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Az EWS-en keresztül jelentett új 

pszichoaktív anyagok 
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Bejelentés éve 

Other 
substances 

Synthetic 
cannabinoids 

Cathinones 

Piperazines 

Tryptamines 

Phenethylamines 

24 

41 

49 

(57) 

Forrás: EMCDDA 2012-12-05 



A minta típusa szerint 

Bejelentések forrása 

Lefoglalás 

Tesztvásárlás 

EU-finanszírozott projektek 

Szerhasználóktól gyűjtött minta 

Biológiai minta 

Lefoglalás + tesztvásárlás 

Forrás: EMCDDA 



Adatforrások 

  

    

Nyilvános 

 

 

 

 

Kutatás  NFP, ENU 

 

Internet, média, szerhasználók 

kutatás; 

tesztvásárlás; 

szennyvíz-

vizsgálat 

ellátórendszer; 

büntető-

igazságszolgáltatás 

igazságügyi  

szakértők 



Match projekt 

• folyamatosan megjelenő új termékek 

• változó tartalom 

• Match: egy adatbázis terméknevekkel és azonosított 

hatóanyagokkal 

• a hatóanyagok összekapcsolása a terméknévvel  - a 

piac dinamikus monitorozása 

• 2011 végére ≈300 termék az adatbázisban 



Match projekt 

EDND/Miscellaneous 

 

 

 

Forrás: EDND (EMCDDA) 



Új anyagok szabályozása - 

megközelítések 

ÚJ NPS szabályozás 

Mindenre kiterjedő vagy egyedi/vegyületcsoport definíciók 

alapján. 

Kábítószer szabályozás módosítása 

Kockázatértékelés, vegyületcsoportok szab., ideiglenes 

szab. 

Egyéb (nem kábítószer) szabályozás alkalmazása 

Fogyasztóvédelemre, gyógyászati termékekre, 

egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok. 



Válozások az új anyagok 

szabályozásában 

Forrás: EMCDDA 



EU-s kockázatértékelés 

• 4-MA: jelenleg zajlik a kockázatértékelése 

• 5-IT: EMCDDA-Europol Joint Report 

elkészítése folyamatban – a 

kockázatértékelést megelőző lépés 

 

Tanácsi határozat változása a jövő évben → az 

EU-s szabályozási és kockázatértékelési 

folyamat várható változása 



Kiadvány: Nemzeti EWS-ek 

•30 ország nemzeti korai 

jelzőrendszer hálózatának 

bemutatása 

•2012-ben megjelent online 

kiadvány 

•letölthető az EMCDDA és a 

Fókuszpont weboldaláról 



Korábbi kapcsolódó kiadványok 

•Az EWS európai 

rendszerének, jogszabályi 

hátterének leírása 

•2012-ben megjelent 

kiadvány 



Korábbi kapcsolódó kiadványok 

•Az EU-s kockázatértékelési 

folyamat leírása 

•2010-ben megjelent 

kiadvány 



Korábbi kapcsolódó kiadványok 

•A mefedron EU-s 

kockázatértékelésének 

beszámolója 

•2011-ben megjelent 

kiadvány 

•további kockázatértékelő 

kiadványok: 

BZP, 2C-I és 2C-T-2, 

TMA-2, PMMA, ketamin, 

GHB, 4-MTA, MBDB 



Linkek 

Nemzeti Drog Fókuszpont 

www.drogfokuszpont.hu   /Korai Jelzőrendszer 

 

EMCDDA 

www.emcdda.europa.eu/publications  

http://www.drogfokuszpont.hu/
http://www.emcdda.europa.eu/publications
http://www.emcdda.europa.eu/publications
http://www.emcdda.europa.eu/publications


 

Köszönöm a figyelmüket! 

 
 

 

peterfi.anna@oek.antsz.hu 

http://www.drogfokuszpont.hu 
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