Kábítószerügyi helyzetkép
Magyarország 2017

NemzeƟ Drog Fókuszpont
www.drogfokuszpont.hu

KÁBÍTÓSZERÜGYI HELYZETKÉP
MAGYARORSZÁG 2017

Jogi közlemény
A Nemzeti Drog Fókuszpont ezen kiadványát szerzői jog védi. A Nemzeti Drog Fókuszpont nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a dokumentumban szereplő adatok felhasználásából eredő következményekért. A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi a Nemzeti Drog Fókuszpont partnereinek, az EMCDDA, az
Európai Unió tagállamainak, vagy az Európai Unió bármely intézményének vagy ügynökségének hivatalos
álláspontját.

Nemzeti Drog Fókuszpont / Hungarian National Focal Point
Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ
1097 Budapest, Albert Flórián út 2–6.
Tel.: +36 1 476 11 00
www.drogfokuszpont.hu

A Nemzeti Drog Fókuszpont 2017. április 1-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi
Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségfejlesztési és Szűrési Koordinációs Főosztály Életmód és
HIV/AIDS Fókuszpontok Osztálya szervezeti keretei között működik.
_________________________________________

© Nemzeti Drog Fókuszpont 2017

A kiadványt szerkesztette:
Horváth Gergely Csaba
Kaló Zsuzsa
Péterfi Anna
Port Ágnes

Budapest, 2017

TARTALOM
Összefoglalás

5

Pillanatkép a magyarországi kábítószer-helyzetről

6

Körkép a kábítószerekről

7

Nemzeti drogellenes stratégia és szakpolitikai program

8

Jogi szabályozás, jogi keretek

10

Kábítószer-kínálat és -piac

13

Kábítószer-bűnözés

18

Szerhasználat az általános népességben

21

Problémás kábítószer-fogyasztás

26

Kábítószer-fogyasztással összefüggő ártalmak

30

Prevenció

35

Ártalomcsökkentés

38

Kezelés-ellátás

40

Kábítószer-használat és válaszok a börtönben

42

Legfontosabb statisztikai információk

46

A Nemzeti Drog Fókuszpontról

51

Irodalomjegyzék

57

3

ÖSSZEFOGLALÁS
A Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017 kiadvány közreadásának célja a jelenlegi legfrissebb ismereteink, adataink és információink rövid bemutatása. A Nemzeti Drog Fókuszpont minden évben elkészíti az éves
jelentést a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA, European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction) számára, amely részletesen bemutatja a kiadást megelőző év adatait. Ez
a kiadvány az éves jelentés rövidített változata, a 2016-os év magyarországi kábítószer-helyzetének legfontosabb információt foglalja össze, elhelyezve az európai térben.
A kiadványt infografikákkal vezetjük be, a Pillanatkép a magyarországi kábítószer-helyzetről kiemelt témakörökben a legfontosabb összefoglaló információkat, a Körkép – becslések az Európai Unión belüli és magyarországi
kábítószer-helyzetről ábrái kiemelt szerekről (kannabisz, amfetamin, opioidok, új pszichoaktív szerek) nyújtanak
áttekintést. A kötet végén található Legfontosabb statisztikai információk táblázat az infografika alapjául szolgáló és további releváns adatokat mutat be.
Öt nagyobb tartalmi egységre bontva közöljük a magyarországi kábítószer-helyzetet érintő témákat. Először
a jelenlegi drogpolitikai háttér, a jogi keretek és az aktuális szakmapolitikai program kerülnek bemutatásra. A
második tartalmi egységben a kábítószer-kínálatról, -piacról és -bűnözésről összegyűjtött legfrissebb adatokat
ismertetjük. A harmadik rész témája a kábítószer-fogyasztás előfordulása az általános népesség és a problémás
szerhasználók körében, illetve az ártalmak (pl. fertőző betegségek) áttekintése. A negyedik részben összefoglaljuk a prevenciós-, az ártalomcsökkentő beavatkozások és a kezelés–ellátás aktuális információit. Az ötödik
rész a börtön mint speciális kábítószer-használati tér jellemzőit és szakmai válaszait tárja fel. A kiadványt a
Nemzeti Drog Fókuszpont bemutatásával és a felhasznált irodalom jegyzékével zárjuk.
Az utóbbi években a kábítószerpiac jelentősen átalakult, az új pszichoaktív szerek megjelenése hatással van az
egész kábítószer-helyzetre Európában és Magyarországon. A változás rendszerszinten jelenik meg, így mindez
nyomon követhető a kábítószer-fogyasztás jellemzőiben, a megjelenő ártalmakban, a kábítószerek (elsősorban az új pszichoaktív szerek) jogi szabályozásában, amely hatással van a bűnügyi adatokra és a válaszlépések
megtervezésére. Jelen kiadvány arra ad tömör válaszokat, hogyan alakultak ezek a jellemzők Magyarországon
2016-ban.
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PILLANATKÉP A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZER-HELYZETRŐL
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KÖRKÉP – BECSLÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜLI ÉS A MAGYARORSZÁGI
KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLATRÓL
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NEMZETI DROGELLENES STRATÉGIA ÉS SZAKPOLITIKAI PROGRAM
A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 2013 óta határozza meg a hazai kábítószer-politikát. A hatályos Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósítása érdekében elfogadott 2017–2018. évekre vonatkozó
szakpolitikai programot a Kormány 1669/2017. (IX. 15.) számú határozatában hirdette ki. A kábítószerügyi
koordinációs feladatok az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) hatáskörébe tartoznak, így a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB) valamint a Kábítószerügyi Tanács (KT) munkájának
támogatása és a minisztérium háttérintézményeinek szakmai irányítása is.

Aktuális nemzeti drogellenes stratégia
A társadalmi és közigazgatási egyeztetést követően az Országgyűlés 2013. október 7-én fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020, Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen alcímmel
ellátott 80/2013. (X. 16.) OGY határozatot. A Nemzeti Drogellenes Stratégia a 2013 és 2020 közötti időszakra
állapít meg célkitűzéseket. A stratégia amellett, hogy elismeri a kábítószer-használattal kapcsolatos egyéni és
társadalmi kockázatok és károk kezelésének szükségesséA nemzeti drogellenes stratégiák tartalmi fókusza Eurógét, fő céljának az illegális szerhasználat csökkentését tepában.1
kinti célzott, közösségi alapú beavatkozások segítségével.
A cél elérését a Nemzeti Drogellenes Stratégia széles körű
Illegális szerek fókusza
prevenciós tevékenységgel, a kábítószerfüggők ellátása
Tágabb értelmezési fókusz
és kezelése terén a felépülés-központú szemléletmód és a
Magyarország
illegális szerek fókusza
reintegráció megerősítésével, a kínálatcsökkentés területén bűnmegelőzési és bűnüldözési beavatkozások hatékonyabb alkalmazásával, valamint a terjesztői magatartások
elleni szigorú fellépéssel kívánja megvalósítani.
A stratégia öt alapérték (Élethez, emberi méltósághoz,
egészséghez való jog; Személyes és közösségi felelősségvállalás; Közösségi aktivitás; Együttműködés; Tudományos
megalapozottság) megfogalmazása mentén határoz meg
általános és konkrét célokat az alábbi területeken: Egészségfejlesztés és kábítószer-megelőzés; Kezelés, ellátás, felépülés; Kínálatcsökkentés.
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Az európai drogellenes stratégiákat a tartalmi fókusz szerint két csoportra oszthatjuk: azok, amelyekben a
hangsúly az illegális szereken van és azok, amelyek tágabban értelmezve pl. más függőségekkel egy rendszerben tárgyalják a kábítószer-problémát. Magyarország jelenlegi drogellenes stratégiája az illegális szerekre
fókuszál.

Szakpolitikai program
A hatályos Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósítása érdekében elfogadott 2017–2018. évekre vonatkozó
szakpolitikai programot a Kormány 1669/2017. (IX. 15.) számú határozatában hirdette ki. A szakpolitikai program 27 intézkedést tartalmaz. A szakpolitikai program négy pillére: I. Az egészségfejlesztés és kábítószer-megelőzés rendszerének fejlesztése; II. A kezelés, ellátás, felépülés rendszerének fejlesztése; III. A kínálatcsökkentési
beavatkozások rendszerének fejlesztése; IV. Az emberi és társadalmi erőforrások mobilizálása.
A 2017–2018-as szakpolitikai programban az egészségfejlesztés és kábítószer-megelőzés rendszerének fejlesztésének támogatása a specifikus szakmai továbbképzésekkel, a prevenciós célú hálózatos együttműködéssel,
a megelőző–felvilágosító szolgáltatás (továbbiakban elterelés) hatásvizsgálatával történik meg. A kezelés–
ellátási rendszer fejlesztésének fókusza a szakmai módszertani irányelvek (a korai kezelésbe vételre irányuló
célzott beavatkozások, szülői felkészítő csomagok, családi és közösségi intervenciók, intézkedési irányelvek)
kidolgozásában, az intézményrendszer hatékonyságának és hozzáférhetőségének fejlesztésében áll. A kínálatcsökkentési beavatkozások rendszerének fejlesztése 2017–2018 évben a módszertani és technikai körülmények
modernizálásával valósulhat meg. Az emberi és társadalmi erőforrások mobilizálására a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevekénységnek támogatásával, az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó Korai Jelzőrendszer
informatikailag támogatott működésének biztosításával, a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásának folyamatértékelésével, a kutatások támogatásával, valamint az ágazatközi, a szakmai és a civil együttműködések
javításával készül a jelenlegi szakpolitikai program.
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JOGI SZABÁLYOZÁS, JOGI KERETEK
A magyarországi jogi szabályozást a Büntető Törvénykönyv többszöri módosítása jellemezte az elmúlt években. A 2013 óta hatályos Büntető Törvénykönyv új struktúrában és a megváltozott kábítószer-helyzetet követve, az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó szabályozással kiegészülve határozza meg az ország kábítószerügyi
büntetőjogi rendszerét. Ebben az összefoglalásban a kábítószerek jogi szabályozásának aktuális információit
mutatjuk be.

