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 KHATFOGYASZTÁS: ÚJ EMCDDA SZAKPOLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓ 
 BEST PRACTICE: ÁRTALOMCSÖKKENTÉS 
 MEGJELENT A DRUGNET EUROPE 75. SZÁMA 
 NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR 

UNIÓS SZINTŰ FELLÉPÉS SZÜKSÉGES AZ ÚJ SZINTETIKUS SZEREK ELLEN 
AZ EWS BÁR JÓL MŰKÖDIK, A KONTROLLINTÉZKEDÉSEK SKÁLÁJA SZŰKÖS 

Szigorúbb uniós fellépésre van szükség a piacra 
kerülő új szintetikus szerek okozta növekvő 
problémák kezelésére, írja az Európai Bizottság 
jelentésében. A jelentés megvizsgálja az új 
pszichoaktív szerekkel kapcsolatos uniós 
szabályokat, melyeket a Bizottság szigorítani kíván, 
így megakadályozandó az új szintetikus drogok 
szabad árusítását. 

2010-ben az EU az előző évi 24-hez képest rekordszámú, 41 új pszichoaktív anyagot azonosított – 
e szerek az ecstasy, a kokain és más hasonló kábítószerek hatásait másolják, ám legálisan 
árusíthatók. 

„Az új szintetikus szerek rendkívüli tempóban és mértékben terjednek 
Európában. Mérgezők lehetnek, függőséget okozhatnak és hosszútávú 
hatásaik károsak” – figyelmeztet Viviane Reding, az Európai Unió alelnöke és 
jogérvényesülési biztosa. „Uniós szinten kell fellépnünk és megvédenünk 
gyermekeinket. Az új drogok azonosítására szolgáló jelenlegi rendszer nem 
képes kezelni e szereknek a tömeges megjelenését. Ezért kell szigorítanunk a 
szabályokat, megakadályozandó, hogy a fiatalok e veszélyes kábítószerek 
csapdájába essenek. Biztosítanunk kell, hogy a szintetikus drogokkal 
kapcsolatos jogi szabályozás hatékony legyen.” 

Egy 2005-ben kidolgozott és az európai piacra kerülő új pszichoaktív szereket szabályozni hivatott 
mechanizmus (Korai jelzőrendszer) révén a tagállamoknak módjában áll az újonnan megjelenő 
szerekre egymást időben figyelmeztetni, felmérni e szerek kockázatait és adott esetben 
összeurópai ellenőrző intézkedéseket bevezetni. A Jelentés megállapítja, hogy bár e korai 
jelzőrendszer jól működik, a mechanizmus egésze nehezen képes lépést tartani a tömegesen 
piacra kerülő új szerekkel. Nem ütközik különösebb nehézségbe például a jelenlegi 
kontrollintézkedéseket megkerülve olyan új drogokat létrehozni, amelyek jóllehet legálisak, mégis 
komolyan károsítják fogyasztóik egészségét. A jelenlegi rendszerben a lehetséges ellenőrző 
intézkedések skálája is meglehetősen szűkös. 

A Bizottság most azt vizsgálja, hogyan tehető hatékonyabbá az uniós szabályozás. Az 
elképzelések között szerepel a büntetőjogi szankciók alternatíváinak és a veszélyes szerek 
ellenőrzését szolgáló új megoldásoknak a kidolgozása, valamint a szintetikus szerekre vonatkozó 
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k rendkívül gyorsan terjednek az 

éretű problémává válik. Miközben a 

AZ ELSŐ FÉLÉVBEN 22 ÚJ SZERT AZONOSÍTOTTAK HAZAI LABORATÓRIUMOKBAN 

Magyarországon is rendkívüli mértékben megnövekedett az először, 

 

UNODC: SZINTETIKUS KANNABINOIDOK A NÖVÉNYI TERMÉKEKBEN 

A 24 oldalas, angol nyelvű UNODC kiadvány a szintetikus kannabinoidokat 

kontrollintézkedéseknek az élelmiszer- és termékbiztonsági intézkedésekkel való összehangolása. 
A Bizottság ősszel teszi közzé a témával kapcsolatos javaslatait. 

