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KÜLFÖLDI ANTHRAX MEGBETEGEDÉSEK ÉS HALÁLOZÁS AZ INTRAVÉNÁS 

SZERHASZNÁLÓK KÖRÉBEN 

2012 júniusa óta az Európai Unióban 8 anthrax megbetegedés 
került bejelentésre az intravénás szerhasználók köréből. Ebből 3 
esetet Németországban, két esetet Dániában, egy esetet 
Franciaországban és további két esetet az Egyesült Királyságban 
(Skóciában illetve Angliában) azonosítottak. A nyolcból három 
megbetegedés halálos kimenetelű volt.  

Utoljára 2009-2010-ben került regisztrálásra nagyszámú anthrax 
megbetegedés az intravénás szerhasználók körében, az akkori 
127 eset nagy része az Egyesült Királyságban került felderítésre.  

A lépfene (vagy anthrax baktérium által okozott betegség) akut fertőző betegség, amelyet a 
spóraképző, Gram-pozitív B.anthracis okoz. A fejlett országokban az anthrax napjainkban ritka, 
a fertőződés rendszerint fertőzött állatokkal vagy fertőzött állatokból származó termékekkel 
történő közvetlen érintkezés során következik be. Az intravénás kábítószer-használók körében 
az injektálás helye volt a kórokozó behatolási kapuja. Feltételezhető, hogy szennyezett heroin 
vagy a heroin hígítására használt egyéb szennyezett anyag lehetett a kórokozó terjesztője. 

(Forrás: OEK Epinfo 27. szám, Joint ECDC and EMCDDA Rapid Risk Assesment) 
 

További információ olvasható magyarul az OEK Epinfo 27. számában, angolul a brit HPA 
weboldalán, valamint az EMCDDA kiadványában. Kábítószer-fogyasztók, illetve a velük 
foglalkozó szervezetek számára hozzáférhetők az INPUD (The International Network of People 
who Use Drugs) tájékoztató anyagai: információ, szórólap, poszter, melyek lefordíthatók és 
sokszorosíthatók.         ■ 
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ÚJ EMCDDA KIADVÁNY AZ EURÓPAI KANNABISZ PIACRÓL 

Az EMCDDA nemrég megjelent tanulmánya rutin adatgyűjtésekből 
származó adatok és a téma szakirodalmának feldolgozása alapján átfogó 
elemzést nyújt az európai kannabisz piacról. 

Az áttekintés szerint Európa-szerte a 15-64 évesek között több mint 78 
millióan próbálták már ki legalább egyszer a kannabiszt, a 15-34 évesek 
között pedig mintegy 9 millióan vannak azok, akik az elmúlt hónapban is 
használták e szert. Az országok kétharmadában a marihuána fogyasztása a 
domináns és a marihuána piaci részesedése Európa szerte növekszik a 
hasiséhoz képest. Az utóbbi 20 évben átalakult az európai kannabisz piac 
szerkezete: az import mellett meghatározó mértékűvé vált a belföldi 
előállítás. 

Néhány további érdekesség a könyv megállapításai közül, Wolfgang Götz 
tolmácsolásában: „A kannabisz piacot az elmúlt években érintő legfontosabb változás annak 
növekedése volt. Évente Európában körülbelül 700 tonna marihuánát és hasist foglalnak le, és 
szinte valamennyi európai országban jelen van a kannabisz belföldi előállítása.”  

Az angol nyelvű kiadvány letölthető az EMCDDA honlapjáról.        ■ 

 

Fókuszban… a hazai kannabisz piac  

Magyarországon 2007 és 2011 között a 
marihuána lefoglalások száma mintegy 
másfélszeresére emelkedett. A belföldi 
előállítás itthon is egyre nagyobb szerephez 
jut a kínálat biztosításában: az elmúlt 
években megnőtt a kannabisz növény 
lefoglalások száma és több nagy ültetvény 
felderítésére is sor került. A hasis lefoglalások 
száma az összes kannabisz lefoglalásnak 
évente mindössze 3-4%-át teszi ki.  

 

2011-ben a BSZKI adatai szerint 209 kg 
marihuánát, 18 kg hasist és 14.121 tő 
kannabisz növényt foglaltak le hazánkban. A 
2011-ben regisztrált 5989 visszaélés 
kábítószerrel bűncselekmény közül 4741 
esetben (79%) az elkövetés tárgya kannabisz 
volt, az eljárások 88%-át fogyasztói típusú 
visszaélés miatt indították. 

A hazai kannabisz piac részletesen 
bemutatásra került a 2009-es Éves 
jelentésünk egyik kiemelt témájaként.  
 

 
 

 

Forrás: BSZKI és Nemzeti Drog Fókuszpont 
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Kannabisz lefoglalások száma Magyarországon 2007 és 2011 között 
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A szakértői értekezlet egyik fő témaköre a közelmúltban lezárult, általános felnőtt és iskoláskorú 
népesség körében végzett kutatások eredményeinek bemutatása volt. Így előadások hangzottak el 
az ESPAD, a HBSC kutatások, valamint több, a közelmúltban befejeződött felnőtt vizsgálat 
eredményeiről. Bemutatásra kerültek a 2012. évi Európai Jelentés előzetes eredményei is.  
 

