” a büntetôeljárás felvilágosító szolgáltatáson vett
ügyészi és bírósági szakaszában kerülhet sor. A hatályos rendelkkezéseket ugyanncsak bírósági szakaszában kerülhet so
a 2003. évi II. törvénnyel iktatták a Büntetô Eljárási Törvénybe (1888.§ (1) h); 222.§.. (2)). törvénnyel iktatták a Büntetô Elj

A Büntetô Törvénykönyv hatályos rendelkezéseiénykönyv hatályos rendelkezés

2013. július 1-jén lépett hatályba a 2012. évi C. törvény az új Büntetôô Törvénykönyvvrôl pett hatályba a 2012. évi C. törv
(Btk.), mely a tényállásokat önálló megnevezéssel szerepelteti (176-6-183.§), szembben ásokat önálló megnevezéssel sz
az 1978. évi IV. törvénnyel (a továbbiakban: régi Btk.), amely a vivisszaélés kábítító-nnyel (a továbbiakban: régi B
szerrel alcím alatt négy szakaszban hat típusú elkövetési magatartástt tartalmazott.zakaszban hat típusú elköveté

A kábítószer-kereskedelem (forgalomba hozatal, kereskedés) tekintetéében a csekélyy forgalomba hozatal, keresked
mennyiség mint privilegizált eset megszûnt, mert a kereskedôi típusú magatartásokk set megszûnt, mert a kereske
esetében indokolt a szigorúbb fellépés. A kábítószer-kereskedelem ellleni hatéko-fellépés. A kábítószer-kereske
nyabb fellépés érdekében az új Btk. külön kategóriaként bevezette a a különösen Btk. külön kategóriaként bev
jelentôs mennyiségû (a csekély mennyiség kétszázszorosa) kábítószer tartrtását, mint nyiség kétszázszorosa) kábító
minôsített esetet.

Megszûntek a kábítószerfüggôkre vonatkozó speciális (enyhébb) szabályoyok, de zó speciális (enyhébb) sza
a bíróságnak lehetôsége van arra, hogy a büntetés kiszabása során értékelje ae a ter-tetés kiszabása során értéke
helt esetleges szenvedélybetegségét. Az új Btk. önállóan nevesíti a kábítósószer- önállóan nevesíti a kábít
fogyasztást, amelynek büntetési tétele megegyezik a csekély mennyiség megszezer-a csekély mennyiség megs
zésére vonatkozó büntetési tétellel. Továbbra is súlyosabban büntetendô annaak osabban büntetendô anna
a felnôtt korú személynek a cselekménye, aki 18. életévét be nem töltött ttéletévét be nem töltötttt

2. A Btk. 283. § (1) e, és f, pontja ugyanis „többet enged meg” számukra, így például akkor is része-éldául 
sülhet egy kábítószerfüggô az elterelés kedvezményében, ha a „csekély mennyiséget” meghaladó, de t” megh
a „jelentôs mennyiséget” el nem érô kábítószert „saját használatára termeszt, elôállít, megszerez, tart…” gszerez, ta
[Btk. 283. § (1) e, 1.]
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rt, vagy az ilyen korú személy felhasználásával valósít kábítószerszemélynek ad át zemély felhasználás
selekményt.eres bûncsmeg más kábítószem

n tapasztalható visszaélések kivédése érdekében az új rlatábanAz elterelés gyakorAz ések kivédése érdekében az új
em alkalmazható a büntethetôséget megszüntetô ok, ogy netk. kimondja, hoBtk üntethetôséget megszüntetô ok
tartama alatt újabb kábítószerrel visszaélést követ el, vagy ha és idôta terhelt az eltereléha a ószerrel visszaélést követ el, vagy h

visszaélés miatt indult büntetôeljárást megelôzôen megha-errel verhelt a kábítószea te büntetôeljárást megelôzôen meg
ét éven) belül elterelésben vett részt, és vele szemben emiatt (kétozott idôtartamon tároz en vett részt, és vele szemben em
ék.ettéeljárást megszünteaz e

edelem felderítését segítheti, ha a fogyasztóknak korlátlan edábítószer-kereskeA ká gítheti, ha a fogyasztóknak k
ôséget a részletes beismerô vallomás. A büntetés enyhítését ôítésre ad lehetôenyh smerô vallomás. A büntetés e
ereskedelem területén a bûncselekmények tényállási elemeire és ott kábítószer-kea tilto a bûncselekmények tényállási e
atkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2004/757/IB ntetésekre vonaa bün ályok megállapításáról szóló 2
hetôségként említi, ezért az új Btk. is átvette ezt a szabályt.thatározat is lehkeret zért az új Btk. is átvette ezt a sz

t az „Új pszichoaktív anyaggal visszaélés” címû szakasszal új Btk. bôvültAz ú oaktív anyaggal visszaélés” c
ben az elôzô szakaszok struktúráját követve, azonban enyhébb 4.A-D.§), melyb(184 kaszok struktúráját követve, a

kel szabályozza a területet. Az új szabályozás minôsített esetei tetési tételekkebünt a területet. Az új szabályozá
osak a kábítószerekre vonatkozóakkal, azonban a jelentôs mennyi-yegében azonolény erekre vonatkozóakkal, azonba

követést nem tartalmazza. A privilegizált esetek a csekély mennyi-gre történô elköség artalmazza. A privilegizált ese
övetésre vonatkoznak, mely mennyiség az összes anyag tekintetében ggel való elkövség koznak, mely mennyiség az ös
büntetendô cselekmények között szerepel az új pszichoaktív anyag 0 gramm. A b10 selekmények között szerepel 
nnyiben a mennyiség meghaladja a csekély mennyiséget.artása is, amenta mennyiség meghaladja a cseké
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A BSZKI adatai alapján a kábítószerek piacán jelentôs váltotoozások történtekk az adatai alapján a kábítószerek
elmúlt 10 évben. A lefoglalási adatok az európai trendekbe illesszkedve jól mutaatják évben. A lefoglalási adatok az e
a kábítószer-kínálat helyzetét. Mind a lefoglalt anyagok mennyiisége, mind a típusa -kínálat helyzetét. Mind a lefog
változatos képet mutat, amely a fogyasztási szokásokban történôô változásoknakk oka pet mutat, amely a fogyasztási 
és következménye is lehet.nye is lehe

A 2000-es évek elején a marihuána, az ecstasy típusú tabletták éés a heroin vooltak lején a marihuána, az ecstasy
a legnagyobb mennyiségben lefoglalt kábítószerek, míg a fellelt kokokain és az amfefeta-yiségben lefoglalt kábítószerek
min mennyisége nem volt meghatározó. 2006-tól kezdve azonban a lefoglalt heroroin volt meghatározó. 2006-tól ke
mennyisége folyamatosan csökkent (2009: 124,7 kg; 2010: 97,8 kgkg; 2011: 3,2 kkg; san csökkent (2009: 124,7 kg
2012: 2,5 kg; 2013: 5,7 kg), a marihuánáé pedig nôtt (2009: 293,4 4 kg; 2010: 5228,kg), a marihuánáé pedig nôtt 
1 kg; 2011: 208,7 kg; 2012: 1776,7 kg; 2013: 863,4 kg). 2010 után nôôtt a kannabiszz-: 1776,7 kg; 2013: 863,4 kg). 
növény lefoglalások száma, ami a hazai termesztés terjedésére utalt. AA lefoglalásokk ami a hazai termesztés terjed
szerint 2011-ben a hazai piacról szinte teljesen eltûnt a heroin, ami i az új típusú ú cról szinte teljesen eltûnt a h
szerek megjelenésével esett egybe.e.

A szintetikus szerek piaca Magyarországon 2008 óta teljesen átrendezôdötttt. A koráb-zágon 2008 óta teljesen átrend
ban népszerû, jellemzôen MDMA-t, MDA-t és más amfetamin származékokokat tartal-DA-t és más amfetamin szárm
mazó ecstasy tabletták 2009-re gyakorlatilag eltûntek a feketepiacról: a lefogoglalások ag eltûntek a feketepiacról: a
száma a 2008-as 186-ról 2009-ben 33-ra, 2010-ben pedig mindössze 9 alkakalomra 010-ben pedig mindössze 9
csökkent. Ezzel párhuzamosan jelentôs számban tûntek fel porokban és tableletták-an tûntek fel porokban és t
ban új, korábban nem ismert anyagok. 2005-ben foglaltak le elôször mCPP tarartal-foglaltak le elôször mCPP 
mú tablettákat, és az azt követô években számottevô mennyiségben jelentek mmeg ô mennyiségben jelentek m
újra az amfetamint tartalmazó tabletták, valamint többféle hatóanyag-kombinációció féle hatóanyag-kombináció
is jelentôs számban fordult elô egy tablettán belül (MDMA+MDE, MDMA+amfetamin, DE, MDMA+amfetamin,
amfetamin+metamfetamin). 

Az új hatóanyagok közül a legdinamikusabb terjedési ütemet a mefedron mutat-efedro
ta: 2010 nyarának elején jelent meg számottevô mennyiségben a lefoglalásokban, glalásokb

Kábítószerpiac

A kábítószerpiacot jellemzô adatok forrása elsôsorban a Bûnügyi Szakértôi 
és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértôi Osztálya (továbbiak-
ban BSZKI) által megjelentetett statisztikai adatok, amelyek a Rendôrség és 
a Vám- és Pénzügyôrség által lefoglalt anyagok mennyiségérôl, a lefoglalá-
sok számáról, valamint a kábítószerek hatóanyagtartalmáról és összetételérôl 
tájékoztatnak országos szinten. A kábítószerek hozzáférhetôségérôl, valamint 
utcai árairól a Nemzeti Drog Fókuszpont által végzett adatgyûjtések (online 
snapshot, kábítószerek utcai árai) adnak pontos információt.
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gyakorisága meghaladta az amfetaminét. (Az új jelenség fordulási gmajd ôszre az elôf az amfetaminét. (Az
zichoaktív szerek fejezetet.) az Új pszelterjedésérôl lásd ae et
gy g ggj

st fi gyelhettünk meg 2002 és 2009 között a GBL lefoglalások szá-yors növekedésGyo k meg 2002 és 2009 között a 
nyiségében is. Míg 2002-ben 1 ügyben 0,3 liter GBL került lefogla-ában és mennymá Míg 2002-ben 1 ügyben 0,3 
07-ben már 15 ügyben 6,9 liter, 2010-ben pedig 85 ügyben összesen ásra, addig 200lás 5 ügyben 6,9 liter, 2010-ben 

ely a néhány milliliteres kiszerelésben árult anyagból jelentôs mennyi-26,7 liter, amel26 milliliteres kiszerelésben árul
t. ségnek számíts

szakértôi becslések helyett 2004 óta a Nemzeti Drog Fókuszpont éven-A korábbi sz becslések helyett 2004 óta a
kutatást a kábítószerek utcai árairól. Az országos adatfelvételû vizsgálat te készít ku a kábítószerek utcai árairól. 

yeképpen az árakról legpontosabb információval rendelkezôktôl, a kábí-eredménye en az árakról legpontosabb 
vásárló fogyasztóktól kérdôíven gyûjtött adatok alapján követhetôk az árak tószert vá ó fogyasztóktól kérdôíven gy

ásaiváltozás 3. 

dulási gyakorisága (%) a 2001-2010 között lefoglalt tablettákbanelôfordu. ábra. Hatóanyagok 1. 01-2010 között lefoglalt tablettákban

Forrás: BSZKI

3. A kutatásban hét város (Budapest, Szeged, Gyôr, Debrecen, Miskolc, Pécs, Zalaegerszeg) 1-1 drogam-n hét v
bulanciája vett részt. A kérdôívek felvétele önkitöltôs módszerrel történt. Minden szervezet 20, a kezelésbe vett rész
lépés elôtt a kutatást megelôzô évben kábítószert használó klienssel töltetette ki a kérdôívet. A kliensek csak elôtt a kut
annak a kábítószernek adták meg az árát, amelybôl ôk személyesen vásároltak a tárgyévben.annak a káb
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A kutatás eredményei szerint a legtöbb szer ára stabil volt az eelôzô évtizedbben, ei szerint a legtöbb szer ára 
azonban a kínálat változásait követve a kokain és a heroin ára vváltozatos képpet tozásait követve a kokain és
mutatott. A heroin ára 2006-tól kezdve folyamatosan csökkent, míg 22010-ben elérrte 006-tól kezdve folyamatosan c
a 11.000 forintos átlagárat grammonként, amelyet azóta is tart. A kokaain árában 20009 grammonként, amelyet azóta 
óta (14.000 Ft/gramm) emelkedés fi gyelhetô meg 2013-ig, amikor ggrammonkéntti elkedés fi gyelhetô meg 2013-
átlagára 17.000 Ft körül volt. A klasszikus kábítószerek ára jellemzôeôen magasabbb A klasszikus kábítószerek ár
az ôket helyettesítô designer drogoknál, amelyek a 2010-es évektôl l terjedtek el rogoknál, amelyek a 2010-e
a piacon, és az azt követô években az áruk tovább csökkent. Ennek oka vekben az áruk tovább cs
lehet ezen szerek sokszor bizonytalan jogi státusza, valamint a viszonylalag könnyû an jogi státusza, valamint a v
beszerezhetôség. 

2. ábra. Kábítószerek átlagos utcai árai forintban 2004-20113 között ((1 gramm, az LSD ítószerek átlagos utca
esetében 1 adag, Ecstasy esetében 1 tabletta)dag, Ecstasy esetében 1

Forrás: NFP kábítószerekek utcai árai adatgyyûjtésFo
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ek, elterjedt nevükön a designer drogok vagy szerek fel-elenô szereAz újonnan megje esigner drogok vagy
komoly kihívás elé állította a kábítószerekkel foglalkozó orozása koismerése és monito tta a kábítószerekke
vekben. Az eddig ismert hatóanyagoktól néha csak rész-elmúlt évszakembereket az esz hatóanyagoktól néha csak rész-
n eltérô kémiai szerkezetû vegyületek, valamint e szerek  teljesenen, néha azonban be etû vegyületek, valamint e szerek

sítása problémát jelent mind a laborokban dolgozó, mind azonosettani hatásainak aéle mind a laborokban dolgozó, mind
nül kapcsolatban levô szakemberek számára. vetlenüogyasztókkal közva fo akemberek számára.

erKorai JelzôrendszeA Ko

Tanácsi Határozatban foglaltak szerint az EU egy háromlépcsôs ai T05/387/IB EurópaA 200 oglaltak szerint az EU egy háromlé
i és mûködtet a tagállamok szakértôinek bevonásával, melynek ki szert dolgozott krends mok szakértôinek bevonásával, m
ócsere, a kockázatelemzés és a döntéshozatal. A háromlépcsôs óei: az informácielem mzés és a döntéshozatal. A három
az információcsere a Korai Jelzôrendszer (Early Warning System szer elsô eleme, rends Korai Jelzôrendszer (Early Warn

eresztül valósul meg. Az EWS alapvetô célja tehát az újonnan WS) hálózatán ke– EW  Az EWS alapvetô célja tehát 
kkal és használati módokkal kapcsolatos információk áramoltatá-ukkanó anyagokfelbu dokkal kapcsolatos információ
Az európai hálózat mûködésének alapját az egyes tagállamokban urópai szinten. Asa eu mûködésének alapját az egyes t

ti hálózatok biztosítják. Az európai hálózat koordinációs felada-hozott nemzetilétreh ítják. Az európai hálózat koor
míg a hazai hálózatét a Nemzeti Drog Fókuszpont látja el. Hazai az EMCDDA, mtait a atét a Nemzeti Drog Fókuszpo

mációcsere a releváns állami intézmények, hatóságok, szakmai nten az informszint eváns állami intézmények, h
olgáltatók, civil szervezetek bevonásával valósul meg.rvezetek és szoszer szervezetek bevonásával valós

3, 2010-ben pedig 5 új hatóanyag megjelenésérôl értesítette Magyar-íg 2009-ben 3,Mí edig 5 új hatóanyag megjelené
ópai szinten mûködô Korai Jelzôrendszert, addig 2012-ben már 42, rszág az európors mûködô Korai Jelzôrendszert,
ilyen bejelentést tett. Az Európai Unió országai 2008-ban mindösz-2013-ban 36 i20 ntést tett. Az Európai Unió o

tóanyagról informálták az EMCDDA-t, azonban 2013-ban ez a szám sze 13 új hatósz informálták az EMCDDA-t, a
2012-ben és 2013-ban a különbözô típusú szerek aránya hasonló volt, 81-re nôtt. 208 és 2013-ban a különbözô típ
ejelentés szintetikus kannabinoidokról érkezett (41% és 36%).a legtöbb be szintetikus kannabinoidokról

Új pszichoaktív szerek
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Kockázatértékelés és 

Az új szerek rohamos megjelenése a hazai döntéshozókat is arrara késztette, hoogy os megjelenése a hazai dönté
egy új monitorozási, kockázatértékelési rendszert dolgozzanak ki, amely alaap-kockázatértékelési rendszert
ján a megfelelô információ birtokában felelôs döntés születhet a ddesigner drogogok áció birtokában felelôs dönté
ellenôrzésérôl. 

A 2005. évi XCV törvény (továbbiakban Gyógyszertörvény) fekteti le az új sza-a-ovábbiakban Gyógyszertörvé
bályozás kereteit, míg a 66/2012 Kormányrendelet (továbbiakban KKorm. rende-012 Kormányrendelet (továb
let) határozza meg az új pszichoaktív anyagok bejelentésével, elôzetetes szakmai oaktív anyagok bejelentésév
értékelésével, listára vételével és kockázatértékelésével kapcsolatos fololyamatokat kockázatértékelésével kapcso
és felelôsöket. A Gyógyszertörvény megteremtette az “új pszichoakktív szer” megteremtette az “új psz
defi nícióját, mely alatt olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati ti felhasz-ban újonnan megjelent, gyógy
nálással nem rendelkezô anyagokat vagy vegyületcsoportokat ért, amelyek a kközpon-gyületcsoportokat ért, amelye
ti idegrendszer mûködésének befolyásolása révén alkalmasak a tudatállapot, a a visel-vén alkalmasak a tudatállapo
kedés vagy az érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mérértékû ztatására, és ezért hasonló m
fenyegetést jelenthetnek a közegészségügyre, mint a kábítószer vagy pszichotrotróp t a kábítószer vagy pszicho
listákon szereplô anyagok, és erre tekintettel a Kormány rendeletében ilyen anyaggggá y rendeletében ilyen anyag
minôsítette ôket. A Gyógyszertörvény és a Korm. rendelet egy új jegyzéket hozottott et egy új jegyzéket hozotttt 
létre (a Korm. rendelet 1. mellékletének C jegyzéke) az új pszichoaktív anyagok kpsz
számára, mely egyedi vegyületeket és vegyületcsoportokat egyaránt tartalmaz (ezál-ánt t
tal egyszerre alkalmazva az egyedi listás és a generikus megközelítést).ést).

