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2015. december: UPSZ-felmérés
• Tiszta Jövőért Alapítvány + szakértők

• 1) "Biofű/herbál fogyasztási szokások"

• 2) "Stimuláns hatású dizájner drogok"

• elindítva: 2015. december 1.

Két dizájnerdrog-felmérés:

Herbál-felmérés eredményei (Nyíri et al.)



https://www.surveymonkey.com/r/NLTP95C



Biofű/herbál fogyasztási szokások

• 1071 férfi, 233 nő; 18-23 év 53%
• Budapest 26%, érettségi 35%
• iskola:munka 40%:49%
• pénz++, család++, munka+, párkapcsolat--
• elmúlt hónap: marihuana 69%, speed 16%
• nem tudta, hogy mit fogyaszt 29%
• kíváncsiság 66%, olcsó ár 44%, könnyű

beszerezni 43%, nem fért hozzá hagyományos 
drogokhoz 36%

• alkalmak: egyszer 11%, öt-húsz 18%, húsz+ 54%



Biofű/herbál fogyasztási szokások

• naponta többször 33%, hónapnál ritkábban 42%
• nem próbálná újra 80% 
• ismerőstől-baráttól 68%, internet 9%
• „intenzívebb”, „rövidebb”
• alkohollal együtt 53%
• rekreáció 56%, unalom 41%



Biofű/herbál fogyasztási szokások

• „megváltozott az érzékelésem” 69%
• eufória 42%, nyugalom 42%
• szájszárazság 68%, szívdobogás 63%
• „úgy éreztem, mintha figyelnének” 36%
• koncentrációs zavar 44%, memóriazavar 34%,

szorongás és félelem 34%, pánikba esés 27%, 
hányás 23%, memória-kiesés 21%, agresszió
érzése 11%, elájulás 11%, szuicid gondolatok 7%



• már nem újdonság
• aki kíváncsi volt rá, már kipróbálta
• túl nagy adagok -> túl sok rossz élmény
• eltűnő webshopok

• kilépő régi szereplők és kontaktok
• nagykereskedelmi anyagtévesztés
• kínai elapadás (116 szer betiltása)
• Mo. nem nagy piac

Az UPSZ-jelenség lecsengése?



Cél: Online ÚPSZ-fórumok netnográfiai kutatása: kortárs/sorstárs
ártalomcsökkentés, szerismeret, hozzáállás, fogyasztói magatartás

Módszerek: Értelmező-fenomenológiai keretrendszer, kevert
módszerek (kvalitatív + kvantitatív), téma-analízis, Zurvey szövegelemző
szoftver

Eredmények: Főtéma az eladói megbízhatóság/csalások, inkább
negatív, mint pozitív szóhasználat. Alanyoknál alacsony írási jellemzők
és gyenge szer-jogi ismeretek. Elégtelen mennyiségű és színvonalú
kortárs/sorstárs ártalomcsökkentés. Szerhasználat: valóságtól
menekülő, nem pozitív rekreáció.

Konklúziók: A hátrányos helyzetű online ÚPSZ felhasználói csoportok
elégtelen önsegítési erőforrásai miatt hatékony indikált prevenciós és
ártalomcsökkentő beavatkozások szükségesek.

Hazai online fórumok kutatása (Kaló et al.)



Herbálfüst fórum (SG.hu) 2014-16



Legálfüst (hungarianforum.com) -2016



"mátrixos bogyonál én bevenném mindkettöt pirosat kéket is. 
majd csak beüt vmi flesset" [Mustang]

"az emberek 90% így lenne, ha kipróbálná. Olyan 
magasságokba emel a cucc hogy, a földön járni unalmas 

és kevés utána." [OldFace]

"engem sem érdekelt soha amíg biocigit szivtam h c-listás 
vagy sem, lényeg h üssön meg ne legyen tole rosszul az 

ember" [Mustang]

"Ha ez nem lenne akkor biztos nagy alkoholista lennék" [trip] 

"Kábulatfüggőség"
(Szécsi Judit)



Miért?



Kaló, Móró, Demetrovics, & Felvinczi (2017) 
A mixed-methods analysis of online NPS 

user discussion in Hungary

Drugs: Education, Prevention & Policy
European Society for Social Drugs Research 





Ózdi haláleset ("extrém delírium")



• <OldFace> 2016.ápr.14. 09:42 Jó reggelt! Tegnap egy haverom életét vesztette. 
A felesége azt mondja, pc supermanjét szúrta be magának. Nem PC lejáratásnak 
szánom, csak szólok, hogy legyetek óvatosak! Nekem is PC a kedvenc eladóm. 
béke

3,4-dichloromethylphenidate
Methoxphenidine





Közvetett halálozás ("extrém delírium") - mit tilcsunk be?



Herbál vs.             Kristály 

Herbál vs. Kristály - tiltás után



Herbál



Kristály



• Herbál értelmezés 1:
"Dinamikusan válaszoltunk az ÚPA jogi kihívásaira"
• Herbál értelmezés 2:
Folyamatosan/többségében szabályozatlan a piac.

• Kristály értelmezés 1:
"Átfogóan megelőztük újabb ÚPA-k megjelenését"
• Kristály értelmezés 2:
A piacot egyáltalán nem érdekli a szerek jogi státusza.



Új hatóanyagok

Importálás

Terjesztés

Lefoglalások

C-listázás

HERBÁL

KRISTÁLY



ibogain...?                              szalvinorin-A...?

