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Tiltott pszichoaktív szerek csempészete a hazai
légiforgalomban
Illegal pychoactive substances in the air traffic in
Hungary
ERDŐS ÁKOS

Absztrakt
Bevezetés: Magyarországon a tiltott pszichoaktív szerek – kábítószerek és új pszichoaktív
anyagok – túlnyomórészt az illegális nemzetközi kereskedelem útján jutnak el a
fogyasztókhoz. A légi utas-, postai- és áruforgalom meghatározó a tiltott pszichoaktív szerek
csempészete szempontjából.
Célkitűzések: Jelen tanulmány célja, hogy a magyar vámhatóság tevékenységén keresztül
betekintést nyerjünk a hazánkat érintő tiltott pszichoaktív szerek légiforgalomban zajló
csempészetének természetébe. A nemzetközi tapasztalatok alapján feltételezzük, hogy a
repülőtéri lefoglalásokban a kokain, az amfetamin típusú stimulánsok (ATS) és az új
pszichoaktív szerek (ÚPSZ) dominálnak; továbbá, hogy a különböző tiltott pszichoaktív
szerek elsősorban a postai- és áruforgalomban jelennek meg. Feltételezzük továbbá, hogy a
különféle kannabisz-származékok kis mennyiségben, de a leggyakrabban előforduló
kábítószerek a vámhatósági lefoglalásokban.
Módszer: A tiltott pszichoaktív szerek hazai légiforgalomban történő csempészetének
természetének vizsgálatára a magyar vámhatóság (NAV RI) felderítési statisztikai
adatállományán végeztünk kvantitatív vizsgálatot.
Eredmények. Egyértelmű igazolást nyert, hogy a tiltott pszichoaktív szerek légiforgalmi
csempészete sokkal inkább a postai- és áruforgalomban és nem pedig a
személyforgalomban zajlik. 2017-2018. években a postai- és áruforgalomban 905 esetben
került sor tiltott pszichoaktív anyag lefoglalására. Az esetek túlnyomó többségében (79.9 %)
a klasszikus kábítószereket derítettek fel. A lefoglalt mennyiségek tekintetében a klasszikus
kábítószerek (67.0 %) szintén meghaladták a dizájnerek (31.4 %) részesedését. A klasszikus
kábítószerek közül a postai- és áruforgalomban az ATS dominál: az országos ATS lefoglalások
9-13 %-át a repülőtér postatelephelyén derítették fel. Mindeközben az utasforgalomban
2015-2018 között mindössze 31 esetben találtak tiltott pszichoaktív anyagot a pénzügyőrök.
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A lefoglalt össz- és átlagmennyiségeket (összmennyiség: 25160.8 g; átlag = 3145.1 g),
valamint az esetszámokat (N = 8) együttesen vizsgálva megállapítható, hogy a
légiutasforgalomban csempészett tiltott pszichoaktív anyagok közül a kokain tekinthető a
legmeghatározóbbnak.
Következtetések: A tanulmány rávilágít arra, hogy a repülőtéri posta- és csomagforgalom
ellenőrzése során a hatóságnak kiemelt figyelmet szükséges fordítania az ATS és ÚPSZ szerek
csempészetére. Míg az utasforgalomban főként a kokain-csempészek felderítésére kell
fókuszálni.
Kulcsszavak: kábítószer-kereskedelem, légiforgalom, kábítószer-csempészet, vámhatóság

Bevezetés
Hazánkban a legutóbbi országos reprezentatív felmérések szerint, a felnőtt népesség (18-64
éves) tagjai közül nagyjából minden tizedik fogyasztott már valamilyen tiltott drogot élete
során. Az éves prevalencia értéke ebben a populációban 2.3 % (Paksi et al., 2018). A
kábítószert valaha kipróbálók közel negyede a felmérést megelőző évben is fogyasztott, s
többségük (kb. háromnegyedük) tényleges folyamatos használónak tekinthető (Paksi et al.,
2018). A magyar fiataloknak (≥ 16 éves) pedig a 18.7 %-a próbált már valamilyen tiltott szert.
A tiltott drogot kipróbálók jelentős többsége (65.2 %) tekinthető többszöri fogyasztónak (≥ 3
alkalom) és mindössze 34.8%-uk ún. kísérletező, aki egy, legfeljebb két alkalommal fogyasztott
kábítószert (Elekes et al., 2020).
A tiltott pszichoaktív szerek – kábítószerek és új pszichoaktív anyagok – Magyarországon
túlnyomórészt az illegális nemzetközi kereskedelem és nem pedig a hazai termesztők, illetve
gyártók tevékenységének eredményeként jutnak el a fogyasztókhoz (Bálint et al., 2018; Bálint
et al., 2019). A kábítószerek hazai előállítása tekintetében az elmúlt évek során főként kisebb
méretű kenderültetvények váltak ismertté a hatóságok előtt (Bálint et al., 2018; Bálint et al.,
2019). Ami pedig a szintetikus pszichoaktív szereket illeti, a bűnüldöző szervek felderítési
adatai alapján elmondható, hogy azok előállítása ritkábban és jellemzően csak kis tételben
zajlik belföldön (Bálint et al., 2018; Bálint et al., 2019; Czér et al., 2017). Az ország
határátkelőhelyein azonban évről évre jelentős (15-70 eset/év) számban derít fel kábítószercsempész magatartásokat a rendőrhatóság (Éberhardt, 2019).
A kábítószer-csempészet felderítése szempontjából hasonlóan kimagasló szerep hárul a
magyar vámhatóságra is, amely a nemzetközi személy- és áruforgalom ellenőrzése során
számos alkalommal tár fel jogsértéseket az ország vámhatárain (Erdős, 2019; Erdős, 2020a;
Torkos, 2005). Ez utóbbi szakkifejezés értelmezéséhez hozzátartozik, hogy hazánk Európai
Unióhoz történő csatlakozásával az országhatáron zajló határrendészeti (Kui, 2018) és
vámhatósági ellenőrzések (Erdős, 2020b) természete is jelentősen megváltozott. Vámjogi
értelemben ugyanis vámhatárnak az Európai Unió külső határait tekintjük, vagyis azon
országokkal közös határszakaszokat, amelyek nem tagjai a Közösségnek (ún. harmadik
5

