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NPS (New psychoactive substances)

Btk (IS) változik 2013-ban (07.01.)
XVII. FEJEZETE AZ EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ
BŰNCSELEKMÉNYEK

Változások az új Btk-ban
2003 és 2013 között a kábítószer-fogyasztást
önmagában nem büntette a törvény, de a megszerzésen
és a tartáson keresztül a fogyasztás eddig is
bűncselekmény volt.
2013. júliustól a fogyasztás ismét önálló elkövetési
magatartásként kerül vissza a Btk-ba.
A csekély mennyiségű kábítószer tartásával egy
büntetési kategóriába kerül - tehát a törvény szerint két
év szabadságvesztéssel büntetendő.

Definíció
A kábítószer és a pszichotrop vegyületek
jogi értelemben azok az anyagok,
amelyeket a jogszabály annak tekint,
függetlenül annak eredetétől, hatásától,
kémiai szerkezetétől, osztályozásától és
toxicitásától.
Továbbá a pszichotrop szerek azok az
anyagok még amelyek befolyásolják a
viselkedést, hangulatot és az érzelmi
reakciókat.

Kábítószer (pszichotrop anyag)
1961. Egységes Kábítószer Egyezmény (New
York), ennek alapján kiadott 1/1986. BM-EüM
Rendelet
1971. Egyezmény a Pszichotrop Anyagokról
(Bécs), végrehajtás: 4/1980 EüM-BM
A kábítószerek hatályos listáját a 142/2004.
évi XXX. Törvény és az 1998. évi XXV. törvény
tartalmazza

66/2012 Kormányrendelet
(2012.04.03.)
NPS-ek bejelentése, előzetes szakmai értékelése, listára
vétele, kockázatértékelése
(Ld. 2005. évi XCV Gyógyszertörvény)
Értékelés: Országos Addiktológiai Centrum
“Igazolni kell, hogy nem ismert olyan adat, ami gyógyászati
felhasználásra utalna, és amely kizárja, hogy az anyag
hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a
közegészségügyre, mint a kábítószer és pszichotrop listán
szereplő anyagok”

66/2012 Kormány rendelet
A kockázatértékelés során az OAC vizsgálja, hogy
•a) a kérdéses anyag kiválthat-e függőségi állapotot és a
központi idegrendszer izgalmát vagy depresszióját, melyek
hallucinációkat vagy motoros vagy ítélőképességi vagy
magatartásbeli vagy felfogóképességi vagy kedélyállapoti
zavarokat hoznak létre, vagy a P1, P2, P3 vagy P4 jegyzéken
szereplő valamely anyaghoz hasonló visszaélést és káros
hatást, és
•b) okkal feltételezhető-e, hogy az anyag közegészségügyi és
szociális problémát jelentő olyan visszaélésre ad vagy adhat
lehetőséget, amely indokolja annak a GyT. Mellékletébe
történő felvételét.

A/ Kábítószerek jegyzéke
K1: 110 anyag (A K1 jegyzék tartalmilag azonos a
Kábítószer Egyezmény szerinti aktualizált I.
listával)
K2: 11 anyag (A K2 jegyzék tartalmilag azonos a
Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az
itt felsorolt hatóanyagok készítményei
szerepelhetnek a K3 jegyzéken)
K3: Kábítószertartalmú kivételek 3. jegyzéke (K3)

B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE
P1: 103 anyag (A P1 jegyzék a Pszichotróp
Egyezmény szerinti aktualizált I. lista alapján készült,
kiegészítve az EU által a tagállamok számára előírt
ellenőrzött hatóanyagokkal)
P2: 24 anyag (A P2 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény
szerinti aktualizált II. lista alapján készült)
P3: 8 anyag (P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény
szerinti aktualizált III. lista alapján készült)
P4: 62 anyag (A P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény
aktualizált IV. listája alapján készült)

C lista
Hatályon kívül helyezte a 367/2014 (XII.30.)
Korm. Rendelet 2015. 01. 01-től!!!

D lista
AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGGÁ MINŐSÍTETT
ANYAGOKRÓL VAGY VEGYÜLETCSOPORTOKRÓL
SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBŐL ÁTHELYEZETT
ANYAGOK JEGYZÉKE
(módosította a 367/2014 Korm. Rendelet)

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
(2015.01.01.)

