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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
UGRÁSSZERŰEN MEGNŐTT AZ OLYAN LEFOGLALÁSOK SZÁMA, MELYEKBEN ÚJ PSZICHOAKTÍV SZERT 
AZONOSÍTOTTAK 
DESIGNER DROGOKRÓL TARTOTT KONFERENCIÁT A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT 

Budapest, 2011. február 22. – A legális tudatmódosítók rohamos tempóban változó piacáról tartott 
szakmai konferenciát a Nemzeti Drog Fókuszpont 2011. február 22-én Budapesten. Az előadások és az 
eseményt lezáró kerekasztal-beszélgetés volt hivatott feltérképezni az új szerekkel kapcsolatos 
kihívásokat, megvitatni az európai szabályozási kereteket, és a magyarországi lehetőségeket, de 
bemutatásra került – egyebek mellett – az uniós és hazai információcserét szolgáló hálózat, a Korai 
Jelzőrendszer, is. A Drog Fókuszpont munkatársa prezentálta a résztvevőknek az intézet legfrissebb, a 
büntető törvénykönyv hatálya alá nem tartozó szerek online kereskedelmét kutató vizsgálatának 
eredményeit. 

Az új pszichoaktív anyagok felbukkanása, illetve a már ismert szerek, anyagok új felhasználási módozatainak 
megjelenése komoly társadalmi és népegészségügyi kockázattal járhat, mely probléma különösen a fiatalabb 
korosztályokat érinti. A Nemzeti Drog Fókuszpont által létrehozott és működtetett szakértői hálózat célja az új 
szerekkel kapcsolatos európai információk közvetítése a magyar szakemberek felé, a hazai fejleményekkel 
kapcsolatos adatok eljuttatása az EU tagállamainak, valamint a hazai szakemberek összekapcsolása 
egymással, illetve egyfajta platform biztosítása a tapasztalatcseréhez. 

A Nemzeti Drog Fókuszpont adatai alapján a hatóságok a korábbi évekhez viszonyítva ma már egyre több új 
pszichoaktív szert azonosítanak. Az EU Korai Jelzőrendszerén keresztül 2009-ben rekordszámú új 
kábítószerről érkezett hivatalos bejelentés a kábítószer-fogyasztást és függőséget monitorozó EMCDDA-hez 
és az Európai Unió Rendvédelmi Ügynökségéhez, az Europolhoz. Az év folyamán a két ügynökséghez 
összesen huszonnégy olyan új pszichoaktív anyagról érkezett hivatalos értesítés, melynek visszaélésszerű 
használatáról korábban nem volt információ. 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 rendelkezik. 

Az EMCDDA 2010-es jelentése az új fejlemények között hívja fel a figyelmet a szintetikus katinonok növekvő 
népszerűségére. Az Európai Unióban a Korai Jelzőrendszeren keresztül jelenleg több mint 15 ilyen szer áll 
megfigyelés alatt. 2009 végéhez közeledve az egyik ilyen szer, a mefedron használatáról és 
hozzáférhetőségéről szóló egyre nyilvánvalóbb bizonyítékok arra késztették az EMCDDA tudományos 
bizottságát, hogy 2010-ben értékelje a szer egészségügyi és társadalmi veszélyeit. E kockázatértékelés 
nyomán az Európai Unió Tanácsa 2010 decemberében határozott az anyag ellenőrzés alá vonásáról. Jelenleg 
21 országban – közöttük Magyarországon – fogadtak el intézkedéseket a mefedron szabályozásáról. 

Azoknak a lefoglalásoknak a száma, melyek során kizárólag új pszichoaktív szereket azonosítottak 
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Az új szerek felbukkanása és hatósági laboratóriumok által történő azonosításuk egyre gyakoribb 
Magyarországon is. Míg 2009-ben a rendőrség és a vámhatóság laboratóriumai országszerte 132 alkalommal 
jártak el olyan lefoglalás ügyében, mely során kizárólag szabályozás alá nem tartozó, visszaélésszerűen 
használt pszichoaktív szereket azonosítottak, addig 2010-ben 470 ilyen esetről számoltak be. 

