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TémakörökTémakörök

�� Laboratóriumi hálózatLaboratóriumi hálózat

�� „Adatbázis”„Adatbázis”
�� Története, felépítése, szolgáltatásaiTörténete, felépítése, szolgáltatásai

�� Információszolgáltatás folyamataInformációszolgáltatás folyamata

�� „A korai jelzırendszer szolgálatában”„A korai jelzırendszer szolgálatában”

�� ÉrtékelésÉrtékelés



Laboratóriumi hálózatLaboratóriumi hálózat

�� BSZKI és 5 regionális laborBSZKI és 5 regionális labor
�� Egységes szakmai irányításEgységes szakmai irányítás

�� Egységes készülékekEgységes készülékek

�� Egységes mérési eljárásokEgységes mérési eljárások

�� Egységes számítógépes nyilvántartásEgységes számítógépes nyilvántartás

BudapestBudapestBudapestGyırGyırGyır

VeszprémVeszprémVeszprém

PécsPécsPécs SzegedSzegedSzeged

DebrecenDebrecenDebrecen



Az adatgyőjtés történeteAz adatgyőjtés története

�� 19971997--igig
�� Toll+papírToll+papír
�� Statisztikai összesítések:Statisztikai összesítések:

füzetekben vezetett adatok alapjánfüzetekben vezetett adatok alapján

�� 19981998
�� Elektronikus adatkezelésElektronikus adatkezelés
�� A legfontosabb adatok A legfontosabb adatok egy egységesegy egységes adatbázisbanadatbázisban

�� 20032003--20042004
�� Regionális laborok egységes rendszerbe vonásaRegionális laborok egységes rendszerbe vonása
�� Minden laboratóriumban önállóan mőködı rendszerMinden laboratóriumban önállóan mőködı rendszer



A rendszer szolgáltatásaiA rendszer szolgáltatásai

�� Ügymenet elektronikus támogatásaÜgymenet elektronikus támogatása

�� Adatok központosított tárolásaAdatok központosított tárolása

�� Információk gyors visszakereséseInformációk gyors visszakeresése

�� Helyi statisztikákHelyi statisztikák

�� Országos statisztikákOrszágos statisztikák



Laboratóriumi ügyvitelLaboratóriumi ügyvitel

�� Központi adatforrás az iratokhozKözponti adatforrás az iratokhoz
�� Adatok biztosítása a szakvéleményhezAdatok biztosítása a szakvéleményhez
�� Díjjegyzékek automatikus készítéseDíjjegyzékek automatikus készítése
�� Levelezés sablonok segítségévelLevelezés sablonok segítségével

�� Tárolásra küldött csomagokTárolásra küldött csomagok
�� Adatszolgáltatás a KKR részéreAdatszolgáltatás a KKR részére

�� Elvégzendı vizsgálatok nyilvántartásaElvégzendı vizsgálatok nyilvántartása

�� HatáridıHatáridı--figyelésfigyelés



Adatbázis felépítéseAdatbázis felépítése

�� Ügyek adminisztratív adataiÜgyek adminisztratív adatai
�� Iktatási adatok, szakvélemények, levelezés, fotókIktatási adatok, szakvélemények, levelezés, fotók

�� Bőnjelek jellemzı adatai, kategóriák szerint:Bőnjelek jellemzı adatai, kategóriák szerint:
�� Növényi anyagokNövényi anyagok

�� TablettákTabletták

�� PorokPorok

�� BélyegekBélyegek

�� EgyébEgyéb



Bőnjelek adatai: tablettákBőnjelek adatai: tabletták

�� Mennyiség Mennyiség 
�� Tömeg, darabszámTömeg, darabszám

�� KüllemKüllem
�� Alak, szín, lenyomat, törésvonalAlak, szín, lenyomat, törésvonal

�� MéretMéret
�� Átmérı, vastagságÁtmérı, vastagság



VegyületekVegyületek

�� Kimutatott komponensek:Kimutatott komponensek:
�� Hatóanyagok (pl. MDMA, kokain)Hatóanyagok (pl. MDMA, kokain)

�� Adalékanyagok (pl. koffein, fenacetin)Adalékanyagok (pl. koffein, fenacetin)

�� HígítóanyagokHígítóanyagok (pl. cellulóz, laktóz)(pl. cellulóz, laktóz)

�� Hatóanyag koncentrációkHatóanyag koncentrációk::
�� Tájékoztató adatokTájékoztató adatok (GC(GC--MS)MS)

�� Pontos koncentrációkPontos koncentrációk (HPLC)(HPLC)



Keresés az adatbázisbanKeresés az adatbázisban



Keresés az adatbázisbanKeresés az adatbázisban



Keresés az adatbázisbanKeresés az adatbázisban



AdatmennyiségAdatmennyiség
�� 66 helyi adatbázis + 2 összesített adatbázishelyi adatbázis + 2 összesített adatbázis

�� 3232 235235 db ügydb ügy

�� 5454 425425 tétel bőnjeltétel bőnjel
�� 2121 681681 tétel (    tétel (    22 792792 kg) növényi anyagkg) növényi anyag
�� 88 353353 tétel (  tétel (  33 331331 kg) porkg) por
�� 88 149149 tétel (tétel (11 086086 048048 db) tablettadb) tabletta
�� 257257 tétel (tétel ( 2828 285285 db) bélyegdb) bélyeg
�� 1515 985985 tétel (tétel ( 5454 806806 db) egyéb tárgydb) egyéb tárgy

