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FELHÍVÁS: ISMÉT DÍJAZZA A KIEMELKEDŐ SZAKMAI PUBLIKÁCIÓKAT AZ EMCDDA 
 

2017-ben is díjazza az EMCDDA a kábítószer-problémához kapcsolódó színvonalas európai 

tudományos publikációkat. A pályázatra olyan cikkek nyújthatók be, amelyek a kábítószer-

problémára fókuszálnak, 2016-ban jelentek meg szakmailag lektorált folyóiratban és első 

szerzőjük valamelyik EMCDDA partnerország állampolgára. A cikkekkel szemben támasztott 

feltétel továbbá, hogy az EU valamelyik nemzeti nyelvén születtek, és angol nyelvű absztrakt 

kíséri őket. 

 

Pályázati kategóriák:  

1. Alapvető biológiai, neurobiológiai és viselkedéstudományi kutatások 

2. Populációs vizsgálatok és epidemiológia  

3. Kábítószerpiacok és drogkultúra (előállítás, kereskedelem, bűnözés, etnográfia) 

4. Keresletcsökkentés (prevenció, kezelés, ártalomcsökkentés és reintegráció) 

5. Drogpolitika és kínálatcsökkentés (jogi szabályozás, stratégia, értékelés) 

6. Egyéb 

 

A javasolt publikációkat 2017. február 24-ig a horvath.gergely@nefi.hu e-mail címre lehet 

elküldeni. ■ 

mailto:horvath.gergely@nefi.hu


KIADVÁNYAJÁNLÓ: A KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEM BÜNTETŐJOGI 

KÖVETKEZMÉNYEI AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN 
 

Az Európai Unió tagállamaiban országonként nagyon eltérő a joggyakorlat azt illetően, hogy a 

kábítószer-kereskedelem bűncselekményét hogyan szankcionálják. Az EU 2004/757/JHA 

kerethatározata csak minimum standardokat ír elő, ezeknek azonban nincs szignifikáns hatása 

az ítélkezési gyakorlatra, a tagállamoknak lehetősége van hosszabb büntetéseket kiszabni és 

ezzel rendszerint élnek is.  

 

Habár az utóbbi évek során az EU tagállamok némileg közelítettek egymáshoz abban, hogy 

milyen büntetőjogi eszközökkel reagálnak a kábítószerekre, még mindig nagyon eltérő 

gyakorlatok vannak jelen. A jelentés a tagállamok kábítószer-kereskedelemre vonatkozó 

jogszabályait és ezek gyakorlati alkalmazását hasonlítja össze. Az adatgyűjtés során 28 

tagállamból kértek meg bírákat, ügyészeket és ügyvédeket arra, hogy egy kérdőív segítségével 

értékeljenek 8 elképzelt büntetőjogi helyzetet, arra helyezve a hangsúlyt, hogy az adott esetben 

milyen szankciót ír elő az országuk büntető törvénykönyve és ezzel szemben mit tartanak ők 

általában megvalósuló büntetésnek. A felmérés nem reprezentatív és inkább szakértői 

véleményekre, mintsem adatokra támaszkodik. A szakértők válaszainak segítségével azonban 

össze lehetett hasonlítani, hogy a kábítószer-kereskedelemre vonatkozó jogszabályok a 

gyakorlatban mennyire valósulnak meg a különböző országokban. 

A jelentésből kiderül többek között, hogy a tagállamok nagyon eltérő megközelítéseket 

alkalmaznak a büntetési tételek alsó és felső határának meghatározásakor. A kerethatározat a 

kábítószer-kereskedelem alapesetében 1-től 3 évig terjedő szabadságvesztést javasol, a 

gyakorlatban azonban ez országonként nagyon eltérő, és van, ahol jóval meghaladja ezt az 

időtartamot. Életfogytig tartó szabadságvesztés 12 országban szabható ki a legsúlyosabb 

esetekben. Számos országban befolyásolja a kiszabható büntetést a kábítószer típusa, a 

szereket többnyire az alapján csoportosítják, hogy mennyire veszélyesek az egyénre és a 

társadalomra. 

A legtöbb országban súlyosbító körülménynek számít, ha a cselekményt szervezetten, vagy ha 

jelentős mennyiségű kábítószerrel követik el. Nincs közmegegyezés azonban abban, hogy mi 

számít jelentős mennyiségnek, ez országonként eltérő. A legszigorúbb büntetés jelentős 

mennyiségű kábítószerrel elkövetett bűncselekmény esetén 4 évtől (Hollandia) az életfogytig 

tartó szabadságvesztésig (Magyarország) terjedhet. Súlyosbító körülményként esik latba az is, 

hogy az adott szer mennyire veszélyezteti az egészséget (19 ország). Enyhítő körülményből 

jóval kevesebbet vesznek figyelembe a tagállamokban. Nyolc országban enyhébb büntetést 

eredményezhet, ha az érintett együttműködik a hatóságokkal és olyan információkkal szolgál, 

melyek segítségével más kábítószer kereskedőkhöz is el lehet jutni. Öt országban enyhítő 

körülmény az, ha az elkövető azért kereskedik drogokkal, hogy a saját függőségét finanszírozza. 