A bizottsági jelentés megállapítja, hogy az új pszichoaktív szere
európai piacon. 2005 óta 115 ilyen szer létezése jutott a hatóságok tudomására. 2010-ben 
rekordszámú, 41 új drog bukkant fel a piacon, szemben az előző évi 24-gyel, és a 2008-as 13-mal. 
A tavaly felbukkant szerek egyike növényi alapanyagból készült, többük pedig jól ismert szerek 
szintetikus származéka, illetve úgynevezett „designer drog”. 

Az új pszichoaktív szerek terjedése egyre inkább világm
„hagyományos kábítószerek” – a kokain, a heroin, az ecstasy stb. – használata „általában 
stabilizálódott”, új drogok jelentek meg az illegális kábítószerpiacon amiatt, hogy a kereskedők a 
nemzetközileg szabályozatlan vegyi anyagok felé fordultak, írja az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi 
Hivatala a világ kábítószerhelyzetéről szóló 2011. évi jelentésében. 

RENDKÍVÜL KOCKÁZATOS LEHET AZ ÚJ SZERKOMBINÁCIÓK FOGYASZTÁSA 

illetve újonnan azonosított anyagok száma. Míg 2010-ben az egész év 
folyamán összesen 6 új, korábban még hazánkban nem azonosított 
anyagot mutattak ki a hatósági laboratóriumok lefoglalt mintákból, 
addig 2011 első hét hónapjában ezen anyagok száma már 22 volt. 
Figyelemre méltó tendencia, hogy a lefoglalt mintákban egyre több 
esetben azonosítanak szerkombinációkat, vagyis egyszerre több 
hatóanyagot. A 2011 első félévében vizsgált minták esetében jellemző 
volt a szintetikus kannabinoidok különböző kombinációkban történő 
előfordulása, a különböző katinonok együttes előfordulása, de több 
példa volt arra is, hogy ugyanazon mintán belül katinonokat és szinte
kimutattak. Tekintve, hogy az egyes új pszichoaktív anyagok fogyasztásának következményeiről 
nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre megbízható információk, ezek 
kombinációban történő fogyasztásának következményei kiszámíthatatlanok. Mindez komoly 
problémát jelent a szerhasználók kezelésével, ellátásával foglalkozó szervezeteknek is, hiszen 
már a szerhasználó sincs tisztában azzal, mit fogyasztott. 

tikus kannabinoidokat is
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tekinti át, különös figyelemmel a növényi termékekben megjelent 
pszichoaktív adalékanyagnak minősülő összetevőkre. A könyv a 2011. 
januári állapotot tükrözi és információval szolgál az említett anyagok 
farmakológiai hatásmechanizmusáról, potenciális toxicitásáról, valamint 
ajánlásokat fogalmaz meg az új jelenség jogi kezelésére vonatkozóan. 
 

http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/synthetic-cannabinoids-in-herbal-products.html
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf
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KHAT: ÚJ EMCDDA SZAKPOLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓ 

A KHATFOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS AKTUALITÁSOK ÉS SZAKPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEK 
EURÓPÁBAN 

Európában egyre növekedni látszik a khat-használók száma, 
ám a probléma mérete és természete egyelőre kevéssé ismert 
– állítja az Európai Unió kábítószerügyi ügynöksége, az 
EMCDDA egy frissen megjelent kiadványában. A 
„Khatfogyasztás Európában: következmények az európai 
szakpolitika szempontjából” című szakpolitikai összefoglaló 
az EMCDDA Drugs in Focus kiadványának hasábjain jelent 
meg 2011 júliusában. 
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arungi” (Ugandában, Ruandában).  

„Khat” alatt a khatfa (Catha edulis) fiatal, zsenge levelei és 
hajtásai értendők. A khatlevelek rágása – enyhén serkentő 

hatása miatt – több évszázados hagyomány és sokak számára a társasági élet megszokott része. 
Az észak-afrikai lakosság nemrégiben indult tömeges elvándorlása kapcsán a szomszédos 
országokban, Európában és a világ többi részén is elterjedt a khat használata. A khatnak sokféle 
megnevezése van, például „qat” (Jemenben), „jad” vagy „chad” (Etiópiában, Szomáliában), a 
„miraa” (Kenyában) vagy a „m
A világszerte rendszeresen khatot fogyasztók száma nem ismert, ugyanakkor becslések szerint 
akár a 20 milliót is elérheti, ami kihívásokat állíthat Európa elé. 