Az új pszichoaktív anyaggá minősített
anyagokról vagy vegyületcsoportokról
1. melléklet az 55/2014. (XII. 30.) EMMI
rendelethez
ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK
JEGYZÉKE

Egyes kábítószereknél a törvény (461.§) pontosan megadja a
csekély mennyiség felső határát, de nem utcai mennyiségben,
hanem a lefoglalt kábítószer tiszta hatóanyagtartalmának
alapján, amit laboratóriumban vizsgálnak be.
Kannabisz: 6 gramm totál THC = 30-6000 gramm utcai (az
átlagos tisztaság: 0.1-20%)
Amfetamin: 0,5 gramm = 1-50 gramm utcai (átlagos tisztaság:
1-50%)
Kokain: 2 gramm = 2.5-20 gramm utcai (átlagos tisztaság: 1080%)
Heroin: 0,6 gramm = 2.4-12 gramm (átlagos tisztaság: 5-25%)

Más kábítószereknél a csekély mennyiség élettani hatása 0,9
gramm morfinbázis élettani hatásával megegyező - hogy ez
mennyi, azt a gyakorlatban az igazságügyi orvosszakértő
állapítja meg

Számítás 2010-ben:
Morfin csekély mennyiség felső határa: 0.9 g (900 mg)
Morfin egyszeri, hatásos adag: 10-30 mg (azaz 30-90 dózis)
Pl mefedron: 150-250 mg a hatásos adag, azaz 30x150=4500
mg és 90x250=22.500 mg

BTK 2013: mefedron csekély mennyiség felső határa TISZTA
HATÓANYAG 1.5 g (tisztaság 20-80%!!)

461. § (1) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer
csekély mennyiségű, ha
a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyagtartalma
aa) LSD esetén a 0,001 gramm,
ab) pszilocibin esetén a 0,1 gramm,
ac) pszilocin esetén a 0,2 gramm,
ad) amfetamin, metamfetamin és MDPV esetén a 0,5
gramm,
ae) dihidrokodein esetén a 0,8 gramm,
af) heroin esetén a 0,6 gramm,
ag) morfin esetén a 0,9 gramm,

ah) ketamin, kodein, MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE),
MBDB, 1-PEA, N-metil-1-PEA, mCPP, metadon, 4fluoramfetamin és petidin esetén az 1 gramm,
ai) mefedron, metilon és 4-MEC esetén az 1,5 gramm,
aj) kokain esetén a 2 gramm,
ak) BZP esetén a 3 gramm,
b) GHB esetén annak sav formában megadott tiszta
hatóanyag-tartalma a 7,5 gramm,
c) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és
savformában együttesen jelen levő THC-tartalom (totálTHC) a 6 gramm
mennyiséget nem haladja meg.
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BTK határ (g)

Klasszikus kábítószer

Utcai mennyiség
(g)

MDPV

0.5

Amphetamin 0.5 g

1-50

Mefedron,
metilon, 4MEC

1.5

MDA 1 g
Kokain 2 g

2.5-20 (kokain)

THC 6 g

30-6.000

(2) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély
mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a
növényegyedek száma legfeljebb öt.
(3) A 176-180. § alkalmazásában az (1)-(2) bekezdés
szerinti kábítószer
a) jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre
meghatározott csekély mennyiség felső határának
hússzoros,
b) különösen jelentős mennyiségű, ha az adott
kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső
határának kétszázszoros
mértékét meghaladja.

(4) A 176-180. § alkalmazásában az (1)-(2) bekezdésben
NEM SZEREPLŐ kábítószer esetén a kábítószer
a) csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyagtartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos
adagjának hétszeres mértékét nem haladja meg,
b) jelentős mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyagtartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos
adagjának száznegyvenszeres mértékét meghaladja,
c) különösen jelentős mennyiségű, ha annak tiszta
hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos
hatásos adagjának ezernégyszázszoros mértékét
meghaladja.

Szakértői véleményezés
- csekély, jelentős, különösen jelentős számítása
- lefoglalt anyag,
- vizelet toxikológia alapján,
- bemondás alapján…..
-Gépjárművezetés bódult állapotban
-Halál okának meghatározása

Mennyiség számítás
A hatóság által feltett kérdés:
A gyanúsítottól lefoglalt 0,54 gramm nettó
tömegű zöld növényi anyagban milyen
mennyiségű AB-CHMINACA található, az eléri-e
a csekély mennyiség felső határát?
MI A HIBA??? – MIKOR FOGLALTA LE!!!!
(2015.03.06.)

