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Kokain: kifinomult csempészési módszerek 
és növekvő egészségügyi aggályok 

Az Éves Jelentésben foglaltak szerint az Unióba 
egyre kifinomultabb csempészési módszerekkel 
érkezik a kokain és gyakran „felütőanyagokkal” 
(pl. lidokain, fenacetin, prokain, koffein) keverik. 
Az EU-ban lefoglalt és bevizsgált kokain 
jelentős része az Egyesült Államokban is 
népszerű felütőanyagot, levamizolt tartalmazott. 
A Jelentés külön kiemeli a kokainhasználattal 
összefüggő halálesetek számának növekedése 
miatti aggályokat, hiszen jelenleg Európában 
évente körülbelül 1000 kokainnal összefüggő 
halálesetet jelentenek. 
2008-ban a becslések szerint 96 300 lefoglalás 
történt, és bár Közép- és Kelet-Európában 
továbbra is kevés a lefoglalás, számuk tíz 
országban 2003 (469 lefoglalás) és 2008 (1212) között több mint kétszeresére nőtt. Ez arra 
utalhat, hogy a régióban növekvőben lehet a kokain-kereskedelem és a szer elérhetősége. 
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A kokainpiac tendenciáiról további információ az EMCDDA honlapján

Az amfetamin Európa egyes részein még mindig komoly problémát okoz 

Az amfetamin-fogyasztás mértéke Európában még mindig stabil és összességében elmarad a 
kokainfogyasztás szintjétől. Számos országban viszont változatlanul ezen anyagok valamelyike a 
leggyakrabban használt stimuláns. Élete folyamán körülbelül 12 millió európai lakos (15–64 
évesek) próbálta ki, az elmúlt évben pedig nagyjából 2 millióan használtak amfetamint. Problémás 
amfetamin-használat elsősorban Észak-Európában fordul elő. Az Európában lefoglalt amfetamin 
mennyisége 2003 és 2008 között folyamatosan nőtt. 
A problémás metamfetamin-használat Európában továbbra is túlnyomórészt Csehországra és 
Szlovákiára korlátozódik. Úgy tűnik azonban, hogy e kábítószer egyre inkább hozzáférhető Európa 
északi részein is, ahol az amfetamin helyettesítőjeként árusíthatják. A metamfetamin lefoglalások 
száma Európában 2003 és 2008 között megnőtt: 2008-ban a kábítószerből 4700 alkalommal 
foglaltak le összesen 300 kilogrammnyi mennyiséget. Csehországban 2008-ban (a 2007-es 390-
hez képest) rekordszámú, 458 termelőegységet derítettek fel. 
Az ecstasy-fogyasztás tendenciái Európában állandóságot mutatnak: körülbelül 11 millió európai 
próbálta már az ecstasy-t, az elmúlt évben pedig mintegy 2,5 millióan használták a szert. 
Becslések szerint 2008-ban 2007-hez képest 14 százalékkal kevesebb ecstasy-tablettát foglaltak 
le. A becsült átlagár ugyanebben az időszakban 32 százalékkal esett vissza és 2008-ban 4–10 
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euró közötti tablettánkénti árat jelentett (ez a legtöbb jelentő országból közölt ártartománynak felel 
meg). 2009-ben továbbra is gyakran jelezték a piperazinok jelenlétét az ecstasy-tablettákban 
(önmagukban vagy MDMA-val kombinálva). Ezek a változások az ecstasy-piac egyre összetettebb 
természetét tükrözik és feltehetően kihatnak arra is, a fogyasztók milyennek érzékelik a kábítószer 
minőségét. 