Interdiszciplináris Drogszemle II. évfolyam 2. szám. 2021. február

országok). Magyarország tekintetében – a fenti feltételeknek megfelelően – jelenleg két
határszakaszon folyik klasszikus vámellenőrzés: a szerb-magyar és ukrán-magyar szakaszokon
(Szendi, 2018). A vámhatósági ellenőrzés szempontjából azonban további egy határszakasznak
van még kiemelt jelentősége, amely természeténél fogva különlegesnek tekinthető az előbb
említettekhez képest; ez a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Mert bár a
nemzetközi légikikötő az ország közepén található, a repülőtérre érkező utasok, áruk és a
harmadik országból érkező levélküldemények – jogi értelemben – ugyanolyan vámeljárás,
illetve pénzügyőri ellenőrzés alá kerülnek, mint a közúti/vasúti határátkelőhelyek személy- és
áruforgalma (Konyhás & Varga, 2018).

Repülőterek szerepe az illegális pszichoaktív szerek kereskedelmében
A második évezredfordulóhoz közeledve a légiközlekedés fejlesztésének fókuszában
világszerte a „minél több utas, minél kisebb költség” rendezőelv állt (Ernszt, 2007). Ennek
köszönhetően 1980 és 2000 között az EU akkori 15 tagállamban mintegy 416 %-kal növekedett
a légiközlekedési ágazat teljesítménye (Kővári, 2006). Hasonló pozitív dinamikát
tapasztalhattunk Magyország tekintetében. A budapesti repülőtér utasforgalma ugyanis 1992
és 2012 között megnégyszereződött (Stratégiai Konzurcium, 2014).
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az elmúlt közel két évtizedben érzékelhető
növekedés tapasztalható a budapesti nemzetközi repülőtérre érkező járatok, utasok, valamint
áruk és postai küldemények mennyiségében (1. ábra).
1. ábra: Budapesti Liszt Ferenc Repülőtér forgalmának alakulása (2002-2019)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése a KSH (2020a) adatai alapján.
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A légiközlekedési szektor ilyetén módon való fejlődése világszerte komoly többletfeladatot ró
az ellenőrzést végző- és bűnüldöző hatóságokra, ezzel jelentősen csökkenti a tiltott
pszichoaktív szerek csempészei kapcsán a felderítési esélyeket (Chalfin, 2008; Fajar &
Ramadhan, 2018; Kloppenburg, 2013; Schohl, 1982; Steinbert, 2005). Európai viszonylatban a
repülőterek főként a stimuláns hatású kábítószerek – kiemelten a kokain és az amfetamintípusú stimulánsok (ATS) – illegális szállítmányozásában jutnak kiemelt szerephez (UNODC,
2019). 2013-2017 között a világviszonylatban lefoglalt kokain több, mint felét a tengereken
(55 %), egynegyedét a szárazföldön (25 %) és további 15 %-ot valamelyik repülőtéren találták
meg a hatóságok. A fennmaradó 5 % belterületen (lakásokban, bárokban stb.) került
lefoglalásra (UNODC, 2019). A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai
Megfigyelőközpontjának (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,
EMCDDA) átfogó vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutunk, hogy Európába a
legnagyobb mennyiségű kokain a tengeri áruforgalmon keresztül – elsősorban konténerekbe
rejtve – érkezik (EMCDDA, 2019). Volumenét tekintve ezt követi a változatos dél- és középamerikai kiindulópontokról utasszállító repülőgépekkel, légi árufuvarozással történő
csempészet (EMCDDA, 2019). A kokain-csempészet kapcsán minden jelentősebb európai
légikikötő veszélyeztetettnek számít, s az elmúlt évek adatai alapján úgy tűnik, hogy egyre
inkább érintettek a kisebb repülőterek is (EMCDDA & Europol, 2019a).
Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (United Nations Office on Drugs and
Crime, UNODC) és a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerve (International Narcotics Control
Board, INCB) által jegyzett felmérések szerint, az ATS és annak prekurzorai (pl.
pszeudoefedrin) szintén megjelennek világszerte a repülőtéri hatóságok lefoglalásaiban (INCB,
2017; UNODC, 2011). A Vámvilágszervezet (World Customs Organization, WCO) legújabb
összefoglalója alapján, 2019-ben a vámhatóságok légiforgalmi lefoglalásaiban a pszichotróp
anyagok közül 23 %-ban metamfetamin, 18.8 %-ban tramadol, 11.6 %-ban alprazolam, 34.9
%-ban egyéb pszichotróp anyag szerepelt (WCO, 2020). Az ATS esetében ugyanakkor Európa
repülőterei elsősorban tranzitpontként jutnak kiemelt szerephez a kelet- és dél-kelet ázsiai
országokba szállító csempészek számára (UNODC, 2019). Az intrakontinentális ATS
csempészet ezzel szemben sokkal kevésbé jellemző lévén, a szigorú repülőtéri ellenőrzések
aránytalan kockázatot jelentenek az elkövetők számára. Éppen ezért az Európában előállított
ATS (pl. csehországi metamfetamin) kontinensen belüli kereskedelme szinte kizárólag a
közúti-, illetve vasúti forgalomban bonyolódik (EMCDDA & Europol, 2019b)
A fent említett stimuláns kábítószerek mellett, az EU hatóságainak beszámolói szerint az
elmúlt években drámai növekedés figyelhető meg a repülőtereken elfogott heroincsempészek
számában is (EMCDDA & Europol, 2019a). A nemzetközi repülőtereken zajló kábítószercsempészet és egyéb bűncselekmények felderítését célzó AIRCOP projekt keretében 2019. év
során 39.3 kg heroint foglaltak le a résztvevő országok (n = 25) vámhatóságainak tagjai. A
korábban említetteknek megfelelően ugyanakkor ezekben a lefoglalásokban is stimuláns
szerek részesedése jóval kiemelkedőbb (kokain: 632.75 kg; metamfetamin: 52.5 kg; Captagon
tabletta: 4000 db). Az opiátok légiforgalomban történő vámhatósági lefoglalásai – az
esetszámokat és a lefoglalt mennyiségeket tekintve egyaránt – elhanyagolhatók a közúti
forgalomban történt felderítésekhez képest (WCO, 2020).
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A kannabisz, amely messze a leggyakrabban fogyasztott kábítószer a világon (UNODC, 2020)
mennyiségét tekintve elenyésző jelentőséggel bír a légiforgalomban zajló csempészet terén.
2019-ben – világszerte – a vámszolgálatok tagjai kannabisz lefoglalásaik 38.9 %-át a közúti,
34.8 %-át a postai, 12.5 %-át pedig a légiforgalomban realizálták. Az esetszámok tekintetében
ezzel a légiforgalom a felderítés helye szerinti rangsorban a harmadik helyre került. A
repülőtereken végrehajtott lefoglalások ugyanakkor a tárgyévben lefoglalt összes kannabisz
mennyiségének mindössze 0.6 %-át teszik ki, míg a postai küldeményekben az összes
mennyiség 1.6 %-a került elő. A legnagyobb mennyiséget (86.3 %) a közúti, illetve a
hajóforgalomban (18.6 %) találták (WCO, 2020).
A klasszikus kábítószereken kívül kiemelt figyelmet érdemelnek az új pszichoaktív szerek
(ÚPSZ) is, amelyek szintén megjelentek a repülőterek forgalmában (EMCDDA, 2014; Gambaro
et al., 2016). Az új pszichoaktív szerek nagypiaci előállítása főként kínai, illetve kisebb hányada
indiai vegyészeti cégek laboratóriumaiban történik. Ezt követően jellemző mód a légi
forgalomban vagy postai szolgáltatók útján kerülnek Amerika és az EU tagállamaiba (Hagen &
Smith, 2017). Egyes európai országokban – például Franciaországban – csaknem az összes
ÚPSZ lefoglalásra a repülőtereken, a vámhatósági ellenőrzések alkalmával kerül sor; legtöbb
esetben a postai küldemények, kisebb arányban pedig az utasok ellenőrzésének
eredményeként (Lahaie et al., 2013).

