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HÁTTÉRANYAG AZ EMCDDA 2007-ES ÉVES JELENTÉSÉHEZ 

KÉSZÍTETTE A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT 

 

Az idei “A kábítószer-
probléma Európában” 
című Éves Jelentésben a 
27 EU-tagállamra, 
Norvégiára és 

Törökországra 
vonatkozóan szerepelnek 

adatok. Az egyes kábítószerekről szóló különálló fejezetek a 
legfrissebb európai áttekintést nyújtják a szerhasználat 
elterjedtségéről, a fogyasztási szokásokról, a kínálatról, a kezelésről 
és a kábítószer-jelenség egyéb kérdéseiről. A további fejezetek 
témái: új tendenciák, szakpolitikák és jogszabályok; válaszok a 
kábítószer-problémára, valamint a kábítószer-fogyasztással 
összefüggő fertőző betegségek és halálozás. 

EMCDDA 
European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction  
 

Kábítószer és Kábítószer-függőség 
Európai Megfigyelőközpontja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AZ EMCDDA 2007-ES ÉVES JELENTÉS  

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ: 

2007. NOVEMBER 22. 10:00 
(BRÜSSZEL) 

 
SAJTÓANYAGOK: 

HTTP://WWW.EMCDDA.EUROPA.EU/EVENTS/20
07/ANNUALREPORT.CFM 

A kiadványok közzétételének napján az EMCDDA
lisszaboni központjában az ügyfélszolgálat a 
+351-218-11-30-00/40/57-es telefonszámon 
fogadja az újságírók kérdéseit, míg a 
magyarországi Nemzeti Drog Fókuszpont a 06-1-
476-1137-es telefonszámon a hazai helyzettel 
kapcsolatos kérdésekre válaszol. 

Tartalom: 
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4. oldal: Adatok a Nemzeti Drog 

Fókuszpont 2007-es 

Jelentéséből  

5. oldal: EMCDDA 

7. oldal: A kábítószer-probléma 

Európában 

8. oldal: A Drog Fókuszpont kiadványai  

Az EMCDDA számára 
Magyarországról a Nemzeti Drog 

Fókuszpont küldi az adatokat. 
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NEMZETI DROG FÓKUSZPONT 

NEMZETI KÁBÍTÓSZER ADATGYŰJTŐ ÉS KAPCSOLATTARTÓ KÖZPONT 

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 által végzett európai szintű elemzéshez. 
Tevékenységének ugyancsak fontos részét képezi az európai szinten rendelkezésre álló 
droginformáció 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 összegyűjtenek, feldolgoznak 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 
kábítószerrel 

kapcsolatos információk 
központja. Kiemelt 

feladata a szélesebb 
nyilvánosság hiteles 
tájékoztatása a sajtón 

keresztül. 

    …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, a változások nyomon követése lehetővé teszi a korábbi intézkedések hatásának 
értékelését, így azok szükség esetén módosíthatók, vagy akár leállíthatók és újabbak 
vezethetők be. 

 

 
A Nemzeti Drog Fókuszpont feladatai: 

 Felméri 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 elérhetővé teszi a 
szakemberek és a szélesebb nyilvánosság számára.  

 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 kábítószer-
adatgyűjtést és az elemzést végző szervezetek ilyen jellegű tevékenységét.  
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SZAKTERÜLETEK 

1. Kábítószer-politika, stratégia  
2. Populációs vizsgálatok 
3. Prevenció 
4. Problémás kábítószer-fogyasztás 
5. Kezelés – Ellátás 
6. Kábítószer- fogyasztással 

összefüggő fertőző 
betegségek 

7. Kábítószer-fogyasztással 
összefüggő halálozás 

8. Kábítószer bűnözés 
9. Kábítószerpiac 
10. Korai jelzőrendszer  

(új pszichoaktív szerek) 

A magyarországi Nemzeti Drog 
Fókuszponthoz hasonlóan minden EU 
tagállamban, Norvégiában, és 
Törökországban is működik drog 
fókuszpontok, melyek az adott ország 
kormányának ellenőrzése alatt jogosultak a 
kábítószerekkel kapcsolatos nemzeti 
információkat a Központ felé szolgáltatni, 
illetve nemzeti szinten az EMCDDA-t 
képviselő és propagáló „nagykövet”
szerepét töltik be. A 28 szervezetből álló 
hálózat az EMCDDA koordinálása alatt áll, 
emellett az információ-áramlás a 
szervezetek között is megvalósul. 

