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A Nemzeti Drog Fókuszpont 

A drogmonitorozás európai 
intézményrendszerének hazai központja 

 

Küldetésünk: 

 Más intézményekben keletkező adatokat, 
információkat gyűjtünk, dolgozunk fel és 
szolgáltatunk hazai és nemzetközi 
szervezeteknek a kábítószer-probléma 
feltárásával és megoldásával kapcsolatos 
döntéseikhez 

 



A Nemzeti Drog Fókuszpont 

Feladataink: 
• Felmérni a kábítószer-probléma és az arra adott 

társadalmi válaszokkal kapcsolatos hazai és 
nemzetközi adat- és információigényeket.  

• A nemzetközi gyakorlattal harmonizált módon más 
intézményekben keletkezett adatokat összegyűjteni, 
feldolgozni és értékelni.  

• Biztosítani, és egyben aktívan közreműködni abban, 
hogy a hazai és külföldi döntéshozók, szakemberek 
egyetlen helyről és a számukra megfelelő formában 
elérhessék a magyarországi kábítószer-helyzetet 
jellemző adatokat, információkat.  



A Nemzeti Drog Fókuszpont 

Feladataink: 

• Részt venni az EMCDDA, valamint a tagországok 

nemzeti fókuszpontjai hálózatának (Reitox) 

tevékenységében. 

• Szervezni és összehangolni, illetve módszertani 

támogatással segíteni a hazai kábítószer-adatgyűjtést.  

• Adatgyűjtéseket, kutatásokat javasolni az adatok, 

információ gyűjtéséhez és feldolgozásához kapcsolódó 

módszertan területén.  

 



EMCDDA 

• European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction 

• Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelő Központja 

• Feladatai: 

– A meglévő adatok összegyűjtése és elemzése 

– Az adatok összehasonlíthatóságához szükséges 

módszerek fejlesztése 

– Az adatok és információk terjesztése 

– Az EU intézményeivel, a nemzetközi partnerekkel és 

a nem EU-országokkal való együttműködés 



Szakterületek 

• Kábítószer-politika, stratégia 

• Populációs vizsgálatok  (KI) 

• Prevenció 

• Problémás kábítószer-fogyasztás  (KI) 

• Kezelés  (KI) 

• Kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző 
betegségek  (KI) 

• Kábítószer-fogyasztással összefüggő 
halálozás  (KI) 

• Kábítószer-bűnözés 

• Kábítószerpiac 

• Korai Jelzőrendszer 
 



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

 

Önbevalláson alapuló adatgyűjtések 

 lakossági adatfelvételek – populációs vizsgálatok 

 kezelési adatgyűjtés – TDI adatok 

 problémás szerhasználati mintázatok  

• tűcsere kliens adatok 

• (mérgezések, pszichiátriai komorbiditás) 

 kábítószer árak 
 

Toxikológiai analízis áll rendelkezésre 

 szubsztanciák elemzése – lefoglalási adatok – BSZKI adatok 

 biológiai minták elemzése – igazságügyi hatósági eljárások, 

halálozási adatok – ISZKI OTI adatok 
 

 

 



Szerhasználati mintázatok 

Két alapvető mintázat, szóhasználat: 
 

 Designer stimuláns használat 

 (hasonló a korábbi amfetaminhasználathoz) 

 Szippantás, tabletta/kapszula, injektálás 

 Rekreációs és problémás szerhasználat 

 Kémiailag talán stabil helyzet – kristály, zene 

 Intravénás szerhasználat következményei (OD, DRID) 
 

 Szintetikus kannabinoid (receptor agonista) használat 

 „Bio” vagy „herbál” elszívása 

 3. generációs anyagok (EU-ban is élen járunk) 

 Változatosabb piac, anyagok 

 Nagyon potens, nehezen adagolható szerek  

 Túladagolás, akut pszichózis, függőség 

 Eufória vagy inkáb stoned?  

 Változatos társadalmi csoportok 

 Másodlagos szer? Politox mintázatok?  

 Kannabiszhasználat „füvezés” szociális elfogadottsága? 