Új pszichoaktív szerek szabályozása
Az új szerek rohamos megjelenése a hazai döntéshozókat is arra késztette, hogy egy új monitorozási, kockázatértékelési rendszert dolgozzanak ki,
amely alapján a megfelelő információ birtokában
felelős döntés születhet az új pszichoaktív szerek
ellenőrzéséről.
A 2005. évi XCV. törvény (továbbiakban Gytv.) fekteti le az új szabályozás kereteit, míg a 66/2012 (IV.
2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) határozza meg az új pszichoaktív anyagok bejelentésével, előzetes szakmai értékelésével, listára vételével és kockázatértékelésével kapcsolatos
folyamatokat és felelősöket.
A Gytv. megteremtette az „új pszichoaktív anyag”
definícióját, mely alatt olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem
rendelkező anyagokat vagy vegyületcsoportokat
ért, amelyek a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmasak a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosítására,
megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű fenyegetést jelenthetnek a közegészségügyre, mint
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KORAI JELZŐRENDSZER
A korai jelzőrendszer alapvető célja az újonnan felbukkanó anyagokkal és használati módokkal kapcsolatos információk áramoltatása európai szinten. Az Európai Unió
egy háromlépcsős rendszert dolgozott ki és működtet a
tagállamok szakértőinek bevonásával, melynek elmei: az
információcsere, a kockázatelemzés és a döntéshozatal.
A háromlépcsős rendszer első eleme, az információcsere
a Korai jelzőrendszer (Early Warning System – EWS) hálózatán keresztül valósul meg. Az európai hálózat működését az egyes tagállamokban létrehozott nemzeti hálózatok egészítik ki, segítik. Az európai hálózat koordinációs
feladatait az EMCDDA, míg a hazai hálózatét a Nemzeti
Drog Fókuszpont látja el. Hazai szinten az információcsere a releváns állami intézmények, hatóságok, szakmai
szerveztek és szolgáltatók, NGO-k bevonásával valósul
meg.
2014-ben az EMCDDA 17 esetben kezdeményezett
közegészségügyi felhívást a korai jelzőrendszeren keresztül észlelt komoly ártalmakkal járó veszélyek felismerésével és 6 új szert azonosítottak, amelyeknek a
kockázatelemzésére volt szükség.

a kábítószer vagy pszichotróp listákon szereplő anyagok, és erre tekintettel korábban a Kormány, jelenleg az
egészségügyért felelős miniszter, rendeletében ilyen anyaggá minősítette őket. A Gytv. és a Korm. rendelet
egy új jegyzéket hozott létre (az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete) az új pszichoaktív anyagok számára, mely egyedi vegyületeket és vegyületcsoportokat egyaránt tartalmaz (ezáltal egyszerre alkalmazva az
egyedi listás és a generikus megközelítést).
A Btk. tartalmazza az „új pszichoaktív anyaggal visszaélés” elnevezésű bűncselekményt (184-184/ D.§), melyben a kábítószerre vonatkozó bűncselekmények struktúráját követve, azonban enyhébb büntetési tételekkel
szabályozza az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos bűncselekményeket. Az új szabályozás minősített esetei
lényegében azonosak a kábítószerekre vonatkozóakkal, azonban a jelentős mennyiségre történő elkövetést
nem tartalmazza. A privilegizált esetek a csekély mennyiséggel való elkövetésre vonatkoznak, mely mennyiség
felső határa a hatóanyag tekintetében 2 gramm. A büntetendő cselekmények között szerepel az új pszichoaktív anyag megszerzése és tartása is, amennyiben a mennyiség meghaladja a csekély mennyiséget. A jogalkotónak nem volt célja az új pszichoaktív anyagot fogyasztók büntetőjogi felelősségének megalapozása, ezért
nem bűncselekmény a fogyasztás, illetve csekély mennyiségre történő megszerzés és tartás. Amennyiben az
új pszichoaktív anyag a csekély mennyiséget nem éri el, akkor a büntetőeljárás megszüntetésre kerül, és szabálysértési eljárás indul az új pszichoaktív anyag birtoklóval szemben.
Jogi keretek változásai az elmúlt évben.2

Módosítandó és a
módosító jogszabály

Módosított
jogszabály

A változások összefoglalása

A megelőző-felvilágosító szolgáltatással kapcsolatos jogi, szakmai,
378/2016. (XII. 2.) Korm. 74/2015. (III.30.) Korm. adminisztrációs és finanszírozási feladatok átkerültek az Nemzeti
rendelet
rendelet
Rehabilitációs és Szociális Hivatalból a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságra.

2017. évi XXXIX. törvény 2012. évi C. törvény

A 2017. május 23-án hatályba lépett módosítás szerint az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a 2 gramm (korábban 10 gramm készítmény) mennyiséget nem
haladja meg.

2016. évi CIII. törvény

A Btk. a 74/A. §-sal egészült ki, amelynek (2) bekezdése bevezette
a kiterjesztett vagyonelkobzás jogintézményét a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben.

2012. évi C. törvény l
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Elítéltek száma
Mivel a 2016-ban folyamatban lévő kábítószeres ügyek egy része még a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Btk.), másik része viszont már az új Btk. hatálya alá esett, ezért a 2016-ra
vonatkozó adatait az Országos Bírósági Hivatal a régi és az új Btk. kétféle struktúrája alapján szolgáltatta.3

A 2016. évben jogerősen elítélt 2801 személlyel szemben
az alábbi büntetések, illetve intézkedések kiszabására került sor (2801 fő):
•
•
•
•
•
•

végrehajtandó szabadságvesztés 478 fő
végrehajtásában részben vagy egészében felfüggesztett szabadságvesztés 603 fő
közérdekű munka 686 fő
pénzbüntetés (beleértve a felfüggesztett pénzbüntetést) 593 fő
megrovás intézkedés 19 fő
próbára bocsátás intézkedés 392 fő

Az új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt 2016.
évben jogerősen elítélt személlyel szemben az alábbi
büntetések, illetve intézkedések kiszabására került sor
(219 fő)2:
•
•
•
•

184. §: 163 fő (kereskedői típusú)
184/A. §: 30 fő (kereskedői típusú)
184/B. §: 18 fő (birtoklás típusú)
184/C. §: 8 fő (birtoklás típusú)

A Btk. alapján jogerős elítélések szakasz szerinti eloszlása 2016-ban.3

2%

7%

visszaélés kábítószerrel bűncselekmény
15%
kábítószer-kereskedelem
11%
kábítószer-birtoklás

kóros szenvedélykeltés
65%
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új pszichoaktív anyagokkal visszaélés

KÁBÍTÓSZER-KÍNÁLAT ÉS -PIAC
Az utóbbi években a magyarországi kábítószerpiac jelentősen átalakult. Az új pszichoaktív szerek megjelentek a hagyományos szerek mellett, a lefoglalási adatokban a mennyiségük egyre növekvő tendenciát mutat. A Magyarországon lefoglalt kábítószergyanús anyagok vizsgálatát a Nemzeti Szakértői és
Kutató Központ (NSZKK) végzi. A lefoglalási adatok és a Rendőrség beszámolói alapján részletes képet
kapunk a hazai kábítószerpiacról.

Kábítószer-kereskedelem
Az új pszichoaktív szerek megjelenése (2009–2010) óta folyamatos változás figyelhető meg a kábítószerek kereskedelmében, új szereplők és új kereskedelmi csatornák jelentek meg. Egy 2010-ben végzett kutatás4 szerint
új szerek és legális anyagok jelentős változást hoztak a drogpiaci szereplők jellemzőiben. Egyre több szervezett
csoportoktól elkülönülő, kisebb társaság vagy egyén próbálkozik előállítással (bár ennek a kockázata jellemzően még mindig magasabb, mint a csempészetnek), ami azt eredményezi, hogy egyre inkább fragmentálódik
az amfetamin-piac.
Az online kereskedelem a nemzetközi helyzettel összevetve nem jellemző Magyarországon. 2015 novemberében a Nemzeti Drog Fókuszpont felmérést végzett a szintetikus kannabinoidok és designer stimulánsok online
beszerezhetőségéről, illetve az új pszichoaktív szerek online piacán megfigyelhető változásokról.5 A vizsgálat
eredményei szerint csökkent az ilyen típusú honlapok száma: a vizsgálat során összesen 38 oldal került azonosításra, szemben a 2013-ban az EMCDDA online snapshot felmérés részeként végzett kutatás6 során azonosított 54 oldallal.
Lefoglalási adatok
A lefoglalási és fogyasztói információk alapján a kábítószerpiacot az elmúlt években nagyszabású átrendeződés jellemzi. A „klasszikus” kábítószerek helyét az új pszichoaktív szerek vették át, amelyek állandó cserélődése
a piacon komoly kihívás elé állítja a kínálatcsökkentési törekvéseket is.
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Kábítószer-lefoglalások Magyarországon: a lefoglalás mennyiségei (kg)7
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Az új pszichoaktív szerek piaca
Magyarországon 2010 óta összesen 203, 2016-ban 22 új pszichoaktív szert azonosítottak. A rekreációs szerhasználati mintázatokban a kannabisz mellett feltűntek a szintetikus kannabinoidok, a stimulánsok között a
designer stimulánsok: elsősorban a katinonok, illetve újfajta amfetamin-származékok.
A kanabinoidok csoportjára a gyors és állandó változás a jellemző, mintegy félévente a szerek új csoportja
jelent meg, legelőször a JWH-k, legújabban a FUBINACA, PINACA és CHMINACA csoportba tartozó szerek terjedtek el.
Stimulánsok közül néhány szer, ha viszonylagosan is, de dominánsabban jelen volt a piacon: 2010-ben a
mefedron, 2011-ben az MDPV, azt követően 2012-től pedig a pentedron. 2014-ben a pentedron mellett az
α-PVP ért el említésre méltó részesedést a lefoglalási adatok szerint, 2015-ben az α-PHP elterjedése volt jellemző, majd 2016-ban az etil-hexedron, a 4-CMC és a TH-PVP volt a leginkább elérhető a piacon.8
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Az intravénás szerhasználathoz köthető tárgyakról kimutatott hatóanyagok 2009–2016 között.7
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Szállítási útvonalak
A nyomozóhatóság 2015-ös tapasztalata szerint8 a növényi kannabiszt jellemzően a Cseh Köztársaságból
csempészik vietnámi szervezett bűnözői csoportok, míg Hollandiából magyar elkövetők csempészik Magyarország területére. A főleg nyugat-európai piacra szánt, jobb minőségű „skunk” kannabisz Albániából érkezik. A
cseh eredetű növényi kannabiszt gyakran személyautókkal csempészik, míg Albániából teherautókban elrejtve nagyobb mennyiségeket (250–400 kg) szállítanak.
A heroint továbbra is Afganisztánból, a klasszikus Balkán-útvonalon, Törökországon keresztül szállítják az országba. A szállítmányok nagy része – a korábbi évekhez hasonlóan – az EU más országaiba kerül és csak rendkívül kis mennyiség jut a hazai piacra. E szer vonatkozásában hazánk továbbra is tranzit ország. A román és/vagy
szerb határon át érkező heroint személy- és tehergépjárművek rejtett rekeszeiben csempészik az országba.
A kokain származási helye, csempészési útvonalai és módjai többfélék lehetnek: a gépjárműveken Európába
belépő szállítmányok Spanyolországból és Hollandiából kerülnek Magyarországra.
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A szintetikus kábítószerek (amfetamin és ecstasy) elsősorban Belgiumból és Hollandiából kerülnek az országba. Általában személygépjárműveken és buszokon csempészik mivel a schengeni határokon belül ez a legkevésbé kockázatos módszer.
Az új pszichoaktív szerek útja a gyártótól a fogyasztóig világszerte.9

Az új pszichoaktív szerek beszerzési forrása
jellemzően Kína. A kereskedők, de akár közvetlenül a fogyasztók is interneten keresztül
rendelik meg és csomagküldő szolgálatokon
keresztül szállíttatják az országba. Nyomozati
információk szerint azonban a nyersanyagok
egy része Szlovákiából, Hollandiából és Spanyolországból érkezik Magyarországra.
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Utcai árak
Az előző évektől eltérően, a Nemzeti Drog Fókuszpont 2017 elején rövid felmérést végzett a drogambulanciák
kliensei körében a kábítószerek utcai áráról.10
Leggyakoribb utcai kábítószer-árak10

Szertípus
Hasis (gr)
Marihuána (gr)
Heroin (gr)
Kokain (gr)
Amfetamin (gr)
Ecstasy (1 tabletta)
LSD (1 adag)
MDPV (gr)
Pentedron (gr)
Biofű/Spice (gr)

Leggyakoribb ár
3 000
2 500
12 000
20 000
3 000
1 500
5 000
4 000
3 000
1 500

A felmérés a klasszikus kábítószerek mellett, a
mefedron, az MDPV, a pentedron és a szintetikus fű
(szintetikus kannabinoiddal kezelt növényi keverékek,
Spice/herbál néven) legutolsó vásárláskori árát is felmérte.
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KÁBÍTÓSZER-BŰNÖZÉS
A kábítószer-bűncselekmények és az azokat elkövetők jellemzői az Egységes Nyomozóhatósági és
Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszerben (ENYÜBS), a nyomozás befejezésekor rögzített adatok
alapján követhetők nyomon. A bűncselekmények évenkénti számának alakulásában tükröződnek a szabályozási környezet (így például a Btk., valamint az elterelés feltételeit szabályozó Btké. módosításai),
valamint a Rendőrség kábítószer-rendészeti aktivitásának változásai is.
Magyarországon az ismertté vált kábítószer-bűncselekmények évenkénti száma 4500 és 7000 között volt az
elmúlt 10 évben; 2006-tól kezdődően enyhén emelkedő trendet mutatott, 2014 óta pedig stagnálni látszik.
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma
2007–2016 között11
7000

2016-ban 6473 kábítószerhez vagy új pszichoaktív
anyaghoz köthető bűncselekmény miatt indított
nyomozás lezárására került sor, ebből 200 eset a
2013 júniusáig hatályos Btk. alá, 6273 eset már az új
Btk. hatálya alá tartozott. A kábítószerrel összefüggő
bűncselekmények aránya az összes regisztrált bűncselekményen belül 2,2% volt.

