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10 ÉVES A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT – SZAKÉRTŐI KÖSZÖNTŐ
A Nemzeti Drog Fókuszpont fennállása 10. évének alkalmából felkértünk hazai
szakembereket, mondják el véleményüket, személyes tapasztalataikat a
drogmonitorozás helyzetéről, annak alakulásáról és az irodánk munkájáról.
Megint eltelt az életünkből tíz év! De még milyen tíz év?! Emlékszem a
kezdetekre, amikor megalakultatok. Akkori kollégáitok felkeresték a területen
dolgozó szakértőket. Beszélgettünk, közelítettük egymáshoz az
álláspontunkat. Kerestük a közös hangot, hogy hogyan tudunk a jövőben
együtt dolgozni, hogyan tudunk segíteni azoknak, akiknek erre nagy
szüksége van. Igen, mert annak ellenére, hogy különböző szakmákat
képviselünk, a célunk közös!
Ti mindig egy mértéktartó, statisztikai alapokon működő egység voltatok, és
vagytok. Rövid idő alatt váltatok meghatározó szereplővé a kábítószer területen dolgozó
szakemberek számára. Számomra a Fókuszpont működése során a legfontosabb a Korai
Jelzőrendszer (EWS) létrejötte, működése és megléte. Ezáltal naprakész információkat kapunk az
európai piacon megjelenő új anyagokról. Ennek jelentősége az utóbbi években különösen megnőtt,
tekintettel arra, hogy megtöbbszöröződött az évente megjelenő új anyagok száma, így nélkületek
nehéz lenne lépést tartani a folyton változó piaccal.
Mindig szívesen látogatom a honlapotokat, és érdekes információkat találok minden területről.
Örülök, hogy van lehetőségetek különböző vizsgálatokat, kutatásokat lefolytatni, amelyek hasznos
útmutatóul szolgálnak számunkra.
Gratulálok eddigi munkátokhoz és továbbra is ilyen kitartást és szorgos munkát kívánok az
elkövetkező tíz évre!
Dr. Csákó Ibolya r. alezredes
ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
Bűnügyi Főosztály
Bűnügyi Osztály
■

KÁBÍTÓSZER-OSZTAGOK: KÁBÍTÓSZER-RENDÉSZETI SPECIÁLIS EGYSÉGEK
EURÓPÁBAN
A kábítószer-rendészeti tevékenység a kábítószer-kínálatot célozza
meg, és annak megértéséhez kulcsfontosságú adatokkal járul hozzá. Ez
a tanulmány elsőként vizsgálja meg az európai országok kábítószerrendészetének szervezeti felépítését.
A kábítószer-rendészeti beavatkozásoknak köszönhető leginkább a
kínálat csökkenése Európában. A kábítószerek lefoglalásáról és a
bűnözésről összegyűjtött adatok fontos információval szolgálnak a
rendészeti tevékenységről, azonban a szervezeti felépítésről kevés
tudással rendelkezünk. A tanulmányban először olvashatnak olyan
alapvető tényekről, amelyeket a 26 ország speciális egysége vagy
kábítószer-rendészeti csoportja körében végzett felmérés tárt fel. Az
állomány méretéről, a szervezeti kapcsolatokról, hatáskörökről és feladatokról kapunk képet,
amely a több mint 1000 európai kábítószer-rendészeti egység és az ott dolgozó, kb. 17 000
munkatárs tevékenységét mutatja be, helyezi perspektívába. Az azonosított hiányosságok
ellenére olyan, bizonyítékokon alapuló tudást biztosít a jelentés, amely a jövőbeni változások
monitorozását segíti és betekintést nyújt a terület részleteibe. Ez az alapvető adatbázisok
kontextusba helyezését nagyban megkönnyíti. Ennek következtében nem csak a döntéshozók,
de a tudományos közösség, a kábítószer-rendészetben dolgozók és a nagyközönség
érdeklődésére is számot tarthat a tanulmány Európában és azon kívül.
A kiadvány angol nyelven letölthető az EMCDDA honlapjáról.