3. ábra. „Klasszikus”ss 4””  és „designer” szerek elôfordulási gyakoorisága (%) a lefoglalt anyagok er
között, 2009-2013 között2

Forrás: BBSZKI

4. Klasszikus szernek az ENSZ Kábítószer Egyezményeinek valamely jegyzékén szereplô anyagok replô any
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orm. rendelet értelmében, amennyiben egy anyagról az ény és a KoA Gyógyszertörvén n, amennyiben egy 
anácsi határozat alapján értesítést küld, azt az Országos /387/IB TaEMCDDA a 2005/3 értesítést küld, azt a
elôzetes szakmai értékelésnek veti alá annak eldöntésé-rum egy Addiktológiai CentrA elésnek veti alá annak eldöntésé-

tt anyag. Ahhoz, hogy egy anyag a C jegyzékre kerüljön az adote, listára vehetô-e are egy anyag a C jegyzékre kerüljön
elés során igazolni kell, hogy magyar hatóságok, szakértôi  értékez elôzetes szakmai az hogy magyar hatóságok, szakértô
smert olyan adat, amely az értesítésben megjelölt anyag nem isézmények elôtt ninté y az értesítésben megjelölt anya

ára utalna, és amely kizárja, hogy az anyag hasonló mértékû álásáógyászati felhaszngyó árja, hogy az anyag hasonló mérté
közegészségügyre, mint a kábítószer és pszichotróp listákon a köyegetést jelenthet feny a kábítószer és pszichotróp listá

eplô anyagok.szere

anyagok jegyzékén szereplô egyedi vegyületeket a jegyzékre anúj pszichoaktív aAz ú replô egyedi vegyületeket a je
egy éven belül kockázatértékelésnek kell alávetni. A kockázat-eüktôl számított evétel atértékelésnek kell alávetni. A k

étôl függôen a vegyületet pszichotróp listára (az 1998. évi XXV. elés eredményéérték tet pszichotróp listára (az 1998
kére) vagy a Korm. rendelet D listájára kell áthelyezni. Amennyi-alamely jegyzéktv. va ndelet D listájára kell áthelyezn
i kockázatértékelés lezárásához a szakértôi szerv megállapításai az 1 éven belülben a ezárásához a szakértôi szerv m
delkezésre elegendô adat, az új pszichoaktív anyag minôsítése nt nem áll rendszeri ô adat, az új pszichoaktív any

eghosszabbítható. A kockázatértékelési kötelezettség nem alkal-bbi 1 évre megtováb A kockázatértékelési kötelezet
tcsoportok esetén, melyek mindaddig az új pszichoaktív anyagok zandó vegyületcmaza melyek mindaddig az új pszi
hatnak, amíg legalább egy, a vegyületcsoporthoz tartozó anyag yzékén maradhjegy galább egy, a vegyületcsoport

es szakmai értékelés feltételeit. Új pszichoaktív anyagokkal kapcso-esíti az elôzetetelje elés feltételeit. Új pszichoaktív
g g gy gy p y gyj gy g gy gy p

szerinti tevékenységek kizárólag érvényes, az egészségügyi állam-os jogszabály slato nységek kizárólag érvényes, a
által kiadott engedély birtokában végezhetôk.azgatási szerv áiga ngedély birtokában végezhetô

Piaci trendekPi

005-ös év folyamán foglaltak le mCPP-t tartalmazó szintetikus kábító-Elôször a 200 folyamán foglaltak le mCPP-
yarországon. Az új hatóanyagot tartalmazó tabletták gyorsan elterjed-szert Magya on. Az új hatóanyagot tarta
tasy-piacon (lásd Kábítószerpiac). 2008 végén és 2009 folyamán – más tek az ecsta con (lásd Kábítószerpiac). 20

országokhoz hasonlóan – több új szintetikus hatóanyag jelent meg a magyar európai or khoz hasonlóan – több új szin
acon is. A büntetôjogilag kábítószernek nem minôsülô szerek közül a „Spice” feketepia s. A büntetôjogilag kábítósze

név alatt, füstölôként forgalmazott készítmény megjelenése hívta fel a szakem-márkané latt, füstölôként forgalmazott
fi gyelmét arra, hogy legális, féllegális termékekként (feliratuk alapján emberi berek fi yelmét arra, hogy legális, fé

asztásra nem alkalmas füstölô, fürdôsó, porszívó illatosító) pszichoaktív hatású fogya ztásra nem alkalmas füstölô
szintetikus hatóanyagokat tartalmazó szerek kerültek forgalomba. Ezek a szerek új szzintetikus hatóanyagokat ta

nterneten keresztül, vagy erre szakosodott üzletekben büntetôjogi kockázat nélkül intenterneten keresztül, vagy er
beszerezhetôk voltak, így a könnyû hozzáférhetôség miatt gyors ütemben terjedt el bbeszerezhetôk voltak, ígyb
használatuk.

A Nemzeti Drog Fókuszpont által, a fogyasztók körében végzett vizsgálat (lásd eti Dro
Kábítószerpiac) felmérte az új szerek hozzáférhetôségét is. A beszerzési helyekrôl tószerpia
adott válaszok szerint jellemzôen baráttól vagy dealertôl vásárolták a designer adott vála
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drogokat, hasonlóan a klasszikus kábítószerekhez, azoonban meegjelentek a web-asonlóan a klasszik
oldalakon mûködô kereskedôhelyek, valamint a boltok (headshoopok) is. 2013-ban mûködô kereskedôhe
legnagyobb arányban (16,7%) a Spice-ot vásárlók jelöltékk meg a wweboldalakat, mintnt legnagyobb arányban (16,7%) a S
beszerzési forrást. beszerzési forr

2011-ben és 2012-ben az EMCDDA online snapshot eelneveezésû felméréséhhez 011-ben és 2012-ben az EMCD
csatlakozva a Nemzeti Drog Fókuszpont kutatást végzett aaz új  pszichoaktív szeere-tlakozva a Nemzeti Drog Fókus
ket árusító magyar internetes oldalakról (Péterfi  és Port 20011; Port 2012b). A ku-árusító magyar internetes oldala
tatás eredményei szerint az internetes kereskedelem legjejelleemzôbb értékesíítési eredményei szerint az interne
csatornái az apróhirdetések és a konkrét szerek értékesítésére e léétrehozott oldalaak. A nái az apróhirdetések és a konkr
magyar wtebshopok kínálatában a különbözô, legtöbbször vavaalamilyen szintettikus wtebshopok kínálatában a kül
kannabinoiddal kezelt „herbál füstölôkeverékek” voltak a legelteteerjedtebbek.oiddal kezelt „herbál füstölôkev

A szintetikus kannabinoid hatóanyagokkal kezelt növényi készzítmények lefogglalá-s kannabinoid hatóanyagokka
sainak száma 2010 óta folyamatosan emelkedett, 2013-ban az elôzô évhez kéépest  2010 óta folyamatosan emelk
közel megduplázódott. A lefoglalások száma (2099 eset) 2013-baan már meghaladta ázódott. A lefoglalások száma 
a marihuána lefoglalásainak számát (2040 eset).oglalásainak számát (2040 eset

A laboratóriumi vizsgálatra kerülô, intravénás szerhasználathoz köthetô tárgyak-z köt
ról kimutatott hatóanyagok összesítése alapján fi gyelemmel kísérhetô az ehhez rhetô a
a fogyasztási módhoz kapcsolódó szerek körének és hozzávetôleges aranyának s arany
alakulása. 2013-ban folytatódott a megelôzô két évben tapasztalt tendencia, a 2010 a, a 2010 

4. ábra. Kannabisz és szintetikus kannabinoidokkal kezelt növényyi anyagok lefogogla-és szintetikus kannabinoidokk
lásainak száma 2010-2013 között0-2013 kö

Forrás: BSZKI
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mfetamin az esetek mindössze 2%, illetve 7%-ában volt eroin és amelôtt domináló her össze 2%, illetve 7%
rgyakról az esetek többségében katinon-származékok izsgált tárkimutatható. A vizk bségében katinon-s

közül a leggyakoribb a pentedron volt (az esetek 27%-a), k, ezek kvoltak kimutathatókv entedron volt (az esetek 27%-a), 
mefedron is (3%). Az esetek 39%-ában többféle hatóanyag, elent a me ismételten megjede ek 39%-ában többféle hatóanyag,
elôforduló egyéb hatóanyagok voltak azonosíthatók.sággal agy kisebb gyakorisvag nyagok voltak azono

Forrás: BSZKI

sználattal összefüggô, lefoglalt eszközökön talált hatóanyagok zerhasábra. Intravénás sz5. á foglalt eszközökön talált hatóanyag
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A visszaélés kábítószerrel bûncselekmények és az azokat elkövetô személyek 
jellemzôi a Legfôbb Ügyészség Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi 
Bûnügyi Statisztikai Rendszerében (ENYÜBS, 2008 elôtt: ERÜBS), a nyomo-
zás befejezésekor rögzített adatok alapján követhetôk nyomon. A nyomozás
lezárásakor mind a bûncselekményre, mind az elkövetôre vonatkozóan kitöltés-
re kerül egy statisztikai adatlap.5
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Kábítószer-bûnözés

2004 és 2013 között hazánkban évente 4700 és 7600 köközöött volt a regisztztrált és 2013 között hazánkban év
visszaélés kábítószerrel bûncselekmények száma. A bûncseeleekmények évenkkénti lés kábítószerrel bûncselekmén
számának alakulásában tükrözôdnek a Btk. és az elterelés feltéteteleit szabályozó BBtké. ak alakulásában tükrözôdnek a B
módosításai, valamint a Rendôrség kábítószer-rendészeti aktivitátáásának változásaai is. sai, valamint a Rendôrség kábító
A legtöbb bûncselekményt Budapesten és Pest megyében követték el: az itt bûncselekményt Budapesten 
regisztrált esetek tették ki a visszaélések mintegy 30%-át.etek tették ki a visszaélések mi

A kábítószer-bûncselekmények 80-90%-át a saját használatttal összefüggéssben bûncselekmények 80-90%-át 
elkövetett, fogyasztói típusú magatartások tették ki. A kereskedôi típusú, kábítósszer-sztói típusú magatartások tették
kínálattal összefüggô magatartások aránya az elmúlt tíz évben rendre 15% aalatt ggô magatartások aránya az e
maradt, illetve egyes években a 10%-ot sem érte el. Az elmúlt ööt évet vizsgállva, es években a 10%-ot sem érte
a visszaélések túlnyomó többségét csekély mennyiségû kábítószeerrel követték el, mó többségét csekély menny
jelentôs mennyiségû kábítószer a visszaélések mintegy 3%-ában forrdult csak elô.bítószer a visszaélések minteg

5. Egy elkövetô több bûncselekményt is elkövethet. A bûncselekményekre vonatkozóan a kinyert adatok zóan a 
teljes körûek, az elkövetôkre vonatkozóan azonban nem, mivel egy elkövetô csak egyszer, a legsúlyo-yszer, a
sabb, illetve gyermekkorúként vagy fi atalkorúként elkövetett bûncselekmény elkövetéséhez kötôdôen éhez kötô
szerepel a statisztikában.
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ôl rendelkezésre álló adatok szerint a visszaélések több mint elmúlt öt évbôAz e ó adatok szerint a visszaélés
annabisszal követték el. A bûncselekmények szertípus szerin-mnegyedét kaháro ék el. A bûncselekmények sz
változása követte a kábítószerpiacon bekövetkezô változáso-megoszlásának ti m e a kábítószerpiacon beköve

3 között a heroinnal elkövetett esetek aránya 1%-ra esett vissza, 2009 és 2013kat: nnal elkövetett esetek aránya 
asy-val elkövetett visszaélések aránya is, míg az amfetamin évrôl kkent az ecstacsök tt visszaélések aránya is, míg 
rányban jelent meg az elkövetés tárgyaként. Az új pszichoaktív re növekvô aráévre meg az elkövetés tárgyakén
(kereskedôi típusú) visszaélés 2012 áprilisa óta von maga után erekkel való (sze pusú) visszaélés 2012 áprili

elôsséget, a bûnügyi statisztikában elôször 2013-ban szerepeltek üntetôjogi felebü bûnügyi statisztikában elôsz
an ilyen esetek.rdemi számbaér ek

82.§ fogyasztói magatartások: termeszt, elôállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, 6. 282.§ fogyasztói magatartások: term
gy az ország területén átvisz;vagygy az ország területén átvisz;

282/A.§ kereskedôi magatartások: kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik;28282/A.§ kereskedôi magatartások28
282/B.§ 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett fogyasztói és kereskedôi típusú 2 nem
magatartások;

282/C.§ kábítószerfüggô személy által elkövetett fogyasztói és kereskedôi típusú magatartások;szerfüg
283/A.§ kábítószer prekurzorral elkövetett visszaélések;ábítósze
283/B.§ új pszichoaktív anyaggal elkövetett kereskedôi típusú visszaélések. B.§ új pszi
7. 2013-ra vonatkozóan az új Btk. hatálya alá esô 217 eset nélkül.7. 2013-ra v

kábítószerrel bûncselekmények száma összesen és a Btk. visz-t visszaélés k6. ábra. A regisztrált nyek száma összesen é
ail tényállásaszaélés kábítószerrel s 6 szerinti bontásban 2004 - 2013- 7 között7

Forrás: ENYÜBS 2014, elemezte: NFPNYÜBS 2014,
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A visszaélés kábítószerrel bûncselekményeket elkövetôk szociodemomográfi ai jellemmzôi errel bûncselekményeket elköv
kevés változást mutattak az elmúlt 10 év során. Az elkövetôk közötttt a férfi ak aránnya ak az elmúlt 10 év során. Az e
stabilan 90% volt. Általános iskolai végzettséggel rendelkezett az elelkövetôk átlaggo-ános iskolai végzettséggel rend

y

san 46%-a, középiskolai végzettséggel 45%-uk, felsôfokú végzettségggel 2%-uk.égzettséggel 45%-uk, felsôfok

A kábítószerrel való visszaélést elkövetôk körében sokkal magasababb a 30 év--lést elkövetôk körében sokk
nél fi atalabbak aránya (2013: 77%) mint az egyéb bûncselekményekeket elkövetôk 77%) mint az egyéb bûncsele
között (2013: 47%). Ugyanakkor 2003 és 2013 között fokozatosan emelelkedett a 30 2003 és 2013 között fokozato
év fölöttiek aránya a visszaélés kábítószerrel bûncselekményt elkövetôk k között is: ítószerrel bûncselekményt el
míg 2003-ban az elkövetôk mindössze 7%-a tartozott ebbe a korcsoportbtba, 2008-e 7%-a tartozott ebbe a korc
ban már 15%-uk, 2013-ban pedig 23%-uk. Ezzel párhuzamosan a 19-24 évév közötti k. Ezzel párhuzamosan a 19
elkövetôk aránya évrôl évre csökkent (2003: 57%, 2013: 36%). 2008-tól kezdzdôdôen  57%, 2013: 36%). 2008-tól
a kábítószer-bûncselekményeket elkövetôk között újra emelkedést mutatott t a fi a-özött újra emelkedést mutat
talkorúak aránya is, szemben a 2004 és 2007 között megfi gyelhetô csökkenô ô ten-özött megfi gyelhetô csökken
denciával. Elôéletét tekintve a visszaélés kábítószerrel bûncselekményt elkövetetôk rrel bûncselekményt elköv
több mint kétharmada büntetlen elôéletû volt, az elmúlt tíz év során arányuk lassssú lt tíz év során arányuk lass
növekedést mutatott.

Forrás: ENYÜBSBS 2014, elemezte: : NFP

7. ábra. A visszaélés kábítószerrel bûncselekmények megoszláása szertípusus szerint 2009-2013 szaélés kábítószerrel b
között8tt

8. Az egyes években azoknak a bûncselekményeknek a fi gyelembevételével, ahol az elkövetés tárgya ismert vetés tár
volt. Egy bûncselekményhez kötôdôen csak egy szertípus kerül rögzítésre. Amennyiben több kábítószerfajtá-kábítószer
val is történt visszaélés, nincs egységes elôírás arra vonatkozóan, hogy melyik szertípus rögzítendô.ndô.
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ószerrel bûncselekmény miatt indult eljárások nagyobb része még a sszaélés kábítósA vis mény miatt indult eljárások nag
megkezdése elôtt lezárul, a büntetés alternatívájaként igénybe vehetô ósági szakasz mebírós ezárul, a büntetés alternatívájak
nyének köszönhetôen. Az elmúlt 10 év folyamán az elterelést lefedô erelés intézménelte etôen. Az elmúlt 10 év folyamá

melés elhalasztása vagy büntethetôséget megszüntetô egyéb ok) alkal-gcímek (vádemejogc sa vagy büntethetôséget megsz
korisága rendre követte a bûncselekmények számának alakulását, a azásának gyakma e követte a bûncselekmények

záma ehhez képest viszonylag stabilan alakult (2000-2500 eset évente).ádemelések szává épest viszonylag stabilan alaku

Forrás: ENYÜBS 2014, elemezte: NFP

ósági eljárást nem eredményezô eljárási formák és a vádemelések száma a 9. ábra. A bírós9 t nem eredményezô eljárási for
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A prevenció témakörében a szakterület fô feladata, hogygy az EMCDDDA ajánlásainak  témakörében a sza
megfelelôen információkat gyûjtsön a drogprevenció magyarorrszági helyzetérôl, információkat gyû
valamint, hogy a hazai szakemberekkel megismertesse a pprevenciió területén tapasz--valamint, hogy a hazai szakembe
talható legújabb fejleményeket és értékelési módszereket.. Ez utóbbbi feladat kapcsánán talható legújabb fejleményeket és
számos kiadvány érhetô el a Nemzeti Drog Fókuszpont wwebolddalán, és az elmúúlt zámos kiadvány érhetô el a Nem
években több fontos kiadvány magyar nyelven is megjelennt. Ilyeen a Prevention anand ekben több fontos kiadvány mag
Evaluation Resources Kit (PERK), amely kifejezetten gyakorlaati szzakemberek számámára luation Resources Kit (PERK), am
készült kézikönyv és felöleli a prevenciós programok teljes éleetcikklusát a tervezéstôôl az ült kézikönyv és felöleli a prevenc
értékelésig, vagy az Európai drogprevenciós minôségi standardrdokk címû könyv, ammely elésig, vagy az Európai drogpreve
szintén a teljes projektciklusra vonatkozva, lépésrôl lépésre mmutatja be a vonaatko-n a teljes projektciklusra vonatk
zó szakmai alapelveket a gyakorlati tanácsokkal együtt. Bár nneem csak a prevenció mai alapelveket a gyakorlati tan
területével foglalkozik (része a kezelés, ártalomcsökkentés és reeeintegráció témaaköre el foglalkozik (része a kezelés, á
is), a Bevált Gyakorlatok Portáljalt Gyakorla 9 fontos segédeszköz a prevennciós beavatkozások s 
fejlesztésében és tervezésében, hiszen ezen az oldalon tudommányos bizonyítéékok en és tervezésében, hiszen eze
alapján, hatásosság szerint sorba állítva szerepelnek a különböözô célcsoportooknál sosság szerint sorba állítva sze
alkalmazható beavatkozások.beavatkozá

Az elmúlt tíz év során több prevencióval kapcsolatos átfogó kkutatás is készzült, során több prevencióval kap
döntôen az iskolai prevenció témakörében. Kiemelt fontosságú eez a beavatkoozás prevenció témakörében. Kiem
típus, mert ez foglalkozik azzal a korosztállyal, amely a legnagyoyobb kockázatnnak kozik azzal a korosztállyal, am
van kitéve, hiszen a felnôtt lakosság döntô része ebben a korban taalálkozik elôszzör lnôtt lakosság döntô része ebb
a tiltott és legális tudatmódosító szerekkel.ódosító sz

2003-ban a prevenciós programok átfogó monitorozása és értékeléése érdekébenn gramok átfogó monitorozása
több éven átívelô kutatási projekt vette kezdetét (Paksi et al. 2006), aa rákövetkezôô jekt vette kezdetét (Paksi et a
években folyamatosan jelentek meg a kutatás eredményei az Éves Jelelentésekben. meg a kutatás eredményei a

p j

A kutatás keretében sor került például egy valamennyi prevenciós s programra például egy valamennyi pre
kiterjedô kataszter felállítására, amely az EMCDDA által létrehozott EDDRRA (Kábító-y az EMCDDA által létrehozo
szer-kereslet Csökkentését Célzó Intézkedések Információs Rendszere) adadatgyûjtési kedések Információs Rendsze
szempontrendszere mentén tette leírhatóvá az országban aktuálisan mûködôô, iskolai á az országban aktuálisan mû
populációt megcélzó prevenciós programokat. A vizsgálat során országosan n össze-kat. A vizsgálat során országo
sen 280 programot találtak, amelybôl 233 programról voltak részletes informmáció-ogramról voltak részletes inf
ik a kutatóknak. Ezen programok 60%-a foglalkozott közvetlenül diákokkal, ígígy – ozott közvetlenül diákokkal
bevallásuk szerint – egy átlagos tanévben mintegy 310 ezer diákot értek el, ami i az 10 ezer diákot értek el, am
akkor közoktatási intézményekben tanuló diákok összlétszámát tekintve azt jelenen-étszámát tekintve azt jelen
tette, hogy országosan az 1-12. évfolyamos diákok közül évente körülbelül minden nvente körülbelül mindenn
negyedik vett részt valamilyen drogprevenciós programban.

