
„Tisztább kép” – együttműködési program 
Az új szintetikus drogok feltérképezéséért 

Figeczki Tamás 
Budapest, 2016. 03. 21. 

„Tisztább kép” — együttműködési 
program az új szintetikus drogok 
feltérképezéséért 



„Tisztább kép” – együttműködési program 
Az új szintetikus drogok feltérképezéséért 

Alapadatok 

• Időtartam: 2015. január 1.- 2016. december 31. 

• Helyszínek: Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Békéscsaba, 
Gyula, Pécs 

Általános célok 

• Szintetikus Kábítószerek Elleni Európai Paktum végrehajtásának 

elősegítése 

• A szerek kockázatelemzésének és azonosításának támogatása 

• A szerhasználók kezelésében - ellátásában  résztvevő magyarországi  

szervezetek közötti együttműködések kialakítása és fejlesztése 
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Konkrét célok  

▪ Elsődleges adatok az új pszichoaktív szerekről fogyasztói 

oldalról 

 

▪ Új drogtrendek felismerése, követése, értelmezése 

 

▪ A gyűjtött adatok elemzése 

 

▪ Az információk megosztása 
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Információ átadás  

▪ Nemzeti Drog Fókuszpont         Korai Jelzőrendszer 
 
▪ Civil szervezetek: drog-prevenciós, ártalomcsökkentő, 
   alacsonyküszöbű szolgáltatások 

 
▪ Egészségügyi rendszer 

 
▪ Bűnüldöző és jogalkotó szervek 

 
▪ Fogyasztók, szerhasználók 
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Hazai partnerek   
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MUNKAFOLYAMATOK 

• Koordináció, menedzsment 

• Droghulladék összegyűjtésének előkészítése és végrehajtása 

• Szállítás 

• Laboratóriumi vizsgálat, elemzés 

• Az információ megosztása hazai és nemzetközi szinten 
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Mintatípusok 

• Ömlesztett 
 

• Terepen gyűjtött 
 

• Kérdőív kitöltésével gyűjtött 
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Indikátorok a program 11 hónapja alatt 

▪ 20 022 db összegyűjtött droghulladék (35 000) 
o 15 725 ömlesztett 

o 2 840 terepen gyűjtött 

o 1 493 kérdőívvel ellátott    

▪ 2 988 elvégzett laboratóriumi vizsgálat (5 000)  

▪ 103 önkéntes  felkészítése (120)  
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