■

KÁBÍTÓSZER-ÁRAK MONITOROZÁSA EURÓPÁBAN: SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓ
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja (EMCDDA) az elmúlt
években kiemelt figyelemmel fordult a kábítószer-kínálat területének monitorozása felé. A
területen új kulcsindikátorok bevezetése zajlik, amely folyamat előkészítéseként a kábítószerek
árainak monitorozását is felülvizsgálja az EMCDDA. Az áprilisban megrendezésre kerülő
találkozó keretében az EMCDDA által meghívott szakértők osztják meg tapasztalataikat
egymással, valamint új, egységes módszereket dolgoznak ki a kábítószerek utcai és
nagykereskedelmi árainak monitorozására.
Magyarországon 2004 óta zajlik kutatás az utcai árak feltérképezésére, melyben jelenleg már 7
város kábítószer-fogyasztókat ellátó ambulanciája vesz részt. A 2013-as árakra vonatkozó adatok
felvétele megtörtént, a feldolgozást követően az eredmények 2014. november 1 után a 2014-es
Éves Jelentésben kerülnek megjelenésre.

FÓKUSZBAN: KÁBÍTÓSZEREK UTCAI ÁRAI
Az előző évekhez hasonlóan, a Nemzeti Drog
Fókuszpont 2013 elején kérdőíves felmérést
végzett a drogambulanciák kliensei körében a
kábítószerek utcai áráról.
Az idei évben a kérdőív, a klasszikus
kábítószerek mellett, a mefedron, az MDPV, a
pentedron és a szintetikus fű (szintetikus
kannabinoiddal kezelt növényi keverékek)
legutolsó vásárláskori árára kérdezett rá. Bár
a mefedron már 2011 januárja óta
kábítószernek minősül, a kérdőívet kitöltők
még mindig több mint harmada mondta azt,
hogy vásárolt ilyen nevű anyagot 2012-ben.
A piacon a tavalyi évben újdonságnak
számító pentedron áráról 45-en rendelkeztek
információval, a válaszok alapján ennek a
szernek egy grammjához átlagosan 3300 Ftért lehetett hozzájutni.

A
marihuána
alternatívájaként
kínált
szintetikus fű („spice”) áráról a válaszadók
csaknem fele nyilatkozott. Az előző évhez
képest
a
legjelentősebb
változás
e
készítmények utcai árában látható: a
keverékek átlagos grammonkénti ára 27%-ot
csökkent az előző évhez képest, a
leggyakrabban említett utolsó vásárláskori ár
1000 Ft/g volt a 2011-es 2000 Ft/grammal
szemben.
A klasszikus szerekhez kapcsolódóan
szembetűnő, hogy 2010 óta folyamatosan
csökkent a heroin áráról információt adók
száma (2012: 17; 2010: 45), ami megerősíti a
lefoglalások, a TDI adatok és a tűcsere
szolgáltatók kliensadatai által is jelzett heroinhiány jelenlétét a piacon.

Kábítószerek átlagos utcai árai forintban 2008-2012 között
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Forrás: Port 2013a

KÁBÍTÓSZER KÍNÁLATCSÖKKENTÉS ÉS BELSŐ BIZTONSÁGPOLITIKA AZ EURÓPAI
UNIÓBAN: ÁTTEKINTÉS
A kábítószerek előállítása és kereskedelme összetett, több területet érintő
problémákat vet fel, amelyek negatív hatással vannak a közegészségre
és a társadalom biztonságára, stabilitására. A globalizált kábítószerpiac
dinamikájára reagálva Európai Unió és partnerei különböző
tevékenységeket valósítanak meg az Unión belül és kívül egyaránt. A
tanulmány az Európai Unió belső biztonsági helyzetét irányító
tevékenységekre koncentrálva mutatja be a döntéshozókat, a jogi
alapokat, pénzügyi forrásokat valamint a főbb prioritásokat. Így azokat az
Uniós intézményeket (a Parlament, az Európai Tanács, a Tanács és a
Bizottság)
ismerteti,
amelyek
elsősorban
befolyásolják
a
kínálatcsökkentés és a belső biztonság területén meghozott döntéseket.