Prevenció

9. http://drogfokuszpont.hu/bevalt-gyakorlatok-portalja/
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EM-OM pályázat keretében megvalósuló programok kori ICsSzE2006-ban az akk ében megvalósuló 
(Paksi et al. 2006), amely alapján nagyon részletes infor-lt kutatás (jellemzôirôl készülj y alapján nagyon rés

e az országban zajlott iskolai prevenciós beavatkozásokról elkezésre mációk álltak rendem olai prevenciós beavatkozásokról 
mot vizsgáltak. Feltárták, hogy milyen idôtartamban foglal-programszám szerint 229 p– s hogy milyen idôtartamban foglal-
pályázati kritériumok minimum elvárásaihoz illeszkedôen 70% a oztak a diákokkal (7koz inimum elvárásaihoz illeszkedôe

ban, 10%-uk ennél is több órában), és hogy a különbözô 0 órábórában, 17% 6-105 ó öbb órában), és hogy a különböz
milyen arányban szerepeltek a pályázaton nyertes progra-sek mmatikák, célkitûzéstem peltek a pályázaton nyertes prog

ínálat egészéhez képest. A pályázaton nyertes programok-s kínkban az országosmok t. A pályázaton nyertes program
kt drogprevenciós beavatkozás, míg 62,3%-uk elsôdlegesen rekt37,6%-a volt dinak atkozás, míg 62,3%-uk elsôdleg

oglalkozott. Az országos kínálatban ehhez képest a programok fozségfejlesztéssel egész s kínálatban ehhez képest a prog
kt drogprevenciós program volt. A kutatás alapján az országos eksége, 75%-a diretöbbs ram volt. A kutatás alapján az o

nlítva az idézett pályázatból megvalósuló programok az isme-nattal összehasonkínál zatból megvalósuló programok 
bb fókuszáltak az egészségfejlesztésre, mint a drogfogyasztással adás során inkábretáta zségfejlesztésre, mint a drogfog

ációkra, és ezekben a programokban nagyobb szerepet kapott solatos informákapcs a programokban nagyobb szer
hnikák hangsúlyozása, valamint az önismeret-fejlesztés. Emellett szautasítási techa viss a, valamint az önismeret-fejles
ák, hogy az országos kínálatban jelen lévô programokhoz képest tatásban feltártáa kut s kínálatban jelen lévô program

arányban jelent meg a célok között a szociális készségek, illetve mivel kisebb arvalam g a célok között a szociális ké
zségek fejlesztése. A vizsgálatban a programok bemutatásán túl indennapi késza mi . A vizsgálatban a programok

vonatkozó folyamat- és eredményértékelést is. Ezek eredményei eztek azokra vvége mat- és eredményértékelést is
gy az ICsSzEM-OM pályázat keretében megvalósult programokat mutatták, hogazt OM pályázat keretében megv

tívan fogadták, de – néhány korábban készült evaluációs vizsgálattal apvetôen pozitíalap de – néhány korábban készült 
diákok körében mind az interaktivitás, mind a foglalkozásvezetôk szevetve – a döss en mind az interaktivitás, min

kevésbé kedvezô reakciókat váltottak ki.megítélésében kme vezô reakciókat váltotta

utatás készült (Paksi 2008) a nem iskolai színtéren megjelenô 2008-ban kut2 zült (Paksi 2008) a nem 
ciós programok feltárása céljából, az információk összegyûjtésére drogprevencid amok feltárása céljából, a
t Program Információs Adatlap struktúrájában és tartalmában szintén az alkalmazott m Információs Adatlap struktú

érdôívet követte. A kutatás során 162 prevenciós szolgáltatót azonosítot-EDDRA kér követte. A kutatás során 162
ek programjairól 66 esetében állt rendelkezésre részletes információ. Mivel tak, melye gramjairól 66 esetében állt ren

bi években több kutatás is foglakozott az iskolai színtéren mûködô progra-a korább kben több kutatás is foglako
l, össze lehetett hasonlítani a két típusú prevenciós beavatkozást. Így tudható mokkal, ze lehetett hasonlítani a két t

g p gg

hogy az iskolán kívül megjelenô programok/szolgáltatások kevesebb célkitûzést volt, ho y az iskolán kívül megjelenô 
ítettek és jóval nagyobb arányban jelentek meg az alternatívák megismerte-említe tek és jóval nagyobb arán

ével kapcsolatos célkitûzések.tésévvel kapcsolatos célkitûzések

2009-ben a közoktatási intézményekben alkalmazott prevenciós és egészségfejlesztô 22009-ben a közoktatási in2
programokat vizsgálták, hogy feltérképezzék a közoktatási intézmények prevenciós gáltá
és egészségfejlesztési tevékenységében, illetve az azt meghatározó jellemzôkben jleszt
történt változásokat (Paksi 2009, Paksi 2010). Azt találták, hogy a vizsgált három áltozáso
tanév (a 2008/2009-es, illetve az azt megelôzô két tanév) valamelyikében az általános v (a 2008
és középiskolák 90,4%-a végzett valamilyen drogprevenciós vagy egészségfejlesztô és középis
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tevékenységet. Az egyes tanévekben az iskolák 85-88%%-ában vololt valamilyen pre-et. Az egyes tanéve
venciós program, döntô többségükben – az iskolák négyyötödébenn – minden évben. gram, döntô többség
Az iskolákban zajló prevenciós/egészségfejlesztési beavavatkozássok célkitûzéseivelel Az iskolákban zajló prevenciós
a programok több mint felében jelen volt ismeretátadáásra vonnatkozó célkitûzéss, a programok több mint felében 
de ennek gyakorisága csökkenést mutatott, míg a többii célkittûzés: személyiségég-e ennek gyakorisága csökkenést
fejlesztés, készségek fejlesztése, attitûdformálás aránya növvekedett.lesztés, készségek fejlesztése, att

2010 és 2013 között nem zajlott az országban hasonló átfogó kutaatás az iskolaai zajlott az országban hasonló
prevenciós programokkal kapcsolatban, inkább a kisebb, regionáális vizsgála--pcsolatban, inkább a kiseb
tok voltak jellemzôek. A minôségbiztosítás területén azonban érdemmes megem-ségbiztosítás területén azonb
líteni a szociális szolgáltatások modernizációjával foglalkozó projekt (TÁMÁMOP 5.4.1) dernizációjával foglalkozó pro

j g gg

2011-ben lezárult kábítószerügyi pillérjét, amelyben több prevencióval ffoglalkozó lérjét, amelyben több preven
terület (bevásárlóközpontokban/plázákban mûködtetett célzott prevenciósós progra-ban mûködtetett célzott pre
mok; lakótelepeken és egyéb leromló lakókörnyezetekben élô – csellengô ô fi atalok kókörnyezetekben élô – csel
számára létesített célzott prevenciós programok; zenés-táncos szórakozóheelyeken amok; zenés-táncos szórako
létesített/mûködtetett célzott prevenciós és ártalomcsökkentô programok; megeelôzô-omcsökkentô programok; m
felvilágosító szolgáltatások) nemzetközi és hazai kutatási tapasztalatait, bebevált zai kutatási tapasztalatait, 
gyakorlatait és szabályozási gyakorlatait tekintették át (Felvinczi és Kun 2010). EzEzek át (Felvinczi és Kun 2010). E
alapján módszertani leveleket (szakmai szabályozóanyagot) is publikáltak mindeen agot) is publikáltak minde
egyes területre vonatkozóan – melyek szintén elérhetôk a Nemzeti Drog Fókuszpont ntemzeti Drog Fókuszpontnt
honlapján.

Az iskolai drogprevenciós programok minôségbiztosítása felé tett újabb lépésként újabb 
2013-ban bevezetésre került egy, az iskolákban megvalósított drogprevenciós ogpreven
programokat az iskolai egészségfejlesztés átfogó rendszerén belül szabályozó szak-ozó szak-

10. ábra. Milyen prevenciós megközelítésre/irányzatra koncentrtrált aa program 2001-20004 ábra. Milyen prevenciós megköze
valamint 2006-2009 között (a prevenciót végzô iskolák százalékábában n kifejezve, iskolánkként mint 2006-2009 között (a prevenció
több választ megengedve)álaszt megeng

FForrás: Paksi 200909b
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t az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) koordinál. rás, melyet mai ellenôrzô eljár lesztési Intézet (OEF
ge, hogy az iskolákban csak olyan prevenciós programok zer lényegA bevezetett rendszA sak olyan prevenció

en az eljáráson megkapják a szükséges szakmai ajánlást. elyek ezemûködhetnek, amem ák a szükséges szakmai ajánlást. 
eréért felelôs intézményhez 2013-ban beérkezett, kábító-rendszerA szakmai ajánlás rA hez 2013-ban beérkezett, kábító-
olódó pályázatok közül a szakmai megfelelôségi kritéri-kapcsoer-prevencióhoz ksze a szakmai megfelelôségi kritéri
yázó teljesítette. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet, ú pálymokat kevés számúum rszágos Egészségfejlesztési Intéze

onttal és a Nemzeti Drogmegelôzési Irodával együttmûködve uszpoemzeti Drog Fókua Ne megelôzési Irodával együttmûköd
t tenni a sikeres pályázatok elôsegítése érdekében, képzési eketekszik erôfeszítéseigye atok elôsegítése érdekében, kép

i felkészítô programokkal és konzultációkkal segítve a pályá-mai gramokkal, szakmprog al és konzultációkkal segítve a p
atársainak tapasztalatai alapján a pályázó szervezetek számá-katat. Az OEFI munkzóka alapján a pályázó szervezetek s
ak pontos megfogalmazása, a célokhoz kapcsolódó indikáto-naprogram céljainra a zása, a célokhoz kapcsolódó in
illetve a monitorozás és értékelés cél- és eszközrendszerének imeghatározása, rok m és értékelés cél- és eszközrend
ette a legnagyobb problémát.választása jelenteszétv bl

n a pályázatokat kiírók, a szakpolitikát alakítók részérôl érezhetô lmúlt évek soránAz el ók, a szakpolitikát alakítók rész
a prevenciós programok a professzionalizálódás felé haladjanak, az igény, hogy avolt a amok a professzionalizálódás fe

prevencióval foglalkozó programok komplex egészségfejlesztési z iskolai drogpés az lkozó programok komplex eg
en valósuljanak meg. A létrehozott szakmai szabályozóanyagok, mlélet keretébeszem meg. A létrehozott szakmai sza
ló prevenciós programok szakmai ajánláshoz kötése is ezt a célt skolákban zajlaz is ogramok szakmai ajánláshoz 
tékelés, a minôségbiztosítás és a bevált gyakorlatok terjedésének lgálták. Az értszol ségbiztosítás és a bevált gyak

tása a következô években is fontos feladat. akmai támogatásza ô években is fontos fel



33

A populációs vizsgálatok, azaz a normál – felnôtt, fi aatalkorú és s iskolás – népes-ós vizsgálatok, azaz
ség körében végzett kutatások az egyik legfontosabb jeelzôszámamai a szerhasználat végzett kutatások a
elterjedtségének, a kábítószer-probléma nagyságának az aadott orszzágban. A rendsze-e-elterjedtségének, a kábítószer-pro
res idôközönként elvégzett, teljes lakosságra vonatkozó felelméréseek fontos indikátoraai res idôközönként elvégzett, teljes 
a szakpolitikák, strukturális átalakítások, törvényi változzások, univerzális és köör-szakpolitikák, strukturális átala
nyezeti prevenciós beavatkozások hatásosságának és ereddményyességének. A teljjes ezeti prevenciós beavatkozások 
felnôtt népességet vizsgáló, a vonatkozó nemzetközi módszezertanni követelményeknnek nôtt népességet vizsgáló, a vonatk
minden szempontból megfelelô felmérés 2007-ben készült ututoljáára Magyarországgon. den szempontból megfelelô felmé
Az iskoláskorú népességben rendszeresen zajlanak nemzetköközi felmérésekhez kkap-koláskorú népességben rendszer
csolódó, azokkal azonos módszertannal végzett kutatások, így eezzen a területen maagas ó, azokkal azonos módszertanna
érvényességû, nemzetközi összehasonlításra is alkalmas adatok ááállnak rendelkezéésre. sségû, nemzetközi összehasonlít

A kábítószer-fogyasztás 
elterjedtsége

A teljes felnôttkorú népességre vonatkozó kérdôíves vizsgálatok: Ilyen 
felmérés 2001-ben, 2003-ban és 2007-ben készült Magyarországon. 2013-ban 
készült egy úgynevezett omnibusz-kutatás (KÖZ-ÉRZET 2013), azaz egy országos 
reprezentatív vizsgálatban más témák mellett szerepeltek szerhasználattal 
kapcsolatos kérdések is a kérdôívben.
Iskoláskorúak szerhasználatára vonatkozó kutatások: Egyrészt az „Európai 
iskolavizsgálat a fi atalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól10

(European School Survey Project on Alcohol and other Drugs – ESPAD), 
másrészt az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása11 (Health Behaviour 
in School-aged Children – HBSC) elnevezésû kutatás. Mindkét vizsgálat 
négy évenként ismétlôdô, nemzetközi összehasonlításra alkalmas, egységes 
módszertannal készülô kutatás.
A teljes lakosságra vonatkozó felméréseket speciális populációkra vonatkozó 
vizsgálatok is kiegészítik, amelyek - szemben az elôzôekkel - csak a lakosság 
egy-egy meghatározott csoportjára koncentrálnak (például: szexmunkások, 
katonák, egyetemisták, hajléktalanok, fogvatartottak).

10. Legutóbbi vizsgálat: Elekes 2012 
http://www.echosurvey.hu/_user/browser/File/espad/The_2011_ESPAD_Report.pdf 
11. Legutóbbi vizsgálat: Németh és Költô 2011
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lnôttkorú népességbenendjei a felDroghasználat tren

g országos reprezentatív mintáján készült kutatás (Pak-népességA 2007-es felnôtt nA v mintáján készült kutatás (Pak-
n a megkérdezett 18-64 éves korosztály 9,3%-a fogyasz-alapján i és Arnold 2007) si éves korosztály 9,3%-a fogyasz-
yen tiltott szert. Az éves prevalencia érték 2,6%, az elôzô alamilyett már életében vatot prevalencia érték 2,6%, az elôzô

edig 1,3% volték pedvi prevalencia értéhav 12. Az illegális szerek tekintetében a vizsgált gális szerek tekintetében a vizsgá
az élet-, mind az éves prevalenciák alapján a kannabisz mind pesség körében mnép prevalenciák alapján a kannab

sa volt a legelterjedtebb amit az ecstasy, az amfetamin és ztásarmazékok fogyaszszár b amit az ecstasy, az amfetami
tek, a többi vizsgált tiltott szer életprevalencia értéke 1% alat-vettallucinogének köva ha tt szer életprevalencia értéke 1%

ltti vol 13 2003-ban és 2007-ben készült általános populációs vizsgálatok 20. A 2001-ben, észült általános populációs vizsg
révekre (18-53 éves népességre) számított prevalencia értékei oréehasonlítható koössze pességre) számított prevalencia

trend azt mutatta, hogy amíg 2001 és 2003 között szignifi kán-trán kirajzolódó talapj y amíg 2001 és 2003 között szi
nttal) növekedett a tiltott drogok életprevalencia értéke (95%-os 3,6 százalékponsan (3 ott drogok életprevalencia érték
és kétharmados megbízhatósággal nôtt az éves prevalencia bízhatósággal), megb gbízhatósággal nôtt az éves 

ékponttal, addig 2003 és 2007 között az életprevalencia érték ke is 0,9 százaléérték 03 és 2007 között az életprev
3-ban 11,1%, 2007-ben pedig 11,2% volt). változott (2003nem -ben pedig 11,2% volt

issebb, 2013 tavaszán készült vizsgálatA legfris b, 2013 tavaszán készült viz 14 alapján (Paksi 2013b) a 19-64 éves 
ztályba tartozók körében a tiltott drogok mért életprevalencia értéke 8,2%, az koroszt yba tartozók körében a tilto

Az éves prevalencia érték a kérdezést megelôzô 12 hónapban, a havi prevalencia a kérdezést 12. AAz éves prevalencia érték a kérd
egelôzô 30 napban történt szerhasználatra utal.megegelôzô 30 napban történt szerha

13. Az életprevalenciák értékei: kannabisz származékok 8,5%, ecstasy 2,4%, amfetamin 1,8%, 133. Az életprevalenciák érték13
hallucinogének 1,4%
14. „KÖZ-ÉRZET 2013” címû kutatás. Az adatok feldolgozása részben az OTKA 109375 számú kutatás 013” 
keretében történt. A korábbi, elsôdlegesen drogepidemiológiai céllal készült vizsgálatok eredményeivel nt. A k
ezen kutatás eredményeit nem hasonlítottuk össze. A vizsgálat elsôdlegesen nem drogepidemiológiai tás ered
céllal készült, amely a mintavételen kívüli hibák fokozódását eredményezhette, a mért adatok értel-készült, 
mezése fokozott körültekintést igényel (Paksi 2013a).mezése foko

rek életprevalencia értékeinek változása a 18-53 éves populáció körében, ábra. A tiltott szer11. á rtékeinek változása a 18-53 éves p
%)1-2007 között (%2001

Forrás: Paksi és Arnold 2007
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éves prevalencia értéke 1,7% volt, a tiltott drogok mért hhavi prevaleencia értéke 0,8% encia értéke 1,7% vo
volt. A valaha használók 21,1%-a az elmúlt évben is haszznált valamamilyen tiltott szert, a használók 21,1%-
az aktuális fogyasztók aránya pedig 9,7% volt. A valamilyyen tiltotttt drogot kipróbálókk az aktuális fogyasztók aránya ped
közül a legtöbben (80%) marihuánát vagy hasist fogyasztotottak élletük során – ebbenen közül a legtöbben (80%) marihuá
nem volt változás az utolsó felnôtt népességre vonatkozzó kutaatás eredményeiheez em volt változás az utolsó felnô
képest. A marihuána és hasis kategóriát követô leginkább eelterjeedt szerek a szinteeti-pest. A marihuána és hasis kateg
kus kannabisz, az ecstasy, az amfetamin és az egyéb új pszszichooaktív szerek volttak, kannabisz, az ecstasy, az amfet
melyeket minden második-harmadik szerhasználó kipróbált t már.yeket minden második-harmadik

Az elmúlt éveket tekintve egyértelmûen az új pszichoaktív szerek, illetve ezezen belül z új pszichoaktív szerek, illet
a szintetikus kannabinoidok térnyerése volt a legaggasztóbb jelenség – külölönösen a legaggasztóbb jelenség –
azért, mert ez utóbbi szerek esetében a negatív fi zikai és pszichológiai kövevetkez-tív fi zikai és pszichológiai k
mények sokkal nagyobb gyakorisággal fordulnak elô és sokkal súlyosabbak, mimint a elô és sokkal súlyosabbak, 
kannabisz esetében (Szily és Bitter 2013). 