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

Forrás: Kábítószer árak adatgyűjtés: NFP 2016; NFP Éves jelentés 2016 



Lakossági felmérések (GPS) 

 

 

  EMCDDA standardoknak megfelelő nagymintás adatfelvétel 

 

 

 OLAAP 2105 

 ESPAD 2105 

 

 



A szerenkénti életprevalencia értékek a 18-64 éves, 

és a 18-34 éves populációban, 2015-ben 

 

Forrás: Paksi et al. 2015, NFP Éves jelentés 2016 



Szerenkénti életprevalencia értékek a 9-10. évfolyamon 

tanuló diákok körében 2015-ben (%) 

 

Forrás: Elekes 2016, NFP Éves jelentés 2016  



A tiltott szerfogyasztás életprevalencia értékének 

változása a 16 éves diákok körében 1995-2015 között (%) 

Magyarországon és európai átlagban 

Forrás: ESPAD jelentés  

http://www.espad.org/report/situation/illicit-drug-use


Szercsoportok szerinti bontás: kannabiszt és 

szintetikus kannabinoidokat fogyasztók 
A kannabisz-használat életprevalencia értékének változása 2001-2015 között a 18-53 éves népességben 

 

Forrás: Paksi et al. 2015, NFP Éves jelentés 2016 

A kannabisz-használat életprevalencia értékeinek változása 1995-2015 

között a 16 éves tanulók körében 



Szercsoportok szerinti bontás: stimulánsokat 

és szintetikus katinonokat fogyasztók 
A különböző hagyományos stimulánsok életprevalencia értékének változása 2001-2015 között a 18-53 éves népességben 

A különböző stimulánsok életprevalencia értékeinek változása 1995-

2015 között a 16 éves tanulók körében 

Forrás: Paksi et al. 2015, NFP Éves jelentés 2016 

Forrás: Elekes 2016, NFP Éves jelentés 2016 



Kezelési Igény Indikátor (TDI) 

 

 

  EMCDDA indikátor - 2006 óta évenkénti aggregát adatgyűjtés a 

kezelésbe lépő kliensekről  

 

 Országos Addiktológiai Centrum az adatgyűjtés koordinátora, a 

Nemzeti Drog Fókuszpont az adatok feldolgozója, elemzője 
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Kezelési igények számának alakulása a jelentési kategóriák alapján, ill. a 

három „egyéb szerekre” utaló kategória összevontan 2007-2015 között 



Kezelési adatok  

Következtetések:  

 Összes kezelésbe lépő kliens száma nem változott, eltereltek aránya nem 

változott  

 Összes kezelt mintegy fele valamilyen UPSZ miatt lép kezelésbe 

 A kliensek jelentős része 60-70%-a elterelés miatt lép kezelésbe, az UPSZ-os 

kliensek fele is 

 A nem elterelt kliensek 60%-a korábban még nem járt kezelésben  

 Designer stimuláns és a szintetikus kannabinoid használók jól elkülönülnek 

 Az UPSZ szerhasználó a „rokon” szer használójára hasonlít 

 Szerhasználat gyakoriságában nem látszik lényeges különbség, kb 70% napi 

vagy heti 4-6 alkalommal fogyasztja az elsődleges szerét (nem elterelt) 

 Szintetikus kannabinoid miatt kezelésbe lépő kliens sokkal fiatalabb mint a 

kannabisz miatt kezelésbe lépő 

 Szintetikus kannabinoidok miatti pszichiátriai / sürgősségi ellátási igények 

jelentősen megnövekedtek  
 

 

  



 

 

Tűcsere programok forgalmi és kliens adatai 

 

 

 

 

 Nemzeti Drog Fókuszpont önálló évenkénti adatgyűjtése minden hazai 

tűcsere program részvételével  

 

 Forgalmi adatok, működési adatok  

 

 Kliens adatok   



Szertípus szerinti megoszlás (2011-2015) 
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Szertípus szerinti megoszlás – UPSZ (2015) 
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(N= 2818 fő) 

 



Tűcsere - kliens adatok (2015)   
K

lie
n

s
 a

d
a

to
k
 

▪ 26 szervezet (minden szervezet) 

▪ N= 3415 

▪ Nők aránya: 25%  (2014: 23%) 

▪ Korcsoport és szertípus szerinti megoszlás  (N= 2895):  

 



Az elsődlegesen valamilyen új pszichoaktív szert injektáló kliensek korcsoport 

és lakóhely szerinti megoszlása 2015-ben (%)  
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A tűcserébe járó kliensek elsődlegesen injektált szer és lakóhely szerinti 

megoszlása (%) 