Következő lépés - Vegyészszakértői
vélemény???
Alufóliába csomagolt zöld színű növényi anyag, nettó tömege 0,54
gramm.
A vizsgálati eredmények alapján megállapítottuk, hogy a növényi anyag
AB-CHMINACA és ADB-PINACA elnevezésű vegyületeket tartalmaz.
A szintetikus kannabinoidokat tartalmazó növényi törmelékek
közismert neve „herbál”, vagy „biofű”. A Magyarországon 2014.
folyamán lefoglalt, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben vizsgált
szintetikus kannabinoidokat tartalmazó növényi törmelékek
hatóanyagainak koncentrációja az esetek jelentős részében 1-10%
tartományba esett.
A fenti adatok figyelembevételével a 0,54 gramm tömegű növényi
anyag AB-CHMINACA tartalma 0,0054-0,054 grammra becsülhető.

• 1./ Az AB-CHMINACA a Btk. alkalmazásában, a
459.§ (1) 18. alapján 2015. január 01-től
kábítószernek minősül. Az AB-CHMINACA
esetében a csekély mennyiség felső határát a
Btk. 461. §-a nem számszerűsíti, annak
megállapítására orvosszakértő illetékes.

• 2./ A lefoglalt növényi anyag ADB-PINACA
55/2014. EMMI rendelet 1. melléklet 5.
pontjában felsorolt vegyület, a Btk. 184184/C.§ alkalmazásában, a 184/D.§ (1)
alapján, 2015. április 2. napjától új
pszichoaktív anyagnak minősül, azonban a
lefoglalás időpontjában (2015. 03. 06.) még
nem minősült kábítószernek, kábítószerprekurzornak vagy új pszichoaktív anyagnak.
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Az AB-CHMINACA (N-(1-amino-3-methyl-1oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1Hindazole-3-carboxiamide) az amino-alkil indolok
(pentyl-indazolok) osztályába sorolható
szintetikus kannabinoid.

A szintetikus kannabinoidok a kannabiszhoz hasonló
hatást kiváltó szintetikus anyagok, amik a THC-hez
hasonlóan a testünkben található kannabinoid
receptorokon keresztül hatnak.
A CB1 receptor elsősorban a központi- és környéki
idegrendszer sejtjeinél található meg, de kimutatták
a szívben, májban, tüdőben, herékben, méhben,
csontvelőben és a vázizomzatban, valamint a
zsírszövetben is.
A CB2 receptor főként az immunrendszer sejtjeinél
fordul elő, de nemrégiben az agyban is detektálták.

A különféle szintetikus kannabinoidoknak nagyon
eltérő lehet az „erőssége”. Az ún. Ki érték megadja - a
kiváltott hatás szempontjából - fontos kannabinoid
receptorokhoz való kötődés erősségét. Főként a
pszichoaktív tünetekért és számos mellékhatásért
felelős CB1 receptorhoz történő kötődés erőssége bír
jelentőséggel. Minél kisebb a Ki érték, annál erősebb a
kötődés és ezzel együtt a szer által kiváltott biológiai
hatás is. A szintetikus kannabinoidok nagy része
sokkal erősebb biológiai hatást vált ki, mint a
természetes THC. Emiatt a hozzászokás (tolerancia) is
sokkal hamarabb következik be ezeknél a szereknél,
így a függőség kialakulásának a kockázata is jóval
nagyobb.

Míg a természetes kannabisz növény viszonylag ritkán
okoz mérgezést, addig a szintetikus kannabinoidok
túladagolása súlyos, akár életveszélyes mérgezést is
okozhat. Ebben különösen azok az anyagok lehetnek
veszélyesek, amik a CB1 kannabinoid receptor teljes
agonistái, azaz a CB1 receptorokhoz kötődve maximális
hatást tudnak azon kiváltani, mint pl. az AB-CHMINACA. A
természetes THC maga csak a fenti receptor részleges
stimulálására képes, ezért az általa kiváltott biológiai
hatás gyengébb. Egereken végzett kísérletek szerint az
AB-CHMINACA 16-szor potensebb szer a delta9tetrahidrocannabinolnál.