Célkitűzések
Jelen tanulmány célja, hogy a magyar vámhatóság tevékenységén keresztül betekintést
nyerjünk a hazánkat érintő tiltott pszichoaktív szerek légiforgalomban zajló csempészetének
természetébe. A nemzetközi tapasztalatok alapján feltételezzük, hogy a magyar vámhatóság
által végrehajtott lefoglalásokban mennyiségüket tekintve a kokain, az ATS-ok és az ÚPSZ-ek
dominálnak (h1.). Feltételezzük továbbá, hogy a tiltott pszichoaktív szerek felderítésére sokkal
inkább a postai- és áruforgalomban, nem pedig a személyforgalomban kerül sor (h.2.); míg a
kannabisz kis mennyiségben, de a leggyakrabban előforduló kábítószer a vámhatósági
lefoglalásokban (h.3.).

Módszer
A tanulmány célkitűzéseiben szereplő hipotézisek ellenőrzésére, a magyar vámhatóság
felderítési statisztikai adatállományán végeztünk kvantitatív vizsgálatot. Az elsődleges forrású
statisztikai adatok beszerzéséhez megkereséssel éltünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Repülőtéri Igazgatósága (NAV RI) irányába. A NAV RI a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér (BLFNR) csomagforgalmát illetően 2017-2018., az utasforgalmat illetően pedig
2015-2018. közötti időszakok vonatkozásában biztosított adatszolgáltatást. Az adattisztítást
követően megismerhetővé váltak a fenti időszakok tekintetében a NAV RI pénzügyőrei által
8
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végrehajtott tiltott pszichoaktív anyagok lefoglalásához tartozó főbb adatok: utas/csomag
útvonala, lefoglalt pszichoaktív anyag, lefoglalt mennyiség, lefoglalás ideje, elkövetés
módszere.

Eredmények
A 2015-2018. közötti időszakban összesen 31 esetben találtak a pénzügyőrök tiltott
pszichoaktív szert a légiutas forgalomban. A felderített esetekben kokain, kannabiszszármazék (marihuána és hasis), kannabisz mag, heroin, ATS és metilon szerepelt (1. táblázat).
1. táblázat: Az utasforgalomban lefoglalt kábítószer mennyisége és a lefoglalások esetszáma
(2015-2018)
Kokain
Év
eset

