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Rendészeti feladatok 

 ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság 

Igazgatásrendészeti Főosztály 

Rendészeti Osztály  

    Megyei Rendőr-főkapitányságok 

Igazgatásrendészeti Osztályai 

 Legális kábítószerek és pszichotróp 

anyagok ellenőrzése 

 Az eltérítés megakadályozása 

érdekében 
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Mi a kábítószer? 

 Büntetőjogi szempontból 

 Kábítószer-rendészeti 

szempontból (fokozottan 

ellenőrzött szerek, ún. „patikai 

kábító rendelet”) 

 EU által meghatározott definíció 

 USA értelmezése 



2011.12.07. 4 

Beteg (Orvos)  Patika 

 Vény nélkül kapható készítmények 

esetén: betegszomszéd néni, 

reklámok  patika 

 receptköteles készítmények 

esetén: beteg  orvos  patika 

 Online rendelés esetén: beteg  

spamben küldött reklámok  on-

line „patika” 



2011.12.07. 5 

Internetes 
kereskedelem 

 EU. 2004-ben minden hatodik 

ember az interneten vásárolt 

 USA. 2004. jan.  a spamek 42,6 %-

a egészségügyi témájú 

 ez 2004. febr.  59%-ra nő 
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Internetes kábítószer 
kereskedelem 

egy globális, nemzetközi fekete piac, 

amely a pszichoaktív anyagok  
  

 gyártása 

 elosztása (disztribúció) 

 csomagolása 

 kereskedelme: új jelenség az e-

kereskedelem 
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ENSZ felhívás 

    2002-ben az INCB felszólította a 

kormányokat, hogy küzdjenek az 

internetes kábítószer-

kereskedelem terjedése ellen, 

ugyanis különösen nagy a 

veszély a gyermekek és olyan 

személyek részére, akik könnyen 

befolyásolhatóak. 
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EU vizsgálat  
2006. március 29. 
 

 

 Egyre több a hamis gyógyszer 

 

  Az elmúlt hat évben 170 hamisított 
gyógyszert próbáltak forgalomba 
hozni Európában, többségüket 
interneten keresztül (pl. kínai 
fogyasztószer sibutramine 
tartalommal!) 
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EU vizsgálat 

 

 nem az eredeti termék 

 csak részben – esetleg egyáltalán 
nem – tartalmazzák a hatóanyagot 
vagy éppen túladagolják 

 sok esetben hiányos higiéniai 
feltételek mellett, ellenőrizetlen 
üzemekben állítják elő. 

 



2011.12.07. 10 

E-gyógyszerrendelés 

 Előnyei: gyors, olcsó, anonim, 24 

órás vásárlási lehetőség, 

kényelmes, diszkrét csomagolás, 

széles repertoár 

 Hátrányai: terjed az öngyógyítás, 

nincs orvosi, gyógyszerészi 

kontroll, interakciók, GMP hiánya, 

annak való részleges megfelelőség 

 GYÓGYSZEHAMISÍTÁS!!! 
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E-gyógyszerkereskedelem: 
álom és valóság 

 Spammerek: átlag napi 3-10.000 

dollárt keresnek 

 Publikált tanulmány alapján az 

interneten keresztül árusított 

Viagra több, mint fele hamis 

 Az még a jobbik eset, ha 

hatástalan, de előfordul, hogy 

olyan anyagot tartalmaz, ami 

mérgező lehet. 
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A harc kezdete 

 1999-ben Clinton  az internetes 

kereskedelem elleni szabályozás 

bevezetésének javaslata 

 Orvosi vizsgálat nélkül az 

interneten keresztül árusított 

Viagrától meghalt  egy férfi 
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USA, Washington 
2005. április 
 

 

 Philadelphiából két egyetemista 

által irányított Internetes kábítószer 

terjesztő hálózat, illegálisan, vény 

nélkül adott el több millió adag 

kontrollált kábító fájdalom-

csillapítót, szteroidokat és 

amfetamint. 
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USA, Washington 
2005. április 
 

 

 Egy hét alatt 20 embert, köztük 

egy nemzetközi kábítószer 

terjesztőt tartóztattak le az USA-

ban és külföldön. A hálózat több 

mint 200 Web helyet (eladót) látott 

el kábítószerrel. 

 



2011.12.07. 15 

USA, Washington 
2005. április 
 

Az alábbi gyógyszerek  főként Indiából 
vagy Magyarországról származtak, és a 
megrendelőkhöz megfelelő tájékoztatás 
(pl. mi ez a gyógyszer és hogyan kell 
szedni) nélkül jutottak: 

 oxikodont (OxyContin) - K1 jegyzék,  

 hidrokodont (Vicodin)  - K1 jegyzék,  

 ketamin (Ketamine, Calypsol) – P2 
jegyzék (állatgyógyászati és humán 
trankvilláns, a rock zenei bulik, ún. 
„raves” kedvelt drogja) 

 

 



2011.12.07. 16 

USA, Washington 
2006. április 
 

Az elmúlt 3 évben számos Internetes eladó 

kínált ellenőrzött, vényköteles 

pszichoaktív gyógyszereket, így 

 oxikodont (OxyContin) - K1 jegyzék,  

 hidrokodont (Vicodin) - K1 jegyzék,  

 alprazolamot (Xanax) - P4 jegyzék,  

 diazepamot (Valium)  - P4 jegyzék,  

 metilfenidátot (Ritalin) – P2 jegyzék 
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USA, New York 
2006. június 19. 
 

A CASA* 1 hetes összehasonlító 

felmérése (White Paper) szerint 

emelkedő a tendencia:  

 2004-ben 157 

 2006-ban 185  

web hely árusított ellenőrzött szert 

 
*Nemzeti Addikciós és Szubsztancia Abúzus Központ 
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USA, New York 
2006. június 19. 
 