A piacon nagyjából egy időben, egy helyen jelenlévő
szintetikus kannabinoidok hatáserőssége igen eltérő
lehet. Sajnos azonban a kereskedelemben használt
elnevezések nem garantálják az adott termék
összetételének állandóságát, és általában az
elosztói hálózat alsóbb szintjein sem tudják
pontosan, hogy mit és milyen koncentrációban
árulnak. Így a fogyasztó valójában soha nem
tudhatja biztosan, hogy milyen összetételű és
hatáserősségű szert használ.

A szintetikus kannabinoidokat jellemzően ugyanúgy
fogyasztják, mint a marihuánát, azaz leggyakrabban
pipából vagy cigarettából elszívva, esetleg lenyelve.
A kiváltott hatásnál jelentkező különbségek részben
a kannabinoid receptorhoz való kötődés erősségéből
adódnak, másrészt viszont fontos különbség, hogy
míg a kannabisz növény jelentős nem pszichoaktív
THC tartalma részben az elszívás közben, a hő
hatására átalakul pszichoaktív anyaggá, addig a
szintetikus kannabinoidoknál erre a folyamatra
nincs szükség, mivel azok eleve stabil pszichoaktív
formában találhatók meg.

Az AB-CHMINACA hatásai alapjában véve hasonlatosak
a természetes THC-hez, azonban az adagolási
nehézségek miatt itt sokkal gyakoribb a túladagolás,
kellemetlen tünetek jelentkezése. A hatás itt is igen
gyorsan kialakul, azonban legfeljebb 2-3 óráig tart.
Erősebb a szer pszichoaktív hatása és nagyobb eséllyel
kell számolni a szív-érrendszerre gyakorolt káros
hatásokkal is. Jelentősen túladagolva (ami igen gyakran
előfordul) akár már az első slukk tüdőbe történő leszívása
után hosszú órákra elájulhat a fogyasztó, vagy csak
izomtónusát vesztve összeesik, azonban tudata ekkor is
igen nehezen hozzáférhető.

Akkor számoljunk….
A Btk. 461.§ (4) alapján az (1)-(2) bekezdésben nem
szereplő kábítószer esetén a kábítószer csekély
mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a
hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának
a hétszeresét nem haladja meg. A jogszabályi
rendelkezés szerint jelentős mennyiséget akkor lehet
véleményezni, ha az adott kábítószer tiszta hatóanyagtartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos
adagjának száznegyvenszeres mértékét meghaladja,
különösen jelentős mennyiséget pedig akkor, ha az
egyszeri adag ezernégyszázszoros mértékét meghaladja.

„hozzá nem szokott fogyasztó”,
„átlagos hatásos adag” ????
Csak az adott szerre vonatkozóan, vagy a hasonló
hatásmechanizmusú egyéb szerekre vonatkozóan is „hozzá
nem szokott fogyasztónak” kell-e lenni a jogszabály
értelmében.
Ha egy adott személynél egy adott szerre vonatkozóan már
legalább egyszer a tolerancia valamely foka kialakult, lehet-e
őt, és ha igen mennyi idő elteltével ismételten „hozzá nem
szokott” fogyasztónak tekinteni?
Egyebekben pedig a különböző szerhasználatra vonatkozóan
csupán biológiai alapon jelentős egyéni különbségek is
lehetnek a hatást kiváltó adagok tekintetében

Általánosságban kijelenthető, hogy az adott
kábítószerből 1-2 mg enyhébb hatást, 3-5 mg
közepes erősségű hatást képes kiváltani nem
hozzászokott szerhasználónál. 5, illetve
különösen 8 mg felett már a kedvezőtlen
hatások felerősödésével kell számolni, és
jelentősen csökken a szerhasználat
biztonságossága.

Az AB-CHMINACA egyszeri adagja az anyag tisztaságától
és személyes preferenciáktól függően általánosságban 15 mg közé tehető. Ez az adagolás azonban nem a nagy,
80-90 tömeg %-os koncentrációjú porokra vonatkozik,
hanem a már hígított hatóanyag tartalmú zöld növényi
törmelék formájában megjelenő szerre. Ennek átlagos
hatóanyag tartalma 1-10% közé tehető, így a még
biztonságosan alkalmazható egyszeri dózis
hatóanyagtartalma (10%-os koncentrációval számolva)
legfeljebb 0,1-0,5 mg-ra tehető. Ez összhangban van a
drogfogyasztók tapasztalataival is.