A társadalmi mintázódással kapcsolatban a 2013 tavaszán készült vizsgálat is szán készült vizsgálat iss
megerôsítette a szerhasználat gyakoriságával kapcsolatban általánosan jellemzô által
eltéréseket. Az idôsebb korcsoportok felé haladva lineárisan csökken a drogfogyasz-ken a
tási tapasztalattal rendelkezôk aránya, a legfi atalabb és a legidôsebb korcsoportok bb korc
életprevalencia értéke között mintegy 14-szeres különbség mutatkozott. Hasonló-ott. Haso
képpen markánsan megmutatkozott az urbanizációs mintázat: a 150 ezer fôs, vagy fôs, vagy 

12. ábra. Az egyes tiltott drogok életprevalencia értéke a 19-64 éévves népesség köréében, a. Az egyes tiltott drogok életprev
2013-ban (%)n (
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ltott és legális szerek életprevalencia értéke a 16 éves diákok körében, 13. ábra. Tilt gális szerek életprevalencia é
1995 - 2011 között (%) 

Forrás: Elekes 2012
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élôk körében több mint kétszeresen nagyobb élet-rosokban énagyobb nagyváro nt kétszeresen nag
k meg, mint a kisebb településeken. Kevésbé egyértelmû, k jelentek prevalencia értékekp püléseken. Kevésbé 
rést találtak a kulturális státusz, illetve a gazdasági státusz káns eltérbár szintén szignifi kb tátusz, illetve a gazdasági státusz 
i végzettségû csoportok közül csak a legmagasabb kulturális ô iskolaimentén: a különbözôm özül csak a legmagasabb kulturális

égzettséggel rendelkezôk mutattak az átlagosnál jelentôsen emi végátuszúak, az egyetestá k mutattak az átlagosnál jelentôse
áztartás jövedelme alapján viszont az alacsonyabb gazda- a házgyobb kitettséget, nag án viszont az alacsonyabb gazd
bb kockázatot. Ezen túlmenôen, tendencia jelleggel a férfi ak gyobi státusz jelent nagsági menôen, tendencia jelleggel a férfi
aladja meg a nôkét.ke haprevalencia értékéletp

oláskorúak körébenkolghasználat az iskDrog

ulációval kapcsolatban a legfrissebb adatok a 2011-es ESPAD uskoláskorú popuAz is a legfrissebb adatok a 2011-e
2012) származnak. A korábbi évekhez (és a felnôtt lakosság-gálatból (Elekes vizsg korábbi évekhez (és a felnôtt
életprevalencia értékek alapján a legelterjedtebben fogyasz-hasonlóan az hoz) kek alapján a legelterjedtebbe
-ben is a marihuána volt a fi atalok körében. Szintén a korábbi kábítószer 2011tott k a volt a fi atalok körében. Szint

n, a marihuánát követôen különbözô legális szerek használata hez hasonlóanévek vetôen különbözô legális szer
bb: alkohol gyógyszerrel együtt történô fogyasztása, szerves oldó-a legjellemzôbvolt a zerrel együtt történô fogyasztás
e valamint a nyugtatók/altatók orvosi javaslat nélküli használata ek belélegzéseszere gtatók/altatók orvosi javaslat n
ben a magyarországi prevalencia értékek európai összehasonlítás-z utóbbi esetéb– az zági prevalencia értékek európ
ôen magasnak számítanak. A prevalencia értékek alapján az ötödik n is kiemelkedôban zámítanak. A prevalencia érték

en elôször kérdezett mefedron foglalta el, ami szintén jól mutatja, lyet a 2011-behely dezett mefedron foglalta el, am
choaktív szerek milyen gyorsan tudtak magas népszerûséget elérni, ogy az új pszichog ek milyen gyorsan tudtak mag

ron 2010-ben jelent meg a magyarországi piacon. A kábítószerpiacon iszen a mefedrohis n jelent meg a magyarországi p
gyors változások miatt a következô vizsgálatok már más új pszicho-apasztalható gta ások miatt a következô vizsg

k fogyasztásának elterjedtségét vizsgálják majd. aktív anyagok a sának elterjedtségét vizsgálják
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A marihuána 1999-tôl kezdôdôen folyamatosan a legnnagyobb aarányban fogyasz-a 1999-tôl kezdôdô
tott tiltott szer volt a magyar fi atalok körében, a legmagaasabb preevalencia értékeket er volt a magyar fi at
ennél a drognál regisztrálták. A marihuánát három legállis szer eelterjedtsége követ-t-ennél a drognál regisztrálták. A 
te 16 éven keresztül, sôt, a kutatássorozat kezdetén e háárom leegális szer elterjedtdt-te 16 éven keresztül, sôt, a kutat
sége meghaladta a marihuána életprevalencia értékét. AAz orvvosi javaslat nélküüli ége meghaladta a marihuána él
nyugtató/altató fogyasztás életprevalenciája, valamint a a gyóggyszerek alkoholllal ugtató/altató fogyasztás életpre
együtt történô fogyasztása mindig a második-harmadik helyyen sszerepelt a szerstruruk-ütt történô fogyasztása mindig a 
túrában. 2011-ben az alkohol gyógyszerrel történô fogyaszsztássa 1,6 százalékpoont-ban. 2011-ben az alkohol gyóg
tal csökkent, a nyugtató/altató fogyasztás pedig 1999 óta aligig vváltozott. Figyeleemre ökkent, a nyugtató/altató fogyas
méltó változás ment végbe a szerves oldószer belélegzés életppreevalencia értékébben. változás ment végbe a szerves o
Az 1999 évi csökkenés után elôször kisebb, majd 2007-ben éss 2011-ben is jeleentôs 9 évi csökkenés után elôször kis
növekedés volt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy a szipuzás éééletprevalenciája az és volt tapasztalható. Ez azt jel
1999. évi érték 2,3-szorosára nôtt 2011-re. Az elmúlt 16 év életprevalenciaa ér-érték 2,3-szorosára nôtt 2011
tékei alapján kisebb elterjedtség jellemzi a marihuánán kívvüli tiltott szereeket, án kisebb elterjedtség jellemz
amelyek fogyasztása 2007-ben és 2011-ben is kisebb-nagyobb nönövekedést mutaatott. asztása 2007-ben és 2011-ben 
Enyhe csökkenés csupán az ecstasy és a patron/lufi  életprevalenncia értékében volt nés csupán az ecstasy és a pat
megfi gyelhetô. A legjelentôsebb – 2,1 százalékpontos – növekedésést az amfetaminnok-A legjelentôsebb – 2,1 százalékp
nál regisztrálták 2011-ben. Szintén jelentôsebb – 1,9 százalékpoontos – növekeddést 011-ben. Szintén jelentôsebb 
tapasztaltak a korábban alig jelenlévô GHB prevalencia értékébenn. bban alig jelenlévô GHB preva

A tiltott szerfogyasztás összesített életprevalencia értéke 1995 és 20003 között néggy-összesített életprevalencia ért
szeresére nôtt Magyarországon az iskoláskorúak körében. A növekekedés kezdetbeen szágon az iskoláskorúak köré
a fi úknál, 1999 és 2003 között pedig a lányoknál volt nagyobb mértétékû. Bár 20077-özött pedig a lányoknál volt n
ben a tiltott szereket valaha kipróbálók aránya a fi úknál és a lányoknknál is valamee-kipróbálók aránya a fi úknál 
lyest csökkent, a 2011-es adatfelvétel az összes tiltott szer fogyasztás éleletprevalenciaa elvétel az összes tiltott szer fo
értékének újabb jelentôs növekedését mutatta: az életprevalencia értéték a fi úknál edését mutatta: az életpreva
3,2 százalékponttal, a lányoknál pedig 6 százalékponttal nôtt. Így a két nt nem között pedig 6 százalékponttal nôtt. Í

j j pp

az illegális szerfogyasztásban korábban meglévô különbség szinte eltûnt, t, az eltérés ban meglévô különbség szinte
a fi úk és lányok életprevalencia értékei között 2011-ben már nem volt szigngnifi káns. között 2011-ben már nem vo
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s életprevalencia értékének változása a 16 éves diákok körében erfogyasztás 14. ábra. A tiltott sze változása a 16 éves diá
(%) 011 között nemenként, 1995-20

Forrás: Elekes 2012
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A magas kockázatú szerhasználat az EMCDDA fogaloomhasznállata szerint olyan ockázatú szerhaszná
rendszeres szerhasználat, amely tényleges károkat ookoz (neggatív következmé-szerhasználat, ame
nyekkel jár) az adott személyre nézve (ideértve a függôségenen túl az egegyéb egészségügyi,i, nyekkel jár) az adott személyre néz
pszichológiai és szociális problémákat is) vagy amely köveetkeztébben nagy valószínûû-pszichológiai és szociális problém
sége/kockázata van annak, hogy az adott személy ilyen n károkkat fog elszenvednni. ége/kockázata van annak, hogy 
E szakterület feladata a magas kockázatú szerhasználat prevevalencciájának becslése e és szakterület feladata a magas kock
a kezelt vagy kezelésbe nem kerülô magas kockázatú szerhrhasznnálók szerhasználálati ezelt vagy kezelésbe nem kerülô
mintázatainak feltárása is.ázatainak fe

Az intravénás kábítószer-fogyasztással összefüggô fertôzô meggbeetegedések, a HIVV és avénás kábítószer-fogyasztással 
a hepatitis B (HBV) és C (HCV) fertôzések a legsúlyosabb egészzsségügyi következzmé-tis B (HBV) és C (HCV) fertôzése
nyek közé tartoznak. A kábítószer-fogyasztás okozta mérgezésekkk, a halálos túladdago-é tartoznak. A kábítószer-fogyas
lások, a hosszú ideje fennálló szerhasználat miatt bekövetkezetttt egészségkárosodás osszú ideje fennálló szerhaszná
valamint a pszichiátriai komorbiditás a kábítószer-fogyasztás eegyéb egészséggügyi pszichiátriai komorbiditás a k
következményeit jelenthetik. yeit jelenth

Tûcsere programok klienseimok kliense

A tûcsere programokba járó intravénás szerhasználók döntô része férfi , , bár ebben énás szerhasználók döntô ré
az elmúlt években lassú elmozdulás látszik: míg 2009-ben a kliensek ötödde volt nô, átszik: míg 2009-ben a klien
addig 2013-ban már valamivel több mint negyedük. Az életkort tekintve aaz elmúlt nt negyedük. Az életkort tek
években egyre növekedett a legidôsebb, 35 év feletti korosztály aránya, amami nem 35 év feletti korosztály arán
a célcsoport idôsödésének jele, mert a fi atal, 25 év alatti kliensek arányaya nem tal, 25 év alatti kliensek a
csökkent, hanem viszonylag stabil, 25% körüli volt az elmúlt négy év során.volt az elmúlt négy év során

Magas kockázatú 
szerhasználat

A Tûcsere programokat mûködtetô szolgáltatók egy, a Nemzeti Drog Fókusz-
pont által 2008-ban erre a célra létrehozott online felületen keresztül jelentik az 
elôzô évre vonatkozó forgalmi adataikat. 2010 óta a tûcsere programokban részt 
vevô kliensek demográfi ai jellemzôivel és szerhasználatával kapcsolatos infor-
mációkat is ezen a felületen keresztül juttatják el a Nemzeti Drog Fókuszpont 
számára a szolgáltatók.
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tozás az elmúlt években az elsôdlegesen injektált szerek arányá-gnagyobb váltoA leg vekben az elsôdlegesen injektá
t. Az új pszichoaktív szerek megjelenése 2010-ben teljesen átala-változása voltnak ktív szerek megjelenése 2010-

zô évekre jellemzô szerhasználati struktúrát. Az ábrán az „egyéb”, otta a megelôzôkíto zô szerhasználati struktúrát. A
evezés utal ezekre a szerekre, miután az új pszichoaktív szerek szefoglaló elneössz ekre a szerekre, miután az ú
hogy a törvényi változásokat (a kezdetben legális szerek idôvel legzetessége, jell ényi változásokat (a kezdetbe

yozás alá kerülnek) követve folyamatosan változnak a piacon elérhetô örvényi szabálytör ülnek) követve folyamatosan v
ide sorolódik a metadon is. 2013-ban például kilencféle elnevezés zerek, illetve sz ik a metadon is. 2013-ban p

e a csoportba, amelyek egy része csupán valamilyen utcai név volt, tartozott ebbe ta tba, amelyek egy része csupá
olgáltatók nem tudtak konkrét szerként beazonosítani. A változásokra melyet a szo nem tudtak konkrét szerként
adatgyûjtés rendszere is átalakításra került, így a szertípusok esetében a reagálva az a tés rendszere is átalakításra k

ók egyedileg is nevesíthetik az egyéb kategóriába sorolt szereket.szolgál-tató dileg is nevesíthetik az egyéb 

ûcserék kliensei korábban döntôen két szert, amfetamint és heroint injektál-Míg a tûc k kliensei korábban döntôen 
dig az új pszichoaktív szerek megjelenése 2013-ra kiszorította ezt a két szert. tak, add z új pszichoaktív szerek meg

ör a heroin használók aránya lett alacsonyabb: 2011-ben az elôzô évhez képes Elôször heroin használók aránya lett
el felére csökkent az arányuk (ebben szerepet játszhatott a heroin hatóanyag-közel felére csökkent az arányuk 

talmának csökkenése, illetve a 2010-ben a piacon fellépô heroin-hiány). Az új tartalmának csökkenése, illetve
zereket injektálók aránya ezzel párhuzamosan folyamatosan növekedett. 2013-ban szezereket injektálók aránya ez

az amfetamint használók aránya is jelentôsen visszaesett, míg az új pszichoaktív azaz amfetamint használókaz
szereket injektálók már a tûcserék klienseinek közel háromnegyedét tették ki. ók m
A domináns designer szer 2010-ben mefedron, 2011-ben az MDPV, 2012 és 2013 esign
években a pentedron volt (bôvebben lásd az Új pszichoaktív szerek fejezetet). Ezen a pente

g

új szerek rövid- és hosszútávú kockázatai nem ismertek, a folyamatosan változó erek röv
szerek eltérô hatása és erôssége miatt magas a túladagolás kockázata is.szerek elté

amban részt vevô kliensek megoszlása életkor szerint, sere progra15. ábra. A tûcse sek megoszlása éle
2009-2013 között2

Forrás: NFP tûcsere adatgyûjtésForrás: NFP t
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Forrás: NNFP tûcsere adatgyyûjtés

16. ábra. A tûcsere programokban részt vevô kliensek megoszzlása elsôdleegesen injektált szer ûcsere programokban 
szerint, 2009-2013 között2
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náló populációk nagyságára vonatkozó becslésekszerhasznáMagas kockázatú s ára vonatkozó becsl

revalenciájára irányuló legutóbbi becslések 2010-ben asztás prA kábítószer-fogyaA legutóbbi becslések 2010-ben 
0a, 2010b), illetve 2013-ban (Horváth 2013) történtek. áth 2010Bozsonyi és Horvá(B 3-ban (Horváth 2013) történtek.
terjedtek ki: Egyrészt a korábbi EMCDDA defi níciónak rületre becslések két terA a korábbi EMCDDA defi nícióna

ás heroin-, amfetamin- és kokain-fogyasztók létszámára blémásegfelelôen a probme és kokain-fogyasztók létszámá
gi és a kezelési adatbázisok felhasználásával, fogás-vissza-ôrségnatkozóan a rendôvon isok felhasználásával, fogás-viss

azásával. Másrészt az intravénás szerhasználó populáció almazás módszer alkafogá intravénás szerhasználó popul
an az Országos Epidemiológiai Központ által szervezett HIV/zóanyságára vonatkoznagy ológiai Központ által szervezett
a vizsgálatok adatainak felhasználásával, a fogás-visszafogás cia V/HCV prevalencHBV felhasználásával, a fogás-vissz

bázison, idôben ismétlôdve alkalmazva. 2013-ban a becslést bászerét egy adatbmóds ôdve alkalmazva. 2013-ban a 
fogyasztó populáció nagyságára vonatkozóan volt lehetôség forólag a heroin-fkizár agyságára vonatkozóan volt l

ny elemszámok miatt. (A becslések módszertanával kapcsolatban gezni az alacsonelvég A becslések módszertanával kap
k a 2010-es, illetve a 2013-as Éves Jelentésekben találhatók.)etes információkrészle 2013-as Éves Jelentésekben talá
y pgg

zô szerhasználó populációk becsült nagyságablázat: Különbözô1. táb ác

intravénás szerhasználók

heroin-fogyasztók 

heroin-fogyasztók

amfetamin-fogyasztók

kokain-fogyasztók

2008-2009

2010-2011

2007-2008

2007-2008

2007-2008

5.699

3.244

3.130

27.323

5.592

A teljes populáció 

becsült nagysága (fô)
IdôszakPopuláció jellege

Forrás: Bozsonyi és Horváth 2010a, 2010b; Horváth 2013orrás: Boz
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Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) a Nememzeti Droog Fókuszponttal os Epidemiológiai 
együttmûködve 2006 és 2009 között évente, majd 20111-ben végzgzett országos HIV, dve 2006 és 2009 kö
hepatitis B (HBV) és hepatitis C (HCV) prevalencia vizsggálatot drrogambulanciák éss hepatitis B (HBV) és hepatitis C 
tûcsere-szolgáltatók bevonásával.tûcsere-szolgáltatók bevonásával.15

Az országos prevalencia vizsgálatokon túl 2010 áprilisa a és 22013 júniusa közözött z országos prevalencia vizsgálat
lehetôség nyílt az OEK koordinálásában arra, hogy a tûcserere proogramok és drogaam-etôség nyílt az OEK koordinálásá
bulanciák egész évben folyamatosan, rutinszerûen felajánljáják aa HIV, HBV,és HHCV nciák egész évben folyamatosan
szûrôvizsgálat lehetôségét az intravénás kábítószer-fogyasztó ó klienseiknek. vizsgálat lehetôségét az intravén

Hozzájárul a helyzetértékeléshez az OEK Járványügyi Osztáályán mûködô orrszá-árul a helyzetértékeléshez az O
gos fertôzôbeteg nyilvántartás, valamint a speciális HIV/AIDDDS, illetve hepaatitis zôbeteg nyilvántartás, valamin
surveillance adatgyûjtések is. ce adatgyûjt

A fertôzô betegségek elôfordulásategségek el

Az országos prevalencia vizsgálatokat és a folyamatosan biztossított szûrést eggyütt evalencia vizsgálatokat és a fo
tekintve 2006 és 2013 júniusa között HIV-fertôzött intravénás sszerhasználót nnem 2013 júniusa között HIV-fertô
azonosítottak. A hepatitis B vírus prevalenciája (HBsAg) az említeett vizsgálatokbban patitis B vírus prevalenciája (H
1% körül volt. 

A hepatitis C vírus prevalenciájának országos átlaga 25% körül aalakult az intrra-valenciájának országos átlaga
vénás szerhasználók körében a különbözô években. Jelentôs különnbségek mutaat-ben a különbözô években. Je
koztak területi bontásban: összesítve vidéken 10%, míg Budapesten 335-40% közöttt sszesítve vidéken 10%, míg B
alakultak a prevalenciaértékek.k 161  A HCV prevalenciája rendre magasababbnak mutat--HCV prevalenciája rend
kozott a nôk, a hosszabb ideje injektálók és az idôsebb korcsoportba tartotozó kliensek jektálók és az idôsebb korcsop
körében. 