Bár Európa egészére vonatkozóan az adatok a drogfogyasztás stabilizálódását jelzik, egyes 
országokban mégis jelentős növekedés volt megfigyelhető. Így például az ESPAD 1995 és 2011 
közötti változásai arra utalnak, hogy a drogfogyasztás legnagyobb mértékű növekedése a volt 
szocialista országokban ment végbe. A HBSC kutatás eredményei szintén azt valószínűsítik, hogy 
a tiltott és legális drogok fogyasztásának terjedése nagy általánosságban megállt, mégis vannak 
országok, ahol a növekedés továbbra is jelentős. A felnőttek körében végzett kutatások azt 
mutatják, hogy például Lengyelországban 2002 és 2010 között jelentős mértékben nőtt a 
kannabisz-fogyasztás mindkét nemnél és minden korosztályban, ugyanakkor az Egyesült 
Királyságban, Németországban, Spanyolországban az adatok nem mutatnak számottevő 
változást. Az eltérő trendekkel kapcsolatban egyelőre csupán néhány hipotézis fogalmazódott 
meg, mint például: a drogfogyasztás „feminizálódása” (a nők fogyasztásának közeledése a 
férfiakéhoz), a „szegényebb” országok felzárkózása a régóta drogot fogyasztó „gazdagabb” 
országokhoz, a megváltozott attitűdökből eredő nagyobb bevallási arány stb. Feltételezhető, hogy 
a további kutatások egyik iránya az eltérő trendek okainak vizsgálata lesz. 
 

Az értekezlet másik fő témája: az intenzív kokain és kannabisz-használat mérésének lehetősége 
volt az általános népesség körében végzett vizsgálatok során. Ennek kapcsán legjelentősebbnek 
tűnt az a nemzetközi vizsgálat, amely 8 európai ország részvételével a kannabisz-fogyasztással 
kapcsolatos problémák mérésére használt CAST és SDS skálák validitását vizsgálja az általános 
népesség különféle csoportjaiban.         ■ 
 

 

HOZZÁFÉRHETŐEK A LEGFRISSEBB EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKÁK 

Az EMCDDA Statistical Bulletin aloldalán már 
megtekinthetők, illetve Excel formátumban letölthetők az 
európai kábítószer-helyzetet bemutató legfrissebb 
statisztikai adatok. A több mint 400 táblázat és 100 ábra 
2010-es adatok alapján, 4 fő terület köré csoportosítva 
(Prevalencia– és populációs becslések; Fertőző 
betegségek és halálozás; Kezelés-ellátás, egészségügyi– 
és szociális következmények; Bűnözés, lefoglalások, 
kábítószerpiac) mutatja be a 27 EU tagállamra, illetve 
Horvátországra, Törökországra és Norvégiára vonatkozó 
összehasonlító adatokat. Az idei évben az adatok között a 
legutóbbi ESPAD felmérés eredményei is megtalálhatók. ■
 
 

  

 

UTAZÁSI BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL  

A drogfogyasztás prevalenciája és mintázata az általános 
népességben 

2012. június 26-27.  

Dr. Elekes Zsuzsanna – Budapesti Corvinus Egyetem 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12


 

UTAZÁSI BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL  

Beszámoló az ELDD jogi kapcsolattartók 13. találkozójáról 

2012. június 28-29. 

Port Ágnes – Nemzeti Drog Fókuszpont 

Az EMCDDA Európai Kábítószer-jogi Adatbázisához (European Legal Database on Drugs, ELDD) 
kapcsolódó ez évi szakértői találkozóján a részt vevő országok beszámoltak az új pszichoaktív 
szereket érintő nemzeti jogszabályváltozásokról és a jövőben tervezett törvénymódosításokról. 
Európai szinten látható, hogy az országok háromféle megközelítést alkalmaznak az új szerek 
felvetette problémák kezelésére: új törvényeket alkotnak, a meglévő kábítószer-szabályozást 
módosítják, vagy pedig egyéb, elsődlegesen nem a kábítószerek szabályozására irányuló 
törvényeken keresztül próbálják megfékezni az új anyagok kínálatának terjedését. A találkozón 
elhangzottak szerint, azokban az országokban, ahol kezdetben ez utóbbi megközelítést 
alkalmazták, az elmúlt évben mégis sor került a kábítószertörvények módosítására (Olaszország, 
Lengyelország, Finnország, UK) vagy új törvények megalkotására (Románia, Ausztria).  

A találkozó részeként megvitatásra került a nemzeti drogpolitika alakításában valamilyen módon 
részt vevő (pl. kutatás, új pszichoaktív szerek listára vétele) drogpolitikai tanácsadó testületekkel 
kapcsolatos új EMCDDA projekt, valamint a tavalyi évben elindított, a kábítószer 
bűncselekményekhez kapcsolódó bírósági kiadások európai szintű felmérését célzó adatgyűjtés 
megvalósíthatósága és erőforrásigénye. Az európai drogpolitikák összehasonlítását és az európai 
trendek meghatározását lehetővé tevő indikátor (drug law index) megalkotását szintén a tavalyi 
évben tűzte ki célul az EMCDDA. Az elméleti keretek és az indexben figyelembe veendő 
indikátorok meghatározása után a mostani találkozón a szakértők feladata az indexben szereplő 
tényezők számszerűsítése, és az egyes tényezők eltérő súlyát objektív módon megragadni képes 
módszertan kidolgozása volt.         ■ 
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