Q (g)
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Q (g)
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eset
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.0
.0
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.0
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7.0
54.0
1.0
29.0
Q𝐱"
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5.7
29.0
Forrás: a szerző saját szerkesztése a NAV RI adatai alapján
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A lefoglalt összes mennyiséget (ΣQ: 25160.8 g; Σ = szumma/összes; Q = quantity/mennyiség),
az átlagmennyiségeket (Qx ̅ = 3145.1 g), valamint a lefoglalási esetszámokat (N = 8) együttesen
vizsgálva megállapítható, hogy a légiutasforgalomban csempészett tiltott pszichoaktív
anyagok közül a kokain tekinthető a legmeghatározóbbnak.
Ugyanezen időszakban az ATS lefoglalások esetszáma mindössze fele volt a kokain
felderítéseknek (N = 4), s az összmennyiségeket is jelentősen elmarad ez utóbbitól. Az ATS
lefoglalásokban két jelentősebb mennyiségű (Q1 = 101 g; Q2 = 30 g) tétel jelent meg a vizsgált
időszakban. Az egyik (Q1) Peking – Helsinki a másik pedig (Q2) Jereván – Doha útirányon
érkezett az országba.
A nemzetközi tapasztalatokhoz viszonyítva sajátosnak tekinthető azonban lefoglalt
mennyiségek tekintetében a heroin dominanciája (Qx ̅ = 3999.2 g). Az utasforgalomban
történt heroinfelderítések – mennyiségüket illetően –, egy kivétellel (Q = 5.9 g) minden
esetben kereskedelmi célú tevékenységről árulkodnak. A legkevesebb felderített mennyiség –
az említett kivételtől eltekintve – 2016-ban 920 g, a legnagyobb mennyiség pedig 2018-ban

1

3,4-metiléndioxi-N-metilkatinon
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14070 g volt. Ez utóbbi egyetlen eset az adott évben országosan lefoglalt összes heroin
mennyiségének (34.94 kg; Bálint et al., 2019) 40.2 %-át tette ki.
A vizsgált időszak ideje alatt a légiforgalomban legyakrabban megjelenő kábítószer típus a
kannabisz volt (beleértve a marihuánát, hasist és kannabisz magot). A lefoglalási
mennyiségeket tekintve ugyanakkor a kannabisz-származékoknak nincs meghatározó súlya az
elkövetésekben (2. ábra). A 2015-2018. között a lefoglalt kannabisz-származékok egy esetre
jutó átlagos mennyisége (Q = quantity/mennyiség; x ̅ = átlag) mindössze Qx ̅ = 5.7 gramm volt.

2. ábra: Utasforgalomban történt lefoglalások mennyiségének és esetszámának százalékos
megoszlása, a lefoglalt anyagok szerint bontva
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Forrás: a szerző saját szerkesztése a NAV RI adatai alapján.

A légi posta- és csomagforgalomban történt vámhatósági felderítésekről két év (2017-2018)
vonatkozásában rendelkezünk adatokkal. Ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált
időszakban összesen 905 esetben (2017: 296 db; 2018: 609 db) került sor valamilyen
pszichoaktív szer vámhatósági lefoglalására a repülőtéri csomagforgalomban (3. táblázat). A
csomagforgalomban leggyakrabban előforduló tiltott pszichoaktív szerek az ATS (39.8 %), a
kannabisz-származékok (15.7 %), az egyéb pszichoaktív szerek (12.7 %) és a kokain (9.3 %) (3.
ábra).
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3. ábra: Csomagforgalomban lefoglalt tiltott pszichoaktív szerek megoszlása (eset)
Egyéb pszichoaktív szer
Szintetikus kannabinoid
Metilon
Mefedron
MDPV
Ketamin
LSD
Pszichedelikus gomba
ATS
Metadon
Heroin
Kannabisz mag
Kannabisz-származék
Kokain