• Mindezek alapján az egyszeri adagot 7-tel megszorozva
0,7 - 3,5 mg-ot kapunk, ami 0,0007 – 0,0035 gramm. A
felső határértéket alapul véve az AB-CHMINACA
esetén a csekély mennyiség felső határa legfeljebb
0,0035 grammban határozható meg.
• Ennek megfelelően amennyiben valamely ABCHMINACA tartalmú anyagnál a tiszta hatóanyag
tömege meghaladja a 0,07 grammot, már jelentős
mennyiségről, ha pedig az meghaladja a 0,7 grammot
is különösen jelentős mennyiségről van szó.

A lefoglalt 0,54 gramm össztömegű, AB-CHMINACAt tartalmazó növényi törmelék tiszta hatóanyag
tartalma a vegyészszakértői vélemény szerint
0,0054 – 0,054 grammra becsülhető.
A fentebb megállapított határértékek alapján
véleményezhető, hogy a lefoglalt kábítószer tiszta
hatóanyag tartalma meghaladja a csekély
mennyiség felső határát (0,0035 g), annak 1,54–
15,43-szorosa, azonban az nem éri el a jelentős
mennyiség alsó határát (0,07 g), annak 7,71 77,14%-a.

PENTEDRON JOGI ÉRTELMEZÉS
2015.01.01-től kábítószer Btk. 459.§ (1) 18. (P1)
-2012. január után lett népszerű (2011.02 bukkant fel)
-Erős stimuláns (ld. kokain, mefedron, 4-MEC,MDPV….)
-“penta kristály”
-“ÁTLAGOS, HATÁSOS ADAG” (tisztaságtól és személyes preferenciától függ!!!) 10-100
mg (oralisan 8-25 mg, szippantva 5-15 mg)
-Pentedron hatása: az eufória, stimuláció, a munkabírás és a koncentrálóképesség
fokozódása, a „tisztánlátás” érzése, enyhe látászavarok, érzékcsalódások,
állkapocsmerevség, fogcsikorgatás, étvágytalanság, testhőmérséklet ingadozás,
szapora szívverés, szívritmuszavar, érösszehúzódás, mellkasi fájdalom, végtagkeringési
zavar jeleként hideg, fájdalmas végtagok, idegesség, nyugtalanság, pánikrohamig
fokozódó szorongás, paranoia, rövid távú memóriazavar....
-MELYIK HATÁS SZEMPONTJÁBÓL VIZSGÁLJUK AZ ÁTLAGOS DÓZIST???

PENTEDRON JOGI ÉRTELMEZÉS
“TISZTA HATÓANYAG TARTALOM” - BSZKI (2014): pentedronbázis cc 15-85 tömeg%

“HOZZÁ NEM SZOKOTT FOGYASZTÓ”:
•Adott szerre vagy hasonló hatásmechanizmusú. egyéb
szerekre vonatkozóan???
•Ha korábban egy adott szerre vonatkozóan már legalább
egyszer tolerancia kialakult, lehet-e őt, és ha igen, mennyi idő
után ismételten “hozzá nem szokott” fogyasztónak tekinteni?
•Ugyanakkor biológiai alapon jelentős egyéni különbségek
vannak!

Számítás
PENETEDRON

ÁTLAGOS, HATÁSOS ADAG: 10100 MG
Csekély mennyiség (7x): 70-700
mg (385)
Jelentős mennyiség (140x): 140014000 mg (7700)
Különösen jelentős (1400x) :
14000-140000 mg (77000)

MDPV

ÁTLAGOS, HATÁSOS ADAG:
5-20 mg
Csekély mennyiség (Btk
461.§): 500 mg
Jelentős mennyiség (20x):
10000mg
Különösen jelentős (200x):
100000 mg

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
(2015.01.01.)
Az új pszichoaktív anyaggá minősített
anyagokról vagy vegyületcsoportokról
1. melléklet az 55/2014. (XII. 30.) EMMI
rendelethez
ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK
JEGYZÉKE