10-ből 9 (89 %) Web helyről recept 

nélküli a hozzáférés,  

 30 % hirdette, hogy nincs szükség 

vényre,  

 60 % „online konzultációt” ajánlott,  

 10 % nem tett említést a vényről 
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USA, New York 
2006. június 19. 
 

A CASA jelentések, a kongresszusi 

felszólalások, és a vényköteles 

gyógyszerekkel való visszaélés fokozott 

sajtó-visszhangja ellenére ezeket az 

ellenőrzött szereket változatlanul olyan 

könnyű megvásárolni az Interneten 

keresztül, mint valami cukorkát. 

Siralmas, hogy nem tudjuk 

megakadályozni, hogy a gyermekeink is 

hozzáférjenek ezekhez a 

gyógyszerekhez. 
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Kábítószer megtévesztő 
„köntösben” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lollipops_with_h.jpg
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USA, New York 
2006. június 19. 
 

„ A gyerekek jól értenek az 

Internethez, és egy 8 éves 

kisiskolás könnyedén képes 

bármilyen gyógyszert megrendelni, 

amely az FDA import figyelmeztető 

listáján vagy a DEA kontrollált 

hatóanyag jegyzéken rajta van; 

mindössze szülei kreditkártyájának 

kódját kell bepötyögnie."  
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USA, New York 
2006. június 19. 
 

A CASA javaslata a közegészség, különös 
tekintettel a gyermekek védelme 
érdekében: 

 A Kongresszus hozzon szigorúbb 
törvényeket, amelyek büntessék az 
ellenőrzött gyógyszerek Internetes 
eladását, ha az nem a gyógyszer 
kiszolgáltatásának területére a DEA 
engedélyével rendelkező orvos által 
előzetes vizsgálat/értékelés alapján 
kiállított, eredeti vény alapján történt. 
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USA, New York 
2006. június 19. 
 

A CASA javaslata II. : 

 Az Internet szolgáltatók, a 

gazdasági szervezetek és a 

szállítmányozási vállalatok 

működjenek együtt a 

kormányzattal egy nemzeti 

klíringintézet  létrehozásában, 

amely beazonosítaná és betiltaná 

az illegális Internet patikákat. 
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Kábítószert hirdető web-helyek: 

 http://paysefeed.net/search/?id=k12&q=vicodin 

 how can i buy vicodin online. buy vicodin online 
without perscription, order vicodin on line  

 

 http://www.the-info-planet.com/vicodin.htm 

 Vicodin (Hydrocodone) 

 What is Vicodin? 

 Vicodin (Hydrocodone) is related to codeine and 
is in a class of drugs called narcotic analgesics. 
It is used to relieve pain. Vicodin is available 
through several online pharmacies. 

http://paysefeed.net/search/?id=k12&q=vicodin
http://www.the-info-planet.com/vicodin.htm
http://www.the-info-planet.com/vicodin.htm
http://www.the-info-planet.com/vicodin.htm
http://www.the-info-planet.com/vicodin.htm
http://www.the-info-planet.com/vicodin.htm
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Magyar szabályozás 

 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. Tv. 

 Szolgáltató és a közvetítő szolgáltató felelőssége, 
vagy mentessége 

 Hatálya: MK területére, vagy területéről  

 Konkrét szerződésekben megtalálható az a kikötés, 
hogy az előfizetői szolgáltatást korlátozhatják, illetve 
szüneteltethetik, amennyiben a MK honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági és 
ezen belül terroristaelhárítás, vagy kábítószer-
kereskedelem érdekeinek védelmében jogszabály 
által előírt módon 
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Btk. „Visszaélés kábítószerrel” 

 

 282. § (1) Aki kábítószert termeszt, 

előállít, megszerez, tart, az 

országba behoz, onnan kivisz, 

vagy az ország területén átvisz, 

bűntettet követ el, és öt évig 

terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 
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44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 
az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról I. 
 

 A gyógyszer kiszolgáltatás egyéb 
formái 

 21/A. § (1) Interneten keresztül csak 
vény nélkül kiadható, 
közfinanszírozásban nem részesülő 
készítmények igényelhetők. 

 (2) Interneten igényelt gyógyszer 
kiadása és a házhoz szállítás során a 
gyógyszerek kiadására vonatkozó 
szakmai szabályokat meg kell tartani. 
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44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 
az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról II. 
 

(3) Megfelelő vényen történő rendelés esetén sem 
szállíthatók házhoz 

a) a kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp 
anyagként (P2) minősített gyógyszerek, 
továbbá 

b) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a 
kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott 
forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, 
Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
1998. évi L. törvény mellékletében szereplő 
gyógyszeranyagok. 
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A „patikai kábító rendelet” 
hatálya  

 

2. § (3) A betegek a kábítószereket és 

pszichotróp anyagokat tartalmazó 

gyógyszereket kizárólag a nevükre 

szóló orvosi rendelvény alapján, saját 

felhasználás céljából birtokolhatják, 

tárolhatják és alkalmazhatják. 

 

(Elrettentő példa:  

500 doboz Xanax lefoglalása a repülőtéren) 
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Fogyasztóvédelem szerepe 

 Fogadja az állampolgári panaszokat és 

vizsgálja azokat. 

 A szolgáltatás megkezdése előtti 

előzetes engedélyezés nincs 

 Az EGT államai területén lévő 

szolgáltatók által a MK területére történő 

szolgáltatás nem korlátozható, csak 

kivételes esetben és – sürgős szükség 

esetét kivéve – akkor, ha előzetesen 

tájékoztatják az Európai Bizottságot 
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Végkövetkeztetés 

 

 A probléma adott 

 A megoldás rajtunk is múlik? 
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Köszönöm a figyelmet! 


