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• az EU-ból érkező információk eljuttatása a 

hazai szakembereknek

• a hazai fejlemények továbbítása az EU 

kábítószer-monitorozó ügynökségéhez

• platform biztosítása a hazai szakemberek közti 

információ- és tapasztalatcseréhez

A hazai Korai Jelzőrendszer célja:



EU → hazai szakemberek

bejelentések új szerekről, 

riasztások a többi tagállamból

analitikai információk európai 

laboroktól

féléves jelentések, ad hoc 

jelentések (pl.: mefedron, heroin 

hiány) a tagállamoktól 

éves beszámoló a hálózat 

működéséről

trendek európai viszonylatban
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•levelezőlista - bejelentések 

új anyagokról

•EDND – Európai 

Információs Rendszer és 

Adatbank az Új 

Kábítószerekről

•NFP weboldal, hírlevél

•kiadványok, Éves Jelentés

•szakmai egyeztetések 

szervezése, támogatása
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Hazai helyzet → EU

•Lefoglalások

•Toxikológiai vizsgálatokra beküldött 

biológiai minták

•Szennyvíz vizsgálat

•Próbavásárlások

•Fogyasztók által beszolgáltatott minták

•Meglévő rutin adatgyűjtések (TDI, 

DRD, DRID)

•Fogyasztói beszámolók

•Egészségügyi, szociális ellátóktól, 

toxikológiai telefonos szolgálatoktól 

származó információk

•Online shopok, internetes fórumok, 

média
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Hazai helyzet → EU

142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és 

pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről 

29. § (1) Amennyiben hatóság, hivatalos szerv, személy, kábítószer-vizsgáló 

laboratórium, toxikológiai laboratórium, egészségügyi szolgáltató, kutatást 

végző intézmény vagy szolgálat, valamint büntetés-végrehajtási intézet 

visszaélés szempontjából veszélyes új szer, illetőleg ismert szer új 

visszaélési módjának, formájának - ideértve azok előállítását, 

kereskedelmét, illetve fogyasztását - megjelenését észleli, köteles arról az 

ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ szervezeti 

egységeként működő Europol Nemzeti Irodát és az ÁNTSZ Országos 

Epidemiológiai Központjában működő országos kábítószer adatgyűjtő és 

adatszolgáltató központot a 11. számú melléklet szerinti űrlap kitöltésével 

értesíteni. 



• az EU-ból érkező információk eljuttatása a 

hazai szakembereknek

• a hazai fejlemények továbbítása az EU 

kábítószer-monitorozó ügynökségéhez

• platform biztosítása a hazai szakemberek 

közti információ- és tapasztalatcseréhez

A hazai Korai Jelzőrendszer célja:



hazai EWS levelező lista

szakmai találkozók, egyeztetések szervezése

Hazai információcsere



Interaktív online felület:

• több szakember, intézmény bevonása

• jogosultságok

• fórum – témákra bontva

• online bejelentés

• emailen érkező információk testreszabása

Hazai információcsere 2.0



• Az új anyagok monitorozásának és 

kockázatértékelésének elősegítése
igazságügyi szakértői, toxikológiai, farmakológiai és epidemiológiai 

vizsgálatok támogatásával

• Gyorsabb és fenntarthatóbb válaszok biztosítása
annak vizsgálata, hogyan tudnánk szercsoportokat megcélozni, amellett, 

hogy az egyes szerek egészségügyi kockázatait tudományosan 

meghatároznánk

A Bizottság célkitűzései



• Gyorsabb válaszok a megjelenő új szerekre
átmeneti szabályozás lehetőségének kialakítása, az azonnali kockázatot 

jelentő szerek esetében

• A szabályozások összehangolása
a kábítószer-szabályozás, az élelmiszer-szabályozás, a 

fogyasztóvédelem és a gyógyszer-szabályozás területein

Nyilvános konzultáció: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/opinion/111027_en.htm

A Bizottság célkitűzései



Köszönöm a figyelmüket!

peterfi.anna@oek.antsz.hu

http://www.drogfokuszpont.hu

mailto:peterfi.anna@oek.antsz.hu