A dokumentum megvizsgálja a releváns Uniós egyezményeket és jogszabályokat, amelyek célja
a kábítószer-kínálat csökkentése, valamint ezek hátterét biztosító pénzügyi eszközöket és
programokat. A tanulmány kitér arra is, hogy ezek a szakpolitikai területek hogyan illeszkednek
az Európai Unió stratégiai dokumentumaiba, így pl. a Stockholm Programba, az EU belső
biztonsági stratégiájába, az EU szervezett és súlyos nemzetközi bűnözéssel összefüggő
döntéshozatali folyamatába és az EU Drogstratégiájába (2013-2020) valamint Akciótervébe
(2013-2016).
Serdülőkorban a fiatalok kísérletezhetnek legális és tiltott szerekkel egyaránt
(alkohol, dohány, kannabisz és egyéb kábítószerek), ami hatással lehet a viselkedésükre, a
másokkal való kapcsolataikra, és a társadalomban való működésükre. Esetükben a
szerhasználattal összefüggésben fellépő problémák kezelésében a család meghatározó szerepet
tölt be.
A kiadvány angol nyelven elérhető az EMCDDA honlapján.

■

UPSZ! – MÁRCIUSI AKTUALITÁSOK
Riasztás
Az EMCDDA ebben a hónapban 2 anyaggal kapcsolatban adott ki riasztást:
Az MT-45 nevű, morfinhoz hasonló hatású szintetikus opiát, melyet 2013 decemberében jelentett
Svédország, összefüggésbe hozható 11 halálesettel.
Az Egyesült Államokban 2013. július és november között 5 haláleset történt az 5F-PB-22 nevű vegyülettel
(szintetikus kannabinoid) összefüggően. Európában egyelőre hasonló esetről nem tudunk, azonban nagy
mennyiségben foglalták le a vegyületet több országban, így Magyarországon is.
EMCDDA-Europol Közös jelentés
Az eddig összegyűjtött információk alapján az EMCDDA és az Europol kezdeményezte a Közös Jelentés
(Joint Report) elkészítését a para-methyl-4-methylaminorex-szel kapcsolatban.
Ehhez a döntéshez többek között az is hozzájárult, hogy para-methyl-4-methylaminorex hazánkban is több
halálesettel összefüggésbe hozható volt. A 2005/387/IT Tanácsi határozat alapján a tagállamok kötelesek
minden rendelkezésre álló információt összegyűjteni és jelenteni. Az adatgyűjtés jelenleg zajlik ez EU
országaiban.
Az Európai Unió tagállamaiban 2014. február 15. és március 15. között megjelent új anyagok:



a Naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate (FDU-PB-22) és a 3,4-DMeO-α-PVP
nevű szintetikus katinonszármazék, melyek azonosításáról Svédország tett bejelentést.



az N-Ethyl-norpentedron és a para-Methyl-N-ethyl-norpentedron melyek azonosításáról
Magyarország tett bejelentést;




a α-ethylaminopentiophenone és a Mesembrine, melyek azonosításáról Ausztria tett bejelentést;



a quetiapine, a 2-ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one (eutylone) és a 4bromoethcathinone (4-BEC) nevű katinonszármazékok, az N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamide (4-fluoro-butyrfentanyl), a 2- (pyrrolidin-1-yl)-1(phenyl)hexan-1-one (α-Pyrrolidinohexanophenone / α-PHP), a 2- (methylamine)-1(phenyl)hexan-1-one (hexedrone / β-propylmethcathinone), valamint a 1-(4-chlorophenyl)-2-(1pyrrolidinyl)propan-1-one (4’-chloro-α-PPP), melyek azonosításáról Lengyelország tett
bejelentést;

a 1-naphthalenyl(1-pentyl-1H- indazol-3-yl)-methanone (JWH-018 indazole analogue), mely
azonosításáról az Egyesült Királyság tett bejelentést;

Forrás: A Korai Jelzőrendszer hálózatába a Tanács 2005/387/IB határozata alapján érkező bejelentések. ■
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