A pszichotrop anyagok ellenőrzése Magyarországon „egyedi listával" történik 

Az újonnan megjelenő szerek jogi szabályozására több módszer van érvényben az Európai Unió országaiban. 
A Magyarországon is működő ún. egyedi listás ellenőrzés pontosan meghatározott kémiai vegyületek 
felsorolásával szabályozza az egyes kábítószerek, illetve pszichotrop anyagok felhasználását. E listák alapját 
képezik a három (1961, 1971, 1988) vonatkozó ENSZ egyezmény mellékletei, valamint az országok saját 
egyéb törvényei.  

Internetes kereskedelem: emberi fogyasztásra nem ajánlott szerek 18 éven felülieknek 

A Nemzeti Drog Fókuszpont 2011. január 13. és február 4. között végzett felmérést az új típusú pszichoaktív 
szerek internetes kereskedelméről, melynek eredményeit a kábítószer-monitorozás hazai központja február 
22-én megrendezett Designer Drogok konferenciáján hozta nyilvánosságra. A vizsgálatból kiderült, hogy az 
internetes kereskedelem legjellemzőbb formái az apróhirdetések és a konkrét szerek értékesítésére létrehozott 
oldalak. E két forma nem válik el egymástól élesen: hiszen a legtöbb online üzlet apróhirdetésben is igyekszik 
elérni a potenciális vásárlókat. 
A felmérés során a vizsgálatot folytató szakemberek 19 olyan magyar nyelvű oldalt találtak, amelyen a 
vizsgálat tárgyát képező és jelenleg kábítószerlistán nem szereplő GBL, JWH-018 és MDPV valamelyike 
beszerezhető. Az egyes szerekből online rendelhető akár minimális (1g), de akár kifejezetten nagy tétel 
(1000g) is. Az ár minden oldalon a kiszerelés függvényében változik; a szállítás legjellemzőbb módja a postai 
kézbesítés, ahol a fizetés utánvétellel történik. 
A vizsgálat kitért az oldalak által adott tájékoztatás fő jellemzőire is. Szinte valamennyi oldal feltünteti, hogy 
csak legális anyagok kereskedelmével foglalkozik. Mindenütt felhívják továbbá az oldalra kattintók figyelmét 
arra is, hogy a kínált szerek „emberi fogyasztásra nem alkalmasak”, valamint arra is, hogy értékesítést 
kizárólag 18 éven felüliek számára folytatnak. Az egyes anyagok várható hatásáról és pontos összetételéről 
nagyon kevés oldalon található információ. A szerek az oldalak információi szerint 98 és 100 százalék közötti 
tisztaságúak. 

A Nemzeti Drog Fókuszpont  
A Nemzeti Drog Fókuszpont a drogmonitorozás európai uniós intézményrendszerének hazai központja: a saját 
kutatások mellett más intézményekben keletkező adatokat, információkat gyűjt, dolgoz fel és szolgáltat hazai 
és nemzetközi szervezeteknek a kábítószer-probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos 
döntéseikhez. További információ: www.drogfokuszpont.hu

Éves jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 
A Nemzeti Drog Fókuszpont által évente kiadott összefoglaló az EMCDDA, Európai Unió kábítószer-
monitorozási központja által megfogalmazott sztenderdek mentén vizsgálja a magyarországi kábítószerhelyzet 
alakulását. A témával foglalkozó hivatalos intézmények és más független felmérések adatait összesítő 
dokumentum minden év novemberének első hetében kerül nyilvánosságra. Az eddig megjelent Éves jelentések 
elérhetőek a www.drogfokuszpont.hu oldalon. 
 
 
 
További információ: 
Tisza Andrea 
Nemzeti Drog Fókuszpont 
Tel.: 30/ 430-8858 
e-mail: tisza.andrea@oek.antsz.hu
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