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Változások az új pszichoaktív anyagok szabályozásában

• C-lista: kormányrendelet jegyzékéről minisztériumi rendelet jegyzékére
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet (betűjel nélküli egyetlen) jegyzék

• 11 új pszichoaktív anyag jegyzékre kerülése

• D-lista: névváltozás

• 42 anyag átsorolása kábítószerré
- 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. mellékletének B)-jegyzéke (P1)
- 1998. évi XXV. törvény (Gyógyszer Tv.) mellékletének A)-jegyzéke

2015. január: C-lista R.I.P.



Új hatóanyagok

Importálás

Terjesztés

Lefoglalások

C-listázás



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

2015. február: TASZ vs. OAC

"Az igényelt adatok nyilvánosságra kerülése nem indokolt 2023 elõtt"

Az OAC kockázatértékelési folyamatára 
vonatkozó közérdekű adatigénylés

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"



2015. március: szertévesztés



"az elmúlt években fedezték fel"

-> már évtizedek óta ismertek

"gonosz alvilági vegyészek találják fel"

-> egyetemi, gyógyszeripari vegyészeti fejlesztések

"kicsi, koszos zuglaborokban gyártják"

-> hivatalosan engedélyezett vegyi üzemekben (Kína)

"szennyeződések és felütések vannak benne"

-> a gyártás (szintézis) általában jó minőségű, 90+ %

UPSZ / Tények és tévhitek



M1: "ahogy ezen a fotón is láthatják, egy
KÉKESZÖLD tablettáról van szó!” (3x)

2015. május: Facebook-tabletta

• május 6:
Fókuszpont riasztás

• május 7:
Daath FB-riasztás

• május 15:
MTI/média riasztás

Daath (FB) 8 nap: 26000+ olvasó, 137 megosztás

ADB-FUBINACA



Halványkék FB - beszámoló

________________________________

_____              ________________



2015. június: Új fogyasztók



• UPSZ 1) „Pszichonauták” (marginális)

• UPSZ 2) „Maji fijatalok” (jelentős)

• UPSZ 3) „Gettósok” (marginális)

• UPSZ 4) „Hajléktalanok” (marginális)

• UPSZ 5–N) ...?

UPSZ-használói csoportok





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



Kiszálló piaci szereplők



Beszálló piaci szereplők

Hello olyan kérdésem lenne hogy

4FPV8

4FPv9 

4BMC illetve cannabinoidok közül sts 135 , mn 18 , 
5f-amb

Uj pszioaktivnak minősül vagy kábítószernek ??

És 1 olyan kérdés hogy van jelenleg lista mentes
cannabionid magyarorszagon ?



Darknet / deep web



2015. július: Generikus-bővítés

A generikus képletek által szabályozott anyagok tekintetében:

- A kannabinoid-származékok közül C-listára került kb. az összes AB-, 
ADB-, AMB-/MMB-, MDMB-, APP-, MPP- és CUMYL- kezdetű, és -ICA 
vagy -INACA végződésű vegyület és származékaik (az 5F-esek is).

- A katinon-származékok közül C-listára került kb. az összes PV8 (a-
PEP), PV9 (a-POP) és PV10 (a-PNP) vegyület és származékaik (az 5F-
esek is), valamint pl. az 5-DBFPV, 5-BPDi, 5-PPDi és bk-iVP is.

Két, eddig szabályozatlan szer pedig nevezetten került fel a C-
listára:

- bk-2C-B (elírva: "bk-2-C-B")
- 25I-NBF



2014 / generikus / karboxamidok



2015 / generikus / karboxamidok



2014 / generikus / pirovaleronok

nemmondommeg

nemmondommeg



2015 / generikus / pirovaleronok

nemmondommeg

nemmondommeg



C-lista / generikus (BSZKI+Daath)



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:



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



Biofű/herbál fogyasztási szokások

• 350 férfi, 61 nő; 18-23 év 55%
• Budapest 28%, érettségi 42%
• iskola:munka 38%:53%
• pénz++, család++, munka+, párkapcsolat--
• elmúlt hónap: marihuana 71%, speed 18%
• nem tudta, hogy mit fogyaszt 26%
• nem fért hozzá hagyományos drogokhoz / olcsó / 

könnyű beszerezni / legális: 40%
• kíváncsiság 68%
• alkalmak öt- 33%, húsz+ 48%



Biofű/herbál fogyasztási szokások

• nem próbálná újra 86% 
• ismerőstől 32%, baráttól 28%
• alkohollal együtt 49%
• barátokkal, nyilvános helyen, rekreációs célzattal
• megváltozott érzékelés
• szájszárazság 65%, szívdobogás 65%
• koncentrációs zavar 46%
• naponta többször 28%, hónapnál ritkábban 53%



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







• 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?



Móró (2014)

Lengerich: Pabst Science Publishers. doi:10.13140/2.1.1695.9683



Köszönöm a figyelmet!

A mikulás a civil szervezeteknek odaítélt drogtémájú állami

pályázatok jelenlegi kifizetési gyakorlata szerint

kb. 8 hónap késéssel, 2016. augusztusra várható!