6000
5000
4000
3000
2000
1000
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Régi Btk. hatálya alá eső bűncselekmények
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Kábítószer-bűncselekmények száma megyék szerint, 201611
2303

A legtöbb ismertté vált kábítószer-bűncselekményt Budapesten és Pest megyében követik
el: 2016-ban a regisztrált esetek 42%-a volt ide
köthető. Az ország észak-nyugati határa mentén
fekvő megyékben szintén magasabb volt valamivel az elkövetések száma az ország többi részéhez képest.

Az ismertté vált kábítószer-bűncselekmények
több mint felét (56,5%, 3392 eset) kannabisszal
Külföld: 12
követték el, a második leggyakoribb szercsoport
a stimulánsok voltak (29,5%, 1774 eset). A stimulánsokkal elkövetett esetek között az elkövetés
≥ 1000
≥ 300
≥ 200
< 200
tárgyaként leggyakrabban az amfetamin (23%)
fordult elő, ezt követte az MDMA (ecstasy) (3,5%) és a metamfetamin (1,4%). A további klasszikus kábítószerek,
mint a kokain, heroin és LSD egyenkénti részesedése 3% alatt volt, és összesítve sem érte el a 10%-ot. Az ENSZ
kábítószer-jegyzékein nem szereplő új pszichoaktív anyagok az esetek 1,7%-ában (105 eset) kerültek rögzítésre, ezek negyedét katinonszármazékok, másik negyedét szintetikus kannabinoidok adták.
Ismertté vált kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
megoszlása szertípus szerint, 201611

A kábítószer-bűncselekmények túlnyomó többségét
a fogyasztói típusú elkövetések teszik ki, kiváltképp a
Kannabisz 56,5%
csekély mennyiséggel elkövetett bűncselekmények
Stimulánsok 29,5
esetében, ahol az esetek több mint 90%-a ebbe az elkövetői magatartásba sorolható. A 2016-ban ismertté
Kokain 2,8%
vált kábítószer-bűncselekmények közül szigorúan káOpiátok 2,6%
bítószer birtoklásához (saját használat céljából történő megszerzés, vagy tartás) 5219 bűncselekmény (a
ÚPSZ 1,8%
bűncselekmények 80,6%-a) volt köthető. A kínálati
Egyéb 6,9%
típusba sorolható elkövetések az ismertté vált kábítószer-bűncselekmények 18%-át tették ki, jelentős vagy
különösen jelentős mennyiséggel elkövetett bűncselekmény 158 esetben (a kereskedői magatartások 13,5%-ában, az összes bűncselekmény 2,4%-ában) került
rögzítésre. Kábítószer termesztése vagy előállítása (túlnyomó többségében kannabiszhoz köthetően) 117 esetben, a kereskedői magatartások 10%-ában szerepelt az elkövetés módjaként.
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Kábítószer-bűncselekmények megoszlása elkövetői magatartások és szertípusok szerint, 201611
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Elkövetők
2016-ban a 6473 regisztrált kábítószer-bűncselekményhez kötődően 6167 elkövetőt regisztrált a bűnügyi statisztika. A korábbi évekhez hasonlóan, az elkövetők
90%-a férfi, 10%-a nő volt. Az életkor szerinti megoszlást tekintve, az elkövetők 10,8%-a 18 év alatti,
32,6%-a 19 és 24 év közötti, 25,3%-a 25 és 30 év közötti fiatal volt. Összességében, a kábítószerrel való
visszaélést elkövetők körében sokkal magasabb a 30
évnél fiatalabbak aránya (2016: 69%) mint az egyéb
bűncselekményeket elkövetők között (2016: 44%).
Kábítószer hatása alatt kábítószer-bűncselekménytől eltérő, egyéb bűncselekményt 445 fő követett
el 2016 folyamán, valamivel több mint 50%-uk (239
fő, 53,7%) közlekedési bűncselekményt, ötödük
vagyon elleni bűncselekményt (94 fő, 21,1%).
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SZERHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS NÉPESSÉGBEN
A kábítószer-fogyasztás előfordulását az általános népesség körében nagymintás, lakossági kérdőíves
vizsgálatok időről időre felmérik a felnőttkorú és veszélyeztetett helyzetük miatt az iskoláskorúak körében egyaránt. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei a szerek különböző idejű – élete során, elmúlt
évben, elmúlt hónapban – kipróbálását mutatják meg. A szerek egyszeri vagy több alkalommal történt
kipróbálása ugyanakkor nem jelenti a problémás, kockázatos viselkedés kialakulását, így a kezelést
igénylő csoportok nagyságáról nem ad felvilágosítást.

Leggyakoribb szerek a felnőttkorú népességben
A kutatási adatok alapján10 a 18–64 éves népességben minden tizedik (9,9%), a 18–34 éves fiatal felnőtt populációban csaknem minden ötödik személy (17,7%) fogyasztott az élete során valamilyen tiltott drogot. A felnőtt
népességben a legtöbben marihuánát vagy hasist próbáltak (7,4%), illetve közel fele ekkora, de a többi szerhez
képest kimagasló az ecstasy fogyasztásának életprevalencia értéke (4%). A két legnépszerűbb szert – azoktól
jelentősen elmaradva – követik a szintetikus kannabinoidok (1,9%), az amfetamin (1,7%) és a designer stimulánsok (1,3%). A fiatal felnőtt (18–34 éves) népesség szerpreferencia sorrendje megegyezik a felnőtt lakosságéval.
A tiltott drogok éves prevalencia értéke a felnőtt népességben 2,3%, a fiatal felnőtt népességben pedig 5,3%
volt. A szintetikus kannabinoidok és a designer stimulánsok fontossága a közelmúltbeli droghasználat alapján
még inkább megmutatkozik: az elmúlt havi prevalencia értékek alapján a szintetikus kannabinoidok a második, a stimulánsok pedig a negyedik helyen szerepelnek.
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A szerenkénti életprevalencia értékek a 18–64 éves, és a 18–34 éves populációban, 2015-ben (%)12
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Magyarország a fiatal felnőttek kannabisz kipróbálását tekintve az európai mezőny végén helyezkedik el, csak
Törökország és Románia áll mögöttünk, míg a vezető helyen Csehország, Dánia és Franciaország állnak.
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Kannabiszhasználat előfordulása a fiatal felnőttek körében egyes európai országokban13
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Leggyakoribb szerek az iskoláskorúak körében
Az iskoláskorúak körében az életprevalencia értékek alapján14 a legelterjedtebb kábítószer 2015-ben (is) a marihuána volt a 9–10. évfolyamon. Az ezt követő drogok sorra legális, vagy részben legális szerek. A második
helyen új pszichoaktív szer áll, a 2015-ben először kérdezett szintetikus kannabinoidok szercsoport, majd az
orvosi javaslat nélkül szedett nyugtatók/altatók, ezek alkohollal történő együttes fogyasztása következik. A
szintén először kérdezett, hangulatjavító szándékkal bevett fájdalomcsillapítók is hasonlóan népszerűek a tanulók körében. Hatodik helyen a szerves oldószerek belélegzése szerepel.
A következő kábítószer az amfetamin, amely így a hetedik helyre került. Hasonlóan elterjedt még az ecstasy, a
kokain és az LSD fogyasztása. A többi kérdezett szer életprevalencia értéke 2% körüli. A designer drogok másik
nagy csoportjának, a szintetikus katinonoknak a fogyasztása kevéssé elterjedt a középiskolások körében.
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Szerenkénti életprevalencia értékek a 9–10. évfolyamon tanuló diákok körében 2015-ben (%)14
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Az elmúlt 20 év ESPAD kutatásai azt mutatják, hogy 2011-ig változó ütemben, de nőtt a kannabisz-fogyasztás
prevalenciája a 16 éves diákok körében (2007-ben módszertani változtatások történtek). A korábbi tendencia 2015-re megfordult. A 2011-es adatokhoz képest az összes vizsgált szer közül a legnagyobb mértékben a
kannabisz elterjedtsége csökkent, 32,5%-kal.
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A kannabiszhasználat életprevalencia értékének változása 1995–2015 között a 16 éves tanulók körében (%)14
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A 16 éves diákok körében Európában átlagosan 16% a kannabisz kipróbálása. Ez az érték némileg magasabb a
Magyarországon tapasztaltaknál 2015-ben a csökkenő tendencia eredményeként, de összességében a magyar
diákok érintettsége a középmezőnyben helyezkedik el. Hasonlóan a felnőttkorú lakosság mutatóihoz, a diákok
körében is a cseh, a francia és az olasz tanulók a leginkább érintettek a kannabisz kipróbálását tekintve.
Kannabiszhasználat előfordulása a 16 éves diákok körében egyes európai országokban és az USA-ban 2015-ben (%)15
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PROBLÉMÁS KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS
A problémás kábítószer-fogyasztás, más néven a magas kockázatú szerhasználat az EMCDDA fogalomhasználata szerint olyan rendszeres szerhasználat, amely tényleges károkat okoz (negatív következményekkel jár) az adott személyre nézve, ideértve elsősorban a függőséget, de azon túl az egyéb egészségügyi, pszichológiai és szociális problémákat is; vagy amely következtében nagy valószínűsége/kockázata
van annak, hogy az adott személy ilyen károkat fog elszenvedni.

A magas kockázatok körébe a függőségen és az abúzuson túl beletartoznak: az intravénás szerhasználat és
az ezzel összefüggő fertőző megbetegedések, a HIV és a hepatitis B (HBV) és C (HCV) fertőzések, a több pszichoaktív szer egyidejű használata (polidroghasználat) is. A kábítószer-fogyasztás okozta mérgezések, a halálos túladagolások, a hosszú ideje fennálló szerhasználat miatt bekövetkezett egészségkárosodás valamint a
pszichiátriai komorbiditás a kábítószer-fogyasztás egyéb káros egészségügyi következményeit jelenthetik. A
szakterület feladata a magas kockázatú szerhasználat prevalenciájának becslése és a kezelt vagy kezelésbe
nem kerülő magas kockázatú szerhasználók szerhasználati mintázatainak feltárása is.
Kábítószer-használók kezelésben

Magyarországon a kábítószer-használatból eredő kezelési igényről a Kezelési Igény Indikátor (Treatment
Demand Indicator TDI) adatgyűjtés alapján rendelkezünk információval. A kezelést végző egészségügyi
és szociális ellátók jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve jelentik a náluk kábítószer-probléma miatt
kezelést kezdő pácienseik anonimizált adatait. Ennek köszönhetően rendelkezünk adatokkal a kezelést
kezdők szocio-demográfiai jellemzőiről, szerhasználatuk mintázódásáról és az igénybe vett kezelésről.
A bemutatott adatok a 2016-ban kezelésbe lépőkre vonatkoznak.