Kannabisz: a fogyasztás mértéke Kelet-Európa egyes részein már meghaladja a nyugati 
országokban tapasztaltakat 
A kannabiszfogyasztás mértéke néhány kelet-európai országban emelkedni látszik, és egyes 
esetekben eléri, vagy akár meg is haladja a Nyugat-Európa bizonyos részein megfigyelt 
előfordulási arányokat. 

w w w . d r o g f o k u s z p o n t . h u

fiatal felnőttek körében 

Forrás: EMCDDA, 2010-es Éves Jelentés  

illió európai próbálta ki – azaz minden ötödik felnőtt a 15–

2009-ben rekordszámú új kábítószerről érkezett bejelentés 
ú, huszonnégy új kábítószerről 

Az Éves jelentés és kapcsolódó termékek elérhetők az EMCDDA honlapján

Kannabisz-használat előző évi előfordulása a  
A legfrissebb adatok azt erősítik meg, hogy a 
kannabisz-használat Európában általában 
állandósuló vagy csökkenő tendenciát mutat.  
Az európai lakosság kannabiszigényét jól 
tükrözi a lefoglalt évi 1000 tonna körüli 
mennyiség. Európában 2008-ban körülbelül 
900 tonna hasist koboztak el, amely közel 
tízszerese a lefoglalt marihuána-
mennyiségnek. Az is igaz ugyan, hogy a 
marihuánát ma már rendszerint Európa 
határain belül termesztik és a célpiacok 
közelsége miatt a lefoglalásnak kisebb a 
valószínűsége. A kannabisznövények 
lefoglalásainak száma 2003 óta emelkedett, 
és becslések szerint 2008-ban elérte a 
19 000-ret. 
 

A kannabiszt életében körülbelül 75,5 m
64 évesek körében –, és közülük mintegy 23 millióan használták azt az elmúlt évben. A napi vagy 
közel napi használók számát Európában mintegy 4 millióra becsülik. A kábítószer-fogyasztás miatt 
speciális kezelésre jelentkező kliensek 21 százaléka nevezte meg a kannabiszt a számára 
elsődlegesen problémát jelentő kábítószerként (kb. 85 000 kliens). Ugyanakkor enyhén csökken 
azoknak a klienseknek az aránya, akik elsődleges kannabiszhasználat miatt jelentkeznek 
kezelésre a legelső alkalommal. 

Az EU korai jelzőrendszerén keresztül 2009-ben rekordszám
érkezett hivatalos bejelentés az EMCDDA-hez és az Europolhoz. Az év folyamán a két 
ügynökséghez huszonnégy új pszichoaktív anyagról érkezett először hivatalos értesítés. Ez 
nemcsak az egy év alatt bejelentett anyagok számát tekintve rekord, de a 2008-ban bejelentett 
számnak (13) is közel kétszerese. Mindegyik új vegyület szintetikus, közülük három anyag 
gyógyászati tulajdonságokkal is rendelkezik. Az idei jelentés az új fejlemények között hívja fel a 
figyelmet a szintetikus katinonok növekvő népszerűségére, a „Spice” jelenség továbbfejlődésére, 
valamint az interneten „legális hangulatjavítóként” értékesített pszichoaktív szerekre. 
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FONTOS AZ EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁS A KÁBÍTÓSZER-KÍNÁLATRÓL 
BESZÁMOLÓ A KÁBÍTÓSZER-KÍNÁLAT INDIKÁTORRÓL TARTOTT ELSŐ EURÓPAI KONFERENCIÁRÓL 

A kábítószer-kereskedelem továbbra is a 
legjövedelmezőbb kereskedelmi forma az 
Európai Unióban működő szervezett 
bűnözői csoportok számára. Az európai 
kábítószer stratégia és akcióterv 
kiemelten kezeli az illegális drogpiac 
működésének megértését. Ezért az 
Európai Bizottság és az Unió Kábítószer-
monitorozó központja, az EMCDDA 
közösen szervezték meg az első európai 
konferenciát a kábítószer-kínálat 
indikátor témakörében. Az esemény az 
Europol aktív részvételével került 
megrendezésre. 
 