124
22
21
24
6
15
71
7
388
4
17
31
153
91
0

50

100

150

200
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Forrás: a szerző saját szerkesztése a NAV RI adatai alapján
A kokain előfordulása a reptéri csomagforgalomban az esetszámokat tekintve
meghatározónak mondható, az össz- és átlagmennyiségeket (ΣQ: 309.7 g; Qx ̅ = 3.4 g) tekintve
azonban messze elmarad az utasforgalomban vizsgált lefoglalási adatoktól. A
csomagforgalomból származó kokain-lefoglalások mindegyike fogyasztói célú felhasználásra
utal. Az utasforgalmi adatokkal ellentétben továbbá, a forrásországok tekintetében sem a
közép- és délamerikai államok, hanem az olyan európai országok dominálnak, mint Hollandia.
A repülőtéri csomag- és postaforgalom ellenőrzésekor végzett lefoglalásokban a legnagyobb
jelentősége az ATS-nak van. Az ATS-ok por és tabletta (tbl.) formájában egyaránt megjelennek
az illegális forgalomban. A stimuláns kábítószerek dominanciája a lefoglalási esetszámokban
(N = 388) és a lefoglalt összmennyiségekben (ΣQ: 5748.5 g; ΣQ: 10230 db) is egyértelműen
kimutatható. A csomagforgalomban történt ATS lefoglalások többsége fogyasztói
mennyiségekhez kötődik, de 2017-ben az ATS lefoglalások 23.5 %-ában, 2018-ban pedig 10.8
%-ában az intézkedés jelentős mennyiségű (≥ 100 g v. ≥ 100 tbl.) kábítószerhez kötődött. Az
ATS-t tartalmazó csomagok szinte kivétel nélkül Hollandiából érkeztek.
Az előzőkhöz képest a heroin előfordulása meglehetősen ritka a repülőtéri posta- és
csomagforgalomban (N = 17). 2017 és 2018 években a vámhatóság mindösszesen 142.1 g
heroint foglalt le a feladott poggyászok és küldemények ellenőrzése során. A lefoglalt
átlagmennyiségeket (Qx ̅ = 8.3 g) tekintve a posta- és csomagforgalomban érkező heroin
alapvetően fogyasztói magatartásra utalnak. A vizsgált időszakban legnagyobb mennyiségű
heroin lefoglalásra a postaforgalomban 2017-ben került sor, amikor is 52.9 g heroint találtak
a pénzügyőrök. De még ez is töredéke az utasforgalomban történt heroin lefoglalásoknak.
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A kannabisz-származékok a második leggyakrabban előforduló tiltott pszichoaktív szerek a
csomagforgalmi lefoglalásokban. A mennyiségeket tekintve azonban ennek a fajta
kábítószernek a részesedése nem tekinthető jelentősnek. Az átlagosan lefoglalt mennyiség a
kannabisz-származékok esetében meglehetősen alacsony (2017 Qx ̅ = 27.2 g; 2018 Qx ̅ = 57.7
g). A felderítések többsége fogyasztói célzatot sejtet. A vizsgált időszakban mindössze két
esetben történt egy kilogrammot meghaladó mennyiség lefoglalására (Q1 = 2114.5 g; Q2 =
2207.8 g). A kannabisz-termékek túlnyomó részét Hollandiából (N = 112), illetve
Spanyolországból (n = 20) érkező csomagokban találták a pénzügyőrök.
A harmadik leggyakrabban előforduló szertípus az egyéb pszichoaktív anyagok, amely
kategóriába több, különféle hatású – stimuláns, opiát, hallucinogén – pszichoaktív szer
beletartozik (2. táblázat). Ezen szerek egy szignifikáns részét a lefoglalások alkalmával
pontosan nem azonosították így azok „más pszichoaktív szer”-ként szerepelnek az
adatbázisban. Az azonosított egyéb pszichoaktív anyagok közül leggyakrabban a 2C családba
tartozó fenetilamin-származékokat (2C-B, 2C-P), illetve az intenzív hallucinogén hatással bíró
N,N-dimetil-triptamint foglaltak le a pénzügyőrök.
2. táblázat: Csomagforgalomban lefoglalt „Egyéb pszichoaktív anyagok”
2017
eset
ΣQg
metilfenidát
1.0
24.1
4-metoxi-fenciklidin
1.0
.93
2C-B
1.0
.0
2C-P
.0
.0
GHB Na só
1.0
95.8
1P-LSD
.0
.0
N,N-dimetil-triptamin (DMT)
.0
.0
N-etil-hexedron
.0
.0
fentanil
.0
.0
3-MMC
.0
.0
4-MMC
.0
.0
4-MEC
.0
.0
más pszichoaktív szer
.0
.0
Forrás: a szerző saját szerkesztése a NAV RI adatai alapján
Egyéb pszichoaktív anyagok

ΣQdb
24.1
.93
10.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0

eset
.0
.0
7.0
1.0
.0
1.0
5.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
95.0

2018
ΣQg
.0
.0
5.3
.54
.0
.8
31.9
22.1
506.5
4.7
3.2
5.9
130.53

ΣQdb
.0
.0
9.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
3302.0

A vizsgált adatok szerint a 2017-2018 között a BLFNR postatelephelyén végrehajtott
lefoglalások tizedében (9.8 %) valamilyen dizájner (designer) drog jelent meg. Az esetek
túlnyomó többségében (79.9 %) azonban klasszikus kábítószerek voltak a vizsgált
csomagokban. A lefoglalt mennyiségek tekintetében a klasszikus kábítószerek (67.0 %) szintén
meghaladták a dizájner (31.4 %) részesedését (4. ábra).
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3. ábra: Csomagforgalomban előforduló klasszikus kábítószerek és dizájner drogok megoszlása
(%)

MENNYISÉG (%)

67,0

ESET (%)

31,4

79,9

Klasszikus kábítószer

Designer szerek

4,1

9,8

9,9

Egyéb (azonosítatlan) szer

Forrás: a szerző saját szerkesztése a NAV RI adatai alapján

A dizájner drogok közül a szintetikus katinon- és kannabinoid származékok dominálnak. A
szintetikus katinonok csoportjába tartozó pszichoaktív szerek között a mefedronnak (N = 24,
ΣQ: 963.2 g), a metilonnak (N = 21, ΣQ: 1056.9 g) és az MDPV-nek (N = 6, ΣQ: 1815.9 g) van a
legmeghatározóbb szerepe a lefoglalásokban. Ez utóbbi jelentőségét fokozza, hogy 2017-ben
csaknem minden MDPV lefoglalás alkalmával fél kilót meghaladó mennyiséget regisztrált a
hatóság. Ebben az évben az egy esetre jutó átlagos MDPV mennyisége 851.7 g volt. A két év
teljes időszakát vizsgálva a lefoglalási átlagmennyiség az MDPV esetén nagyjából a fele a 2017es adatoknak (Qx ̅ = 434.2 g). Az előbb említettekhez képest lényegesen ritkábban és kisebb
mennyiségben más szintetikus katinon-származékok is megjelentek a lefoglalásokban: N-etilhexedron (N = 1; ΣQ: 22.1 g), 3-MMC (N = 2, ΣQ: 4.7 g), 4-MMC (N = 1, ΣQ: 3.2 g), 4-MEC (N =
1, ΣQ: 5.9 g).
A dizájner drogok fogalma alá sorolható másik nagy anyagcsoport a szintetikus kannabinoidok
csoportja. 2017-2018 között a pénzügyőrök összesen 22 alkalommal foglaltak le valamilyen
szintetikus kannabinoidot, összesen két kilót is meghaladó mennyiségben (ΣQ: 2781.0 g). A
dizájner szereket illetően továbbá a lefoglalásokban találkozunk a korábban már említett
fenetilamin-származékokkal (2C-B, 2C-P), arilciklohexilamin-származékkal (4-metoxifenciklidin) és több alkalommal (N = 5) triptamin vegyületet is lefoglaltak a pénzügyőrök (N,Ndimetil-triptamin, DMT).
A mefedron szintetikus katinon-származék, amelyhez hasonló anyag a természetben a Chata edulis nevű
cserjében található. Bevételt követően (50-200 mg) ecstasy-szerű hatások jelentkeznek, eufória, izgalmi állapot,
ingerlékenység, nyugtalanság, beszédkényszer, nyitottság (Tóth et al., 2011).
Az MDPV α-pirrolidinfenonok közé tartozó vegyület szerkezetében hasonlít a katinonra, a buproprionra és az
MDMA-ra. Használatát követően néhány óráig tartó tünetek jelentkeznek, mint emelkedő pulzus, vérnyomás,
éberség, izzadás, egyfajta feldobott állapot, amelyek közül az euforizálóhatás múlik leghamarabb (Kalapos,
2011).
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3. táblázat: Csomagforgalomban lefoglalt tiltott pszichoaktív szerek mennyisége és lefoglalási
esetszáma (2017-2018)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése a NAV RI adatai alapján.
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Megbeszélés
2015-höz képest 2018-ra 57.6 %-kal nőtt a budapesti repülőtérre érkező utasok száma, ami a
kábítószer-felderítések számában érdemi változást nem eredményezett. Ez alapján az
utasforgalom volumenének növekedése és a kábítószer-felderítések számának alakulása
között nem mutatható ki pozitív korreláció. Mindez persze származhat abból is, hogy az
ellenőrzést végző hatóság személyzetének létszáma sem követte le (5. táblázat) az
utasforgalomban tapasztalható pozitív elmozdulást, ezzel pedig a hatóság tagjai – a felmerülő
egyéb többletfeladatok ellátása miatt – kevésbé tudtak célirányosan a kábítószercsempész
magatartások kiszűrésére fókuszálni.
5. táblázat: A NAV RI engedélyezett statisztikai állományi létszámának alakulása (2015-2018)
Engedélyezett létszám (fő)