Magyarországon lehetőség van bizonyos enyhébb kábítószerrel elkövetett bűncselekmények esetén a büntető eljárás alternatívájaként kezelő/megelőző beavatkozáson való részvételre – ezt nevezzük elterelésnek. Az
ilyen módon kezelést kezdő populáció összetétele lényegesen eltér az önkéntesen (jelentkezés saját indíttatásra, család, barátok nyomására, egyéb kezelő-, ellátóhelyről történő továbbirányítással, egyéb módon) kezelésbe lépő szerhasználókétól.
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A kezelt szerhasználók 65%-a a büntető eljárás elkerülése érdekében (elterelés keretében) kezdi meg a
kezelést vagy a megelőző beavatkozást, 35% pedig
önkéntesen. Az elterelés keretében kezeltek körében magasabb a férfiak aránya és alacsonyabb az
átlagéletkoruk (eltereltek: 27,8 év, önként kezelést
kezdők: 30,2 év), továbbá, szerhasználati mintázat
szempontjából egy kevésbé problémás populáció,
mint az önként kezelésbe lépők.
Az eltereltek több mint kétharmada (69%) kannabiszhasználatból eredő probléma miatt részesül kezelésben, ellátásban, míg az egyéb módon kezelést kezdőknek csupán egyharmada (34%). Az amfetamin típusú
stimulánsok, opiátok és kokain, illetve az egyéb szerek
használatához köthető probléma miatt kezelést kezdeményezők aránya magasabb az önként kezelésbe lépők
körében. Intenzív szerhasználat (heti legalább 2 nap) jellemzi az eltereltek 17%-át, míg az önként kezelést kezdők körében lényegesen magasabb, 66% az arányuk.
Földrajzi eltérések a kezelési igényben
Földrajzi bontásban vizsgálva a járóbeteg egészségügyi és szociális ellátók klienseit, elmondható, hogy Heves
megye kivételével minden megyében a kannabiszhasználathoz köthető a legtöbb kezelési igény. A kannabiszos
esetek aránya megyénként 42% és 90% között mozgott (arányuk összesítve 61% volt a járóbeteg ellátásban).
12 megyében volt az amfetaminhasználat a kannabisz után a legmarkánsabb probléma a kezelést igénylők
körében, 3 megyében a szintetikus kannabinoidok fogyasztása (a legmagasabb arányt, 23%-ot, Borsod-AbaújZemplén megyéből jelentették). Három megyében a szolgáltatók által nem besorolt egyéb, jellemzően ugyancsak új pszichoaktív szerek használata jelentette a második legnagyobb problémát (Bács-Kiskun megyében
az esetek 36% volt ide sorolható) és további 2 megyében a designer stimulánsok használata (arányuk 27%-kal
Veszprém megyében volt a legjelentősebb).
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Intravénás szerhasználók

Az intravénás szerhasználók csoportja egy meglehetősen nehezen hozzáférhető, rejtőzködő csoport,
akikről korlátozottan rendelkezünk adatokkal. Összetételükről célzott adatgyűjtésekből (a populációt
megcélzó szűrővizsgálatokból, tűcsere szolgáltatóktól) rendelkezünk információval, míg e szerhasználói
populáció méretéről speciális becslési módszerek segítségével kaphatunk képet.

Az intravénásan kábítószereket használó populáció becsült mérete 2015-ben 6707 fő volt. Ez, ezer 15–64 év
közötti lakosra vetítve 1 fő. E rejtőzködő
populációból a legtöbben a tűcsere szolgáltatásokban jelennek meg az egészségügyi és szociális ellátások közül. Az itt
megjelenők adataiból kiindulva ismerjük szerhasználati jellemzőiket. 2010-ig
az intravénás szerhasználatot a heroin és
amfetamin injektálása jellemezte, mely
anyagokat fokozatosan kiszorították az
új pszichoaktív szerek, azon belül is a
stimuláns hatású szintetikus katinonok.
2016-ban a tűcseréket felkereső intravénás szerhasználók 74%-a injektálta elsősorban ezeket az anyagokat.
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KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁRTALMAK
Kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek

A kábítószerek injektálásának súlyos egészségügyi káros következményei lehetnek, ide tartoznak azok
a vírusfertőzések (HIV, hepatitis B és C) is, melyek a fertőzött vérrel való érintkezés miatt, fecskendő- és
más eszközmegosztás vagy egyéb vérzéses sérülések (pl. piercing, tetoválás) következtében terjednek a
szerhasználók között.

Országos kiterjedtségű HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálat utoljára 2015-ben történt16 596 mintát adó személy
bevonásával. Ilyen vizsgálatok az előző évtizedben rendszeresen történtek, melyek bizonyos módszertani korlátok mellett a trendek értelmezésére is lehetőséget adnak. Az országos prevalencia vizsgálatokon túl 2010
áprilisa és 2013 júniusa között lehetőség nyílt az OEK (Országos Epidemiológiai Központ) koordinálásában arra,
hogy a tűcsere programok és drogambulanciák egész évben folyamatosan, rutinszerűen felajánlják a HIV, HBV,
és HCV szűrővizsgálat lehetőségét az intravénás kábítószer-fogyasztó klienseiknek.
Hozzájárul a helyzetértékeléshez a járványügyi adatgyűjtést végző szervnél működő országos fertőzőbeteg
nyilvántartás, valamint a speciális HIV/AIDS, illetve hepatitis surveillance adatgyűjtések is.
A fertőző betegségek előfordulása
Az elsődlegesen injektált szerek tekintetében 2010-től átrendeződés volt megfigyelhető az intravénás szerhasználó populációban: évről évre magasabb lett a stimulánsokat, elsősorban új pszichoaktív szereket injektálók aránya. A HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálat adatai szerint 2011 előtt az opiátinjektálók aránya magasabb
volt a mintában, mint a stimulánsinjektálóké, a HCV prevalenciája pedig rendre az opiátinjektálók körében volt
magasabb. Ez azonban átfordult: 2011-ben az opiát helyett az elsődlegesen amfetamint és designer stimulánsokat injektálók körében találtak 30%-os HCV prevalenciát. Mivel az országos átlagos HCV prevalencia érték
nem változott szignifikánsan 2011-ben, a prevalencia értékek szertípus szerinti átrendeződése valószínűsíthetően az új szerhasználati mintázatoknak, többek között az opiátszármazékokról amfetamin, illetve ÚPSZ-ek
injektálására történő váltásnak köszönhető.
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2014-ben tovább emelkedett a stimulánsokat – azon belül is elsősorban designer stimulánsokat – injektálók aránya a vizsgálatban részt vevők között. A szerhasználók egyharmada opiátinjektáló volt, kétharmada
stimulánsinjektáló. HCV fertőzöttség tekintetében elmondható, hogy mind az opiát-, mind a stimulánsinjektálók
körében megkétszereződött a HCV előfordulási gyakorisága, csakúgy ahogy az összesített országos prevalencia
érték is. A HCV prevalencia 2014-es meredek emelkedésének hátterében az ÚPSZ-injektálás nagymértékű térnyerése mellett – amely szerekhez jóval gyakoribb injektálás és eszközmegosztás, illetve újrahasználás kapcsolódik – fontos szerepet játszhatott a tűcsere szolgáltatás ezzel párhuzamosan szűkülő hozzáférhetősége
2012-től.
A 2006 óta folyó országos prevalencia vizsgálatok során 2014-ben azonosítottak először HIV-fertőzötteket a
vizsgálatba bevont személyek között (2 fő, 0,3%). 2015-ben 1 fő (0,2%) esetében diagnosztizáltak HIV-fertőzést.
Az egymillió lakosra vetített 0,2 HIV fertőzött mutatóval Magyarország a legkevésbé fertőzött európai országok között van.
Az országos HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálatban részt vett intravénás szerhasználók HCV fertőzöttsége (%)
az elsődlegesen injektált szertípus szerinti bontásban, 2007–2015 között16
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2015-ben vidéken szignifikánsan tovább nőtt a HCV fertőzöttek aránya (40,5%) míg Budapesten nem változott
szignifikánsan (55,7%), azonban a budapesti adatok trendelemzésére csak korlátozottan van lehetőség.

31

A férfiak és a nők HCV fertőzöttségében (52,0% és 42,5%) az eltérés nem volt szignifikáns. A 25–34 év közötti
férfiak, illetve a 34 évnél idősebb férfiak HCV prevalencia értékei haladták meg az átlagos prevalencia értéket.
Emellett fontos megemlíteni, hogy a fiatal, 25 év alatti férfiak körében is 39% volt a HCV előfordulása.
Az országos átlagnál szignifikánsan magasabb fertőzöttséget mértek az 5–9 éve (59,3%) és a több mint 9 éve
(52,2%) injektálók körében. A kevesebb, mint 2 éve injektálók között 31%-os volt a HCV pozitivitási arány, a 2–4
éve injektálók körében 47,5%.
Az elsődlegesen nem opiátokat injektálók körében 56,8%-os volt az átfertőzöttség, míg az opiátinjektálók körében ugyanez az érték 39,5%. Kiválasztva a vizsgált személyek közül az aktív intravénás szerhasználókat – azaz
akik a kérdőív felvételét megelőző négy hétben is injektáltak, tehát a leginkább kitetettek a vírus akvirálásának
és átadásának – látható, hogy a fertőzöttség az ÚPSZ-injektálók körében volt a legmagasabb (78,7%).
Hepatitis C fertőzések előfordulása az intravénás szerhasználók körében egyes európai országokban,
országos vizsgálatok eredményei alapján13
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Kockázati magatartások
Az új pszichoaktív anyagok injektálása intenzívebb, mint az amfetaminé vagy a heroiné: a napi injektálások
száma magasabb, a fecskendők újrahasználásainak száma gyakoribb az új szereket injektálók körében. Az
opiátfogyasztók átlagosan 2,2 alkalommal, az amfetamin injektálók átlagosan 2,6 alkalommal injektálta, míg
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az új pszichoaktív anyagokat használók körében ez napi 5 alkalomnak bizonyult, jellemzően magas szórás (4–8
alkalom) mellett.
A gyakoribb injektálás és fecskendő újrahasználás mellett magasabb az új szereket használók körében a fecskendő és az egyéb injektáló segédeszközök megosztásának prevalenciája is, amely tovább fokozza a fertőzések akvirálásának kockázatát. Az új pszichoaktív anyagokat a kérdezés előtti 4 hétben is injektálók csaknem
kétharmada megosztott fecskendőt vagy más injektáló segédeszközt is ezalatt.
Kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás

Kábítószer-fogyasztással összefüggésben közvetlen, túladagolásos halálesetek és közvetett halálesetek
különíthetők el. Előbbi esetben szennyezett vagy nagy dózisú anyag okoz halálos mérgezést; utóbbi esetben tartós szerhasználat következtében kialakult egészségkárosodás vagy erőszakos cselekmény (pl. baleset, öngyilkosság) vezet elhalálozáshoz.