K
lie

n
s
 a

d
a

to
k
 



Tűcsere programok forgalmi és kliens adatai  

 

Következtetések:  

 Csökkenő forgalmi adatok mellett csökkenő kliens- és kontakt szám 

 

 Az intravénás szerhasználó populáció becsült nagysága 2015-ben 6707 fő 

(Horváth és Tarján 2016), 2009-ben 5699 fő  >> talán nem növekszik 

 

 25 év alattiak korcsoportjában szinte kizárólagos az UPSZ injektálás 

 

 Vidéken a 25 év alattiak aránya meghaladja a 40%-ot az IDU-k körében 

 

 Vidéken még mindig jelentős (23%) az amfetamin részesedése, 

Budapesten 80% feletti az UPSZ aránya 

 

 

 

  

 



Kábítószer-fogyasztással összefüggő 

fertőző betegségek  

 

  

 

 Országos HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálat (2006 óta)  

 Országos Epidemiológiai Központ (OEK) koordinálja 

 Közel évenként ismételt 

 IDU-k szűrése tűcsere programokban/drogambulanciákon 

 Közel azonos módszertan – trendek megfogalmazhatók  



Az országos HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálatban részt vett aktív intravénás 

szerhasználók HCV fertőzöttsége az elsődlegesen injektált szertípus szerinti 

bontásban, 2015-ben 

Forrás: Dudás et al. 2015, elemezte: Nemzeti Drog Fókuszpont 



Az országos HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálatban részt vett aktív intravénás 

szerhasználók HCV fertőzöttsége az elsődlegesen injektált szertípus szerinti 

bontásban, 2015-ben 

Forrás: Dudás et al. 2015, elemezte: Nemzeti Drog Fókuszpont 



A fecskendő és eszközmegosztás prevalenciája az elmúlt 4 hétben, 

elsődlegesen injektált szertípus szerinti megoszlásban az országos 

HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálatban részt vett aktív intravénás 

szerhasználók körében, 2015-ben 

 

Forrás: Dudás et al. 2014, elemezte: Nemzeti Drog Fókuszpont 



Kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek  

 

Következtetések:  

 az intravénás kábítószer-fogyasztók az opiátokról és amfetaminról 

jellemzően átváltottak az új pszichoaktív szerekre 

 

 a gyakoribb injektálás és eszközmegosztás miatt növekedett a fertőző 

betegségek (HIV, HBV, HCV) akvirálásának kockázata 

 

 A hepatitis C fertőzések száma növekedik az intravénás szerhasználó 

populációban (2011: 24%, 2015: 49,7%) összességében 

 

 Az UPSZ injektálók körében a HCV prevalenciája magasabb(78,7%), a 

növekedés ezzel összefügg (> tűcsere adatok) 

 

 A HIV vírus elterjedésének kockázata magas (EMCDDA 2015) 

 

  

 



Összegzés, dilemmák 
 

 Az érintett populációk nagysága talán nem változik, kérdés, hogy a jelenség 

az állandó vagy a kapcitások? 
 

 A probléma „természete” súlyosbodik (fiatalabb kliensek, idősebbek 

szerváltása, OST és TC kihívásai, összetettebb problémák) 
 

 Hiányzó adatgyűjtések: sürgősségi ellátás, pszichiátriai ellátás a kettős 

diagnózis/komorbiditás miatt 
 

 Az egészségügyi káros következmények fokozódnak, addiktológiai 

problémákon túl pszichiátriai és infektológiai problémák  
 

 Egészségügyi káros következmények társadalmi költségei magasak (HIV, 

HCV)  
 

 Az adatgyűjtésben nehezen megfoghatók az UPSZ, az adatgyűjtések 

„frissítése” szükséges, a trendek nehezebben értelmezhetők 
 

 A szűkös erőforrások hatékony felhasználását a bevált gyakorlatok, a 

kutatás és a jó adatgyűjtés segíti 

 

  

 



Kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás 



Halálozási jelentési rendszer 

• 2005: Kezelési igény indikátor bevezetése 

• 2006: Halálozási modul kidolgozása 

• 2009: Halálozási modul bevezetése 

• 2010: Szubsztitúciós kezelés 

 

   Kapcsolódási pont 

 