A Nemzeti Drog Fókuszpont az 
ÁNTSZ Országos Epidemiológiai 

Központjában található. 

Működésének törvényi hátterét a 
következő jogszabályok biztosítják: 

 3021993/EGK rendelet, 
 28/2004. kormányrendelet, 
 11/2004. ESzCsM rendelet. 

A honlapon elérhető: 
 
A Drog Fókuszpont kiadványai:  

 Éves Jelentés az EMCDDA számára 
2007 

 havonta megjelenő hírlevél 
 Kézikönyv drog-prevenciós 

beavatkozások tervezéséhez és 
értékeléséhez 

 Kábítószer-használat az Európai 
Unióban: jogalkotási megközelítések 

 Új pszichoaktív szerek korai 
jelzőrendszere – működési útmutató 

 
Az EMCDDA kiadványai:  

 Az EMCDDA által közzétett Éves 
Jelentések 

 Az EMCDDA által ajánlott szakmai 
útmutatók és protokollok 

 
 A Drog Fókuszpont hírlevele havonta friss információkkal jut el az ország 

minden területére a kábítószerrel foglalkozó szakemberekhez, a prevenciós
szolgáltatókhoz, a kezelőhelyekre, a döntéshozókhoz, valamint a sajtónak.  

 
 A Drog Fókuszpont magyar nyelven terjeszti az EMCDDA által kiadott 

szakmai útmutatókat és protokollokat. 
 

 A Drog Fókuszpont munkatársai előadásokat tartanak a kábítószer-
problémával kapcsolatos konferenciákon, találkozókon, bizottsági üléseken. 

 HONLAP:  
WWW.DROGFOKUSZPONT.HU 
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ADATOK A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT 2007-ES ÉVES JELENTÉSÉBŐL 
 A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZER-HELYZETRŐL 

(2006-os adatok) 

  
Drogot életükben legalább egyszer kipróbálók aránya a 15 és 17 évesek körében (%)  

Tiltott és legális szerek együtt 20,3 
Visszaélésszerű gyógyszerfogyasztás 14,7 

Kannabisz/hasis 17,3 
Inhalánsok 4,0 

Ecstasy 6,1 
Amfetamin/speed 5,7 

SZMM – OKM iskolai egészségnevelési és drogprevenciós programok keretében támogatott 
iskolák száma (darab) 289 

A programok keretében részt vett 11-18 évesek száma (fő)  105 225 
Kezelt betegek (fő) 15 480 
Új betegek száma (fő) 5 673 
Intravénás droghasználó (fő) 1 591 
Metadon fenntartó kezelésben részesülők összesen (fő) 853 
A Péterfy Sándor utcai Kórház Klinikai Toxikológiai osztályán drog-mérgezés miatt kezeltek 
száma (fő) 670 

opiát típusú szer okozta mérgezés 253 
kokain típusú szer okozta mérgezés 17 

amfetamin típusú szer okozta mérgezés 266 
Büntetőeljárás alternatívájaként kezelt betegek száma összesen 3 976 
Visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetőkkel szemben elhalasztott vádemelések 
aránya (%) 55,5 

Büntetőeljárás alternatívájaként kezelt betegek a főbb szertípusok szerint (%):   
Opiát típus 2,9 

Kokain típus 1,3 
Kannabisz típus 80,8 
Amfetamin típus 10,4 

Illegális szerek használatával közvetlenül összefüggő halálesetek száma 25 
Újonnan felderített kábítószer-fogyasztó HIV fertőzöttek összesen (fő)  0 
Hepatitis C fertőzöttség a kábítószer-fogyasztók körében országosan (%) 28,9 
Hepatitis C fertőzöttség a kábítószer-fogyasztók körében Budapesten (%) 37 
Tűcsere-programok során osztott injektorok száma (darab) 164 523 
Kliensek száma (fő) 1 768 
Becserélési arány (%) 50 
Szórakozóhelyen ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújtó szervezetek és a fiatalok között létrejött 
kontaktusok száma közel 28 000 

Ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények összesen (eset) 6 734 
Ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények elkövetői (fő): 5 725 
Visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők aránya korcsoport szerint (%):  