Kábítószer-fogyasztással 
összefüggô fertôzô betegségek

15. A vizsgálatot 2014-ben is megismételték, annak eredményei a kötet megírásakor még nem álltak rásak
rendelkezésre.
16. Az elsô, 2006-os pilot vizsgálat alacsonyabb mintaelemszámmal zajlott. A rekrutálás eltérései mi-tálás elt
att az adatokban mutatkozó tendencia óvatossággal kezelendô. A különbözô évek átlagos prevalencia os prevale
értékeinek eltérései statisztikailag nem szignifi kánsak.
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n injektált szerek tekintetében 2010-tôl átrendezôdés volt elsôdlegesen Az rek tekintetében 2010-tôl 
z intravénás szerhasználó populációban: évrôl évre magasabb egfi gyelhetô azmeg zerhasználó populációban: é

esen új szereket injektálók aránya. A prevalencia vizsgálat adatai t az elsôdlegelett ket injektálók aránya. A preva
elôtt az opiát-injektálók aránya magasabb volt a mintában, mint zerint 2010 elsze t-injektálók aránya magasabb

njektálóké, a HCV prevalenciája pedig rendre az opiát-injektálók stimuláns-inja  HCV prevalenciája pedig 
magasabb. Ez azonban átfordult: 2011-ben a nem opiátot, hanem körében volt mk Ez azonban átfordult: 2011

 amfetamint és katinon-származékokat injektálók körében találtak elsôdlegesen e int és katinon-származékok
V prevalenciát, amely többek között a szerváltás jelenségével magyaráz-30%-os HCV nciát, amely többek között a 

roin hozzáférhetôségének jelentôs szûkülése miatt a heroin-injektálók új ható. A hero záférhetôségének jelentôs sz
ktív anyagokra tértek át. Emellett a stimulánsok – elsôsorban a katinonok pszichoakt yagokra tértek át. Emellett a s

álatára jellemzô gyakoribb injektálás és ebbôl eredô eszköz megosztás – haszná a jellemzô gyakoribb injektá
hozzájárulhattak a 2011-ben mért emelkedett HCV prevalenciához (lásd szintén zájárulhattak a 2011-ben m

: Kockázati magatartások). alább: K ckázati magatartások). 

%) az országos prevalencia vizsgálatban részt vett intravénás valencia (%17. ábra. HCV prev vizsgálatban részt ve
bontásban, 2006–2011 közötten területi bszerhasználók körébes zö
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Kockázati magatartásokk

A 2010 áprilisa és 2013 júniusa között egész évben folyamatosann, rutinszerûeen júniusa között egész évben f
felajánlott szûrôvizsgálat az országos prevalencia vizsgálathoz hhasonló HCVV z országos prevalencia viz
elôfordulási gyakoriságokat talált. A Nemzeti Drog Fókuszpont évrôl l évre tökéle--ált. A Nemzeti Drog Fókusz
tesítette a szûrést kísérô, a fertôzô betegségek terjedése szempontjából l kockázatos zô betegségek terjedése szem
magatartásokat felmérô kérdôívet is. 

A rutinszerû szûrôvizsgálatok során megkérdezett viselkedési kockázatok eelemzése gkérdezett viselkedési kockáz
megerôsíti, hogy az új pszichoaktív anyagok injektálása intenzívebb, mint azaz amfe-ok injektálása intenzívebb, m
taminé vagy a heroiné: a napi injektálások száma magasabb, a fecskendôk újrarahasz-áma magasabb, a fecskendô
nálásainak száma gyakoribb az új szereket injektálók körében. ktálók 

18. ábra. Az országos HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgágálatban résészt vett intravénás z országos HIV/HB
szerhasználók HCV fertk ôtt zöttsége (%) az els(% ôdlegesen injektállt szertípuss szerinti bontásban, 
2006 – 2011 között2006 – 2011 kö
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álás és fecskendô újrahasználás mellett magasabb az új szereket akoribb injektáA gya rahasználás mellett magasabb a
a fecskendô és az egyéb injektáló segédeszközök megosztásának nálók körében ahaszn egyéb injektáló segédeszközök 

mely tovább fokozza a fertôzések akvirálásának kockázatát. valenciája is, ampreva za a fertôzések akvirálásának k

jektálás-szám és az utolsó eldobott fecskendô újrahaszná-olsó napi inj2. táblázat. Az utol ó eldobott fecskendô
ag) a rutinszerû HIV/HBV/HCV szûrôvizsgálaton részt vett oport átlaglásainak száma (csol V/HCV szûrôvizsgálat
rében egyes elsôdlegesen injektált szerek szerint, 2013-bannálók köréintravénás szerhasznin injektált szerek szerin 177

17. Az összes elért intravénás szerhasználó körében. Injektálási alkalmak száma az utolsó napon, ami-177. Az összes elért intravénás s17
kor injektált, ismert 157 fô esetében. Utolsó eldobott fecskendô újrahasználásainak száma ismert 211 fô 7 fô e
esetében. Egyes alacsony számban említett szereket ez a táblázat nem tartalmaz.csony
18. A fecskendô megosztás ideje egy fô esetében nem ismert, az injektált szer 9 esetben nem ismert, dô meg
így a 135 fô aktív szerhasználóból 125 fôre vonatkozóan tartalmaz adatokat. Elemszám szertípusonként fô aktív 
(megosztók + nem megosztók): 4-MEC: 2 fô; amfetamin: 29 fô; MDPV: 12 fô; opiát: 41 fô; pentakristály: osztók + n
37 fô; LSD: 1 fô; egyéb szer: 4 fô.37 fô; LSD: 

Forrás: OEK és NFP DRID kockázati magatartásokDRID kockáza

Forrás: OEK és NFP DRID kockázati magatartások

ô, illetve injektáló segédeszköz megosztásának prevalenciája (%) az elmúlt ábra. Fecskendô,19. á egédeszköz megosztásának preva
erû HIV/HBV/HCV szûrôvizsgálaton részt vett aktív intravénás szerhasz-étben a rutinsze4 hé CV szûrôvizsgálaton részt vett akt

yes elsôdlegesen injektált szerek szerinti bontásban, 2013-ban (N=125)lók körében, egynáló injektált szerek szerinti bontásba 18
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Fertôzô betegségek a börtönökbenegségek a börtönökb

A HIV és a hepatitis B és C vírusfertôzések prevalenciája a magasaabb a fogvatartottakk A HIV és a hepatitis B és C vírus
körében, mint az általános népesség körében. A büntetéss-végrehhajtási intézetekbenen körében, mint az általános népes
végzett kutatások azt jelzik, hogy a vizsgálati mintába keerült HHCV-fertôzött fogvava-égzett kutatások azt jelzik, hogy
tartottak többsége valószínûleg a korábbi intravénás kábítítószerr-használat és azzzal rtottak többsége valószínûleg a k
összefüggô kockázati magatartások által fertôzôdött meg. zefüggô kockázati magatartások 

Egy 2007 és 2009 között végzett vizsgálat (Tresó et al. 2012)2) 200 büntetés-végreehaj-007 és 2009 között végzett vizs
tási intézetben 4.894 fogvatartott körében a HBV prevalenciájáját 1,5%-osnak, a HHCV ézetben 4.894 fogvatartott köréb
prevalenciáját 4,9%-osnak találta. 1.553 fô kockázatos magatataartásokkal kapcssola-nciáját 4,9%-osnak találta. 1.55
tosan is töltött ki kérdôívet. Utóbbi válaszadók harmada (35,6,66%) fogyasztott már töltött ki kérdôívet. Utóbbi vál
életében kábítószert, közülük 37,8% injektált is legalább egysszer. Azok köréében, ábítószert, közülük 37,8% inje
akik már fogyasztottak kábítószert 9,4% volt a HCV prevalencciája; azok köréében, gyasztottak kábítószert 9,4% v
akik injektáltak is, 22,5% volt az elôfordulás gyakorisága. A kockkázati magatarttások ak is, 22,5% volt az elôfordulás
itt is összefüggést mutattak a HCV fertôzöttséggel, az eszközt vallaha megosztókk kö-ést mutattak a HCV fertôzöttség
rében 30,7%, a tût/fecskendôt megosztók körében 37,9% volt aa HCV prevalencia tût/fecskendôt megosztók köré
érték. 

2012-ben kutatás készült (Ritter 2013a) a bv. intézetekben zajlóó HIV/HBV/HHCV szült (Ritter 2013a) a bv. int
fertôzések megelôzésére irányuló felvilágosító és szûrôprogram kereretében. Az ösösz-re irányuló felvilágosító és szû
szes megkérdezett (852 fô) 20,7%-a vallotta azt, hogy használt életete során valahha fô) 20,7%-a vallotta azt, hogy
intravénásan kábítószert, a vizsgálati mintába kerültek 4,2%-a a börörtönön belül is a vizsgálati mintába kerültek 
injektált már. A vizsgált személyek körében a HCV prevalencia értééke 8,2% voltt. mélyek körében a HCV prev
A valaha intravénásan kábítószert használók körében 24,8%-os HCV V prevalenciát t zert használók körében 24,8
mért a vizsgálat.19 A 70 HCV-fertôzött fogvatartott 82,9%-a vallottata azt, hogy -fertôzött fogvatartott 82,9%
használt valaha intravénásan kábítószert, közülük a legtöbben (56,9%) aamfetamint tószert, közülük a legtöbben 
injektáltak elsôdlegesen, az elsôdlegesen heroint injektálók aránya 244,1% volt. gesen heroint injektálók ará
A HCV-fertôzöttek 10%-a jelezte, hogy a börtönben is használt intravénásaan kábító-a börtönben is használt intra
szert, jellemzôen amfetamin-származékokat. kat.

19. Az adatok interpretálásánál fontos fi gyelembe venni, hogy a mintába azok az elítéltek kerültek az elít
(852 fô), akik részt vettek a szûrésen és egyben hajlandók voltak részt venni a vizsgálatban is, és zsgálatb
kitöltötték az anonim kérdôívet, illetve akik már hepatitis C fertôzöttek voltak és részt kívántak venni kívántak v
a vizsgálatban.



Kábítószer-fogyasztással 
összefüggô halálozás
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összefüggô halálozás egyike az EMCDDA kulcsindi-yasztással öA kábítószer-fogya gyike az EMCDDA
makörébe három részterület tartozik: a szerhasználattal álozás témkátorainak. A halák ület tartozik: a szer
hozható halálesetek (túladagolások) vizsgálata, a kábító-üggésbe hközvetlenül összefük adagolások) vizsgálata, a kábító-

ényeként bekövetkezett, ún. közvetett haláleseteketkezmézer-használat kövesz ún. közvetett halále 20 vizs-s-
yasztók halandóságára vonatkozó kutatások (ún. kohorsz-zer-fogyálata; és a kábítószgál vonatkozó kutatások (ún. kohorsz

nyei. zsgálatok) eredménvizs

yasztással összefüggô halálesetek az új pszichoaktív anyagok meg-kábítószer-fogyaA ká üggô halálesetek az új pszicho
010 elôtt jellemzôen opiát-használathoz, azon belül is heroin-fo-enése elôtt, 20jele mzôen opiát-használathoz, az

ltak köthetôk. A halálesetek számának évenkénti változása mögött asztáshoz voltgya A halálesetek számának éve
tcai heroin tisztaságának változása állt. A heroin hozzáférhetôségének sôsorban az utels sztaságának változása állt. A he

tikus visszaesésével párhuzamosan az e szerhez köthetô halálesetek 2010-es draszt20 esésével párhuzamosan az e 
sökkent. 2010 óta lassú emelkedést mutat ugyanakkor a metadonhoz száma is lecsösz 10 óta lassú emelkedést mut
lesetek száma. köthetô halálek ám

ytak szerhasználati mintázatára jellemzô az intravénás szerhasználat és a Az elhunyta használati mintázatára jellem
használat, a biológiai mintákban gyakran több kábítószer mellett metadon, polidrog-h lat, a biológiai mintákban gy

alamilyen benzodiazepin is kimutatható, és szerepet játszik az alkohol is. illetve va yen benzodiazepin is kimuta

óbbi években az új pszichoaktív szerek használata az elhunytak mintáiban is Az utó i években az új pszichoaktí
olódott. Kezdetben a mefedron, késôbb az MDPV, a pentedron és a 4-MEC ját-igazo ódott. Kezdetben a mefedron

ott szerepet több halálesetben is. Egyes különösen veszélyes új pszichoaktív anya-szottt szerepet több halálesetben
ok megjelenéséhez alkalmanként több haláleset is köthetô volt: 2012-ben az 5-API, gokok megjelenéséhez alkalma

2013-ban a metilaminorex (4,4’-DMAR) fogyasztása vezetett több ember halálához. 22013-ban a metilaminore2
Az új pszichoaktív szerek kimutatása és a haláloki szerepük értelmezése kihívás elé v sze
állítja az igazságügyi szakértôket.ságüg

Magyarországon 2009 elôtt az OSAP adatgyûjtés eredményeként csak a közvet-
len halálesetekrôl rendelkeztünk információval, aggregát formában. 2009-ben a
Nemzeti Drog Fókuszpont az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet támogatá-
sával új adatgyûjtést vezetett be, az EMCDDA eset-defi nícióinak megfelelô ún. 
Speciális Halálozási Regisztert. 
Ez a regiszter anonim, eset-alapú, a kezelési adatokkal összekapcsolható, így 
részletesebb elemzést tesz lehetôvé. Az adatgyûjtés informatikai támogatását az 
Országos Addiktológiai Centrum biztosítja. A jelenség értelmezését segítik Köz-
ponti Statisztikai Hivatal mortalitási adatai is, melyek BNO kódok mentén tartják 
nyilván a kábítószer-fogyasztással összefüggô haláleseteket. 

20. Ide tartoznak a rendkívüli halálesetek (pl. balesetek, bûncselekmények áldozatai) és a természetes de tartozn
(hosszú távú kábítószer-használat miatt kialakult betegség) oki halálozás is.(hosszú távú
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21. Az adatgyûjtés átalakulása miatt a tendenciák értelmezése fokozott körültekintést igényel.

A Magyarországon 2013-ban mért legfrissebb, 3,1 haláleset / 1 mmillió lakos halállozá-rszágon 2013-ban mért legfrisse
si mutató az EU tagállamok sorában az egyik utolsó. 2012-ben azz EU tagállamokkban EU tagállamok sorában az egy
átlagosan 18 haláleset történt egymillió lakosra vetítve. haláleset történt egymillió lako

3. táblázat. Kábítószer-fogyasztással közvetlenül összefüggô haalálesetek, 22006-2013 közöttábítószer-fogyasztássa

2006 2007 2008 200921 2010 2011 2012 2013
Heroin (morfi n) 22 18 23 28 9 3 4 0
Metadon és egyéb opiát 2 5 3 2 5 7 9 12
Kokain 1 0 0 0 3 0 0 0
Egyéb kábítószer 0 2 1 1 0 4 7 15
Egyéb szer 0 0 0 0 0 0 4 4

Illegális szer összesen 25 25 27 31 17 14 24 31

Forrás: OOOAC 2014a, elemeztee NFP
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egészségügyi következményeire adott válaszlépések yasztás egA kábítószer-fogy ményeire adott vá
gségek megelôzését célzó tûcsere programokat és az ôzô betegjellemzôen a fertôj zó tûcsere program

ás beavatkozásait foglalják magukba. és-ellátásaddiktológiai kezeléa ák

zefüggô fertôzô megbetegedések prevenciója kapcsán al összdrogfogyasztássaA etegedések prevenciója kapcsá
galmi és kliens adatainak országos összesítését a Nemzeti k forgatûcsere programoka tû k országos összesítését a Nemze
A rekreációs szerhasználatból eredô egészségügyi ártalmak gzi. Aog Fókuszpont végDro álatból eredô egészségügyi ártalm

ódva az éjszakai szórakozást biztonságosabbá tevô szolgál-csolóvenciójához kapcprev kozást biztonságosabbá tevô szo
adatokat. A tûcsere programokkal kapcsolatos információkat k adsokról is gyûjtünktatás gramokkal kapcsolatos informác
ra létrehozott online felületen keresztül jelentik a szolgáltatók, élr8 óta egy erre a cé2008 ületen keresztül jelentik a szolgá

n szolgáltatást végzôk pedig egy standard kérdôíven jelentik az n kreációs színtérena rek edig egy standard kérdôíven jele
tos információkat.tot évvel kapcsolatadott

álattal összefüggésben kezelést kezdôkrôl a TDI (Kezelési Igény bítószer-hasznáA káb n kezelést kezdôkrôl a TDI (Kez
tésbôl rendelkezünk információkkal. A TDI rendszerbe mind kátor) adatgyûjtIndik  információkkal. A TDI rend

kerülése érdekében (az ún. elterelés keretében) kezelésbe lépôk, ntetôeljárás elka bün (az ún. elterelés keretében) ke
ból vagy valamilyen egészségügyi intézmény továbbutalása révén d az önszántukbmind n egészségügyi intézmény tová

datai is jelentésre kerülnek. A kezelési adatok gyûjtése kiterjed az elést kezdôk adkeze kerülnek. A kezelési adatok gy
kezelésben, valamint a bentlakásos ellátásban részesülô kliensek át helyettesítô kopiá amint a bentlakásos ellátásban

emzôire is.jelle

aktív szerek megjelenése speciális válaszlépések kialakítását teszi z új pszichoakAz megjelenése speciális válaszlé
zonban erre a jelenségre vonatkozóan egyelôre elsôsorban csak zükségessé, azszü a jelenségre vonatkozóan e

mációk állnak rendelkezésre. valitatív informkv ak

gramokTûcsere prog forgalmi adatai org

szolgáltatók forgalmi adataiból jól látszik, hogy az elmúlt tíz évben A tûcsere tatók forgalmi adataiból jól
n bôvült a magyarországi tûcsere szolgáltatás. A kiosztott fecskendôk száma jelentôsen lt a magyarországi tûcsere szo

adatgyûjtési évben 51.667 darab volt, míg 2013-ban körülbelül 436.000, de az elsô ad yûjtési évben 51.667 darab v
ben, amikor a legmagasabb volt ez a szám, közel 650.000 darab fecskendôt 2011-be amikor a legmagasabb volt 
ttak ki a hazai szolgáltatók. Ebben a növekedésben egyrészt szerepe volt an-osztott ki a hazai szolgáltatók. Eb

, hogy folyamatosan növekedett a tûcsere programok száma: 2003-ban összesen nak, hogy folyamatosan növekede
tûcsere program (és 3 tûcsere automata) mûködött az országban, 2007-ben 14, 9 tûûcsere program (és 3 tûcse

009-ben 21, 2013-ban pedig már 29 szervezet végzett ilyen tevékenységet.20009-ben 21, 2013-ban ped

A szolgáltatók számának növekedésével párhuzamosan a területi lefedettség is nö-ámá
vekedett: 2013-ban összesen 20 városban mûködött tûcsere program, ami az ország 3-ba
14 megyéjét és 7 régióját jelenti. Ugyanakkor Budapest egyértelmûen kiemelkedik yéjét és
az ország többi városához képest, itt mûködött a legtöbb tûcsere program (6), és ország tö

Válaszok a drogfogyasztás 
egészségügyi következményeire
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mind a tû-, mind a kliensforgalom 90%-át ezek a prograramok adtáák. Az elérhetôség mind a kliensforgalo
javulása a kliensforgalmi adatok változásában is látszik: mmíg 2003-bban 951 intravénás ensforgalmi adatok v
szerhasználós 222 3.659 alkalommal kereste fel a tûcsere proogramokakat, addig 2013-bann a
már 4.624 klienst és 44.126 klienskontaktot jelentettek a sszolgálttatók.már 4.624 klienst és 44.126 klien

A forgalomi adatokban 2003 óta megfi gyelhetô növekvô trendet az alaacsonyküszöbbû 03 óta megfi gyelhetô növekvô 
és közösségi szenvedélybeteg ellátásra rendelkezésre álló forrárások csökkee-eteg ellátásra rendelkezésre
nése törte meg 2012-ben, ekkor az elôzô évhez képest mintegy 220 ezeerrel kevesebbb r az elôzô évhez képest minte
injektort osztottak ki a tûcsere programokban. 2013-ban nôtt a kiosztott ésés a begyûjtött ogramokban. 2013-ban nôtt a k
fecskendôk közötti eltérés, mert a szolgáltatók korlátozásokat vezettek be e a becserél-zolgáltatók korlátozásokat ve
hetô használt eszközökkel kapcsolatban, így próbálva csökkenteni a pprogramok atban, így próbálva csökken
eszközigényét.

