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Megjelent az EMCDDA döntéshozókat és szakembereket célzó
hírlevelének legújabb, 71. száma. A kiadvány összegzi az elmúlt hónapok
legfontosabb eseményeit. A hírlevélben szó esik a következőkről:










Kiemelt Téma: Az injekciós droghasználat trendjei Európában.
Kábítószer-ellenes Világnap 2010.
Ártalomcsökkentés: Bizonyítékok, eredmények és kihívások.
World Drug Report 2010.
A drogprobléma gyerekszemmel.
Mefedron helyzetelemzés.
A Korai Jelzőrendszer szakmai találkozó történései.
Droghasználat és börtön: A helyzet jobb megértése felé.

A hírlevél beszámol a közelmúltban tartott konferenciákról, és bemutatja a közeljövőben
tervezett szakmai találkozókat is. A kiadvány több, elsősorban a szakemberek figyelmére
igényt tartó könyvet vagy kiadványt is ismertet.
A hírlevél angol nyelven olvasható az EMCDDA honlapján, vagy letölthető PDF
formátumban.
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PERK

–

P R E V E N T I O N A N D E V A L U A T I O N R ES O U R C E K I T

ESZKÖZTÁR PREVENCIÓS PROGRAMOK TERVEZÉSÉHEZ
ÉS ÉRTÉKELÉSÉHEZ
ÚJ EMCDDA KIADVÁNY

Az EMCDDA honlapján eddig online elérhető PERK (Prevention and
Evaluation Resource Kit) eszköztár most kiadvány formájában is
megjelent. A prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez
kidolgozott eszköztár 7 lépésben mutatja be a programok tervezésének
és értékelésének lépéseit. Az egyes lépések során az adott témához
kapcsolódó elméleti háttér bemutatása után az adott lépés
értékeléséhez felhasználható indikátorokra is mutatnak példákat. Az
elméleti leírások illusztrációjaként, az egyes lépéseket egy – félig a
valós életből vett – példán keresztül is bemutatják. Az egyes témákhoz
kapcsolódóan pedig számos további hivatkozást is tartalmaz a kiadvány.
A PERK segítségére lehet:



a prevenciós politika kidolgozóinak, mert információt szolgáltat például arról, mely
stratégiák bizonyultak hatékonynak a gyakorlat során vagy mi alapján állapíthatják meg,
hogy egy adott program logikus és jól felépített-e,



a prevencióval foglalkozó szakembereknek és program-fejlesztőknek, mert nagyon sok
szakirodalmat, elméletet, hivatkozást és értékelési eszközt tartalmaz.

A PERK felépítése:

A kiadvány letölthető az EMCDDA honlapjáról.
A kiadvány nyomtatott formátumban megrendelhető irodavezetőnknél.

