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„Tisztább kép” – együttműködési program 
Az új szintetikus drogok feltérképezéséért 

Általános célok 

▪ Szintetikus Kábítószerek Elleni Európai Paktum 
végrehajtásának elősegítése 
 
▪ A szerek kockázatelemzésének és azonosításának 
támogatása 
 
▪ A szerhasználók kezelésében - ellátásában  
résztvevő magyarországi  szervezetek közötti 
együttműködések kialakítása és fejlesztése 
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Az új szintetikus drogok feltérképezéséért 

Konkrét célok 

 

▪ Elsődleges adatok új pszichoaktív szerekről 

 

▪ Új drogtrendek felismerése, követése, 
értelmezése 

 

▪ A gyűjtött adatok többrétű elemzése 

 

▪ Közegészségügyet érintő információ 
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Célcsoportok  

▪ Korai Jelzőrendszer – Nemzeti Drog Fókuszpont 
 

▪ Civil szervezetek: drog-prevenciós, ártalomcsökkentő, 
   alacsonyküszöbű szolgáltatások 

 
▪ Egészségügyi rendszer 

 
▪ Bűnüldöző és jogalkotó szervek 

 
▪ Fogyasztók, szerhasználók 
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Hazai partnerek  
 
▪ Ökumenikus Segélyszervezet 
   ∙ Debreceni Szociális és Fejlesztő Központ 
   ∙ Soroksári Addiktológiai Centrum 
▪ ArtEra Alapítvány – Budapest VII. kerület 
▪ Drogambulancia Alapítvány – Miskolc 
▪ Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum – Szeged 
▪ MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület – Békéscsaba 
▪ Debreceni Egyetem Klinikai Központ – Igazságügyi Orvostani 
   Intézet, Toxikológiai Laboratórium 
▪ Nemzeti Drog Fókuszpont -  Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 
   Kapcsolattaró Központ 
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Nemzetközi partnerek 

 

• EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction  

 
• ARAS –Asociatia Románá Anti-SIDA – Romania Bucuresti 

 
• Fundatia pentru Sánátate Bihor – Romania Oradea 

 
• Foundacija Mentalne Higijene 'Exspecto' Serbia Subotica 

 
 

  



„Tisztább kép” – együttműködési program 
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Vállalt eredmények  
 

▪ 35 000 darab összegyűjtött droghulladék 
▪ 5 000 laboratóriumi vizsgálat elvégzése 
▪ 20 vizsgálati jelentés – tanulmány  
▪ 1 záró tanulmány 
▪ 120 önkéntes bevonása 
▪ 6 workshop megszervezése 
▪ 1 nemzetközi záró konferencia megszervezése  
    a projekt eredményeinek disszeminálására és új 

országhatárokon átnyúló  projekt előkészítése  
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MUNKAFOLYAMATOK 

• KOORDINÁCIÓ, PROJEKT MENEDZSMENT 

 

• DROGHULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE, 
VÉGREHAJTÁSA 

 

• DROGHULLADÉK  LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA, AZ 
EREDMÉNYEK  ELEMZÉSE 

 

• INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁSA NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI 
SZINTEN 
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Kérdőív 
 

 Születési éved: (Írd ide!) …………….. Nemed? (Húzd alá a megfelelőt?) férfi nő 

 Hol laksz? (Húzd alá a megfelelőt!) lakásban utcán hajléktalan szállón egyéb:………………. 

1. Hány éve használsz kábítószert? (Írd ide!) ……………… 

2. Hány éve használsz intravénásan kábítószert? (Írd ide!) ……………….. 

3. Milyen gyakran használsz intravénásan kábítószert? (Húzd alá a megfelelőt!) 

 naponta többször naponta egyszer hetente pár alkalommal 

 havonta pár alkalommal ritkábban, mint havonta 

4. Mit szerettél volna vásárolni? (Írd ide!) ………………………….................. 

5. Milyen néven vásároltad ezt a szert? (Írd ide!) ……………………………… 

6. Hogyan nézett ki a szer, amikor vetted? (Húzd alá a megfelelőt!) 

 por kristály kapszula tabletta folyadék  növényi törmelék egyéb: ………………………… 

7. Honnan szerezted be ezt a szert? (Húzd alá a megfelelőt!) 

 vettem internetről rendeltem baráttól, ismerőstől kaptam egyéb: ……………………………………… 

8. Tudomásod szerint, ennek a szernek a használata: (Húzd alá!) 
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Kérdőív 