A kábítószer-fogyasztással összefüggő közvetlen halálesetek az új pszichoaktív anyagok 2010-es megjelenése
előtt jellemzően opiáthasználathoz, azon belül is heroinfogyasztáshoz voltak köthetők. A halálesetek számának évenkénti változása mögött elsősorban az utcai heroin tisztaságának változása állt. A heroin hozzáférhetőségének 2010-es drasztikus visszaesésével párhuzamosan az e szerhez köthető halálesetek száma is lecsökkent. 2010 után lassú emelkedést mutatott a metadonhoz köthető halálesetek száma. Metadon 2016-ban is
jelen volt az elhunytak mintáiban, jellemzően más opiátok mellett.
Az utóbbi években az új pszichoaktív szerek használata az elhunytak mintáiban is igazolódott. Kezdetben a
mefedron, később az MDPV, a pentedron és a 4-MEC játszott szerepet több halálesetben is. Egyes, különösen
veszélyes új pszichoaktív anyagok megjelenéséhez alkalmanként több haláleset is köthető volt: 2012-ben az
5-API, 2013-ban a 4,4’-dimetilaminorex (4,4’-DMAR) fogyasztása vezetett több ember halálához. 2014-ben nem
volt olyan különösen veszélyes új pszichoaktív anyag, amely több ember halálát okozta volna, jellemzően az
α-PVP és szintetikus kannabinoidok voltak kimutathatók. 2015-ben a pentedron és az α-PVP mellett az α-PHP
jelent meg több esetben a mintákban, míg szintetikus kannabinoidok nem voltak kimutathatók.
2016-ban az etil-hexedron volt a legnagyobb esetszámban (5) kimutatott ÚPSZ, de az α-PVP (4) és a pentedron
(3) is több esetben azonosítható volt. Szintetikus kannabinoidok közül az AMB-FUBINACA volt 2 esetben kimutatható, a további 9 szintetikus kannabinoid mindössze 1–1 alkalommal került kimutatásra (olykor többen is
egy mintán belül). 2016-ban jelentősen megemelkedett az egyéb nem opiát típusú kábítószerekhez (köztük
pszichotróp anyagként szabályozott új pszichoaktív szerek) köthető halálesetek száma. E 20 esetből 10 esetben pszichotróp listán lévő új pszichoaktív szerek is azonosíthatóak voltak az elhunyt szervezetében.
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Kábítószer-fogyasztással összefüggő közvetlen halálesetek alakulása 2009–2016 között (fő)
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Az elhunytak szerhasználati mintázatára jellemző az intravénás szerhasználat és a polidroghasználat, a biológiai mintákban gyakran több kábítószer mellett metadon ill. valamilyen benzodiazepin is kimutatható volt,
továbbá szerepet játszott az alkohol is. Az új pszichoaktív anyagok haláloki szerepe a polidroghasználat és a
korlátozott farmakológiai ismeretek miatt nem határozható meg egyértelműen.
A halálozási adatokat tekintve Magyarország az európai országokkal összehasonlítva a legkevésbé érintett
országok közé tartozik. Egymillió (15–64 éves) lakosra vetítve hazánkban 4 haláleset történt, míg Európában ez
a mutató 20,4 eset egymillió lakosra vetítve átlagosan.
Magyarországon a 2016-os 29 kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetből mindössze három elhunyt
volt nő (10,3%), 26 elhunyt férfi volt (89,7%). A 2015-ös európai adatokat tekintve több a női érintett, átlagosan
majdnem minden negyedik (22%) elhunyt nő volt.
Európában átlagosan 38 év volt az elhunytak átlagéletkora, a magyarországi esetekben ez hasonló, 35,8 év
volt. Az új pszichoaktív anyagokkal összefüggésbe hozható esetekben azonban az átlagéletkor alacsonyabb,
29,9 év volt, a klasszikus szerekkel összefüggő esetekben 40,5 év volt. A korcsoportok összevetése alapján elmondható, hogy hazánkban a 30–40 év közöttiek részesedése kétszerese az európainak; az ennél fiatalabbak
aránya megegyezik az Európában tapasztaltakkal. Idősebb, 45 év feletti szerhasználókat azonban nem találunk
a magyarországi elhunytak között, míg a kontinensen a 45–65 év közötti halálesetek száma is számottevő.
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PREVENCIÓ
A prevenciós beavatkozások egymást kiegészítő megközelítések széles skáláját ölelik fel. A környezeti
stratégiák (melyek annak a környezetnek az átalakítását célozzák, amelyben az emberek meghozzák a
drogfogyasztással kapcsolatos döntéseiket) és az általános prevenciós stratégiák a populáció egészét (országosan, helyi közösségekben, iskolában) szólítják meg. A célzott prevenciós stratégiák a társadalom
veszélyeztetett alcsoportjaira irányulnak, míg a javallott prevenció célja a droghasználatból fakadó problémák fokozott kockázatának kitett egyének segítése.

A megelőző tevékenységet működtető hazai szervezetek többsége általános prevenciót folytat, iskolai keretek
között. Ezeknek a szervezeteknek a 70%-a civil szervezet, finanszírozásuk leginkább állami forrásból történik,
pályázati úton. Az iskolán kívüli, jellemzően célzott prevenciót folytató szervezetek között több az állami vagy
önkormányzati (szociális ellátó, gyermekvédelmi intézmény), amelyek hivatalból rendszeresen találkoznak a
célcsoporttal más vonatkozásban is. Munkahelyi prevenciós programok csak eseti jelleggel fordulnak elő.
2016-ban az EMMI és az NRSZH által közösen lebonyolított kábítószerügyi pályázatok keretében 166 beadott
pályázat közül 99 prevenciós program nyert támogatást, összesen 209 millió forint összegben.
A közvetlenül a végső célcsoportra irányuló prevenciós beavatkozások típusai17
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A prevenciós programok feltárását célzó országos adatgyűjtés legutóbb 2015-ben készült.17 A kutatás 2013–
2015 között működően 253 szenvedélymagatartások megelőzésével (is) foglalkozó szervezetet azonosított, s
közülük aktuálisan 194 szervezet volt jelen a prevenciós színtéren saját prevenciós programmal. A szolgáltatók harmada Közép-Magyarországon (Budapesten és Pest megyében) található, az ország többi részében me-
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gyénként átlagosan 7–8 volt jelen. A prevenciós szervezetek többsége (85%) nem főtevékenységként végezte
a prevenciós tevékenységet, hanem zömében ellátási, egyéb segítő, vagy kisebb mértékben oktatási/nevelési
tevékenységük részeként. A szervezetek döntő többsége (70%) nonprofit szervezet, negyedük (24%) önkormányzati vagy költségvetési szervezet, a forprofit szféra szerepvállalása mindössze 6% volt. A beavatkozások
leginkább a 14–18 éves fiatalokat célozták meg, és a többségük közvetlenül a végső célpopulációra irányult, de
megjelentek a pedagógusok által végzett beavatkozások és a pedagógus-továbbképző szerfogyasztás-megelőzési céltételezésű programok is.
Drogprevenció az iskolai színtéren
Az iskolai prevenció kiemelt fontosságúnak tekinthető, mert ez foglalkozik azzal a korosztállyal, amely a legnagyobb kockázatnak van kitéve, hiszen a felnőtt
Az iskolai színtéren biztosított különböző típusú prevenciós
lakosság döntő része ebben a korban találkozik
beavatkozások
(1 – nem elérhető, 2 – ritkán elérhető, 3 – korlátozottan elérhető, először a tiltott és legális tudatmódosító szerekkel. A prevenciós programok kínálatát, módsze4 – széleskörűen elérhető , 5 – mindenhol elérhető)1
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fogyasztási mintázatok változása vagy új jelensé4
beavatkozások
gek feltűnése. Az elmúlt években az alkalmazott
3
Szülőknek szóló módszerekben – részben épp a pályázati feltételKizárólag
2
események
ismeretátadás
rendszer, kiírások változásai nyomán – elmozdu1
lás figyelhető meg a frontális ismeretátadástól az
0
Egyéb (külsős)
Kortársinteraktív személyiségfejlesztés, attitűdformálás
előadások
segítés
irányába. Ugyanakkor hazánkban még mindig
meghatározó szerepet tölt be a rendőrségi szervek által biztosított drogprevenció: az ilyen típusú
Rendőrség által
Tanterven kívüli
tartott programok
kreatív
programok lefedettsége a legmagasabb, és eurótevékenységek
pai összehasonlításban is átlagon felüli. Az új psziInformációs napok
Iskolai
choaktív szerek Magyarországon megfigyelhető
a drogokról
drogteszt
terjedésére egyelőre nem születtek specifikus válaMagyarország
EU átlag
szok a prevenciós szolgáltatók részéről.
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A különböző célkitűzések megjelenése a közvetlenül a végső célpopulációra irányuló prevenciós beavatkozásokban (N=53, %)17
Mindennapi életvezetési készségek fejlesztése

45%
38%

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek átadása
Személyiségfejlesztés

30%
26%

Drogfogyasztással kapcsolatos ismeretek átadása
Önismeret-fejlesztés

21%

Egyéb szociális készségek fejlesztése

21%

Egyéb érzelmi nevelés
Visszautasítási technikák fejlesztése
Drogok alternatíváinak megismerése

19%
13%
11%

Az iskolai egészségfejlesztési programok minőségbiztosítása felé tett lépésként 2013-ban bevezetésre került
egy, az iskolákban megvalósított egészségfejlesztési (köztük drogprevenciós) programokat szabályozó szakmai ellenőrző eljárás, melynek lényege, hogy az iskolákban csak olyan prevenciós programok működhetnek,
amelyek ezen az eljáráson előzetesen megkapják a szükséges szakmai ajánlást. Az ajánlási rendszert 2017 márciusi megszűnéséig a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) koordinálta, 2017 áprilisától annak működtetését az EMMI (az intézet jogutódja) vette át. 2016-ban 12 db kifejezetten szerhasználathoz kapcsolódó, vagy
szenvedélybetegségekkel foglalkozó prevenciós iskolai egészségfejlesztési programajánlás iránti kérelem érkezett a NEFI-be, ebből a szakmai ajánlást végül 5 program kapta meg.18
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ÁRTALOMCSÖKKENTÉS
Magyarországon több ártalomcsökkentő beavatkozás is elérhető kábítószer-használók számára. E
szolgáltatásokat jellemzően egészségügyi és szociális szolgáltatók végzik, de előfordulnak sorstárs
segítő kezdeményezések is. A legjelentősebb ártalomcsökkentő beavatkozás típusok a tűcsere, a
partiszerviz és az opiát-helyettesítő kezelés, melyek egy-egy speciális szerhasználói csoport igényeire szabottak.