Az eredményeket összegezve a tanulmány szerzői arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ország 

jogrendszerének megismeréséhez kevés pusztán a törvényeket elolvasni, az ítélkezési gyakorlat 

sokkal hasznosabb indikátor. 

 

A teljes tanulmány elolvasható angol nyelven az EMCDDA honlapján. 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/technical-reports/trafficking-penalties


 

 

KÍNÁLATCSÖKKENTÉS - ÁTTEKINTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁJÁRÓL ÉS 

INTÉZKEDÉSEIRŐL 
 

A kábítószerpiacok a világon mindenhová elérnek. Ez a tanulmány 

áttekinti a kábítószerek előállításával és kereskedelmével kapcsolatos EU 

szintű szakpolitikákat és válaszokat, nemzetközi kontextusban. Számba 

veszi a különböző stratégiai területeket, az érintett EU intézményeket és 

struktúrákat, és az Európai Unió (és nemzetközi partnerei) által 

bevezetett legfontosabb intézkedéseket.  

A kábítószer-kínálat csökkentését célzó tevékenységek több szakpolitikai 

területet is érintenek, úgymint a kábítószer-politika, biztonságpolitika, 

szervezett bűnözés, tengeri- és regionális együttműködések. Az EU 

számos kábítószer-kínálat csökkentését célzó nemzetközi projektben és 

kezdeményezésben vesz részt, így például csempészútvonalakkal kapcsolatos, valamint 

gazdasági, jogi, monitorozási és infrastrukturális fejlesztést támogató intézkedésekben.   

A tanulmány angol nyelven érhető el az EMCDDA honlapján. 

 

 

ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREK EURÓPÁBAN - AKTUÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK 

A JOGALKOTÁSBAN ÉS A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN  
 

Az új pszichoaktív szerek európai piacának gyors fejlődésével a 

hagyományos kábítószertörvények nehezen tudnak lépést tartani. 

Reagálva a jelenségre, számos ország vezetett be újfajta jogi 

szankciókat, vagy a már meglévő fogyasztóvédelmi, egészségvédelmi és 

gyógyszertörvényekre alapozva, vagy teljesen új, innovatív 

jogszabályokat alkotva. Egy 2014-ben hozott ítéletében az Európai 

Bíróság kimondta, hogy az olyan anyagok, melyeknek nincs kedvező 

hatása az egészségre, nem minősülnek gyógyszernek, ezáltal korlátozva 

a gyógyszertörvények új pszichoaktív szerek ellenőrzésére irányuló 

használatát. 

A 2016 novemberében, az Eurojust és az EMCDDA együttműködésében 

megjelent kiadvány ötvözi az EMCDDA kiemelkedő monitorozási és elemzési kapacitását és 

szaktudását, és az Eurojust nemzetközi büntetőeljárásokkal kapcsolatos operatív tapasztalatait. 

A kiadvány első része a döntéshozókat célozza meg az új pszichoaktív szerek szabályozásával 

kapcsolatos kihívások, továbbá egyes kiválasztott tagállamok ezekre adott válaszainak 

bemutatásával. A kiadvány második része gyakorló jogászoknak szól, és az Európai Bíróság már 

említett döntésére, valamint annak az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos, több államot is 

érintő büntetőeljárásokra gyakorolt hatásaira fókuszál, bemutatva a döntés által leginkább érintett 

országok válaszlépéseit is.  

 

A kiadvány angol nyelven letölthető az EMCDDA weboldaláról. ■ 

 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/drug-supply-reduction-an-overview-of-eu-policies-measures
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/eurojust/nps-legislation-and-prosecution


 

FÓKUSZBAN: AZ EMCDDA KÁBÍTÓSZER-SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS 

INTERAKTÍV ONLINE FELÜLETEI  

Az új pszichoaktív szerek szabályozásának jogi 
megközelítései 
Az utóbbi néhány évben Európa szerte megnőtt az új 
pszichoaktív szerek hozzáférhetősége, ami az e szerek 
kereskedelmének és kínálatának korlátozására irányuló 
innovatív jogi válaszok széles skáláját hívta életre.  
Az EMCDDA interaktív térképén országok szerinti 
bontásban láthatók az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos 
jogszabályok, melyek a jogszabályok életbe lépésének éve 
szerint is szűrhetők. Az interaktív térkép az alábbi linken 
érhető el:  
 
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/controlling-
new-psychoactive-substances 
 
 

 
 

 

Kábítószer-bűncselekmények szankciói Európában 
Az EMCDDA jogi alodalán található online eszköz lehetővé teszi a kábítószer-használathoz kötődő 
bűncselekmények (fogyasztás, saját használat céljából történő birtoklás) és a kínálati oldali kábítószer-
bűncselekmények elkövetéséért kiszabható büntetések és büntetési alternatívák megismerését és 
összehasonlítását az európai országok között. Segítségével látható, hogy hogyan változnak a büntetési 
tételek a kábítószer fajtájának és mennyiségének függvényében, vagy abban az esetben, ha az elkövető  
kábítószerfüggő vagy visszaeső elkövető. 
 