9. Mennyi idő telt el a szer elfogyasztása és a hatások fellépése között? (Húzd alá a megfelelőt!) 

 kevesebb, mint 1 perc 1-2 perc 2-5 perc több, mint 5 perc nem volt hatás 

10. Mennyi ideig tartott egy belövés hatása? (Húzd alá a megfelelőt!) 

 fél óra fél-1 óra 1-2 óra 2-4 óra több, mint 4 óra nem volt hatás 

11. Milyen hatása volt rád a szernek? (Húzd alá a megfelelőt!) 

 nyugodtság  bódulat felpörgöttség, több energia hallucináció 

 eufória, jókedv megváltozott érzékelés egyéb: ……………………………………… 

12. Azt a hatást tapasztaltad meg, amire előzetesen számítottál? (Húzd alá!) Igen Nem 

13. Használtál-e a szerrel egyidejűleg valamilyen más szert is az alábbiak közül? (Húzd alá  megfelelőt!) 

 alkohol kannabisz/fű szintetikus fű (herbál) heroin kokain 

 ecstasy amfetamin nyugtató, altató szipu, hígitó, ragasztó kristály 

 metadon zene egyéb: ………………………………………. 

14. Tapasztaltál-e nem kívánatos hatást a szer használata során? (Húzd alá!) Igen Nem 

AMENNYIBEN NEM TAPASZTALTÁL NEM KÍVÁNT HATÁSOKAT ENNEK A SZERNEK A HASZNÁLATAKOR, AKKOR A 
KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE VÉGET ÉRT. KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGED! 
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE CSAK AKKKOR VÁLASZOLJ, HA TAPASZTALTÁL NEM KÍVÁNT HATÁSOKAT! 

15. Az alábbiak közül mely hatásokat tapasztaltad? (Húzd alá megfelelőt!) 

 hányinger, hányás hallucinációk nehézlégzés  mellkasi fájdalom szabálytalan szívverés 

 álmatlanság depresszió memóriazavar paranoid gondolatok, parázás zavartság bódultság

 pánik agresszivitás  eszméletvesztés szúrási helyen sebesedés, gyulladás halálfélelem 

 egyéb: ……………………………………………………………… 

16. Szükséged volt-e valamilyen segítség igénybevételére? (Húzd alá megfelelőt!) 

 nem igen, nem orvosi segítségre igen, orvosi ellátásra 
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Önkéntes képzés tematika 
Cél Tartalom Alkalmazott módszerek Óraszám Idő

1. Bemutatkozás-ismerkedés
Egymás megismerése, egymás iránti

bizalom kialakulása

Bemutatkozó és ismerkedő játékok,

feladatok alkalmazása, megbeszélése

Névtanulás

Páros bemutatkozás
45 perc 09.00-09.45

2. Csoportkeretek
A csoportműködés szabályainak,

kereteinek kialakítása
Szabályalkotás

Csoportszabályok gyűjtése

Elvárások
45 perc 09.45-10.30

Szünet 15 perc 10.30-10.45

3.
A pályázati program bemutatása

A program során megvalósítandó 

tevékenység

A program céljának megismerése

A probléma ismertetése, az azokra adott 

válaszok a program keretében (designer 

drogok veszélyei, fertőzésveszély, legalitás, 

illegalitás határterületei)

Előadás, válasz kérdésekre 45 perc 10.45-11.30

4. Törvényi keretek
A hatályos törvények értelmezése a 

megvalósítandó program kontextusában

Az önkéntes munka és az elvégzendő 

tevékenység elhelyezése a hatályos 

jogszabályok keretei közé

PPS előadás-megbeszélés 45 perc 11.30-12.15

Ebédszünet 45 perc 12.15-13.00

5.
Szenvedélybetegségek, drogfüggőség,

i. v. használat

Drogfüggőség, intravénás szerhasználat 

jellemzőinek, veszélyeinek megismerése

Drogkarrier ismertetése, szerfogyasztás 

módjainak felvázolása, i.v. használat 

bemutatása, eszközök reprezentálása

PPS előadás, eszközök bemutatása (tű, 

fecskendő, érszorító, kupak, kanál, 

aszkorbinsav stb.)

90 perc 13.00-14.30

6.
Droghulladék gyűjtési ismeretek

Elmélet 1.
Felkészülés a konkrét feladatellátásra

Mit keresünk? Hol keressük? Hogyan gyűjtjük, 

tároljuk és dokumentáljuk mintákat?