Tűcsere szolgáltatást jelenleg 30 szervezet végez
Magyarországon. A szolgáltatás hozzáférhető állandó telephelyű programokban, utcai megkereső
programok keretében, mobil programok keretében
és tűautomatákon keresztül. A tűcsere programokat 2016-ban összesen 2745 kliens vette igénybe,
akik számára a szervezetek összesen 171.097 fecskendőt osztottak ki az év során. A hazai tűcsere
szolgáltatások forgalmi adataiban 2011 óta tapasztalható visszaesés a szolgáltatás hozzáférhetőségének budapesti beszűkülésével magyarázható,
melynek eredményeként valószínűsíthető, hogy a
fővárosi intravénás populáció egy jelentős része ellátatlanul marad.
2015-ben a partiszerviz szolgáltatást nyújtó szervezetek összesen 86 szórakozóhelylyel/ partiszervező csapattal működtek
együtt, 583 eseményen vettek részt. Öszszesen 83.877 személlyel kerültek kapcsolatba. Az egy eseményre jutó átlagos
kontaktszám 143 volt. A szervezetek által
leggyakrabban biztosított eszközök a víz,
az óvszer, szórólap, szőlőcukor és pezsgőtabletta voltak. E szolgáltatók esetenként
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felkészítést is tartanak a szórakozóhelyek üzemeltetőinek, személyzetének és mentőtiszteknek a biztonságos
szórakozás biztosításának érdekében.
A hazai opiát-helyettesítő kezelésben használt gyógyszerek a metadon és buprenorfin/naloxon, melyet jellemzően járóbeteg kezelés keretében biztosítanak az erre jogosult szakellátók. Helyettesítő terápiában 2015-ben
összesen 669 fő vett részt a jelentésben részt vevő szolgáltatók adatai alapján. A problémás opioidhasználó
populációra vetítve alacsonynak mondható e kezelés hozzáférhetősége európai összehasonlításban.
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KEZELÉS–ELLÁTÁS
A kábítószer-használók járóbeteg és fekvőbeteg ellátása az egészségügyi és szociális ellátórendszer
közös feladata. A kábítószer-használók ellátását, az ellátórendszer működését az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (EMMI) Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkársága, valamint az Egészségügyért Felelős Államtitkársága koordinálja és felügyeli szakmai háttérintézményei, tanácsadó testületei segítségével.

A kábítószer-használók ellátására számos járó- és fekvőbeteg ellátási forma és kezelőegység érhető el országszerte. A kábítószerfüggők specializált járóbeteg ellátásának igényét a 1980-as években ismerték fel, és ekkor
teremtették meg az első szolgáltatásokat. Az ellátást jellemzően állami/önkormányzati működtetésű közintézmények (kórházak, szakrendelők), illetve egyházi/civil nonprofit szervezetek biztosítják. A jelenlegi kezelési lehetőségek tekintetében elmondható, hogy nincsenek specializált kezelési programok, melyek egy-egy szertípus használóit céloznák, hanem a programok általánosságban az összes szertípus fogyasztóját, vagy általában
a szenvedélybetegségeket, pszichiátriai problémákkal küzdőket célozzák. Ez alól kivétel az opiát-helyettesítő
kezelés, mely 1994 óta érhető el Magyarországon a hosszabb ideje opioidfüggőséggel küzdő szerhasználók
számára.
A hazai ellátás lényeges meghatározója még a büntetőeljárás alternatívájaként igénybe vehető kezelési/megelőző beavatkozások jogi lehetősége, melyhez a kezelésbe lépések közel kétharmada (64,9%) köthető.
A járóbeteg ellátáson belül beszélhetünk elsősorban egészségügyi profilú ellátóhelyekről: ilyenek a kórházi
addiktológiai gondozók és szakrendelők, pszichiátriai gondozók és szakrendelők, illetve a drogambulanciák
egy része, melyek jellemzően állami/önkormányzati hátterű intézmény részeként működnek. Beszélhetünk
szociális profilú ellátóhelyekről, akik csak a szociális kasszából kapnak finanszírozást, esetükben jellemzően civil,
illetve egyházi szervezet a működtető. A vegyes profilú ellátóhelyek pedig mindkét kasszából finanszírozáshoz
jutnak, ilyenek a jellemzően civil szervezetek által működtetett drogambulanciák.
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A fekvőbeteg ellátók esetében is beszélhetünk elsősorban egészségügyi profilú ellátóhelyekről: ilyenek a
kórházi addiktológiai, illetve pszichiátriai osztályok. Ezekben jellemzően pszichiáterek, addiktológusok, klinikai szakpszichológusok és szakápolók biztosítják az ellátást. A kórházi osztályok által nyújtott programok
hagyományosan és jellemzően a pszichiátriai- és alkoholproblémákkal küzdő betegek ellátására fókuszálnak,
kábítószer-használók ellátása ezekben az intézményekben csak kismértékben jellemző. Részben a definíciós
nehézségekből adódóan, részben az ellátás monitorozásának alacsony szintje miatt nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok ezen bentlakásos ellátási forma leírására. A kórházi ellátás mellett a másik opciót a nem
kórházi, vegyes profilú ellátók jelentik, melyek mindkét kasszából finanszírozáshoz jutnak. Magyarországon
a terápiás közösségek sorolhatók ebbe a kategóriába, melyek nem a hagyományos kórházi-egészségügyi intézményrendszeri keretek között működő, pszichoaktív szerhasználók és viselkedési függőségekben szenvedők többszörös kezelési igényére hosszú távú, közösségi-együttéléses módon terápiás választ adó, jellemzően
egyházi, civil, illetve önkormányzati fenntartású szervezeti egységek. Ezen ellátóhelyeken a multidiszciplináris
teamben gyakori a felépülő, és szakirányú végzettséget (addiktológiai konzultáns, szociális munkás, mentálhigiénés gondozó, stb.) szerzett, józan függők alkalmazása is. Ők átjárást biztosíthatnak a klienseknek a 12
lépéses programok irányába is.
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KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLAT ÉS VÁLASZOK A BÖRTÖNBEN
A hazai Büntetés-végrehajtási Szervezet egészét átfogó, kábítószer-témájú kutatás Magyarországon viszonylag ritka: a fogvatartottak kábítószer-használatát felmérő országos lefedettségű kutatás utoljára
2008-ban készült. Ennek hiányában, a bv. szervein belüli kábítószer-problémáról rendszeres információkkal a BVOP által központilag nyilvántartott adatokból, továbbá kisebb szakterületekre korlátozódó
részleges adatgyűjtésekből rendelkezünk. Ez utóbbiak közül kiemelendő a TDI adatgyűjtés, melynek
keretében a kábítószer-használattal összefüggésben a bv. intézeteken belül kezelést kezdők adatai is
rögzítésre kerülnek.

Kábítószer-használat a fogvatartottak körében
A fogvatartottak kábítószer-használatával kapcsolatosan elérhető országos adatok szerint a hazai
büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak
30–40%-a fogyasztott már a bekerülés előtt valamilyen kábítószert élete során. Az intézeten belüli
kábítószer-fogyasztást tekintve, az elmúlt években
megfigyelhető az új pszichoaktív szerek (és azon
belül is főként a szintetikus kannabinoidok) használatának terjedése a fogvatartottak körében, bár erre
vonatkozó adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre.
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Kábítószer-bűncselekmények elkövetése miatt a
hazai börtönökben 1264 fő töltötte ítéletét 2016.
január 1. és 2016. december 31. között, ami az átlagos fogvatartotti populáció 7%-át tette ki.

1264 fő

Különböző kábítószerek fogyasztásának életprevalencia értékei a fogvatartottak körében (N=1170)19
35%

31,8

30%
LTP
25%
18,7

20%

17,5

15%
10%

6,6
4,3

5%

szerves oldószerek

opiátok

hallucinogének

designer drogok

stimulánsok

kannabisz

2,0
bármilyen kábítószer

0%

3,7

2015-ben a büntetés-végrehajtásban újonnan bevezetett kockázatelemzési rendszer adatfelvételi fejlesztésének részeként került sor 1170 fős fogvatartotti mintán szerhasználatra vonatkozó kérdések lekérdezésére. A
vizsgálatba bevont fogvatartottak 31,8%-a fogyasztott saját bevallása szerint kábítószert valamikor élete során
a bekerülése előtt. A leggyakrabban fogyasztott szer a kannabisz volt (18,7%-a), ezt követték a stimulánsok
(17,5%). Csaknem ugyanennyien, 202 fő (a kérdésre válaszolók 28,2%-a) nyilatkozott úgy, hogy szed valamilyen
gyógyszert, melynek elhagyása befolyásolná viselkedését. Designer drogot 77 fogvatartott (6,6%) próbált már.
A BVOP adatai szerint 2016 folyamán a hazai bv. intézetekben kábítószergyanús anyag lefoglalására 311 esetben került sor, jellemzően marihuánát, amfetamint, illetve ezek származékait, valamint új típusú pszichoaktív
szereket kívántak bejuttatni az intézetekbe. A kábítószergyanús anyagok jellemzően postai küldeményben
érkeznek be az intézetekbe, élelmiszerben, dohányban elrejtve, kávéba vagy krémbe, fogkrémbe keverve. Az
új típusú pszichoaktív szereket a különböző postai küldemények (elsősorban levelek és egyéb papíráruk) impregnálásával kívánják eljuttatni a fogvatartottakhoz.

43

Kockázati magatartások, fertőző betegségek

A HIV és a hepatitis B és C vírusfertőzések prevalenciája magasabb a fogvatartottak körében, mint az
általános népesség körében. A büntetés-végrehajtási intézetekben végzett kutatások azt jelzik, hogy
a vizsgálati mintába került HCV-fertőzött fogvatartottak többsége valószínűleg a korábbi intravénás
kábítószer-használat és azzal összefüggő kockázati magatartások által fertőződött meg.

2016 folyamán a BVOP által szervezett HCV szűrésen összesen 2495 fogvatartott vett részt (az átlagos fogvatartotti létszám 13,8%-a), közülük 154 fő (6,2%, a teljes fogvatartotti létszám 0,9%-a) bizonyult HCV ellenanyag
pozitívnak. A 2015. évi intravénás szerhasználók körében végzett országos HIV/HCV prevalenciavizsgálat adatai
szerint közel minden második (266 fő, 48,4%) intravénás szerhasználó volt már valaha börtönben, körükben a
HCV prevalenciája 65% volt.
Válaszlépések: prevenció, kezelés–ellátás

A büntetés-végrehajtás keretein belül biztosított kezelés–ellátási tevékenységet a büntetőjog punitív
szemléletű keretei határozzák meg alapvetően, ezen belül az ellátást a medikális modell szemlélete
uralja. Az ellátás legfontosabb elemeinek az elterelés végrehajtására kiépült többszintű rendszer, a kábítószer-prevenciós körletek, és az általános egészségügyi ellátás kábítószer-fogyasztót érintő szegmensei tekinthetőek. Ez utóbbiban a bv. egészségügyi szakszolgálata és a bv.-n kívüli egészségügyi
ellátórendszer (főként drogambulanciák) egyaránt szerepet kapnak. E rendszert egészítik ki a különböző civil szervezetek által biztosított programok, amelyek azonban, pályázati finanszírozásuk miatt,
tartalmukban vegyesek, esetlegesek.