 
Forrás: EMCDDA 

 

FELHÍVÁS: JELENTKEZŐKET VÁRNAK A 2017. ÉVI EURÓPAI NYÁRI EGYETEMRE 
 

Továbbra is várja az EMCDDA és a University Institute of Lisbon 

a jelentkezőket a Lisszabonban, 2017. június 26. és július 7. 

között hatodik alkalommal megrendezett kábítószer témával 

foglalkozó nyári egyetemre. A regisztráció első fázisa 2017. 

február 3-án zárul. Bővebb információ és jelentkezés a képzés 

honlapján.    ■ 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/controlling-new-psychoactive-substances
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/controlling-new-psychoactive-substances
http://www.emcdda.europa.eu/topics/law/penalties-at-a-glance
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home


w w w . d r o g f o k u s z p o n t . h u  

ELINDULT AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREK PORTÁL 

A Nemzeti Drog Fókuszpont elindította az Új 

Pszichoaktív Szerek Portálját, ahol magyar nyelven, 

rendszerezett formában érhetőek el az új 

pszichoaktív szerekkel kapcsolatos legfrissebb 

információk, publikációk, jogszabályok. 

A portál kommunikációs felületet biztosít az egyes 

szakmai csoportok számára az általuk fontosnak 

tartott információk megosztására és megvitatására. 

 

A honlap elérhető az upsz.drogfokuszpont.hu linkre kattintva.     ■ 
 

 
 

UPSZ! – JANUÁRI AKTUALITÁSOK 
 

Az Európai Unió tagállamaiban 2016. december 15. és 2017. január 15. között megjelent új 
anyagok:  
 
■ az 1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate 
(MO-CHMINACA), N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide 
(Tetrahydrofuranylfentanyl), a 2-(isopropylamino)-1-phenyl-hexan-1-one (NiPH)  és az N-phenyl-
N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl] cyclopentane-carboxamide (cyclopentylfentanyl) nevű 
vegyületek, melyek azonosításáról Svédország tett bejelentést. 

■ a methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate 
(dichloropane or RTI-111) nevű vegyület, mely azonosításáról Szlovénia tett bejelentést. 
 
Forrás: A Korai Jelzőrendszer hálózatába a Tanács 2005/387/IB határozata alapján érkező 
bejelentések.        
 

 
 

NEMZETKÖZI ESEMÉNYAJÁNLÓ 
 

 
 

 

 
 

Időpont Szervező Cím Helyszín Információ 

Január 31. – 
Február 2. 

HIV in Europe 
HIV and Viral Hepatitis: 

Challenges of Timely Testing 
and Care 

Málta 
A konferencia 

honlapja 

Április 4-6. 
Eurasian Harm 

Reduction Network 
(EHRN) 

Harm reduction in the new 
environment 

Vilnius, Litvánia 
Az esemény 

honlapja 

Április 19-
24. 

MAPS, Beckley 
Foundation 

Psychedelic Science 2017 
Oakland, 
Kalifornia 

A konferencia 
honlapja 

Május 17-
19. 

International Society 
for the Study of Drug 

Policy (ISSDP) 

11th Annual conference of 
the ISSDP 

Aarhus, Dánia 
A konferencia 

honlapja 

http://www.drogfokuszpont.hu/
http://upsz.drogfokuszpont.hu/
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/387_2005_ib_hatarozat_ews.pdf
http://newsite.hiveurope.eu/Conferences/HepHIV2017
http://newsite.hiveurope.eu/Conferences/HepHIV2017
http://www.harm-reduction.org/actions/harm-reduction-new-environment
http://www.harm-reduction.org/actions/harm-reduction-new-environment
http://psychedelicscience.org/about
http://psychedelicscience.org/about
http://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/forskning/konferencer/kommende-konferencer/11th-annual-conference-of-the-international-society-for-the-study-of-drug-policy/
http://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/forskning/konferencer/kommende-konferencer/11th-annual-conference-of-the-international-society-for-the-study-of-drug-policy/
file:///C:/Users/Adrienn/AppData/Local/Temp/upsz.drogfokuszpont.hu