�� 5757 440440 db kimutatott komponensdb kimutatott komponens

�� 1010 412412 db pontos koncentrációdb pontos koncentráció



Adatból információAdatból információ

�� Lefoglalt anyagok adatainak feltöltése a Lefoglalt anyagok adatainak feltöltése a 
kész, ellenırzött szakvélemények alapjánkész, ellenırzött szakvélemények alapján
�� Lokálisan, az ügyet vizsgáló laboratóriumbanLokálisan, az ügyet vizsgáló laboratóriumban

�� Megbízható adatok Megbízható adatok ☺☺

�� Átfutási idı általában 2Átfutási idı általában 2--4 hónap4 hónap

�� Országos adatok negyedéves összefuttatásaOrszágos adatok negyedéves összefuttatása

�� Statisztikák készítése éves szintenStatisztikák készítése éves szinten



InformációInformáció

�� Lefoglalt kábítószerLefoglalt kábítószer--mennyiségekmennyiségek

�� Jellemzı koncentráció tartományokJellemzı koncentráció tartományok

�� Elıfordulási gyakoriságok, trendekElıfordulási gyakoriságok, trendek

�� Új anyagok terjedésének figyeléseÚj anyagok terjedésének figyelése

�� ……



Heroin koncentrációkHeroin koncentrációk



Információk felhasználásaInformációk felhasználása

�� Kábítószerek hatóanyagKábítószerek hatóanyag--tartalmának tartalmának 
becslése bőnügyekbenbecslése bőnügyekben

�� Éves, országos hatókörő statisztikákÉves, országos hatókörő statisztikák

�� Fókuszpont éves jelentés Fókuszpont éves jelentés -- kábítószerpiackábítószerpiac

�� Rendszeres nemzetközi adatszolgáltatásokRendszeres nemzetközi adatszolgáltatások

�� Eseti megkeresések megválaszolásaEseti megkeresések megválaszolása



Korai jelzırendszerKorai jelzırendszer

�� Új anyagok azonnali jelzéseÚj anyagok azonnali jelzése
�� Az adatbázis „lassú” Az adatbázis „lassú” 

(negyedéves összefuttatás) (negyedéves összefuttatás) ��

�� Napi szintő szakmai kapcsolattartás a laborok Napi szintő szakmai kapcsolattartás a laborok 
között között ☺☺

�� HelyzetelemzésHelyzetelemzés
�� Azonnali adatbekérés, összefuttatásAzonnali adatbekérés, összefuttatás

�� Országos szintő adatokból hivatalos válasz Országos szintő adatokból hivatalos válasz 
akár 2akár 2--3 nap alatt 3 nap alatt ☺☺



Példa: Példa: mCPmCPPP

�� Elsı lefoglalásElsı lefoglalás (2005.06.12.)(2005.06.12.)
�� 78.601 78.601 db tabletta, VPOPdb tabletta, VPOP

�� Új anyag megjelenésének jelentése azÚj anyag megjelenésének jelentése az EMCDDA EMCDDA 
és azés az Europol Europol felé felé (2005.09.14.)(2005.09.14.)

�� 20052005. évi lefoglalások. évi lefoglalások (62 (62 eseteset))
�� 80.92880.928 dbdb tablettatabletta -- mCPPmCPP

�� 3.504 3.504 db db tablettablettata -- mCPPmCPP++MDMAMDMA

�� Az mCPP ellenırzött vegyület 2006. január 1Az mCPP ellenırzött vegyület 2006. január 1--tıltıl



mCPP adatokmCPP adatok



ÉrtékelésÉrtékelés

�� 9 éve egységes szerkezetben győjtött 9 éve egységes szerkezetben győjtött 
adatok adatok ☺☺

�� 32 235 ügy, 54 425 vizsgált tétel, 32 235 ügy, 54 425 vizsgált tétel, 
57 440 komponens azonosítás 57 440 komponens azonosítás ☺☺

�� Gyors, pontos adatszolgáltatás Gyors, pontos adatszolgáltatás ☺☺

�� 9 éves informatikai technológia 9 éves informatikai technológia ��



Jövı…Jövı…

�� Új rendszer (tervezés alatt)Új rendszer (tervezés alatt)

�� Napjaink követelményeinek megfelelı Napjaink követelményeinek megfelelı 
technikai színvonal és szolgáltatásoktechnikai színvonal és szolgáltatások

�� Országos adatok gyakoribb összefuttatásaOrszágos adatok gyakoribb összefuttatása

�� Egyszerőbb keresés, könnyebb Egyszerőbb keresés, könnyebb 
leválogatásokleválogatások

�� Statisztikák gyorsabb elkészítéseStatisztikák gyorsabb elkészítése
�� Pl. éves statisztika 2 nap helyett 1Pl. éves statisztika 2 nap helyett 1--2 óra2 óra



És most...És most...



„ICE”„ICE”

�� Új kábítószer megjelenési forma Új kábítószer megjelenési forma 

�� Két lefoglalás 2006. novemberébenKét lefoglalás 2006. novemberében
�� <1 gramm<1 gramm

�� „Ice”:„Ice”:
�� 100%100% metamfetaminmetamfetamin--hidrokloridhidroklorid
�� Nagymérető, tőszerő kristályokNagymérető, tőszerő kristályok
�� Elsısorban a TávolElsısorban a Távol--Keleten jellemzıKeleten jellemzı
�� Hazánkban korábban nem volt „ice” lefoglalásHazánkban korábban nem volt „ice” lefoglalás



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