2016-ban a 30 hazai bv. intézet közül 18-ban működött drogprevenciós körlet, összesen 333 férőhellyel. Az itt
elhelyezett fogvatartottak száma változó, 2016. december 31-én 198 fő volt, ami megfelelt az év során jellemző
átlagos feltöltöttségnek. Kutatási adatok szerint20 a drogprevenciós körleten biztosított szolgáltatásokon túl,
valamennyi fogvatartott számára nyitott program 28 intézetben került megvalósításra 2015-ben. Az elért fogvatartottak száma programonként 5–6 főtől 225 főig terjedt, összesen mintegy 1150 fő volt.
A kábítószer-használattal összefüggésben kezelést kezdők adatai (TDI) szerint 2016-ban 128 fogvatartott kezdett kezelést kábítószer-probléma miatt, valamennyien elterelés keretében. A fogvatartott kliensek körében
gyakoribb az amfetamin típusú stimulánsok, a kokain és az opiátok használata, valamint az intravénás szerhasználói múlt, mint a bv. intézményén kívül kezelést kezdők között.
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Kifejezetten ártalomcsökkentési célú programok, beavatkozások a
hazai bv. intézetekben nem érhetők el. Opiát-helyettesítő kezelést a
bv. intézetnek biztosítani kell (külső szolgáltatók által), amennyiben a
fogvatartott befogadásakor a korábban megkezdett metadonkezelés
folytatására szóló javaslattal jelentkezik, ugyanakkor a gyakorlatról
elmondható, hogy az ilyen esetek száma rendkívül alacsony.
Reszocializációval/reintegrációval kapcsolatos program vagy egyéni
támogatás, mely kimondottan kábítószer-fogyasztó fogvatartottak
számára szólt, vagy amelyben kábítószer-fogyasztói múlttal rendelkező fogvatartottak is részt vettek 2015-ben a hazai bv. intézetek
mintegy felében (53%, 16 intézet) volt elérhető, egy 2016-ban végzett felmérés20 szerint. A bv. intézetekben a reintegrációt a pártfogó
felügyelők is segítik, akik gondozói és utógondozói feladatokat látnak el a pártfogó felügyelet alá helyezett, valamint az őket önkéntesen felkereső fogvatartottak számára. A gondozás egyéni tanácsadás
és esetkezelés, valamint csoportos tájékoztatás formájában valósul
meg.
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LEGFONTOSABB STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK

ÉV

ORSZÁGOS
ADAT

EU ÁTLAG (2015)
MIN

MAX

KANNABISZ
LTP – életprevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)

2015

13,6

1

53

LTP – életprevalencia – összes felnőtt (18–64) (%)

2015

7,4

0,7

40,9

LYP – éves prevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)

2015

3,5

0,4

22,1

LYP – éves prevalencia – összes felnőtt (18–64) (%)

2015

1,5

0,3

11,1

LTP – életprevalencia 9–10. iskolai évfolyamon (%)

2015

18,6

4

37

Összes kezelésbe lépő (%)

2016

56,7

3

71

Elsőként kezelésbe lépők (%)

2016

63,0

8

79

A lefoglalt marihuána mennyisége (kg)

2016

494

4

45 816

A marihuána lefoglalások száma

2016

2673

106

156 984

A lefoglalt hasis mennyisége (kg)

2016

1

380 361

A hasis lefoglalások száma

2016

14

164 760

Hatóanyag-tartalom – marihuána/növényi kannabisz
(% THC) (minimum, maximum és átlag értékek)

2016

0,2–20 (8,7)

0
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Hatóanyag-tartalom – hasis (% THC)
(minimum, maximum és átlag értékek)

2016

0,5–30 (13,8)

0

87,4

Ár/gramm – marihuána/növényi kannabisz (EUR)
(a regisztrált értékek minimuma és maximuma)

2016

6,4–9,6

0,6

31,1

Ár/gramm – hasis (EUR)
(a regisztrált értékek minimuma és maximuma)

2016

6,4–12,8

0,9

46,6

Kannabisszal elkövetett bűncselekmények száma

2016

3392

46

3,7
149

259

331 587

ÉV
KOKAIN
LTP – életprevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)
LTP – életprevalencia – összes felnőtt (18–64) (%)
LYP – éves prevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)
LYP – éves prevalencia – összes felnőtt (18–64) (%)
LTP – életprevalencia 9–10. iskolai évfolyamon (%)
Összes kezelésbe lépő (%)
Elsőként kezelésbe lépők (%)
A lefoglalt kokain mennyisége (kg)
A kokain lefoglalások száma
Tisztaság (%)
(minimum, maximum és átlag értékek)
Ár/gramm – kokain (EUR)
(a regisztrált értékek minimuma és maximuma)
Kokainnal elkövetett bűncselekmények száma
AMFETAMIN
LTP – életprevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)
LTP – életprevalencia – összes felnőtt (18–64) (%)
LYP – éves prevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)
LYP – éves prevalencia – összes felnőtt (18–64) (%)
LTP – életprevalencia 9–10. iskolai évfolyamon (%)
Összes kezelésbe lépő (%)
Elsőként kezelésbe lépők (%)
A lefoglalt amfetamin mennyisége (kg)
Az amfetamin lefoglalások száma
Tisztaság – amfetamin (%)
(minimum, maximum és átlag értékek)
Ár/gramm – amfetamin (EUR)
(a regisztrált értékek minimuma és maximuma)
Amfetaminnal elkövetett bűncselekmények száma

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ORSZÁGOS
ADAT

2,2
1,2
0,9
0,3
3,2
2,6
2,8
25,1
229
15–85
(53,4)
48,1–96,2

2016

169

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016

3,7
1,7
1,4
0,5
4,2
12,4
13,1
24,8
778
1–70
(21,5)
6,4–24
(9,6)
1 383

2016
2016
2016

EU ÁTLAG (2015)
MIN

MAX

0,9
0,2
0,1
0,1
0
0
0
2
16

4,9
4
2,3
2,3
5
37
40
21 621
38 273

0

100

10
11

0,1
0,1
0,1
0
0
0
0
0
1

248,5
40 665

9,7
10,3
3,1
16
6
70
75
3 796
10 388

0

100

1

139,8

0

26 550
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ÉV

ECSTASY
LTP – életprevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)
LTP – életprevalencia – összes felnőtt (18–64) (%)
LYP – éves prevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)
LYP – éves prevalencia – összes felnőtt (18–64) (%)
LTP – életprevalencia 9–10. iskolai évfolyamon (%)
Összes kezelésbe lépő (%)
Elsőként kezelésbe lépők (%)
A lefoglalt Ecstasy tabletták mennyisége (darab)
Ecstasy lefoglalások száma
Tisztaság – MDMA tartalom (mg) egységenként
(minimum, maximum és átlag értékek)
Ár/tabletta (EUR)
(a regisztrált értékek minimuma és maximuma)
Ecstasyval elkövetett bűncselekmények száma
OPIOIDOK
Magas kockázatú opioid-használat (arány/1000)
Összes kezelésbe lépő (%)
Elsőként kezelésbe lépők (%)
A lefoglalt heroin mennyisége (kg)
A heroin lefoglalások száma
Tisztaság – heroin (%)
(minimum, maximum és átlag értékek)
Ár/gramm - heroin (EUR)
(minimum, maximum és átlag értékek)
Heroinnal elkövetett bűncselekmények száma
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2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

2010–11
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ORSZÁGOS
ADAT

EU ÁTLAG (2015)
MIN

MAX

7,3
4
2,1
0,9
2,1
1,8
1,8
79 702
332
40–210
(112,2)
2,6–9,6
(4,8)
211

0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
0
54
3

14
9,4
6,6
3,4
5
2
2
5 673 901
5 012

0,5
4,8
1,6
2,1
34
10–45
(21)
36,9–64,1
(38,5)
57

0,3
4
2
0
2

0
0,5
7

0
3,1
7

293
60
6 643

8,1
93
87
8 294
12 271
96
214
11 302

EU ÁTLAG (2015)

ORSZÁGOS
ADAT

MIN

MAX

2015

4,2

n.a.

n.a.

2015

1,9

n.a.

n.a.

2015

10,1

n.a.

n.a.

2015

2,7

n.a.

n.a.

2015

1,3

n.a.

n.a.

2015

2,5

n.a.

n.a.

ÉV

DESIGNER DROGOK (ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREK)
Szintetikus kannabinoidok
LTP – életprevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)

Szintetikus kannabinoidok
LTP – életprevalencia – összes felnőtt (18– 64) (%)

Szintetikus kannabinoidok
LTP –életprevalencia 9–10. iskolai évfolyamon (%)

Designer stimulánsok
LTP – életprevalencia – fiatal felnőtt (18–34) (%)

Designer stimulánsok
LTP – életprevalencia – összes felnőtt (18– 64) (%)

Designer stimulánsok
LTP – életprevalencia 9–10. iskolai évfolyamon (%)

KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLATHOZ KÖTHETŐ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK/INJEKCIÓS HASZNÁLAT/HALÁL
Injekciós droghasználathoz köthető új HIV fertőzéses
esetek (eset/1 millió lakos)

2015

3

0

44

HIV prevalencia injekciós droghasználók körében (%)

2015

0,2

0

30,9

HCV prevalencia injekciós droghasználók körében (%)

2015

49,7

15,7

83,5

Injekciós droghasználat (érintettség 1000 lakosra vetítve)

2015

1,0

0,2

9,2

Közvetlen kábítószer-használattal összefüggő halálesetek száma (1000 halálesetre vetítve)

2016

0,2

1,6

102,7
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ÉV

ORSZÁGOS
ADAT

EU ÁTLAG (2015)
MIN

MAX

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS VÁLASZLÉPÉSEK
A kiosztott fecskendők száma a speciális programokon
keresztül

2016

171 097

164

12 314 781

Tűcsere kliensek száma

2016

2 745

n.a.

n.a.

Tűcsere kontaktok száma

2016

20 623

n.a.

n.a.

Szubsztitúciós terápiában részt vevő kliensek

2015

669

252

Összes kliens

2016

4 098

282

124 234

Elsőként kezelésbe lépők

2016

2 798

24

40 390

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma

2016

6 473

948

292 227

Kábítószer-bűncselekményt elkövetők száma

2016

6 167

472

411 157

Használattal összefüggő bűncselekmények száma

2016

5 219

359

390 843

Kereskedelemmel összefüggő bűncselekmények száma

2016

1 167

113

59 427

168 840

KEZELÉSI IGÉNY

KÁBÍTÓSZERREL KAPCSOLATOS JOGSÉRTÉSEK
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A NEMZETI DROG FÓKUSZPONTRÓL
2004. január 1 óta a Nemzeti Drog Fókuszpont a Magyarországon tapasztalt, kábítószer-jelenséggel kapcsolatos trendeket és fejleményeket összefoglaló rendszeres statisztikákkal, kvalitatív információkkal, és éves ország-jelentésekkel járul hozzá a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
által végzett európai szintű elemzéshez. Tevékenységének ugyancsak fontos részét képezi az európai szinten
rendelkezésre álló kábítószerekkel és kábítószer-használattal kapcsolatos információ terjesztése nemzeti szinten.

A drogmonitorozás…
...az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai
Megfigyelőközpontja által harmonizált folyamatos tevékenység,
amelynek során különböző intézményekben keletkező adatokat,
információt gyűjtenek össze, dolgoznak fel és szolgáltatnak nemzeti és nemzetközi szervezeteknek, a kábítószer-probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos döntéseikhez.
Amennyiben az információk elemzésekor a korábbi helyzethez
képest jelentős változást tapasztalnak, felhívják arra a szakemberek figyelmét.

A Drog Fókuszpont a kábítószerproblémával kapcsolatos információk központja.
Kiemelt feladata a politikusok, döntéshozók, államigazgatási és terepen
dolgozó szakemberek, valamint a
szélesebb nyilvánosság hiteles tájékoztatása.