2015

2016

2017

2018

244

215

222

219

Forrás: a szerző saját szerkesztése a NAV (2016, 2017, 2018, 2019) adatai alapján

Az általunk vizsgált utasforgalmi adatok alapján megalapozottan kijelenthető, hogy az európai
trendeknek megfelelően (EMCDDA, 2019) a kokain egy meghatározó része dél- és középamerikai országokból induló utasszállító repülőgépekkel jut el Magyarországra. A repülőtéri
utasforgalomban lefoglalt kokain 2015-ben az országosan felderített kokain
összmennyiségének (30.53 kg, Csesztregi et al., 2016) 56.3 %-át, 2016-ban pedig az országos
mennyiség (25.06 kg, Czér et al. 2017) 31.7 %-át adta. A forrásországokat tekintve a délamerikai Brazília (Sao Paulo) – egy kivétellel – kizárólagos szerepet tölt be a lefoglalásokban.
Tranzitországként pedig az Egyesült Arab Emirátusok és Svájc tűnik meghatározónak a
feldolgozott adatokban.
A lefoglalt mennyiség mellett egyértelműen a kereskedelmi szándékot tükrözik a kidolgozott
rejtési módszerek is (pl. útipoggyászok átalakítása, gyári csomagolást utánzó fedőáru
alkalmazása). Három esetben a csempész saját testébe rejtve próbálta meg beszállítani a
kokaint az országba. Ez utóbbi a kokain-csempészet világszerte alkalmazott módszere, amely
a droggal töltött csomagoknak (kapszuláknak) a gastroenterialis rendszer szerveiben, illetve
vaginálisan történő elrejtését jelenti, nem mellékesen halálos fenyegetésnek kitéve magát az
elkövetőt (Scharper et al., 2007).
A nemzetközi tapasztalatok alapján ugyanakkor a hazai repülőtéri utasforgalomban zajló
kokain-csempészetet illetően is számolnunk kell, valamilyen fokú látenciával. 2016 és 2017
között például a párizsi Orly Repülőtéren 144 főről 264 főre emelkedett az elfogott
kokainfutárok száma. Mindazonáltal a hivatalos becslések szerint mintegy 3500-4000
drogfutár jut át leleplezetlenül az ellenőrzéseken ugyanitt, akik összesen körülbelül 4-5 tonna
kokaint szállítanak be Franciaország területére (EMCDDA, 2018). A hivatkozott nemzetközi
példához képest Magyarország esetében valószínűleg kisebb látenciával számolhatunk,
tekintettel arra, hogy a kokain elsősorban a dél- és nyugat-európai fogyasztók körében
használt. Észak- és Kelet-Európában az amfetamin, a metamfetamin, illetve az MDMA a
legjellemzőbb stimuláns (EMCDDA, 2019).
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A kokainnal ellentétben az utasforgalomban megjelenő ATS lefoglalások a mennyiségek
alapján szinte minden esetben fogyasztói magatartásra utalnak, és az európai amfetaminpiac
kiemelt exportőrének számító Hollandiából (EMCDDA, 2017) érkeznek.
Ahogy korábban említett volt, a nemzetközi tapasztalatokhoz képest némiképp sajátosnak
tekinthető az utasforgalomban megjelenő heroin mennyiségi dominanciája. Elsősorban azért,
mert az Európába érkező heroin továbbra is négy fő kereskedelmi útvonalon lép be („balkáni
folyosó”, „déli útvonal”, „északi útvonal” és a Fekete-tengeren átvezető út), főként közúti
fuvarozással (EMCDDA, 2019). Az EU bűnüldöző hatóságainak beszámolói szerint azonban az
elmúlt években jelentős növekedés figyelhető meg a repülőtereken elfogott
heroincsempészek számában is (EMCDDA, 2019; EMCDDA & Europol, 2019a). Ezt részben a
NAV RI általunk vizsgált felderítési adatai is alátámasztják, különösen, ami az utasforgalomban
lefoglalt heroin mennyiségét illeti. Tekintettel azonban arra, hogy hazánkban a normál
népesség körében az opiátok használata nagyon ritka (heroin életprevalencia értéke: 0.5 %),
az éves- és a havi prevalencia érték alig mérhető (Paksi et al., 2018), feltehetően a lefoglalt
heroin csak tranzit jelleggel kerül a magyar repülőtérre. A rendőrhatóság tapasztalatai is azt
erősítik, hogy hazánk korábbi célország szerep a heroin tekintetében szinte teljesen megszűnt.
Azonban mint tranzitország, Magyarország továbbra is jelentős szerepet játszik az európai
piacon (Bálint et al., 2019)
A kannabisz-származékokkal kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy gyakori előfordulása
ellenére nincs jelentős szerepe a hazai légiutasforgalomban. A budapesti nemzetközi
repülőtér utasai által birtokolt kannabisz-származékok kapcsán – mennyiségüket tekintve –
arra következtethetünk, hogy az elkövetői szándék minden esetben a saját célú felhasználásra
terjed ki. A fogyasztói szándékot tükrözik az elkövetők által alkalmazott rejtési módok is; a
lefoglalt kannabisz-származékok csaknem kivétel nélkül az érintett személy zsebeiből,
pénztárcájából, cigarettás dobozából, kézi táskájából, szennyeséből került elő. A kannabiszszármazékokra vonatkozó eredmények összességében tehát egybevágnak a korábban
ismertetett világszintű trendekkel (WCO, 2020).
Az utasforgalomhoz hasonlóan, nagyságrendekkel több ellenőrzési feladat hárul a
vámhatóságra a légi posta- és csomagforgalomban is. Az elmúlt mintegy fél évtized adatait
áttekintve megállapítható, hogy a Magyar Posta megközelítőleg 700 millió levél-, illetve
csomagküldemény kezelését végzi évente (KSH, 2020b). A tiltott pszichoaktív szerek
Magyarországra történő csempészete szempontjából leginkább meghatározó külföldről
érkező és belföldön kézbesített küldemények száma szintén milliós nagyságrendű volt az ideit
megelőző négy év során (6. tálázat).
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6. táblázat: Külföldről érkező és belföldön kézbesített postai küldemények számának alakulása
(2016-2019)
Külföldről érkező, belföldön kézbesített küldemények (ezer db)
Év

