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Az EWS-en keresztül jelentett új pszichoaktív 

anyagok (EU) 

Forrás: EMCDDA 2014-12-08 
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HU: 



• 100 ÚPSZ hivatalos bejelentése érkezett eddig 2014-ben az EWS-en keresztül. 

 

• katinonok: 31 (pl: clephedrone, 4F-α-PVP, MDPHP) 

• szintetikus kannabinoidok: 29 (pl: MN-18, NM-2201, 5F-APP-PICA) 

• egyéb: 13 (pl: adrafinil, modafiendz, methylmethaqualone) 

• fenetilaminok: 9 (pl: 6-bromo-MDMA, 3,4-MDPA) 

• triptaminok: 5 (pl: MET, DALT) 

• opioidok: 5 (pl: Acetylfentanyl, W-18, Tramadol) 

• benzodiazepinek: 4 (pl: flubromazolam, meclonazepam) 

• arylalkylaminok: 3 (pl: 2-APB, 2-EAPB) 

• arylcyclohexylamin: 1 (5-APB NBOMe) 

 

• 81 ÚPSZ hivatalos bejelentés 2013-ban: 

 

• fenetilaminok (14), triptaminok (1), piperazinok (1), katinonok(7), szintetikus kannabinoidok (29), 

arylcyclohexylamin (1), aminoindanok (1), piperidinek and pyrrolidinek (1), arylalkylaminok (7), 

benzodiazepinek (2), opioidok (5) és egyéb(12) 

Az EWS-en keresztül jelentett új pszichoaktív 

anyagok (EU) 



Adatforrások 

  

    

Nyilvános 

 

 

 

 

Kutatás  NFP, ENU 

 

Internet, média, szerhasználók 

kutatás; 

tesztvásárlás; 

szennyvíz-

vizsgálat 

ellátórendszer; 

büntető-

igazságszolgáltatás 

igazságügyi  

szakértők 



• továbbra is a Tanács 

2005/387/IB 

Határozata alapján 

• az EMCDDA által 

kialakított módszer 

mentén 

 

EU-s kockázatértékelés 



2014-ben kockázatértékelt anyagok 
1. 25I-NBOMe (phenethylamine hallucinogén)                

2. MDPV (katinon stimuláns)  

3. AH-7921 (szintetikus opioid)                                

4. Methoxetamine (arylcyclohexylamine dissociative) 

5. 4,4’-DMAR (aminorex származék, stimuláns) 

6. MT-45 (szintetikus opioid) 



• egyre több információ a hozzáférhetőségről 

• valamennyi adat a szerhasználatról, de inkább 

speciális populációkról, pl.: 
» kezeltek  

» online szerhasználói survey-k 

• egyre több bejelentés halálesetekről  

• korlátozott információ az akut toxicitásról 

(toxicovigilance – sürgősségi események) 

Inputok az EU-s 

kockázatértékeléshez 

nem feltétlenül  

szer specifikusak,  

önbevalláson alapulnak 



• heroin helyettesítésére 

• pl: AH-7921, carfentanil, ocfentanil, W-15 

• egyes vegyületek extrém potenciája (fentalnilok) 

 

Új kockázat: szintetikus opioidok 



 új formátum 

 új eszközök 

 kapcsolódó anyag (POD) 

Európai Kábítószer-jelentés 2014 



EDND újratervezése 



• új tanácsi határozat 

 

• Drogstratégia – akcióterv 

 

2015… 



 

Köszönöm a figyelmüket! 
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http://www.drogfokuszpont.hu 