A khat profilja elérhető az EMCDDA honlapján (angol nyelven)

BEST PRACTICE: ÁRTALOMCSÖKKENTÉS 
SZTENDERDEK ÉS ÚTMUTATÓK 
Az EU tagállamainak az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos sztenderdjeit és 
útmutatóit gyűjti össze tételesen és áttekinthető módon az EMCDDA Best Practice 
portáljának „Standards and Guidelines for Practices” aloldala. E minőségi 
sztenderdek és útmutatók hivatottak a beavatkozások minőségét és hatásosságát 
növelni. Az aloldalon a kapcsolódó dokumentumok – ahol lehetséges –, le is 
tölthetők. 

MEGJELENT A DRUGNET EUROPE 75. SZÁMA 
Ízelítő az EMCDDA negyedéves hírlevelének 75. számában megjelent 
cikkekből: 

- olvasói felmérés a Drugnet Europe-ról;  
- felmérés a kábítószerek nagykereskedelmi áráról Európában;  
- Eurobarometer kutatás a fiatalok kábítószerrel kapcsolatos 

vélekedéséről;  
- felhívás együttműködésre az európai kábítószerkínálat indikátor 

kialakításához;  
- fórum az új szerekről – elgondolások és következtetések; 
- új EMCDDA termékek és szolgáltatások 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/75
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugs-in-focus/khat
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugs-in-focus/khat
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugs-in-focus
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/khat
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/standards/harm-reduction
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NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR 2011 
Időpont Szervező Cím Helyszín Információ 

2011. 
szeptember 

    

6-7 Tanács – Lengyel 
elnökség 

HDG találkozó Brüsszel, 
Belgium 

 

20-21 EMCDDA TDI kulcsindikátor szakértői 
találkozó 

Lisszabon, 
Portugália 

Beszámoló 
szeptemberi 
hírlevelünkben 

2011. 
október 

    

4-5 Tanács HDG találkozó – lengyel 
elnökség 

Brüsszel, 
Belgium 

 

10-13 EMCDDA A kábítószer-fogyasztással 
összefüggő fertőző 
betegségek kulcsindikátor 
szakértői találkozója 

Lisszabon, 
Portugália 

Beszámoló 
októberi 
hírlevelünkben 

18-19 Tanács EU/Kelet-Európa Nemzetközi 
Konferencia – lengyel 
elnökség 

  

27-28 EMCDDA A problémás kábítószer-
fogyasztás kulcsindikátor 
szakértői találkozója 

Lisszabon, 
Portugália 

Beszámoló 
októberi 
hírlevelünkben 

2011. 
november 

    

8-9 Tanács – Lengyel 
elnökség 

HDG találkozó  Brüsszel, 
Belgium 

 

14-15 EMCDDA Az EMCDDA Tudományos 
Bizottságának találkozója 

Lisszabon, 
Portugália 

 

15 EMCDDA Az EMCDDA 2011-es Éves 
Jelentésének publikálása a 
kábítószerproblémáról 
Európában 

Lisszabon, 
Portugália 

 

15-16 Tanács – Lengyel 
elnökség 

EU szakértői találkozó – 
regionális együttműködés 

Brüsszel, 
Belgium 

 

16-17 EMCDDA A kábítószer-fogyasztással 
összefüggő halálozás 
kulcsindikátor szakértői 
találkozója 

Lisszabon, 
Portugália 

Beszámoló 
novemberi 
hírlevelünkben 

24-26 Magyar 
Addiktológiai 
Társaság 

VIII. Országos Kongresszus Siófok http://www.mat.
org.hu/kongres
szus.php 

27-29 EMCDDA Éves ESPAD projekttalálkozó Lisszabon, 
Portugália 

www.espad.org
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