 
A konferencia nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió kábítószer-ellenes cselekvési 
tervében (2009-2012) megfogalmazottak szerint 2012-re létrejöhessen egy egységes európai 
indikátor a kábítószer-kínálat monitorozására. A konferencia célja volt, hogy lefektesse a 
kábítószerpiac, a bűnözés és a kínálatcsökkentés módszertanilag kidolgozott és fenntartható 
monitorozásának alapjait.  
 
Közel 120 meghívott európai és nemzetközi szakértő vett részt a konferencián, akik között voltak 
rendészeti, igazságügyi szakemberek, kriminológusok, nemzeti adatgyűjtéssel foglalkozó 
szakemberek, közgazdászok, politikai elemzők, valamint az EU és más nemzetközi intézmények 
munkatársai. 
 
A konferencián három fő témában tartottak előadást a tagállamok és más meghívott országok 
(USA, Kanada, Ausztrália stb.) szakemberei: kábítószerpiac, bűnözés, kínálatcsökkentés. A 
kábítószer-probléma kínálati oldalának monitorozását e témák részletes vizsgálata teszi lehetővé. 
A fő adatgyűjtési és elemzési területek kijelölésében nagy szerepet játszott a már jelenleg is 
működő adatgyűjtések spektruma. Az EU adatgyűjtéssel foglalkozó intézményei és programjai 
számára rendkívül fontos, hogy egységes módszertan mentén történjen a tagállamok részéről az 
adatszolgáltatás. Így biztosítható az adatok későbbi összehasonlíthatósága, valamint a kétszeres 
adatszolgáltatás elkerülése. Mint az a konferencián elhangzott, a párhuzamosan működő 
adatgyűjtési rendszerekbe jelentő országokból a legritkább esetben érkezik azonos információ az 
egyes kérdésekkel kapcsolatban. Ezáltal megkérdőjelezhető az adatok minősége és 
megbízhatósága.  
 
A témában rendezett, első konferenciát követő feladat elsősorban egy olyan indikátor kidolgozása, 
amely mentén bizonyítékokon alapuló, egységes, összehasonlítható információt tudnak a 
tagállamok szolgáltatni. Az EMCDDA által támogatott szakértői csoportok munkájának 
eredményeképpen 2011-ben elkészül a kábítószer-kínálati oldalhoz tartozó kulcsindikátor szakmai 
anyaga és megvalósításának munkaterve, a fent említett három témakörben. A dokumentumot a 
2011-ben, Lisszabonban tartandó második egyeztető találkozón mutatják be. 
 
Az értekezleten elhangzottakról bővebb felvilágosítást ad dr. Varga Orsolya. 
telefon: 476-1100 / 2637 
e-mail: varga.orsolya@oek.antsz.hu 
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“BÖRTÖNSZEMÉLYZET ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTÉS”: ÚJ KÉPZÉSI ANYAG 
AJÁNLÓ 

„Börtönszemélyzet és ártalomcsökkentés” címmel új képzési 
kézikönyv jelent meg a „Fiatal fogvatartottak 
egészségfejlesztése” (HPYP) projekt második találkozója 
alkalmából, melynek az EMCDDA adott otthont november 5-én. 
Az EU forrásból támogatott projekt fő eredménye az angol 
nyelvű képzési anyag: „A büntetés-végrehajtásban dolgozó 
szakemberek veszélyeztetett csoportokat célzó 
ártalomcsökkentéssel kapcsolatos képzése.” A 
kezdeményezés az Európai Bizottság függőséget okozó 
szerekre vonatkozó fő stratégiáit – különösen a jelenleg 
hatályos EU Drogstratégiát és akciótervet – támogatja. Célja – 
egyebek mellett – fejleszteni és javítani a közvetlenül 
problémás kábítószer-fogyasztókkal foglalkozó büntetés-
végrehajtásban dolgozó szakemberek képzését.  
A képzési csomag gerincét az ártalomcsökkentésről szóló rész 
adja, illetve számos további modul foglalkozik olyan témákkal, 
mint a fertőző betegségek, a mentális egészség és a nők. A 
kézikönyv bolgár, német, olasz, lett és román nyelven lesz 
elérhető. 
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