18 év alatt 14,9 
18–24 éves 55,3 
25–30 éves 20,7 
30 év felett  9 

Lefoglalások mennyisége a főbb szertípusok szerint      
Marihuána (kg) 266,5 

Heroin (kg) 131,1 
Amfetamin (kg) 21,8 

Kokain (kg) 7,3 
Ecstasy (darab) 138 278 
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EMCDDA 

A KÁBÍTÓSZER ÉS KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA 
 
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) az Európai 
Unió kábítószerekkel kapcsolatos központi információgyűjtő és -szolgáltató szervezete. Az 
1993-ban létrehozott, lisszaboni székhelyű intézmény elsődleges feladata a kábítószerekkel 
és a kábítószer-függőséggel kapcsolatos objektív, megbízható és összevethető 
információk biztosítása az EU és tagállamai részére. Az EMCDDA egyike az EU 12 
decentralizált szervezetének. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az EMCDDA az EU politikai 
döntéshozóinak is segít: 

 a legfontosabb problémák 
meghatározásában, 

 a megoldást szolgáló intézkedések 
kidolgozásában,  

 a kábítószer-probléma területén 
végzett munka hatékonyságának 
értékelésében.  

Az EMCDDA küldetése szerint a 
szervezet négy fő feladata: 

 a létező adatok 
összegyűjtése és 
elemzése; 

 az adatok össze-
hasonlíthatóságához 
szükséges módszerek 
fejlesztése; 

 az adatok és információk 
terjesztése; 

 az EU intézményeivel, a 
nemzetközi partnerekkel és 
a nem EU országokkal való 
együttműködés. 

A kábítószer-fogyasztással és következményeivel kapcsolatos 
megbízható, összehasonlítható és naprakész információ 
összegyűjtése módszertani és gyakorlati szempontból is 
komoly kihívást jelent. Az EMCDDA ezért a nemzeti 
szakértőkkel együttműködve igyekszik fejleszteni az 
országok egységes adatgyűjtéséhez szükséges infrastruktúrát 
és módszertani eszközöket. Ezek az eszközök olyan közös 
nyelvet biztosítanak, amely lehetővé teszi a közös probléma 
jellegének értelmezését és összehasonlítását. 
 

Az EMCDDA által összegyűjtött, elemzett és 
terjesztett információ az alábbiakra 
összpontosul: 

 a kábítószerek iránti kereslet, és a 
kereslet csökkentése; 

 nemzeti és EU stratégiák és 
intézkedések; 

 nemzetközi együttműködés, és a 
kábítószer-kínálat geopolitikája; 

 a kábítószer-jelenség velejárói az 
előállító, a fogyasztó és a tranzit 
országok vonatkozásában. 

 HONLAP:  

WWW.EMCDDA.EUROPA.EU 
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A Központ médiaprogramjának két alapelve: (1) az EMCDDA kábítószerekkel kapcsolatos 
európai hivatkozási pontként történő elismertetése, (2) és a sajtó minőségi információval való 
ellátása. Az ezen célok érdekében végzett tevékenység kiterjed: a Központ és a sajtó közötti 
megbízható kapcsolat kiépítésére; a ’sajtóbarát’ információszolgáltatásra; és a sajtó 
monitorozására. Az EMCDDA 
honlapjának Sajtószoba (Press room) 
pontjában az újságírók azonnal 
hozzáférhetnek a legfrissebb 
hírekhez és dokumentumokhoz.  

 

EMCDDA honlap Publications menüpont 

annual report – éves jelentés az európai kábítószer-helyzetről 

selected issues – az éves jelentést kiegészítő három aktuális témakör egy kötetben 

national report – a tagállamok éves jelentései 

statistical bulletin – a jelentések számadatai a teljesség igényével 

drugs in focus – évente három rövid kiadvány politikusoknak és döntéshozóknak 

drugnet europe – negyedéves hírlevél az EMCDDA munkájáról, a kábítószerügy 
nemzeti és nemzetközi szervezeteinek tevékenységéről 

insights – hosszabb tanulmányok egy-egy témához  

monographs – szakkönyv-sorozat változatos témákban 

manuals – gyakorlati kézikönyek  szakembereknek és terepen dolgozóknak 

risk assessment report – információ az új szerek kockázatairól 

 

WWW.EMCDDA.EUROPA.EU 
Egyes kiadványok szabadon letölthetők, a többiért forduljon a Drog Fókuszponthoz! 