Összesen

ebből: futár- és expressz
küldemények

2016

4649.6

1609.8

2017

5604.2

1731.7

2018

6010.0

1583.0

2019
6838.8
Forrás: a szerző saját szerkesztése a KSH (2020c) adatai alapján

1807.7

A kábítószer- és egyéb tiltott pszichoaktív szer forgalom lebonyolításának az egyik
legegyszerűbb és a lelepleződés szempontjából legkisebb kockázattal járó módja, ha legális
logisztikai és szállítmányozó vállalkozásokat használnak fel a küldemények továbbítására
(Csaba, 2009). Az állami postaszolgálatok ugyanezen okból kerülnek az illegális pszichoaktív
anyagokkal kereskedők érdeklődési körébe. A külföldről érkező és belföldön kézbesített postai
küldemények jelentős része a BLFNR postatelephelyén keresztül kerül az országban. Naponta
a repülőtéri postaforgalomban 120-130 ezer különböző méretű küldemény fordul meg, amely
még nem tartalmazza a nemzetközi légi futárszolgálatok (pl. DHL, TNT, UPS, FedEx) által
beszállított ezres nagyságrendű csomagok számát, amelyek kezelés és ellenőrzés az előzőtől
eltérő telephelyen és módon történik. A magyar vámhatóságnak ezáltal az EU-n kívüli online
kereskedelem csaknem teljes forgalmára (~ 99%) rálátással bír. A jelentős napi
postaforgalomnak ugyanakkor csak 2.6 – 2.9 %-a (átlag 3500 db/nap) kerül tényleges
pénzügyőri vizsgálat alá (Facsinay, 2019). Az illegális pszichoaktív szerek postaforgalomban
történő csempészete alkalmával tehát a lelepleződés veszélye statisztikailag
elhanyagolhatónak tűnik.
A kokain előfordulásának viszonylagos gyakorisága ellenére azt állíthatjuk, hogy a terjesztői
szándékot tükröző kokain-csempészetnek nincs jelentős szerepe postai csomagforgalomban.
Nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a hazai elosztókhoz (dílerekhez) két meghatározó
útvonalon érkezik a kokain: a légiutasforgalomban és a nyugat-európai országok kikötőiből
közúti szállítással.
A nemzetközi tapasztalatok szerint az intrakontinentális ATS csempészet a légiforgalomban
szinte egyáltalán nem jellemző (EMCDDA & Europol, 2019b), amely az általunk vizsgált
utasforgalmi adatokban is igazolást nyert. Saját eredményeink ezzel együtt ugyanakkor azt
jelzik, hogy 2017-2018. években az országosan lefoglalt összes ATS (por és tbl.) mintegy 9-13
%-át a repülőtér postatelephelyén derítették fel, s a feltartóztatott postaküldemények
csaknem mindegyike Hollandiából érkezett. Mindezek alapján megállapítható tehát, hogy a
hazai ATS lefoglalások tekintetében a légi postai- és csomagforgalomban zajló csempészetnek
fontos szerepe van.
A heroin jelentősége ezzel szemben elenyésző a repülőtéri posta- és csomagforgalomban.
2017 és 2018 között a vámhatósági lefoglalásoknak mindössze 1.8 %-ában szerepelt heroin. A
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lefoglalt heroin átlagmennyiségét (Qx ̅ = 8.3 g) tekintve is bőven elmarad az előzőekben
említett ATS-tól.
A 2010-es éveket követően a szakemberek és a nemzetközi szakirodalom egyaránt a tiltott
pszichoaktív szerek disztribúciójának postai úton történő erősödését jelezték. Ennek oka, hogy
az új típusú pszichoaktív anyagok (dizájner drogok) kiskereskedelmi elosztása, nemzetközi
disztribúciója részben „E vagy eBay-kereskedelem” útján zajlott (Ritter, 2015). Vizsgálati
eredményeink szerint a 2017-2018 között a hazai légi postai- és csomagforgalomban a
lefoglalási esetszámokat és a lefoglalt mennyiségeket tekintve is a klasszikus kábítószerek
dominálnak. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a vizsgált időszakban a csomagforgalomban
lefoglalt klasszikus kábítószerek teljes mennyiségének több, mint felét a kannabiszszármazékok adják (51.1 %). Az átlagosan lefoglalt mennyiségeket tekintve egyes dizájner
drogok (pl. MDPV, szintetikus kannabinoidok) minden klasszikus kábítószer-típusnál
meghatározóbbak. Mindez azért tekinthető figyelemreméltónak, mert a tapasztalatok szerint
a nemzetközi forgalomban történt ÚPSZ lefoglalásoknál magas hatóanyagtartalom jellemző
(EMCDDA, 2017). Okkal feltételezhetjük tehát, hogy a BLFNR postaforgalmában megjelenő
ÚPSZ-ek javarészt terjesztői és nem pedig fogyasztói magatartáshoz kapcsolódik.
A magyar hatóságok által országosan lefoglalt összes szintetikus kannabinoid jelentős része is
a repülőtér csomagforgalmában került feltárásra. 2017-ben az országszerte hatósági
felügyelet alá vont szintetikus kannabinoid mennyiség 76 %-át, 2018-ban pedig 17.2 %-át
foglalták le a repülőtéren szolgáló pénzügyőrök. Alaposan feltételezhetjük tehát, hogy a
szintetikus kannabinoidok szignifikáns része a légipostai forgalom útján kerülnek
Magyarországra.