PPS előadás, eszközök bemutatása (badellák, 

csipeszek, védőfelszerelés-ruházat)
45 perc 14.30-15.15

Szünet 15 perc 15.15-15.30

7.
Drogszemét-gyűjtési ismeretek

Elmélet 2.
Balesetvédelem elmélet 45 perc 15.30-16.15

8. Kommunikáció az önkéntes tevékenységben
Hatékony kommunikáció alkalmazása a 

tevékenység során

A lehetséges kommunikációs helyzetekre való 

felkészülés: az önkéntes azonosítani tudja 

magát; civil lakosság, társ-szervezetek, 

szerhasználók, hatóságok felé történő 

kommunikáció 

Információadás, előadás, szituációs 

gyakorlatok
90 perc 16.15-17.45

A program moduljai, a  képzési blokk témája
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Önkéntes képzés összesítő  

Pályázati 

sorszám
Partnerszervezet neve

Önkéntesképzés 

helyszín

Önkéntesképzés 

időpontja

Jelentkezők 

száma/fő
Megjelent fő

Önkéntes 

szerződés
Jelenléti ív

Önkéntes 

igazolvány

Igazolás 

részvételről

1
DEBRECEN

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni 

Szociális és Fejlesztő Központ

Ifjúsági Ház

4025 Debrecen,

Simonffy u. 21

2015. február 7-8. 20 fő 13 fő 13 fő 13 fő

2
MISKOLC

Drogambulancia Alapítvány

3525 Miskolc, Feszty 

Árpád u. 25.
2015. március 9-10. 18 fő 13 fő 13 fő 13 fő

3
BUDAPEST

Art Éra Alapítvány

1074 Budapest,

Rottenbiller u. 10.
2015. ápril is 1-2. 12 fő 10 fő 10 fő 10 fő

4
SOROKSÁR

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári 

Addiktológiai Centrum

5
SZEGED

Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum

6726 Szeged,

Fésű u. 4.
2015. ápril is14-15. 14 fő 10 fő 10 fő 10 fő

6
BÉKÉSCSABA

Mi-Értünk Prevenciós és Segítő Egyesület

4032 Békéscsaba, 

Kazinczy u. 6/1.

2015. március 18-

19.
10 fő 10 fő 10 fő 10 fő
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Havi minta összesítő 
PARTNERSZERVEZET

NEVE:

Miskolc

Drogambulancia 

Alapítvány

ÉV, HÓNAP: 2015. április

DROGHULLADÉK 

SZÁM ÖSSZESEN 

(db):

453 db

MINTA SZÁM

ÖSSZESEN (db):
5 db
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Name of substance profile
Minta neve

Group
Osztály

Systemetic chemical 

name
Kémiai név

Alternative names (including 

other chemical names, street 

names, etc.)
Alternatív nevek (beleértve más kémiai 

nevek, utcai megnevezések stb.)

Legal developments

200001 1 0 250

200002 1 0 194

200003 1 1 6 20001

200004 1 1 2 20002

200005 1 1 1 20003

 A partnerszervezeteknek csak a narancssárga színű cellákat kell kitölteni, a fehér színű cellákba a labor ír. 

• Sorszám:  Az első karakter az adott város jele (Debrecen 1),a további öt karakter a minta sorszáma

• Vizsgálatok száma:  A laborban az adott sorszámú mintából elvégzett vizsgálatok száma

• Hónap sorszáma:  Adott hónap sorszáma ( pl.: 2015. április: 1, összesen 20 hónap)

• Minta típusa:  0   Ömlesztett droghulladék, kísérő dokumentum nélkül,

                                      1  Terepen gyűjtött droghulladék, kísérő dokumentummal ( Jegyzőkönyv),

                                     2   Droghulladék, kísérő dokumentummal  (Kérdőív)

• Mintában levő db:  A vizsgálati minta hány db droghulladékot tartalmaz

• Kód:  Az első karakter az adott város jele (pl.: Debrecen 1), a további négy karakter a kísérő dokumentumot és  a gyűjtődobozt azonosító kód
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Első havi összesítés  

Helyszín Minta Darab kérdőív 

Debrecen  21 50 2 

Miskolc 5 453 1 

Bp. ArtÉra 8 805 5 

Bp. SAC 9 54 0 

Békéscsaba 2 67 1 

Szeged 16 400 9 
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Előzetes eredmények 

• Koffein 

• Benzoesav 

• Nikotin 

• Irganox  (antioxidáns) 

• Acetofenon 

•     (illóolaj, altató) 
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Előzetes eredmények 

• Theophyllin 

• Metamizol 

• Naproxen  (gyull.csökk.) 

• Canrenon 
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Előzetes eredmények 
• 4FMC   (katinon) 
• MDPV   (katinon) 
• Alfa-PVP  (katinon) 
• ADB-FUBINACA (kannabinoid) 
• ADB-PINACA  (kannabinoid) 
• PENTEDRON  (kationon) 
• 2C-E   (phenetilamin) 
• AB-CHMINACA  (kannabinoid) 
• AB-PINACA  (kannabinoid) 
• PV8  (katinon) 
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Előzetes eredmények 

• THC 

• Amfetamin 

• Metadon 
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Köszönöm a figyelmet 