…és haszna:
Az időben rendelkezésre álló hiteles információ alapján olyan intézkedések hozhatók, amelyek javítják a megelőzés hatékonyságát, csökkentik a kábítószer-fogyasztás okozta ártalmak mértékét, illetve a kábítószer hozzáférhetőségét. A kábítószer-helyzet pontos ismerete és a változások nyomon követése lehetővé teszi a tudományosan megalapozott, bizonyítékon alapuló szakpolitikai döntéseket, az intézkedések hatásának értékelését,
így azok szükség esetén módosíthatók, vagy újabbak vezethetők be.
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A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT FELADATAI
Felméri és kielégíti a kábítószer-problémával és az arra adott társadalmi válaszokkal kapcsolatos hazai és
nemzetközi adat- és információigényeket.
A nemzetközi gyakorlattal harmonizált módon, más intézményekben keletkezett adatokat gyűjt, dolgoz
fel és értékel. Az összegző jelentéseket, elemzéseket elérhetővé teszi a szakemberek és a szélesebb nyilvánosság számára.
Az azonosított hiányterületeken adatgyűjtéseket, kutatásokat javasol, kezdeményez, esetenként végez.
Biztosítja, és egyben aktívan közreműködik abban, hogy hazai és külföldi döntéshozók, szakemberek
egyetlen helyről és a számukra megfelelő formában elérhessék a magyarországi kábítószer-helyzetet
jellemző adatokat, információkat.
Részt vesz az EMCDDA, valamint a tagországok nemzeti fókuszpontjai hálózatának tevékenységében, és
ennek keretében évente megküldi számukra az igényelt adatokat és jelentéseket.
Szervezi és összehangolja, illetve módszertani támogatással segíti a hazai kábítószerügyi adatgyűjtést és
az elemzést végző szervezetek ilyen jellegű tevékenységét.
Közvetíti az európai adatokat, elemzéseket a hazai döntéshozók és szakemberek számára, fordítja és
magyar nyelven terjeszti a nemzetközi bevált gyakorlatokat és az evaluációs módszereket a kábítószerprobléma minden területén (prevenció és egészségfejlesztés, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentés stb.). Az
új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos információáramlás, a Korai Jelzőrendszer működtetője.
Tudományos és oktatói tevékenységet folytat a kábítószerügyi adatgyűjtés fejlesztése és a kábítószerprobléma jobb megértése érdekében.
A Nemzeti Drog Fókuszpont honlapja
A Nemzeti Drog Fókuszpont a döntéshozók és a szakemberek hatékony tájékoztatása érdekében honlapot
működtet, melyen magyarul és angolul is közreadja a különböző szakterülethez kapcsolódó adatokat, információkat és elemzéseket, így az Éves jelentéseket és egyéb kiadványokat. Az egyes szakterületekhez tartoznak
a kapcsolódó dokumentumokat, módszertani útmutatókat, linkeket, illetve a Tények és számok összeállításokat tartalmazó oldalak is.
A kábítószer-problémához kapcsolódó jogszabályokat a különböző szakterületetek szerint adjuk közre a folyamatosan frissülő Jogtárunkban. Munkánk során gyakran találkozunk idegen szakkifejezésekkel, melyeket
igyekszünk magyarosítani, esetleg a használatát egységesíteni, tartalmukat az olvasók részére megmagyarázni. A legfontosabb definíciókat angolul és magyarul is összegyűjtöttük Fogalomtárunkban.
hƩp://drogfokuszpont.hu/
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Tények és számok
A fontosabb statisztikákat és értelmezéseket a sajtó és a tágabb olvasóközönség számára röviden, könnyen áttekinthető módon kérdés-felelet formájában gyűjtöttük össze a Tények és számok oldalon. Az Éves
jelentések alapján minden szakterülethez készül ilyen tematikus, több
év adatát felölelő áttekintés, mely elérhető magyar és angol nyelven is.
hƩp://drogfokuszpont.hu/tenyek-es-szamok/

Éves jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről

SZAKTERÜLETEK
Kábítószer-politika, stratégia
Populációs vizsgálatok
Prevenció
Problémás kábítószer-fogyasztás
Kezelés–Ellátás
Fertőző betegségek
Ártalomcsökkentés
Halálozás
Kábítószer bűnözés
Börtön
Kábítószerpiac
Korai Jelzőrendszer
(Új pszichoaktív szerek)

A kábítószerrel összefüggő szakterületek mindegyikére kiterjedő adatgyűjtés és elemzés eredménye az EMCDDA részére megküldött Éves
jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára.
Az Éves jelentés szöveges része, valamint a kitöltött ún. Fonte standard adatgyűjtő táblázatok ill. strukturált
kérdőívek Magyarország kábítószer-helyzetéről adnak pontos képet. A Jelentés minden évben november 1-től
nyilvános, elérhető magyar és angol nyelven.
Az Éves jelentéseket 2004 és 2012 között tematikus összeállítások kísérték változatos témákban. A Kiemelt
témák a kábítószer-probléma valamely szűkebb szakterületét részletesebben mutatták be (pl. gyermekvédelem, nemek közti különbségek, buprenorphine, kannabisz piac, közkiadások, kezelési irányelvek stb.) A Kiemelt
témák a Jelentések részeként angol és magyar nyelven is megjelentek.
http://drogfokuszpont.hu/eves-jelentesek/

Bevált Gyakorlatok Portálja
A Bevált Gyakorlatok Portálon a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok kerülnek bemutatásra a
prevenció, a kezelés, az ártalomcsökkentés és a társadalmi reintegráció területén, az európai kontextusra koncentrálva. Az oldal az EMCDDA Best practice portáljának fordítása, annak érdekében, hogy az ott összegyűjtött
tudás magyar nyelven is elérhető legyen.
http://drogfokuszpont.hu/bevalt-gyakorlatok-portalja/
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Tűcsere portál
A Nemzeti Drog Fókuszpont 2009 óta önálló portált működtet a tűcsere adatgyűjtés végrehajtására, az adatgyűjtésben egyéni együttműködési megállapodások alapján minden hazai tűcsere szolgáltató részt vesz. A
Tűcsere portál rögzíti a kliens- és tűforgalmi adatokat, beszerzési forrásokat stb. és lehetővé teszi a szervezeteknek a saját és az országos statisztikák megismerését felhasználóbarát módon. A Nemzeti Drog Fókuszpont
az adatokat minden évben ún. tűcsere jelentés formájában teszi közzé. A számadatok interpretalása és további
szakmai kérdések megvitatása céljából minden tavasszal országos szakmai találkozót is tartunk a szervezetek
számára. A portál csak regisztrált felhasználók számára elérhető.
hƩp://drogfokuszpont.hu/tucsere/

Saját adatgyűjtések, kutatások
Az azonosított adatgyűjtési hiányterületeken szükség szerint, lehetőségeinkhez mérten rendszeres adatgyűjtéseket indítottunk vagy kutatást kezdeményeztünk. Rendszeres saját adatgyűjtést végzünk az alábbi területeken: kábítószer árak, új pszichoaktív szerek online kereskedelme, tűcsere forgalmi- és kliens adatok, partiszerviz.
Feltáró kutatásokat végeztünk egyebek mellett a következő témákban: kezelés-ellátás és egyéb válaszlépések
a börtönökben, fertőző betegségek a börtönökben, szubsztitúciós kezelés kvalitatív kérdései, új pszichoaktív
szerek kihívásai az ellátórendszerben, kábítószer-használó várandós nők ellátása, kannabisz piac és termesztés.

Jogszabályi háttér
A Nemzeti Drog Fókuszpont feladatait alapvetően két jogszabály határozza meg:
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•

28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ
feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről

•

33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Nyomtatott kiadványaink
Nyomtatott kiadványaink ingyenesek, példányszám függvényében irodavezetőnktől megrendelhetők. Az
alábbi kötetek elektronikus formátumban is elérhetők honlapunkon.
Kábítószer-probléma Magyarországon 2004-2014
Európai drogprevenciós minőségi standardok
Összefoglaló: Fertőző betegségek megelőzése és kontrollja az intravénás szerhasználók körében
Fertőző betegségek megelőzése és kontrollja az intravénás szerhasználók körében
Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertőzések szűréséhez
Internet alapú beavatkozások a kábítószer-probléma kezelésében
Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez – Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek
Kézikönyv drogprevenciós beavatkozások tervezéséhez és értékeléséhez
Új pszichoaktív szerek korai jelzőrendszere – Működési útmutató
Kábítószer-használat az Európai Unióban: jogalkotási megközelítések

Elektronikus kiadványaink
Az alábbi kiadványok csak elektronikus formátumban érhetők el.
Európai drogprevenciós minőségi standardok: rövid útmutató
Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez – Kézikönyv prevenciós szakemberek számára

Nemzetközi képviselet
Irodánk képviseli Magyarországot az európai drogmonitorozó ügynökség, az EMCDDA és a drog fókuszpontok nemzetközi hálózata (Reitox) munkájában. A kapcsolattartási munka során nemcsak beszámolunk a hazai
helyzetről, hanem szakértőként részt veszünk az európai adatgyűjtési rendszerek formálásában is.
Az EMCDDA számára végzett munka mellett több nemzetközi szervezet (pl. ENSZ/UNODC, WHO) kábítószerproblémával kapcsolatos megkeresését, a hazai kábítószer-helyzettel kapcsolatos adatigénylését is támogatjuk.
Az EMCDDA két fontos partnere, az ECDC és az Europol rendszeresen felkéri irodánk munkatársait előadások,
tájékoztatók tartására.
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Az EMCDDA rendszeres szakértői találkozói:
Drogepidemiológiai indikátorok éves szakértői találkozói:
Populációs vizsgálatok, Kezelés-ellátás, Fertőző betegségek, Halálozás, Magas kockázatú szerhasználat
Kínálatcsökkentéssel kapcsolatos indikátorok szakértői találkozói:
Kábítószer-piac, Kábítószer-bűnözés
Korai Jelzőrendszer európai hálózata találkozója
Jogi kapcsolattartói szolgálat hálózata találkozója
Drogprevenció és Bevált gyakorlatok támogatása szakértői találkozó
Eseti találkozók (példaként):
Új pszichoaktív anyagok, Költségvetési kiadások, Hepatitis fertőzött betegek kezelése, Droghasználat és börtön, Drogpolitikák, Drogkereskedelem
A drog fókuszpontok vezetőinek értekezletei

Partnereink
A Nemzeti Drog Fókuszpont jellemzően más intézményekben keletkezett adatokat és kutatási eredményeket
gyűjt, dolgoz fel és értékel, emellett pedig kiegészítésként, a hiányterületek feltérképezésére saját adatgyűjtéseket és eseti vizsgálatokat indít. Ennek megfelelően munkánk során nagyban támaszkodunk partneri hálózatunk munkájára, adataira. Az európai kontextus közvetítésével, a különféle módszertani útmutatók és bevált
gyakorlatok fordításával, terjesztésével pedig mi is igyekszünk támogatni, segíteni partnereink munkáját. Támaszkodunk a minisztériumokra (EMMI, KIM, BM, IM) a különféle államigazgatási intézményekre és hatóságokra (BVOP, LÜ, ORFK, BRFK, NSZKK, OGYÉI, NAV, NEAK), a hazai egyetemekre és kutatóhelyekre (SE, BCE, ELTE,
MTA, OKRI). Az adatgyűjtések során támogatásban és együttműködésben részesülünk a kábítószerügyi vagy
más szakmai szervezetektől (KSH, KKB, KT, SZGYF), a civil szervezetektől és ernyőszervezetektől (MADÁSZSZ,
MADRISZ, MAT, ÁSZ) és a terepen dolgozó szolgáltatóktól. A teljesség igénye nélkül felsorolt szervezetek támogatása nélkül munkánk nem lehetne érvényes és eredményes.
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