Befejezés
A BLFNR utas- és csomagforgalmában végrehajtott lefoglalási adatok alapján megállapítható,
hogy a mennyiséget tekintve a kokain, az ATS-ok és az ÚPSZ-ek meghatározó szereppel bírnak
(h1.). A vizsgált adatok alapján arra következtethetünk, hogy a légiforgalomban érkező kokain
elsősorban az utasok, míg az ATS-ok és ÚPSZ-ek főként a postai csomagok útján kerül az
országba. Egyértelmű igazolást nyert, hogy a tiltott pszichoaktív szerek légiforgalmi
csempészete sokkal inkább a postai- és áruforgalomban és nem pedig a személyforgalomban
zajlik (h.2.). A BLFNR-en zajló postaforgalmi adatokra tekintettel az elkövetők lebukásának
kockázata ugyanis meglehetősen alacsony.
Végezetül feltételeztük azt is, hogy a kannabisz kis mennyiségben, de a leggyakrabban
előforduló kábítószer a vámhatósági lefoglalásokban (h.3.). Mindez csak részben igazolódott:
a csomagforgalomban ugyanis leggyakrabban ATS-ok kerültek lefoglalásra. A kannabisz
származékok repülőtéri előfordulása jellemzően fogyasztói magatartásra utal. Összességében
viszont megállapítható, hogy a lefoglalási esetszámokat és mennyiségeket tekintve a NAV RI
lefoglalásaiban továbbra is a klasszikus kábítószerek dominálnak.
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A tanulmány korlátai
A tanulmánynak meghatározó korlátai vannak. Az elemzés során alkalmazott felderítési adok
megfelelő viszonyítási, illusztrálási lehetőséget kínálnak a hazai légiforgalomban zajló illegális
pszichoaktív anyagok csempészetének egyes jellemzőit illetően. Ezzel együtt a rendszeresen
gyűjtött felderítési adatállomány egyúttal magán hordozza a bűnügyi statisztikákra jellemző
általános korlátokat is. Így különösen az adatbázis tárgyhoz kötöttsége egyfelől leszűkíti az
elemzési mozgásteret. Másfelől az adatok magukon hordozzák az előállító szerv törekvéseit,
problémáit, munkáját – így különösen a rögzítési pontatlanságokat –, amit az adatok
valóságtükrözési fokának megítélésekor szem előtt kell tartani (Korinek, 2009). Megjegyzendő
továbbá, hogy a jelenleg hatályos büntetőeljárási szabályok szerint a kábítószerekkel, új
pszichoaktív szerekkel kapcsolatos jogsértések vizsgálata a rendőrség hatáskörébe tartozik,
így előfordulhat, hogy egyes felderítések kizárólag ez utóbbi rendészeti szerv statisztikai
állományában jelennek meg. Elképzelhető tehát, hogy a vizsgált időszakban a hazai
légiforgalomban olyan kábítószer felderítésekre is sor került, amelyeket a rendőrhatóság
realizált, így nem jelennek meg az általunk vizsgált adatbázisban.
Mindazonáltal a tanulmány pontos képet ad a magyar vámhatóság légiforgalomban végzett
kábítószer és új pszichoaktív szer felderítéseit illetően. A tanulmány egyes korlátai ellenére az
eredmények nagy pontossággal tükrözik a légiforgalomban zajló tiltott pszichoaktív szerek
csempészetének trendjeit és rámutatnak a bűnüldöző hatóságok számára is meghatározó
prioritásokra.
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