2015. februártól: TASZ vs. OAC

"Az igényelt adatok nyilvánosságra kerülése nem indokolt 2023 elõtt"

Az OAC kockázatértékelési folyamatára 
vonatkozó közérdekű adatigénylés megtagadva

OAC: "a kért adatok nyilvánosságra kerülése a minõsítés során eljáró intézet 
és a felkért, illetve jogszabályi úton kijelölt szervezetek szakértõi által a döntés 
elõkészítése során tett szakmai álláspontok szabad kifejtését veszélyezteti"



C-listamódosítás következményei

• kiszálló régi & beszálló új piaci szereplők

• C-re kerülő szerek: szürke kifuttatás (dömping)

• C-re került szerek: fekete kifuttatás

• a fogyasztó jogi kockázata növekszik

• szürkepiac részaránya csökken, feketepiacé nő!

• piac láthatatlanabbá válik (email-lista)

• deep web, darknet



BSZKI + Daath jogi segédlet



BSZKI jogi segédlet



BSZKI + Daath jogi segédlet



+ Daath kiegészítő lista



Hová megy a herbál?



Hová megy a herbál? 2016. május



Police.hu körözések - ÚPA visszaélés



Körözöttek irányítószámai





"kristály"
(katinon)

"herbál"
(kannabinoid)

"tegnap délután óta alszik folyamat meg ez a fél percenkre van 
magánál.... :S"

"rendesen veszi a levegot sokszor olyan melyen alszik alig 
reagal mar fenyegettem mentovel meg orvossal de nem nagyon 
hat ra"

"Hallod ilyen fel percekre van maganal es igy itatom de nem 
hajland mozogni sepisilni meg semmi mas ugy kell rancigalnom 
az agyban [...] .Nem tudom furdetni nem is mozog nagyon csak 
ha kiabalok vele akkor mocorog egy kicsit"

Herbál vs. Kristály: 2 pakk



Média





Bukta-akta: a fűszeres









Csekély mennyiségű kábítószer és ÚPA -
problémák



Csekély mennyiség, korábban

• kábítószer:
• "élettani hatása legfeljebb 0,9 gramm morfinbázis élettani 

hatásával megegyező"
• élettani hatások összehasonlíthatatlansága
• -> bizonytalan jogalkalmazási gyakorlat -> PROBLÉMÁS



Csekély mennyiségű kábítószer

• kábítószer:
• 28+1 szer esetén számszerűsített (gramm)
• "a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos 

adagjának hétszeres mértékét nem haladja meg"
• adag kiszámíthatatlansága
-> bizonytalan jogalkalmazási gyakorlat -> PROBLÉMÁS

fogyasztó = elméleti konstrukció
hozzá nem szokott = nem életszerű
férfi vagy nő?
testtömeg?
szer bejuttatási útvonala?
milyen "hatás"? küszöbdózis? jól érzi magát? rottyon van?



Csekély mennyiségű ÚPA

• új pszichoaktív anyag:
• "a készítmény legfeljebb 10 gramm tömegű új pszichoaktív 

anyagot tartalmaz"
• sokféle anyag, nagyságrendekkel eltérő adagtömegek

• -> bizonytalan jogalkalmazási gyakorlat -> PROBLÉMÁS

• stimulánsok < 100 mg
• kannabinoidok < 10 mg
• hallucinogének < 1 mg
• opioidok < 0.1 mg

• "cigi" = 0.4 mg nikotin
• "feles" = 16 g etanol

Mennyi a csekély mennyiségű cigi és feles közös tömeghatára?



ÚPA átsorolás kábítószerré

• 3. generációs kannabinoidok
• pl. AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA, ADB-FUBINACA
• átsorolás előtt: ÚPA

• csekély mennyiség: 10 gramm (10000 mg)
• átsorolás után: kábítószer

• csekély mennyiség: 7 adag
• 1 adag = 1 milligramm (forrás: Dr. Zacher / Fókusz)
• csekély mennyiség: 7 adag = 7 mg
• jelentős mennyiség = 20 x 7 = 140 mg = 0.14 gramm
• birtoklás 5-10 év, kereskedelem 5-20 év vagy életfogytig

10000 mg -> 7 mg



Bűnsegédlet
4 év

(20 éves fiú)



• Élő pajzs használata 
• Szexuális cselekmény 12. életévét be nem töltött személlyel
• Halálos tömegszerencsétlenséget okozó járművezetés ittas 

állapotban
• Az alkotmányos rend elleni szervezkedés
• Terrorizmus finanszírozása
• Határzár megrongálása felfegyverkezve tömegzavargás 

résztvevőjeként

• 0.14 gramm kábítószer birtoklása

5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés



Csekély mennyiség, jelenleg

• nincs ÚPA szakirodalom
• (ha lenne is, az OAC nem árulja el!)
• ÚPA egységes tömeghatár problémás
• kábítószer adagmeghatározás problémás
• ÚPA->kábítószer átsorolás problémás
• eltérő szakértői vélemények
• egységesítés-projekt?

• egyáltalán...
• ...miért kellenek mennyiségi határok?
• ...miért csak egyes szerek birtoklása tiltott?
• ...miért csak egyes önkockázati magatartások tiltottak?
• ...miért tiltottak az áldozat nélküli bűncselekmények?
• ...mi veszélyes igazából az egyénre/társadalomra?



2016. április 16.Köszönöm a figyelmet!

Kellemes ünnepeket!