20. ábra. A tûcsere programokban megjelent kliensek és kliens--kontaktok számánanak 0. ábra. A tûcsere programokban
alakulása, 2003-2013 közöttkulása, 2003-2

Forrás: NFPP tûcsere adatgyûjûjtés

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
K
lie
n
ss
zá
m

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

K
o
n
ta
kt
sz
ám

kliensek száma kontaktok száma

22. A kliensek száma szolgáltatói szinten duplikáció szûrt, azonban országos szinten nem. Elôfordulhat, m. Elôfordu
hogy ugyanaz a kliens több szervezetnél is regisztrálásra került.
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és rekreációs színtéren alomcsökkentésÁrta tér

ves Jelentés külön fejezetet szentelt a rekreációs színtérre jellemzô r a 2005-ös ÉveBár ön fejezetet szentelt a rekreáci
k, a rekreációs szerhasználati színtéren ártalomcsökkentô szolgál-erhasználatnaksze s szerhasználati színtéren árta

viz) végzô szervezetekrôl sokáig nem volt szisztematikus adatgyûjtés, tást (partiszervtatá rvezetekrôl sokáig nem volt sz
ben indult el ezen a területen. 2003-ban 3 szervezet végzett ilyen z csak 2007-baz l ezen a területen. 2003-ban

az országban, majd az ezt követô években ez a szám 9-10 között szolgáltatást azsz n, majd az ezt követô évek
évek során folyamatosan nôtt a lefedettség, 2010-ben már 16 ilyen mozgott. Az ém n folyamatosan nôtt a lefede
mûködött, 2013-ban pedig összesen 25 szolgáltató foglalkozott szolgáltatás tt, 2013-ban pedig összes

kkentéssel rekreációs színtéren. 2013-ban 23 szervezet vett részt az ártalomcsök el rekreációs színtéren. 201
ésben, ezek közül 11 városi, 6 kistérségi, 1 megyei, 2 regionális és 3 orszá-adatgyûjtés zek közül 11 városi, 6 kistérs

körrel mûködött.gos hatókö mû

kban kiosztott és begyûjtött fecskendôk számának alakulása, e programok21. ábra. A tûcsere t fecskendôk számán
2003-2013 között2

Forrás: NFP tûcsere adatgyûjtésForrás: NFP 
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A Kezelési Igény Indikátor (TDI) gény Indikátor (TDI

Az EMCDDA által kifejlesztett Kezelési Igény Indikátoor (TDI) ccélja, hogy össze-e-Az EMCDDA által kifejlesztett 
hasonlítható, megbízható és anonim információt biztosítítson az  EU-tagállamokbanan hasonlítható, megbízható és ano
kábítószer-használat miatt kezelésbe került személyek számámáról éés jellemzôirôl. TDDI ábítószer-használat miatt kezelés
adatgyûjtés 2000 óta folyik az EU tagállamaiban.atgyûjtés 2000 óta folyik az EU t

Kábítószer-használat miatt kezelést kezdôk száma a TDI adatok alapjpjánmiatt kezelést kezdôk száma a 

Hazánkban a TDI-be jelentô szolgáltatók az ellátás típusát tekintve négégy csoportba sso-ntô szolgáltatók az ellátás típus
rolhatók: járóbeteg-, fekvôbeteg- és alacsonyküszöbû ellátás keretében kkezelést nyújtótó, eteg- és alacsonyküszöbû ellát
valamint a büntetés-végrehajtási intézetekben kezelés-ellátást végzô szolggáltatók. 20133-ási intézetekben kezelés-ellátás
ban a TDI jelentésre kötelezett szolgáltatók száma 97 volt (egy szolgáltatótó ugyanakkor r szolgáltatók száma 97 volt (eg
többféle szolgáltatást is nyújthat).

2006 és 2013 között a TDI-be jelentô szolgáltatók évente 3500-4800 kkábítószer-ntô szolgáltatók évente 3500
problémával összefüggésben kezelést kezdô kliensrôl számoltak be. Az egygyes évek-ezdô kliensrôl számoltak be. 
ben kezelésbe lépôk körülbelül kétharmada életében elsô alkalommal  kezdett mada életében elsô alkalom
kezelést. A kezelést kezdôk többsége járóbeteg-, kisebb hányaduk fekvôvôbeteg- óbeteg-, kisebb hányaduk 
vagy alacsonyküszöbû ellátás keretében lépett kezelésbe. A kliensek átlagagosan ett kezelésbe. A kliensek 
3%-a (évente 100-200 fô) a büntetés-végrehajtás intézeteiben került kapcsolatbaba az intézeteiben került kapcsola
ellátórendszerrel. 

Kezelés - Ellátás

Magyarországon a 2006-os évrôl rendelkezünk elôször a teljes évre vonatkozó 
TDI adatokkal. 2006 elôtt a kezelésbe lépôkrôl az OSAP (Országos Statisztikai 
Adatgyûjtô Program) keretében történt adatgyûjtés, az ellátóhelyek éves össze-
sített jelentései alapján. A TDI adatgyûjtés lehetôvé tette az ismétlôdô (dupli-
kált) esetek kiszûrését, továbbá az ún. generált kód alkalmazásával követhetôvé 
vált a kliens útja az intézményrendszeren belül, esetleges kezelôhely-váltás 
esetén. A TDI kérdôív felvételére a kezelés kezdetekor, anonim módon kerül sor. 
A kezelôhelyeknek negyedévente jogszabály által elôírt jelentési kötelezettsége 
van az OAC (Országos Addiktológiai Centrum, korábban OAI) felé, mely a TDI
adatbázis gazdája és egyben a TDI adatgyûjtés koordinálásáért felelôs intézmény.

23. Ezek azok a kliensek, akik saját indíttatásból, családi vagy baráti nyomásra, más intézmény tovább-zmény tov
irányítása révén, vagy egyéb módon, de nem a büntetôeljárás alternatívájaként kezdtek kezelést.ést.
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A hatályos hazai büntetôjogi szabályozás két éven belül egy alkalommal 
lehetôvé teszi csekély mennyiségû, saját használatra szánt kábítószer birtok-
lása esetén a büntetôeljárás megszüntetését, amennyiben a kábítószerrel való 
visszaélést elkövetô személy az elsôfokú ítélet meghozataláig igazolja, hogy 
legalább hat hónapig tartó kábítószer-használatot érintô ellátásban vett részt. 
Az elterelés keretében - a kábítószer-használati probléma súlyosságától függôen, 
melynek megítélése egy ún. elôzetes állapotfelmérésen történik - három
fajta ellátás vehetô igénybe: megelôzô-felvilágosító szolgáltatás, kábítószer-
függôséget gyógyító kezelés, vagy kábítószer-használatot kezelô más ellátás. 
A TDI-rendszerbe a három ellátástípus bármelyikét igénybe vevô kliens jelen-
tésre kerül, azonban érdemes az elterelés keretében kezelést kezdôk adatait 
a nem elterelt kliensekétôl elkülönítve vizsgálni, tekintettel a két csoport keze-
lési igénye mögött meghúzódó alapvetô motivációbeli különbségre.

a büntetô-eljárás elkerülése érdekében, elterelés kereté-y 70%-a aA kliensek mintegyA ése érdekében, elte
sszes kezelést kezdô számának alakulását befolyásolta az be. Az össben lépett kezelésbeb mának alakulását befolyásolta az 
záférhetôségének változása, illetve a kábítószer-rendészeti ek, hozzlterelés feltételeineelt ása, illetve a kábítószer-rendészeti
és keretébenelterelékti-vitás is; a nem eakt 23 kezelést kezdô kliensek száma jóval kisebb kezdô kliensek száma jóval kisebb
ott. mutatoértékû ingadozást mmé

m elterelt, valamint az összes kezelésbe lépnemábra. Az elterelt, 22. öss ô kliens számának kliens szám
öttközöulása 2006-2013 kalaku

Forrás: OAC 2014b, elemezte: NFPF
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A kezelést kezdô kliensek szerhasználati jellemzôikezdô kliensek szerh

2006 és 2013 között az elterelés keretében kezelést kezddô klienssek túlnyomó több-b-2006 és 2013 között az elterelés
sége (mintegy 80%-a) kannabisz-használat kapcsán kerrült kezezelésbe, 10-15%-uuk sége (mintegy 80%-a) kannabisz
pedig stimuláns-használatához köthetôen. Az elterelt t kliennsek egyéb szereek edig stimuláns-használatához 
használatát elenyészô arányban jelölték meg. sználatát elenyészô arányban jelö
A nem elterelés keretében kezelésbe lépôk között is a kannnabissz-használók aránnya nem elterelés keretében kezelésb
volt a legmagasabb, ugyanakkor az eltereltekkel összehasonnlítvaa jóval alacsonyaabb: a legmagasabb, ugyanakkor az e
38% az elmúlt 8 év átlagában. A nem elterelés keretében kkezzelést kezdô kliennsek az elmúlt 8 év átlagában. A ne
szerhasználatában markáns változások láthatók 2009-tôl kezdôôdôen: az elsôdlegeesen sználatában markáns változások 
opiát-használók aránya a korábban jellemzô 25-30%-ról 2011--eet követôen 15%% alá sználók aránya a korábban jelle
csökkent, ezzel párhuzamosan a stimuláns-használók aránya 110-13%-ról 20% fölé ezzel párhuzamosan a stimulá
emelkedett, és egyidejûleg 10% fölé emelkedett az egyéb (más kaategóriába nem bbeso-t, és egyidejûleg 10% fölé emelk
rolható) szerek használata kapcsán kezelést kezdôk aránya is.ek használata kapcsán kezelést 

Az eltereltek körében a szerhasználati szokások változása kevéésbé volt látvánnyos, örében a szerhasználati szoká
bár ennél a csoportnál is megfi gyelhetô a stimulánsokhoz, illetve aaz egyéb szerekkhez ortnál is megfi gyelhetô a stimu
köthetô kezelési igény enyhe növekedése, valamint az opiátokkal öösszefüggô kezeelési gény enyhe növekedése, valami
igény enyhe szûkülése 2010 után.ése 2010 u

23. ábra. Az elterelés keretében (bal oldali ábra), valamint a nem elterelélés keretében (joobb eretében (bal oldali ábra), valami
oldali ábra) kezelésbe léppôô kliensek megoszlása (%) az elsnsek megoszlása (%) az ôdlegesen hhasznált szertíppus 
szerint, 2006-2013 között
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rekÚj pszichoaktív szere

zetten ilyen kategória hiányában, az új pszichoaktív  kifejezA TDI adatokban, A hiányában, az új pszichoaktív
on származékok, szintetikus kannabinoidok és egyéb új katinoerek (jellemzôen sze tikus kannabinoidok és egyéb ú
nálata mentén jelentkezô kezelési igény az elsôdlegesen hasznusú stimulánsok) típu zô kezelési igény az elsôdlegese

y „egyéb szerek” használatát megjelölô kliensek adatai vagy gyéb stimuláns” v„egy ználatát megjelölô kliensek ada
on. A heroin visszaszorulása és az új pszichoaktív szerek pár-omopján követhetô nyoalap lása és az új pszichoaktív szerek 
hazai kábítószerpiacon kihatott a kezelési igények alakulá-a amos elterjedése huza n kihatott a kezelési igények ala

és keretében kezelést kezdô kliensek körében 2009 és 2011 eléis. A nem elteresára ezdô kliensek körében 2009 é
sen heroin-használó kliensek aránya 27%-ról 12%-ra esett eseött az elsôdlegeközöt liensek aránya 27%-ról 12%-r
- korábban alig használt - „egyéb stimuláns” kategória aránya - a, miközben a -vissza ált - „egyéb stimuláns” kategór
%-ot. 2012-re az egyéb, klasszikus kategóriákba nem besorol-közelítette a 10%megk éb, klasszikus kategóriákba nem
nálók aránya is 10% fölé emelkedett, így elmondható, hogy szereket hasznható % fölé emelkedett, így elmond
elentkezô kezelési igény több mint 20%-áért vélhetôen új 012-2013-ban jea 20 igény több mint 20%-áért 

choaktív szerek voltak a felelôsek.pszichoaktív szerek voltak a felelôs
TDI adatok megerôsítik a kezelôhelyek azon beszámolóit, miszerint az új szerek A TDDI adatok megerôsítik a kez

asználói között nagyobb arányban fordul elô injektálás, gyakoribb az intenzív (napi hasasználói között nagyobb ar
vagy heti többszöri) szerhasználat, és a többi szerhasználó csoporthoz képest maga-vvagy heti többszöri) szerhv
sabb körükben a 20 év alattiak aránya is (ami a szerek használata kapcsán korábban 20 é
jelentkezô kezelési igényre is utal).zelés 24

24. Bôvebb információért lásd a 2014-es Éves Jelentés 5. fejezetét.24. Bôvebb 

gesen heroint, amfetamint, egyéb stimulánsokat és egyéb (más kategó-ábra. Az elsôdleg24. á mint, egyéb stimulánsokat és egy
ató) szereket használók arányának alakulása a nem elterelés keretében a nem besorolhariába lók arányának alakulása a nem e
sek körében, 2006 és 2013 közöttelést kezdô klienskeze és 

Forrás: OAC 2014b, elemezte: NFP
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25. A kezelésbe lépést megelôzô 30 napban jellemzô beviteli mód alapján. 
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Intravénás szerhasználatsz

Az elsôdleges szerüket jellemzôen injektálva fogyasztó kliiensek 20010 elôtt az összess Az elsôdleges szerüket jellemzôe
kliens 9-10%-át, a nem elterelt kliensek 24-25%-át tették ki.kliens 9-10%-át, a nem elterelt kl 25 20010 után, vélhetôenen 
a heroin hozzáférhetôségének csökkenésével összefüggégésben,  a nem eltereltetek heroin hozzáférhetôségének c
körében az intravénás szerhasználók aránya 20% alá csökkennt. rében az intravénás szerhasználók

Az új pszichoaktív szerek térnyerése nyomán az intravénás s szeerhasználók körébében új pszichoaktív szerek térnyerése
is megfi gyelhetô volt az elsôdlegesen használt szerek átrendezezôddése az elmúlt ötöt év gfi gyelhetô volt az elsôdlegesen 
során. 2010 elôtt az intravénás szerhasználók között több minnt 90%-ban heroinn- és 2010 elôtt az intravénás szerha
amfetamin-használók fordultak elô. 2009 és 2013 között az z eelsôdlegesen heroint min-használók fordultak elô. 200
injektálók aránya a korábban jellemzô 70%-ról 32%-ra esett vissza,a, míg az egyéb sttimu-aránya a korábban jellemzô 70%
lánsokat injektálók, valamint az egyéb szereket injektálók aránya 115%-ra, illetve 227%-jektálók, valamint az egyéb szer
ra emelkedett. A heroin visszaszorulásával a metadont vagy egyébb opiátokat injekttálók tt. A heroin visszaszorulásával a 
aránya is fokozatos emelkedést mutatott. 2013-ra az új típusú stimmulánsok térnyeerése ozatos emelkedést mutatott. 201
az amfetamint is utolérte: a szer részesedése a korábbi 25-30%-ról 113%-ra esett visssza. s utolérte: a szer részesedése a k

25. ábra. Intravénás szerhasználó kliensek megoszlása az elsôdleggesen használt szer ás szerhasználó kliensek mego
szerint (%), 2007 és 2013 között013 közöt

Forrás: OAC 2014b, elemezte: NNFPForrás: OAC 2014b, elemezte: 
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Opiát szubsztitúció

A fenntartó vagy detoxikációs céllal opiát helyettesítô kezelésben részt vevô 
kliensekrôl 2010-ig a Nyírô Gyula Kórház Drogambulanciája, 2011-tôl az 
Országos Addiktológiai Centrum gyûjtött adatokat26. Az OAC felé a szolgáltatók
által önkéntes alapon jelentett adatok szerint szubsztitúciós kezelésben évente 
mintegy 600-800 kliens részesült. Az elmúlt 4 évben a kliensek több mint 90%-a 
fenntartó kezelés keretében kapta helyettesítô szerét, a detoxikációs célú keze-
lések aránya 3 és 10% között alakult az egyes években. A fenntartó kezelések 
mintegy háromnegyedében metadont alkalmaztak, a detoxikációs célú kezelé-
sekben jellemzôbb volt a buprenorfi n-naloxon használata.
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liensekzelésbe lépô kliA kez 27kk szociodemográfi ai jellemzôiog7

keretében kezelésbe lépô kliensek megoszlása a fôbb szocio-em elterelés kA ne be lépô kliensek megoszlása 
mzôk tekintetében stabil képet mutat. Az elmúlt 8 évben kezelésbe mográfi ai jellemdem stabil képet mutat. Az elmúlt 8
, a kliensek túlnyomó többsége (85% fölött) rendezett szálláskö-ôket vizsgálva, lépô yomó többsége (85% fölött) r

ndelkezett, a rendezetlen körülmények között élôk aránya 10-14% ményekkel rendrülm ndezetlen körülmények között 
Az intézményi körülmények között (klinika, börtön) kezeltek zött alakult. Aköz yi körülmények között (klin

össze 1-3%-át tették ki évente. A kezelés megkezdésekor a kliensek kliensek mindöa k t tették ki évente. A kezelés m
ányada szüleivel élt együtt (45-49%). A kliensek között az egyedül egnagyobb hánleg ivel élt együtt (45-49%). A k
7 és 21% között változott, a (saját) gyermekkel együtt élôk aránya átla-élôk aránya 17 él zött változott, a (saját) gyerme
olt (ezen belül a gyermekét egyedül nevelô klienseké 1,7%). Az iskolai gosan 10% vog elül a gyermekét egyedül neve
tekintve, a kliensek között rendre 4% alatt maradt az alapfokú végzettséget  a kliensek között rendre 

el sem rendelkezôk aránya. Az általános iskolai végzettséggel rendelkezôk végzetségge ndelkezôk aránya. Az általáno
és 49% között alakult, és hasonló arányokon belül mozgott a középfokú aránya 42 é % között alakult, és hasonló a

égzettek aránya is (42-50%). A 2006 és 2013 között nem elterelés révén iskolát vég k aránya is (42-50%). A 200
be lépôk között felsôfokú végzettséggel 4-6% rendelkezett az egyes években.kezelésbe ôk között felsôfokú végzettsé

yetlen szociális mutató, ahol érdemi változás látható a TDI adatok alapján, Az egye n szociális mutató, ahol érd
unkaügyi státusz: a kezelést kezdô kliensek között fokozatosan emelkedett a mun aügyi státusz: a kezelést ke
unkanélküliek aránya, 2006 és 2013 között 30%-ról 45%-ra, és ezzel párhuza-a mu kanélküliek aránya, 2006 é

osan csökkent a rendszeresen foglalkoztatottaké.mossan csökkent a rendszeresen

26. A két különbözô adatgyûjtésbôl származó adatok idôsoros összehasonlításra csak korlátozottan alkal-2626. A két különbözô adatgyûjté26
masak a módszertani különbségekbôl adódóan: az új adatgyûjtésben egy kliens csak egyszer szerepel, míg lönb
a korábbi adatgyûjtési rendszer nem tette lehetôvé a kliensek több szolgáltatónál történô regisztrációjának ési re
szûrését. Az OAC felé az adatok jelentése a szolgáltatók által önkéntes alapon, havi gyakorisággal történik, AC felé
az adatok anonim, a TDI adatgyûjtésben is használt egyedi azonosítóval ellátott eset alapú adatok.anonim,
27. Az elterelésen kívül kezelést kezdôk TDI adatai alapján, az egyes kategóriákban a nem ismert vála-Az elterelé
szok kizárásával.zok kizárás
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Kábítószer-használók bentlakásos ellátásaálók bentla