 

Az RSS szolgáltatás elérhetősége: 
http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 

„Az nyilvánvaló, hogy az ifjúsághoz szóló média 
értékes betekintést enged a fiatalok életstílusába, 

de nem tisztázott, mennyire befolyásolja azt. 
Vizsgálnunk kell ezt a hatást, és azt is, hogy az 

újságírókkal együttműködve milyen szerepet 
tölthet be az ifjúsági sajtó a tényszerű adatok 

fiatalokhoz történő eljuttatásában.” 

Wolfgang Götz, az EMCDDA igazgatója 
A Kábítószer-ellenes Világnapon, 2005 június 23. 
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A kábítószer-probléma Európában 

 
 
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja által kiadott Éves 
Jelentés 2007: A kábítószer-probléma Európában a nemzeti fókuszpontok által 
összeállított jelentésekből készült európai szintű Jelentés. Minden tagország adott év 
októberében küldi el az EMCDDA számára a jelentését az azt megelőző évről. Ezeket a 
jelentéseket dolgozza fel az EMCDDA, és adja közre a következő évben. Így a Kábítószer-
probléma Európában című 2007-es Éves Jelentés a 2005-ös évről szóló adatokat 
tartalmazza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kábítószer-probléma Európában című 2007-es 
Éves Jelentés és a megjelenő sajtóanyag 
témái:  
 

 Kábítószer adatok, ábrák és elemzések: 
Európai és nemzeti szinten 

 Új fejlemények a politika, a jogszabályok 
és a szociális válaszok terén  

 Kiemelt témák (évente változik): kokain, 
drogok és gépjárművezetés, 
drogprobléma a 15 évesnél fiatalabb 
populációban 

 

2005-ről szóló adatok 
 
 

2006 „Nemzeti Jelentés” 
Éves Jelentés az EMCDDA 
számára a magyarországi 

kábítószer-helyzetről 
Készíti: Nemzeti Drog Fókuszpont 

 
 

2007 „Európai Jelentés” 
Éves Jelentés 2007: A kábítószer-

probléma Európában 
Készíti: EMCDDA

A Kábítószer-probléma Európában kiadvány a következő négy fő jelenségre 
koncentrál: 

 Kannabisz 
 Kokain 
 HIV 
 Halálesetek 

A kiadvány és a hozzá kapcsolódó sajtóanyag ezen a négy területen túl is ismerteti a 
kábítószer-fogyasztással kapcsolatos európai helyzet számos vetületét. A Központ a 
vonatkozó adatokat az európai országokkal és általában az uniós helyzettel 
kapcsolatban összehasonlítható formában szemlélteti, hangsúlyt fektetve az általános 
európai és az egyes országokra jellemző trendekre. 

 

A részletes adatok és trendek a Központ sajtótájékoztatójával egy időben 
november 22-én 10 órától elérhetők. 
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A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT KIADVÁNYAI  

 

A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT HÍRLEVELE MEGJELENIK 
HAVONTA 

A DROG FÓKUSZPONT HÍRLEVELÉRE FELIRATKOZHAT AZ 
IRODAVEZETŐNÉL: 

DOMOTOR.DIANA@OEK.ANTSZ.HU  

 

KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLAT AZ 
EURÓPAI UNIÓBAN: 

JOGALKOTÁSI 
MEGKÖZELÍTÉSEK 

 

KÉZIKÖNYV 
DROGPREVENCIÓS 
BEAVATKOZÁSOK 

TERVEZÉSÉHEZ ÉS 
ÉRTÉKELÉSÉHEZ  

 

 
 

ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREK 
KORAI JELZŐRENDSZERE 

MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 
 
 

 
NEMZETI DROG FÓKUSZPONT 

NEMZETI KÁBÍTÓSZER 
ADATGYŰJTŐ ÉS 

KAPCSOLATTARTÓ KÖZPONT 
1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

 

Postacím: 1966 Budapest, Pf: 64 
Telefon: + 36 1 476 1100 / 2510 

Fax: + 36 1 476 1100 / 2635 
 

WWW.DROGFOKUSZPONT.HU 
 