   GENERÁLT KÓD 



Az új rendszer tapasztalatai 

• Online adatgyűjtés működik 

• Részletes adatok állnak rendelkezésre, jobb 
megfelelés az EMCDDA adatgyűjtési 
protokollnak  

• Bővebb adatok állnak rendelkezésre a közvetett 
halálesetekről is 

• Betegkarrier követése a szolgáltatóknak is 
hasznos 
 

• A feltöltés és adatgyűjtés menete 



Forrás: Halálozási speciális regiszter: OAC 2016; NFP Éves jelentés 2016 

Halálozási adatok 
Kábítószer-fogyasztással közvetlenül összefüggő halálozás (túladagolások) 

alakulása 2009-2015 között 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Opiát típusú kábítószer okozta 

mérgezés 
28 12 6 8 3 10 8 

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

Egyéb, nem opiát típusú 

kábítószer okozta mérgezés 
1 3 3 7 15 4 10 

Egyéb szer okozta mérgezés 0 0 1 4 4 7 3 

Összesen 31 17 14 24 31 23 25 



Halálozási adatok - 2015 

NFP felé jelentett közvetlen és közvetett esetek együttesen  

2011 2012 2013 2014 2015 

Közvetlen  14 24 31 23 25 

Természetes 8 8 4 11 9 

Erőszakos 21 9 12 31 31 

Összesen 43 41 47 65 65 

Forrás: Halálozási speciális regiszter: OAC 2016; NFP Éves jelentés 2016 



Halálozási adatok 2. 

 2015-ben 25 közvetlen túladagolásból 12 esetben jelen volt egy vagy 

több új pszichoaktív  anyag is.  

 

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

 α-PVP, 3-MMC, pentedron, 4F-PEP, TH-PVP, α-PVT 

 

NPS: α-PHP   

 

 polidroghasználat jellemző, nem egyértelmű melyik szer okozza a 

halálozást 

 

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

változik  



Európai kitekintés 

A halálozással összefüggő tényező:  
 

• A kliens nincs kezelésben  

– Várólista, kezelésből kiesés 

• Intravénás szerhasználat 

• Párhuzamos alkohol, BZD, egyéb kábítószerek használata 

• Mentális egészségi problémák 

• Hajléktalanság 

• Korábbi túladagolás 

• Egyedül fogyaszt kábítószert 

• Közvetlenül börtönből szabadulás után használja a szert 

Forrás: Joao Matias előadása,   

EMCDDA, DRD szakértői találkozó  

2012. október 24.  



 



 





Adatgyűjtés kihívásai 
 

 változnak a vizsgált szerek, keverednek az utcai nevek 

 nem egységes kutatási gyakorlat / szóhasználat, ami hátráltatja a 

kutatási eredmények összehasonlíthatóságát 

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

esetében polidroghasználat jellemző 

 még sincs emelkedés a metadonos esetek számában  

 a jogi besorolás változása rontja a trendek értelmezését 

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

 rugalmatlan adatgyűjtési rendszerek (IT, jogszabály, mandátum) 

 az adatgyűjtések megkésve reagálnak a jelenségekre 

 



Még néhány dilemma.. 

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

GBL/GHB fogasztás 

 a stimuláns injektálásról  esik szó, de keveset tudunk a stimulánsok 

rekreációs használatáról, a parti szcénáról 

 szintetikus kannabinoid mérgezések 

 Pre-pre(-pre)kurzorok kereskedelmi korlátozása 

 a kockázatértékelések egészségügyi és szociális káros 

következményekre hivatkoznak, de azok nehezen köthetők konkrét 

szerekhez (önbevallás) 

 az UPSZ kimutathatósága területi különbségei jogbizonytalanságot 

okozhatnak 

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

 



www.drogfokuszpont.hu 

 

Éves kábítószer-jelentés 2016 

2016. november 1. 
 

 Magyar és angol kiadványok 

 Éves jelentések, 10 éves áttekintés 

 Tények és számok 

 Hírlevél – UPSZ rovat 
 

  www.drogfokuszpont.hu 

 

Európai kábítószer-jelentés 

2016 
 

 Európai összehasonlító adatok  

 Szakmai kiadványok 
 

 

www.emcdda.europa.eu 

Nemzeti Drog Fókuszpont 



Köszönöm a figyelmet! 

 
Horvath.Gergely@nefi.hu 

 

 

www.drogfokuszpont.hu 

 

www.emcdda.europa.eu 