Magyarországon a kábítószer-használók bentlakásos ellátásabítószer-használók bentlakásos e 28 egészségégügyi kasszábóól fi -
nanszírozott kórházi addiktológiai és pszichiátriai osztályokon, valamint t vegyes (egészséség-diktológiai és pszichiátriai osztály
ügyi és szociális) fi nanszírozású drogterápiás intézetekben történik. A két títípus nem különnül ozású drogterápiás intézetekben 
el tisztán egymástól, szabályozás és fi nanszírozás szempontjából sincs kkülön defi niálvva. yozás és fi nanszírozás szempo
A kórházi osztályok által nyújtott programok hagyományosan és jellemzôenen a pszichiátriaai tott programok hagyományosan 
és alkohol problémákkal küzdô betegek ellátására fókuszálnak, kábítószerer-használók el-l-ô betegek ellátására fókuszálnak
látása ezekben az intézményekben csak kismértékben jellemzô. A terápiás inintézetek nem mn csak kismértékben jellemzô. A
a hagyományos kórházi-egészségügyi intézményrendszeri keretek között mûmûködô, pszi-gyi intézményrendszeri keretek 
choaktív szerhasználók és viselkedési függôségekben szenvedôk többszörös kekezelési igé-függôségekben szenvedôk több
nyére hosszú távú, közösségi-együttéléses módon terápiás választ adó, jellemzôôen egyhá-s módon terápiás választ adó, j
zi, civil, illetve önkormányzati fenntartású szervezeti egységek.zervezet

A hazai drogterápiás intézetek mûködésének feltárását célzó kutatástárását 29 2009-ben kkészült 9-b
utoljára (Topolánszky et al 2009a,b). Ennek eredményei szerint a kutatás idôpontjátjában ményei szerint a kutatás idôpo
13 terápiás közösség mûködött az országban, az utolsó hozzáférhetô adatok alapján öösz-ó hozzáférhetô adatok alapján
szesen 353 ággyal. A kutatás szerint a terápiás programok hossza átlagosan 15 hónanap ok hossza átlagosan 15 hón

28. A bentlakásos ellátás (residential treatment) kifejezés ebben az esetben olyan terápiás és egyéb szolgálta-yan terápiás és egyéb szolgálta-
tásokat nyújtó kezelési modelleket és programokat fed, melyek bentlakásos elhelyezés keretében mûködnek. yezés
Ezek az ellátások egyszerre több típusú kezelési szükséglet kielégítését célozzák, összefüggésben a szerhasz-zefüg
nálattal, egészséggel, életminôséggel, és a szélesebb értelemben vett társas mûködéssel.l
29. A kutatás a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségének (MADRISZ) az adatfelvétel idején aktív terá- idején a
piás tevékenységet végzô (drogrehabilitációs) 13 tagszervezetére terjedt ki, a kutatásban az abban az évben bban az é
megalakuló Forrás Lelki Segítôk Egyesülete, Fordulópont Terápiás Intézet még nem vett részt.

26. ábra. A nem elterelés keretében kezelést kezdô kliensek megoszlásaa munkaügyi státusz nem elterelés keretébe
szerint (%) 2006 és 2013 között00

Forrás: OACC 2014b, elemezte: NFP
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z volt, ugyanakkor az ében ettôl az átlagtól eltérô, egyéni terápiás idôtávot határoztak esetek felé egyéni terápiás idôtáv
kapacitása a manifesztálódó kezelési igény tekintetében jónak intézetek kmeg. A drogterápiás m ó kezelési igény tekint

s intézetekben az év során ellátott kliensszám 3%-a (25 fô) volt ogterápiásbizonyult: a hazai drob ellátott kliensszám 3%-a (25 fô) volt 
nyenként átlagosan 2,1 fô). Az ágyak kihasználtsága 90 és 100% intézménktuálisan várólistán (iak Az ágyak kihasználtsága 90 és 100%

ézetek közül 5 volt koedukált, 7 csak férfi ak, 1 csak nôk számára  az intézözötti volt. 2009-ben köz ált, 7 csak férfi ak, 1 csak nôk számár
korú droghasználókat fogadott. Az intézetek jellemzôen nyitottak t fi atalkt elérhetô. 2 intézet volt dott. Az intézetek jellemzôen nyitott
s szükségletû csoportok irányába. Mindegyik nyitott volt a kisebb-eciálistak a különbözô spevolta ányába. Mindegyik nyitott volt a kise
többségük fogadott pártfogói felügyelet alatt állókat, kettôs diagnó-öntô tcsoportok iránt, döségi gói felügyelet alatt állókat, kettôs dia

ôzötteket, hajléktalanokat, illetve valamilyen viselkedési függôségben ertôzklienseket, HCV-fezisú lletve valamilyen viselkedési függôs
ználó anyákat a nôk számára hozzáférhetô 6 intézetbôl 5 fogadott. Az asznvedôket is. Droghaszenv ra hozzáférhetô 6 intézetbôl 5 fogad
kségletû csoportok számára azonban speciális szolgáltatást saját beval-üketek e speciális szüintéze a azonban speciális szolgáltatást saj

tottak. toszerint nem nyújtolásuk 

ben (10 intézetben) 25 fô alatti volt a befogadóképesség, a legkisebb 10 tézetek többségébAz int ô alatti volt a befogadóképesség, a 
mint 100 fô befogadására volt alkalmas.legnagyobb több fô, a l ár

gnagyobb hangsúllyal a csoportterápia, a foglalkoztatás terápia és a terápás ntézetekben a legnAz in a csoportterápia, a foglalkoztatás t
olt jelen a terápiás technikák közül. A 12 lépéses modell, a gyógyszeres össégi modell voközö echnikák közül. A 12 lépéses mo
ngelizáció kis hangsúlyt kaptak az intézetek átlagában. pia vagy az evangteráp súlyt kaptak az intézetek átlagában

letek alakulását tekintve, a ’80-as évek második felében elsôsorban szintetikus kezelési szükségleA ke ekintve, a ’80-as évek második feléb
yógyszerek) és természetes opiátok (máktea), valamint barbiturát származékok orfi n tartalmú gy(mo ermészetes opiátok (máktea), valam

erültek bentlakásos ellátásba a szerhasználók. A politikai fordulatot követôen gyasztásával kerfog ásos ellátásba a szerhasználók. A
heroin-függôség vált jellemzôvé az ellátottak körében. A ’90-es évek második gyre inkább a heg ég vált jellemzôvé az ellátottak k

ott az amfetamin-használók megjelenése a drogterápiás intézetekben. Az elmúlt felétôl fokozódofe amin-használók megjelenése a dro
nabisz-használók, és új pszichoaktív szerek fogyasztói kerültek egyre nagyobb években kannaé nálók, és új pszichoaktív szerek

ntlakásos intézetekbe, továbbá egyre nagyobb arányban jelentek meg viselkedési számban bent ntézetekbe, továbbá egyre nagyo
 küzdôk is. A Nemzeti Drog Fókuszpont által 2012-ben járó- és fekvôbeteg-ellátók, függôséggel k is. A Nemzeti Drog Fókuszpont á

rtalomcsökkentô szolgáltatások körében készített kvalitatív vizsgálat (Csák 2012) rávi-valamint árt sökkentô szolgáltatások körében 
ra, hogy az új pszichoaktív szereket, azon belül is elsôsorban a szintetikus katinonokat fo-lágított arra y az új pszichoaktív szereket, azo

k körében jellemzôen már néhány hónapos használatot követôen kialakul a kezelési igény. gyasztók ében jellemzôen már néhány hóna
tlakásos ellátók, köztük a drogterápiás intézetek is egyre nagyobb arányban találkoznak ilyen A bentla sos ellátók, köztük a drogterápiás

sekkel, akik jellemzôen fi atalabbak, mint a klienskör, illetve általános körükben a motiváció kliensekkel, akik jellemzôen fi atalabbak
nya, amely problémát jelent a rehabilitációs intézményeknek (Csák 2012).hiányya, amely problémát jelent a re



Kvalitatív információk az 
új jelenségekrôl

61

Az új pszichoaktív szerek megjelenésével a hazai kkábítószerppiacon olyan vál-choaktív szerek me
tozások indultak el, amelyeknél különösen fontos a kvvantitatív információkon túl ultak el, amelyekné
a kvalitatív vizsgálatok, a kis mintás kutatások, esetleírásook összegegzése. A szerváltáss a kvalitatív vizsgálatok, a kis min
jelenségével több kutatás is foglalkozott mind a rekreációós szerhhasználat (Kapitányy-jelenségével több kutatás is fogla
Fövény et al. 2011, Móró 2011, Tistyán et al. 2011), minnd az intravénás szerhaszsz-övény et al. 2011, Móró 2011, T
nálat (Csák et al. 2010, Rácz et al. 2012) területén.lat (Csák et al. 2010, Rácz et al. 

A Nemzeti Drog Fókuszpont felmérést készített a kezelôhhelyeek körében a 20010-emzeti Drog Fókuszpont felmé
ben (Horváth et al. 2011) és a 2011-ben tapasztalt legfoontoosabb változásookról Horváth et al. 2011) és a 20
(Csák 2012). A megkérdezett kezelôhelyek szinte kivétel nélklküül az új pszichoaaktív 2012). A megkérdezett kezelôhe
szerek, elsôsorban szintetikus katinon származékok térnyeréséétt említették legfoonto-elsôsorban szintetikus katinon s
sabb jelenségként ezekben az években. A szerváltás okaként eeelsôsorban a könnnyû nségként ezekben az években. 
hozzáférhetôség, illetve az alacsony ár említhetô, további sszempontként jeelent etôség, illetve az alacsony ár 
meg a szer (adott pillanatban) legális státusza, a kimutathatósáág hiánya, valaamint (adott pillanatban) legális státu
intenzívebb hatása is. Az elmondások alapján a heroin hozzáféérhetôsége és tisszta-hatása is. Az elmondások alapj
sága jelentôsen romlott 2010 közepén, amely az amfetaminok allacsony hatóannyag-n romlott 2010 közepén, amely
tartalmával párhuzamosan az új szintetikus szerek használatának tterjedését erôsítítette uzamosan az új szintetikus szer
az intravénás szerhasználók körében. A mefedron 2011. január eeleji betiltása uután, rhasználók körében. A mefedro
annak ellenére, hogy több szer is elérhetô volt a piacon, a szolgáláltatók beszámoolói gy több szer is elérhetô volt a 
alapján egyértelmûen az MDPV volt a következô szer, amelyet leegnagyobb aránány-n az MDPV volt a következô s
ban használtak a kliensek. Az MDPV betiltását követôen, 2012-bben és 2013-bban nsek. Az MDPV betiltását köv
a pentedron nevû szer volt a legjellemzôbb, de ezután az utcai elnnevezések váltto-olt a legjellemzôbb, de ezutá
zatossága miatt már nem volt egyértelmûen beazonosítható, a piacot t domináló szeer.olt egyértelmûen beazonosíth

A szolgáltatás típusa szerint megállapítható, hogy míg a tûcsere prorogramokban,, megállapítható, hogy míg a 
a járó-, illetve fekvôbeteg ellátóhelyeken és a rehabilitációs otthonokban egegyértelmûen elyeken és a rehabilitációs ottho
érzékelték a jelenséget, addig a partiszerviz típusú alacsonyküszöbû ártalommcsökkentô szerviz típusú alacsonyküszöb
programok számára kevésbé jelentett problémát a szintetikus katinonook haszná-ett problémát a szintetikus k
lata. A jelenség kiterjedtségét jól jelzi, hogy az új pszichoaktív szerek fogogyasztása hogy az új pszichoaktív sze
a szubsztitúciós kezelésben résztvevôk körében is érzékelhetô (Péterfi  2013,3, Csorba örében is érzékelhetô (Péterfi  
és Pataki 2014).

A kutatók az új pszichoaktív szerek 2010-es megjelenése óta leírták a szubjejektív egjelenése óta leírták a szu
és szomatikus hatásokat (MDPV-vel kapcsolatban lásd: Kalapos 2011, mefedronnnnal sd: Kalapos 2011, mefedron
kapcsolatban lásd: Kapitány-Fövény et al. 2013), és a klinikai tapasztalatok alapjáán linikai tapasztalatok alapjá
a lehetséges kockázatok is világossá váltak. Az összefoglaló tanulmányok, klinikai, i,ó tanulmányok, klinikai,i
szolgáltatói tapasztalatok (Andrássy 2013, Rácz és Bodrogi 2014, Szily 2012, Szily 014, 
és Bitter 2013) alapján markáns probléma, hogy a korábban használt klasszikus sze-nált k
rekhez képest mind a szintetikus katinonokat, mind a szintetikus kannabinoidokat annab
használók hamarabb kerülnek kapcsolatba az ellátórendszerrel, a fogyasztóknak ogyasztó
sokkal hamarabb okoz fi zikai és mentális problémákat a szerhasználat.
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i (2011) kutatást végeztek egy budapesti toxikológiai osz-unkatársai Demetrovics és mu k egy budapesti toxik
sei körében. A vizsgálatba 103 fôt vontak be, a páciensek tt pácienstály GHB mérgezetttá ba 103 fôt vontak be, a páciensek 

mentô szállította a kórházi osztályra. Az esetek 41%-ban 87 fôt megnagyobb részét, 8leg ázi osztályra. Az esetek 41%-ban
an emlékezetkiesés következett be. A mérgezés súlyossága ,4%-bazméletvesztés, 19,esz etkezett be. A mérgezés súlyosság

ben enyhe, további 13,5%-ban közepes volt, míg 5 személy yedébeesetek háromnegyaz e %-ban közepes volt, míg 5 szemé
mérgezést állapítottak meg. A szer leggyakoribb megjele-yos m9%) esetében súly(4,9 meg. A szer leggyakoribb megje

melyet italba keverve fogyasztanak. A használat motivációs ék, mi formája folyadénési ogyasztanak. A használat motivá
módosult tudatállapot megtapasztalása, a kikapcsolódás és  a yezôi sorrendbentény megtapasztalása, a kikapcsolód

 külvilágra irányuló fi gyelem szûkítése vagy gátlása voltak. A a ssülés, valamint felfri yelem szûkítése vagy gátlása vo
asztók negatív következményekrôl számoltak be, sorrendben a yanálat után a fogyhaszn zményekrôl számoltak be, sorren

dtság, levertség; erôtlenség, gyengeség; rossz hangulat és zava-ttkezôkrôl: fáradkövet ség, gyengeség; rossz hangulat 
adók 31,4%-a kizárólag  állandó partnerével létesített szexuális ttság. A válaszarodot g  állandó partnerével létesített

GHB-t használt, 22,9% alkalmanként más személyekkel is. A solatot, amikor kapcs 9% alkalmanként más személy
akár idegenekkel is kialakított szexuális kapcsolatot a szerhaszná-szadók 20%-a aválas alakított szexuális kapcsolatot a
exuális viselkedés kockázatos formájának tekinthetô.dején, ami a szelat id ockázatos formájának tekinthet



63

2004. január 1. óta a Nemzeti Drog Fókuszpont a Magyarorsszágon tapasztalt, ár 1. óta a Nemze
kábítószer-jelenséggel kapcsolatos trendeket és fejleméényeket öösszefoglaló rend-elenséggel kapcsola
szeres statisztikákkal, kvalitatív információkkal, és évess ország--jelentésekkel járulul szeres statisztikákkal, kvalitatív 
hozzá a Kábítószer és Kábítószer-függôség Európai Megfi ggyelôközözpontja (EMCDDAA) hozzá a Kábítószer és Kábítószer-
által végzett európai szintû elemzéshez. Tevékenységénekek ugyaancsak fontos részézét ltal végzett európai szintû elemz
képezi az európai szinten rendelkezésre álló kábítószerekkkkel éss kábítószer-hasznná-pezi az európai szinten rendelke
lattal kapcsolatos információ terjesztése nemzeti szinten.al kapcsolatos információ terjesz

A drogmonitorozás…ogmonitorozá

...az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függôség ópai Unió Kábítószer és Kábítós
Európai Megfi gyelôközpontja által harmonizált Megfi gyelôközpontja által 
folyamatos tevékenység, amelynek során különbözô s tevékenység, amelynek során 
intézményekben keletkezô adatokat, információt kben keletkezô adatokat, in
gyûjtenek össze, dolgoznak fel és szolgáltatnak nem-ze, dolgoznak fel és szolgáltatn
zeti és nemzetközi szervezeteknek, a kábítószer-etközi szervezeteknek, a kábí
probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával ásával, kezelésével és megoldá
kapcsolatos döntéseikhez. Amennyiben az infor-éseikhez. Amennyiben az in
mációk elemzésekor a korábbi helyzethez képest or a korábbi helyzethez kép
jelentôs változást tapasztalnak, felhívják arra a szak-asztalnak, felhívják arra a szak
emberek fi gyelmét.

...és hasznana

Az idôben rendelkezésre álló hiteles információ alapján olyan intézkzkedések hoz--hiteles információ alapján o
hatók, amelyek javítják a megelôzés hatékonyságát, csökkentik a a kábítószer-gelôzés hatékonyságát, csök
fogyasztás okozta ártalmak mértékét, illetve a kábítószer hozzáféérhetôségét. rtékét, illetve a kábítószer 
A kábítószer-helyzet pontos ismerete és a változások nyomon követésese lehetôvé e és a változások nyomon 
teszi a tudományosan megalapozott, bizonyítékon alapuló szakpolitikai dööntéseket, zonyítékon alapuló szakpolit
az intézkedések hatásának értékelését, így azok szükség esetén módosíthatótók, vagy y azok szükség esetén módo
újabbak vezethetôk be.

A Nemzeti Drog Fókuszpontról

A Drog Fókuszpont a
 kábítószer-problémával 
kapcsolatos információk 

központja. 
Kiemelt feladata a 

politikusok, döntéshozók, 
államigazgatási és terepen 

dolgozó szakemberek, 
valamint a szélesebb 
nyilvánosság hiteles 

tájékoztatása.
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A Nemzeti Drog Fókuszpont feladatai:

 Felméri és kielégíti a kábítószer-problémával és az arra adott társadalmi vála-
szokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi adat- és információigényeket. 

 A nemzetközi gyakorlattal harmonizált módon, más intézményekben kelet-
kezett adatokat gyûjt, dolgoz fel és értékel. Az összegzô jelentéseket, elem-
zéseket elérhetôvé teszi a szakemberek és a szélesebb nyilvánosság számára. 

 Az azonosított hiányterületeken adatgyûjtéseket, kutatásokat javasol, kezde-
ményez, esetenként végez.

 Biztosítja, és egyben aktívan közremûködik abban, hogy hazai és külföldi 
döntéshozók, szakemberek egyetlen helyrôl és a számukra megfelelô for-
mában elérhessék a magyarországi kábítószer-helyzetet jellemzô adatokat, 
információkat. 

 Részt vesz az EMCDDA, valamint a tagországok nemzeti fókuszpontjai háló-
zatának tevékenységében, és ennek keretében évente megküldi számukra az 
igényelt adatokat és jelentéseket.

 Szervezi és összehangolja, illetve módszertani támogatással segíti a hazai 
kábítószerügyi adatgyûjtést és az elemzést végzô szervezetek ilyen jellegû 
tevékenységét.