■
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Nagykereskedelmi Kábítószer Árak
II. szakértői találkozó
2010. június 29-30.
Varga Péter – BRFK – Kábítószer Bűnözés Elleni Szolgálat
Tarján Anna – Nemzeti Drog Fókuszpont
Az EMCDDA 2009-ben indította el – a már rutinszerűen működő utcai kábítószer árak, illetve
kábítószer hatóanyag-tartalom monitorozó rendszere mellett – a kábítószerek
nagykereskedelmi áraira vonatkozó projektjét, melynek célja megkezdeni Európában a
hatóanyag-tartalommal összekapcsolt nagykereskedelmi kábítószer árak országonkénti
gyűjtését és azok integrált elemzését.
A projekt elindítása az Európai Unió 2009-2012-es Kábítószer-ellenes Cselekvési Tervében
meghatározott feladatok miatt is indokolt volt, mely előírja olyan kulcsindikátorok létrehozását,
amelyek a kábítószer-bűnözés, a kábítószer-piac és a kínálatcsökkentés területét ölelik fel.
A fogyasztói árak mellett a hatóanyag-tartalomhoz kapcsolt nagykereskedelmi árak
monitorozása átláthatóbbá teszi a kábítószerpiac működési sajátosságait, ezen belül is
leginkább a kereskedők profitját, az árrést, amivel dogoznak, továbbá az eredmények
felhasználhatóak a csempészútvonalak megrajzolásához is. Egy ilyen monitorozó és elemző
rendszer segíthet országos és európai szinten is a kínálatcsökkentő stratégiák adekvátabb
felállításában, fejlesztésében, illetve háttér információt nyújthat a nyomozó és büntető
igazságszolgáltatási szervek munkájához.
A projekt első szakaszában a kábítószerek nagykereskedelmi áraival kapcsolatosan
rendelkezésre álló adatokat vizsgálták meg országonként, majd 2010-ben az előkészítő
fázisban nyert ismeretek és tapasztalatok alapján megkezdődött a nemzetközi szintű
adatgyűjtés kidolgozása, gyakorlatba ültetése.
A projekt 2009-es kezdete óta az EMCDDA másodszor rendezett szakértői találkozót. Míg az
első találkozóra kizárólag a nyomozó szervek képviselőit hívták meg, a 2010. júniusi
összejövetelnél már bevonták a nemzeti fókuszpontokat is, azzal a céllal, hogy az
országonkénti adatgyűjtő rendszer kialakítása, az adatszolgáltatás és az EMCDDA-el való
együttműködés még gördülékenyebb legyen. A résztvevők észrevételeinek beépítésével a
találkozón véglegesítették a nagykereskedelmi árakra vonatkozó adatgyűjtő kérdőívet, amelyet
az EMCDDA és az EUROPOL közösen dolgozott ki. Bemutatásra került az a publikálás előtt
álló módszertani útmutató, amely tartalmazza a nagykereskedelmi árak projekt hátterét,
célkitűzéseit, definiálja a nagykereskedelmi ár fogalmát, illetve az adatgyűjtési kategóriákat, és
bemutatja azon országok gyakorlatát, ahol már az EMCDDA kezdeményezése előtt folyt a
témában szisztematikus adatgyűjtés. A találkozó második napján azon országok, amelyek csak
ebben a fázisban csatlakoztak a projekthez, bemutatták, hogy hazájuk rendelkezik-e ilyen
adatgyűjtéssel, és ha nem, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre annak beindításához.
A találkozón több ponton is ütközött az adatgyűjtő szakemberek, és a statisztikusok
véleménye, a gyakorlati oldalt képviselő nyomozói, rendőri állásponttal:
A belga rendőrség (Belgium Federal Police) képviselőjének előadása az EMCDDA által
összeállított kérdőív gyakorlati felhasználásáról szólt. Prezentációja során kiemelte a kérdőív
hibáit valamint felvetette az összegyűjtött adatok gyakorlati használhatóságának kérdését.
Előadásában vázolta, hogy a nagykereskedelmi ár függ az eladott kábítószer mennyiségétől az
eladó, illetve a vásárló szintjétől a drogüzleten belül, a helyszínül szolgáló ország gazdasági
jellegzetességeitől, emiatt a kapott eredmények mindenképpen eltérőek lesznek. E kérdés
alapján szakmai vita alakult ki arról, hogy hol és milyen definíció szerint kell meghúzni a
nagykereskedelmi ár határát. Az EMCDDA mennyiségi definíció szerint 1 kg-ban; vagy az
ecstasy típusú tabletták esetében 1000 darabban határozza meg a nagykereskedelmi tétel alsó
határát. A nyomozati oldal véleménye szerint viszont inkább a tranzakció jellegétől kellene
függővé tenni ezt a definíciót, azaz minden olyan vásárlás, amely nem fogyasztó és díler között
zajlik nagykereskedelmi tranzakciónak tekinthető.
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Az angol SOCA (Serious Organised Crime Agency) szakembere a nagykereskedelmi árakra
vonatkozó adatok forrásának validitását elemezte. Kiemelte, hogy minden rögzített adatot
ellenőrizni kell, hiszen a gyanúsítottak és a kábítószer-bűnözésben érintettek – akik egyik
legfőbb információforrásai a nagykereskedelmi áraknak – érthető módon igyekeznek
szerepüket csökkenteni vagy másítani.
A kínálatcsökkentéssel gyakorlatban foglalkozó nyomozók, rendőrségi szakemberek
tapasztalatai és véleményei nagyon fontosak voltak a hasznos és használható adatgyűjtési
módszertan kialakításhoz.
Magyarországon jelenleg nincsen hivatalos, szisztematikus, módszertannal alátámasztott
adatgyűjtés a nagykereskedelmi árakra vonatkozóan, azonban annak kezdeményezése
indokolt az európai uniós elvárásoknak megfelelően. A hazai módszertan kidolgozáshoz több
alkalmazható nemzetközi példa is rendelkezésre áll:
A francia módszer szerint évente minden területi kapitányságnak ki kell töltenie egy kérdőívet a
területi nagykereskedelmi árakkal kapcsolatosan, amelyeket ezt követően nemzeti szinten
összesítenek.
Az osztrák rendszerben a kábítószeres bűncselekményekre, nyomozásokra vonatkozó adatok
rögzítését egy a magyar Robotzsaru Neo rendszerhez hasonló elvek alapján felépülő
rendszerben rögzítik, azonban sokkal több és részletesebb adatot visznek fel egy-egy
kábítószeres tranzakcióról. Például külön rögzítik az egyes tranzakciók során felderítésre került
nagykereskedelmi árakat, amelyek évenként lekérhetők aggregát formában kábítószertípusonkénti illetve lefoglalási tételenkénti bontásban.
Az első találkozóról itt olvashat az EMCDDA honlapján.

■

ÚJDONSÁGOK AZ EMCDDA HONLAPJÁN

STATISZTIKAI KÖZLÖNY 2010

Több mint 400 táblázat és ábra ismerteti a legfrissebb európai szintű
elemzések eredményeit a kábítószer-helyzet összes területéről. A
legfrissebb adatok teljesség igényével történő bemutatása a különböző
indikátorok szerint csoportosítva történik, mely megkönnyíti a keresését
és a tájékozódást a szakemberek számára.
A Statisztikai Közlöny az EMCDDA honlapján

NEMZETI JELETNÉSEK 2009

Az EMCDDA közzétette az egyes tagországok éves jelentéseit a
kábítószer-helyzetre
vonatkozóan.
A
nemzeti
beszámolók
struktúrájukban azonosak, így könnyen és gyorsan megtalálhatóak
bennük az egyes szakterületekhez kapcsolódó, az adott országra
vonatkozó legfrissebb adatok a kábítószer-probléma minden
területéről. A nemzeti jelentések angol nyelven érhetők el.
A nemzeti jelentések az EMCDDA honlapján

■

www.drogfokuszpont.hu
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