 Közvetíti az európai adatokat, elemzéseket a hazai döntéshozók és szak-
emberek számára, fordítja és magyar nyelven terjeszti a nemzetközi bevált 
gyakorlatokat és az evaluációs módszereket a kábítószer-probléma minden 
területén (prevenció és egészségfejlesztés, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentés 
stb.). 

 Az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos információáramlás, a Korai 
Jelzôrendszer mûködtetôje. 

 Tudományos és oktatói tevékenységet folytat a kábítószerügyi adatgyûjtés 
fejlesztése és a kábítószer-probléma jobb megértése érdekében.
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A Nemzeti Drog Fókuszpont honlapjaDrog Fókuszpont ho

A Nemzeti Drog Fókuszpont a döntéshozók és a szakeemberek hatékony tájékoz-z-A Nemzeti Drog Fókuszpont a 
tatása érdekében honlapot mûködtet, melyen magyarul és angogolul is közreadja aa tatása érdekében honlapot mûkö
különbözô szakterülethez kapcsolódó adatokat, informácciókat éés elemzéseket, íggy ülönbözô szakterülethez kapcso
az Éves jelentéseketÉves jelentés  és egyéb kiadványokatd . Az egyes szakakterülletekhez tartoznakk a 
kapcsolódó dokumentumokat, módszertani útmutatókat, liinkekket, illetve a Tényyek csolódó dokumentumokat, mód
és számok összeállításokat tartalmazó oldalak is. zámok összeállításokat tartalmaz

A kábítószer-problémához kapcsolódó jogszabályokat a külöönbbözô szakterülettetek tószer-problémához kapcsolódó
szerint adjuk közre a folyamatosan frissülôadjuk közre a folyamatosan fris Jogtárunkban. Muunnkánk során gyaakran 
találkozunk idegen szakkifejezésekkel, melyeket igyekszünk mamaagyarosítani, eseetleg nk idegen szakkifejezésekkel, m
a használatát egységesíteni, tartalmukat az olvasók részére meggmagyarázni. AA leg-tát egységesíteni, tartalmukat a
fontosabb defi níciókat angolul és magyarul is összegyûjtöttük efi níciókat angolul és magyarul Foogalomtárunkbaan. 
http://drogfokuszpont.hu/ uszpont.hu

Tények és számokok

A fontosabb statisztikákat és értelmezéseket ztikákat 
a sajtó és a tágabb olvasóközönség számára olvasókö
röviden, könnyen áttekinthetô módon kérdés-kinthetô 
felelet formájában gyûjtöttük össze atöttük ös Tények 
és számok oldalon. Az Éves jelentések alapján es jelenté

j gy j y

minden szakterülethez készül ilyen tematikus, ül ilyen 
több év adatát felölelô áttekintés, mely elérhetô és, mely
magyar és angol nyelven is.  
http://drogfokuszpont.hu/tenyek-es-szamok/ -szamok

Éves jelentés a magyarországi 
kábítószer-helyzetrôl

A kábítószerrel összefüggô szakterületek mind-
egyikére kiterjedô adatgyûjtés és elemzés ered-
ménye az EMCDDA részére megküldött Éves 
jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetrôl az EMCDDA számára. Az Éveves MCDDA számára. Az Éve
jelentés szöveges része, valamint a kitöltött ún. Fonte standard adatgyûjtô táblázatok, k,rd adatgyûjtô táblázatok,k
illetve strukturált kérdôívek Magyarország kábítószer-helyzetérôl adnak pontos képet. ôl ad
A Jelentés minden évben november 1-tôl nyilvános, elérhetô magyar és angol mag
nyelven.

Szakterületek
Kábítószer-politika, stratégia
Társadalmi költségek 
Populációs vizsgálatok
Prevenció
Problémás kábítószer-fogyasztás
Kezelés – ellátás
Fertôzô betegségek
Ártalomcsökkentés
Halálozás
Kábítószer bûnözés
Börtön
Kábítószerpiac
Korai Jelzôrendszer 
 (Új pszichoaktív szerek)
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s 2012 között tematikus összeállítások kísérték változa-ket 2004 ésAz Éves jelentések összeállítások kísér
tos témákban. At mákKiemelt témKi a kábítószer-probléma valamely szûkebb szakterü-ma valamely szûkeb

ták be (pl. gyermekvédelem, nemek közti különbségek, n mutattáetét részletesebbenle elem, nemek közti különbségek, 
 piac, közkiadások, kezelési irányelvek stb.) A Kiemelt nnabisz uprenorphine, kanbu zelési irányelvek stb.) A Kiemelt

ént angol és magyar nyelven is megjelentek.részekémák a Jelentések rétém lven is megjelentek.
eves-jelentesek/nt.hu/ep://drogfokuszponhttp

tálja Portávált Gyakorlatok PBevá

A Portálonk Pevált GyakorlatokBe  a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyíté-delkezésre álló tudományos bizo
tásra a prevenció, a kezelés, az ártalomcsökkentés és a társadal-atákerülnek bemutakok k elés, az ártalomcsökkentés és a t

etén, az európai kontextusra koncentrálva. Az oldal az EMCDDA eteintegráció terülemi re usra koncentrálva. Az oldal az E
ának fordítása, annak érdekében, hogy az ott összegyûjtött tudás practice portáljáBest p érdekében, hogy az ott összegyû
lérhetô legyen.yar nyelven is elmagy
nt.hu/bevalt-gyakorlatok-portalja///drogfokuszponhttp:/ ato

evélHírle

levelünkHírl den hónapban beszámol a Nemzeti Drog Fókuszpont és az mind beszámol a Nemzeti Drog 
tosabb híreirôl, újdonságairól, benne az új kiadványokról, szakmai CDDA legfontoEMC újdonságairól, benne az új kia

onferenciákról. Fókuszban rovatunk valamelyik hírhez kapcsolódó-álkozókról, kontalá Fókuszban rovatunk valamely
kát mutat be. A hírlevél 2012-tôl UPSZ állandó rovattal egészült ki,  egy statisztikáan A hírlevél 2012-tôl UPSZ álla
choaktív szerekkel kapcsolatos aktualitásokról tájékoztat. A hírlevelet mely az új pszicme ekkel kapcsolatos aktualitások

ként küldjük a feliratkozottaknak, a korábbi számok elérhetôk honla-pdf mellékletképd a feliratkozottaknak, a koráb
archívumában. punk hírlevél ap ba

kuszpont.hu/hirlevel-2/http://drogfokh hu/

ortálTûcsere po

zeti Drog Fókuszpont 2008 óta önálló portált mûködtet a tûcsere adatgyûjtés A Nemze og Fókuszpont 2008 óta öná
ajtására, az adatgyûjtésben egyéni együttmûködési megállapodások alapján végrehaj ára, az adatgyûjtésben egyé

en hazai tûcsere szolgáltató részt vesz. A minden hazai tûcsere szolgáltató rés Tûcsere portál rögzíti a kliens- és 
rgalmi adatokat, beszerzési forrásokat stb. és lehetôvé teszi a szervezeteknek a tûforgalmi adatokat, beszerzési fo

át és az országos statisztikák megismerését felhasználóbarát módon. A Nemzeti sajátt és az országos statisztikák
Drog Fókuszpont az adatokat minden évben ún. tûcsere jelentés formájában teszi DroDrog Fókuszpont az adatok
közzé. A számadatok interpretalása és további szakmai kérdések megvitatása céljá-köközzé. A számadatok intekö
ból minden tavasszal országos szakmai találkozót is tartunk a szervezetek számára. szal 
A portál csak regisztrált felhasználók számára elérhetô.regisz
http://drogfokuszpont.hu/tucsere/gfokus
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Saját adatgyûjtések, kutatásokyû

Az azonosított adatgyûjtési hiányterületeken szükség szerrint, leheetôségeinkhez mér-r-Az azonosított adatgyûjtési hiány
ten rendszeres adatgyûjtéseket indítottunk vagy kutatást t kezdemményeztünk. Rendd-ten rendszeres adatgyûjtéseket in
szeres saját adatgyûjtést végzünk az alábbi területeken: káábítószzer árak, új pszichoho-zeres saját adatgyûjtést végzünk a
aktív szerek online kereskedelme, tûcsere forgalmi- és kliliens aadatok, partiszervviz. tív szerek online kereskedelme, 
Feltáró kutatásokat végeztünk egyebek mellett a következzô témmákban: kezelés--el-táró kutatásokat végeztünk egye
látás és egyéb válaszlépések a börtönökben, fertôzô beteegséggek a börtönökbben, és egyéb válaszlépések a bör
szubsztitúciós kezelés kvalitatív kérdései, új pszichoaktív sszeerek kihívásai azz el-ztitúciós kezelés kvalitatív kérd
látórendszerben, kábítószer-használó várandós nôk ellátásasa, kannabisz piacc és dszerben, kábítószer-használó 
termesztés. té

Jogszabályi háttéri h

A Nemzeti Drog Fókuszpont feladatait alapvetôen két jogszabály határoozza meg:g Fókuszpont feladatait alapvetôen
28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a magyar Nemzeti Kábítóószer Adatgyûjttô és I. 28.) Korm. rendelet a magy
Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos eegyes kérdésekrrôltó Központ feladatainak ellátás
11/2004. (II. 28.) ESZCSM rendelete a magyar Nemzeti Kábítósószer Adatgyûjtôtô és 8.) ESZCSM rendelete a magya
Kapcsolattartó Központ mûködésérôl, feladat- és hatáskörérôlözpont mûködésérôl, feladat- 

Nyomtatott kiadványainknk

Nyomtatott kiadványaink ingyenesek, példányszám függvényében irorodavezetônktôôl ngyenesek, példányszám függ
megrendelhetôk. Az alábbi kötetek elektronikus formátumban is elérhetôk k honlapunkon.n. etek elektronikus formátumban 
http://drogfokuszpont.hu/kiadvanyok/ yo

Európai drogprevenciós minôségi standardokgi stand
Összefoglaló: Fertôzô betegségek megelôzése és kontrollja az intravévénás szer-megelôzése és kontrollja az
használók körében
Fertôzô betegségek megelôzése és kontrollja az intravénás szerhasználók kkörébenollja az intravénás szerhaszná
Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírusheepatitis ztók körében végzett HIV, víru

g g g jj

és egyéb fertôzések szûréséhez
Internet alapú beavatkozások a kábítószer-probléma kezelésébenléma 
Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez – Kézézi-lésének értékeléséhez – Kéz

p p

könyv kutatóknak és szakembereknek
Kézikönyv drogprevenciós beavatkozások tervezéséhez és értékeléséhezés ér
Új pszichoaktív szerek korai jelzôrendszere – Mûködési útmutatómutató

y gp

Kábítószer-használat az Európai Unióban: jogalkotási megközelítésekelítése
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ványainkElektronikus kiadv

elektronikus formátumban érhetôk el:yok csak eAz alábbi kiadványoA a
ós minôségi standardok: rövid útmutatóevenciósEurópai drogpre rö
programok tervezéséhez és értékeléséhez – Kézikönyvnciós pEszköztár preven z és értékeléséhez – K

erek számáraemberprevenciós szake

letmzetközi képviselNem

Magyarországot az európai drogmonitorozó ügynökség, az Maánk képviseli MIrodá ópai drogmonitorozó ügynök
g fókuszpontok nemzetközi hálózata (Reitox) munkájában. A g DDA és a drogEMC tközi hálózata (Reitox) munká
nka során nemcsak beszámolunk a hazai helyzetrôl, hanem solattartási munkapcs beszámolunk a hazai helyzetrô
eszünk az európai adatgyûjtési rendszerek formálásában is. értôként részt veszaké atgyûjtési rendszerek formálásá
ára végzett munka mellett több nemzetközi szervezet (pl. ENSZ/MCDDA számáAz EM mellett több nemzetközi szervez
ábítószer-problémával kapcsolatos megkeresését, a hazai kábító-ODC, WHO) káUNO val kapcsolatos megkeresését, a
csolatos adatigénylését is támogatjuk. -helyzettel kapcszer- lé

fontos partnere, az ECDC és az Europol rendszeresen felkéri iro-EMCDDA két fAz E z ECDC és az Europol rendsze
t elôadások, tájékoztatók tartására. k munkatársaitdánk ko

ndszeres szakértôi találkozói:EMCDDA renAz tô

miológiai indikátorok éves szakértôi találkozói: Drogepidem kátorok éves szakértôi találkoz
ós vizsgálatok, Kezelés-ellátás, Fertôzô betegségek, Halálozás,    Populáció ok, Kezelés-ellátás, Fertôzô be

kockázatú szerhasználat  Magas ko ze
ökkentéssel kapcsolatos indikátorok szakértôi találkozói: Kínálatcsö el kapcsolatos indikátorok sza

ószerpiac, Kábítószer-bûnözés Kábítós  K
elzôrendszer európai hálózata találkozójaKorai Je dszer európai hálózata találko

apcsolattartói szolgálat hálózata találkozójaJogi ka attartói szolgálat hálózata talá
gprevenció és Bevált gyakorlatok támogatása szakértôi találkozóDrogp nció és Bevált gyakorlatok tá
ti találkozók (példaként):Eseti álko

Új pszichoaktív anyagok, Költségvetési kiadások, Hepatitis fertôzött  Ú pszichoaktív anyagok, K
p

betegek kezelése, Droghasználat és börtön, Drogpolitikák, Drogkereskedelem etegek kezelése, Droghaszn
A drog fókuszpontok vezetôinek értekezletei AA drog fókuszpontok vezetô
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Partnereink

A Nemzeti Drog Fókuszpont jellemzôen más intézményekkben keleetkezett adatokat éss A Nemzeti Drog Fókuszpont jelle
kutatási eredményeket gyûjt, dolgoz fel és értékel, emellett t pedig kkiegészítésként, a hihi-kutatási eredményeket gyûjt, dolgo
ányterületek feltérképezésére saját adatgyûjtéseket és eseti i vizsgáálatokat indít. Enneek nyterületek feltérképezésére saját
megfelelôen munkánk során nagyban támaszkodunk partnneri háálózatunk munkájájá-egfelelôen munkánk során nagyb
ra, adataira. Az európai kontextus közvetítésével, a különfélele móódszertani útmutatatók adataira. Az európai kontextus kö
és bevált gyakorlatok fordításával, terjesztésével pedig mi is igyekszünk támoggat-evált gyakorlatok fordításával, t
ni, segíteni partnereink munkáját. Támaszkodunk a minisztéériuumokra (EMMI, KKIM, gíteni partnereink munkáját. Tá
BM) a különféle államigazgatási intézményekre és hatóságokkraa (BVOP, LÜ, ORRFK, különféle államigazgatási intézm
BRFK, BSZKI, EEKH, ISZKI, NAV, ÁNTSZ, OTH, OEK, OEFI, OEOEP, OBB stb.), a hhazai SZKI, EEKH, ISZKI, NAV, ÁNTS

g g y gg g

egyetemekre és kutatóhelyekre (SE, BCE, ELTE, MTA, OKRI). Az z adatgyûjtések során ekre és kutatóhelyekre (SE, BCE,
támogatásban és együttmûködésben részesülünk a kábíttószerügyi szakkmai ban és együttmûködésben 
szervezetektôl (OAC, NDI), a civil szervezetektôl és ernyôszervezeetektôl (MADÁSZZSZ, tôl (OAC, NDI), a civil szervezete

g gy gygy

MADRISZ, MAT, ÁSZ) és a terepen dolgozó szolgáltatóktól. A teljesség igéénye MAT, ÁSZ) és a terepen dolgo
y

nélkül felsorolt szervezetek támogatása nélkül munkánk nem leehetne érvényees és t szervezetek támogatása nélk
eredményes. 

Rendezvények

Rendszeres szakmai találkozók lálkozók 

A Nemzeti Drog Fókuszpont rendszeresen szervez szakmai találkozzókat a kábítóó-ont rendszeresen szervez sza
szerügyi adatgyûjtésben részt vevô szakemberek számára munkájuk ttámogatása ésés zt vevô szakemberek számára
az adatgyûjtés fejlesztése érdekében. Ágazat-specifi kus, kisebb létszázámú szakmai ai ekében. Ágazat-specifi kus, ki

gy gy j j g

egyeztetéseket folyamatosan szervezünk vagy látogatunk államigazgatáási szereplôk rvezünk vagy látogatunk álla
és a terepen dolgozó szolgáltatók részvétele mellett. észvétel

Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértôi szemmel ai igazságügyi szakértôi szem

A Korai Jelzôrendszer hálózat tagjai és igazságügyi vegyész- és orvosszazakértôk gazságügyi vegyész- és orvo
részvételével minden év végén szakmai találkozót tartunk az új pszichohoaktív alálkozót tartunk az új psz
anyagokkal kapcsolatos ismeretek (EDND), jogi vonatkozások, laboratóriummi ki-gi vonatkozások, laboratóriu
mutatás és a halálozás témakörében. 
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s szakmai találkozójaáltatók évesTûcsere szolgál

érdéseinek és egyéb, a tûcsere, az intravénás szerhaszná-yûjtés kéA tûcsere adatgy ûcsere, az intravénás szerhaszná-
bbá az utcai szociális munka témájában minden év tava-i, továblat és kockázatai unka témájában minden év tava-
ót szervezünk, melynek keretében az adott évben jelentett álkozószán szakmai talá keretében az adott évben jelentet
tárgyalásra kerülnek.  megtátûcsere adatok is 

gáltatói fórumzolgáTDI fejlesztés - szT

ndikátor (TDI) adatgyûjtés keretében kapcsolatban vagyunk a InA Kezelési Igény A tés keretében kapcsolatban vagy
bulanciákkal, kezelôhelyekkel. Munkájuk támogatása érdeké-buagyobb drogamna yekkel. Munkájuk támogatása 

datgyûjtési szakmai kérdésekhez, fejlesztésekhez illetve bôvebb daen, bizonyos adbe désekhez, fejlesztésekhez illetve
énylô új jelenségek értelmezéséhez kapcsolódóan rendezünk magyarázatot igém rtelmezéséhez kapcsolódóan 
t, találkozókat. megbeszéléseket,m

rendezvények, konferenciákyobb szakmai rNagy fer

ókuszpont eseti jelleggel nagyobb szabású konferenciát, szakmai emzeti Drog FóA Ne elleggel nagyobb szabású konf
z vagy szerepet vállal Magyarországra érkezô nemzetközi esemé-lkozót szervez talál vállal Magyarországra érkezô n
ítószer-problémával kapcsolatban. ek során a kábítnye áv

programok tervezése és értékelése (2013)Prevenciós p vezése és értékelése (2
oject Meeting (2013) ESPAD Proj (2
rkshop: Tapasztalatcsere az új pszichoaktív szerekkel Reitox wor asztalatcsere az új pszichoakt

tos adatgyûjtési kihívásokról (2012)kapcsolato jtési kihívásokról (2012
r Drogok Konferencia (2011)Designer Ko

át-függôk szubsztitúciós kezelése – adatgyûjtés, Az opiát szubsztitúciós kezelése – ada
mai protokollok (2010)szakma ko
acedón kábítószerügyi delegáció fogadása (2007)A mac kábítószerügyi delegáció fog

CDDA Reitox Academy – Media Relations (2005)EMC A Reitox Academy – Media Re
 alacsony-küszöbû szolgáltatók és a TDI rendszer (2005)Az a sony-küszöbû szolgáltatók é

Drogmonitorozási Fórum (2004)Dr monitorozási Fórum (2004)
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A kiadványban hivatkozott kutatások, adatgyûjtések bôôvebb beszzámolói elérhetôk ban hivatkozott kuta
a Nemzeti Drog Fókuszpont az EMCDDA számára készüzülô Éves JJelentéseiben.Drog Fókuszpont az 
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