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
•

•
•
•
•
•

184. § (1) Aki új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy
azzal kereskedik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekményt
a) bűnszövetségben,
b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva
vagy
c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal létesítményében követik el.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott
bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
 (4) Aki csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagot kínál vagy
átad,
 a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt egy
évig,
 b) a (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott esetben
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
 (5) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott
bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 184/D. §34 (1) A 184-184/C. § alkalmazásában új
pszichoaktív anyagon az emberi alkalmazásra kerülő
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott
fogalmat kell érteni.
 (2) A 184-184/C. § alkalmazásában az új pszichoaktív
anyag csekély mennyiségű, ha a készítmény legfeljebb 10
gramm tömegű új pszichoaktív anyagot tartalmaz.
(tiszta hatóanyagtartalom???, bázis formában megadott
tiszta hatóanyag tartalom??? csekélyen túl mi van????)

Elnevezés
Cannabis
Cocaine
Methadone
Pethidine
Kodein
Dihidrokodein
BZP EU3
4-Fluoroamphetamin
(4-FA, 4-FMP)

Hatásos adag

Btk 461.§ K1
Btk 461.§ K1
Btk 461.§ K1
Btk 461.§ K1
Btk 461.§ K2
Btk 461.§ K2
Btk 461.§ P1

Csekély
mennyiség felső
határa
6 gramm
2 gramm
1 gramm
1 gramm
1 gramm
0.8 gramm
3 gramm

Btk 461.§ P1

1 gramm

Jogi status

JWH-018

5-20 mg

P1

0.035-0.140 g

JWH-081

5-20 mg

P1

0.035-0.140 g

JWH-073

5-20 mg

P1

0.035-0.140 g

JWH-122

5-20 mg

P1

0.035-0.140 g

JWH-210

5-20 mg

P1

0.035-0.140 g

MBDB

Btk 461.§ P1

1 gramm

mCPP

Btk 461.§ P1

1 gramm

MDE, N-ethyl MDA

Btk 461.§ P1

1 gramm

MDMA

Btk 461.§ P1

1 gramm

MDPV

Btk 461.§ P1

0.5 gramm

4-MEC

Btk 461.§ P1

1.5 gramm

Methylone

Btk 461.§ P1

1.5 gramm

Mephedrone

Btk 461.§ P1

1.5 gramm

N-Me-1-PEA

Btk 461.§ P1

1 gramm

1-PEA

Btk 461.§ P1

1 gramm

Psilocybine

Btk 461.§ P1

0.1 gramm

Tenamfetamin

Btk 461.§ P1

1 gramm

Pentedron

10-100 mg

P1

0.07-0.7 gramm

AB-CHMINACA

1-5 mg

P1

0,007-0,035 gramm

AB-FUBINACA

1-5 mg

P1

0,007-0,035 gramm

5F-AB-PINACA

1-5 mg

P1

0,007-0,035 gramm

AB-PINACA

1-5 mg

P1

0,007-0,035 gramm

ALPHA-PVP

20-30 mg

P1

0,080-0,210 gramm

MDMB-CHMICA

1-5 mg

P1

0,007-0,035 gramm

2015. Július 22.
• AB-FUBINACA PI listás lesz, azaz
• július 22. előtt 10 gramm (2.000 – 10.000 adag)
• Július 22-től 0,007-0,035 gramm (7 adag!!!)

Dronabinol

Btk 461.§ P2

GHB
Ketamine
Metamfetamine

Btk 461.§ P2
Btk 461.§ P2
Btk 461.§ P2

PCP

5-10 mg

Zipeprol

50-350 mg
(terápiás
dózis!)

P2
P2

totál-THC 6
gramm
7.5 gramm
1 gramm
0.5 gramm
0,035-0,07
gramm
0,35-2,45
gramm

Gépjárművezetés – SZTE IOI
és SOTE IOI
2012. július 01 – 2013. június 31. Budapest 2744 minta
(1.74 millió lakos)

2012. Január 01 - 2013. december 31.
774 minta Dél-Mo (Csongrád Megye 418 000 lakos)
Főleg vizeletminta, de ha felmerült a bódult vezetés
vagy egyéb bcs vérmintát is vettek

Eredmények
Összesen

Budapest
2744

Dél-Magyarország
744

Pozitív minta

1959

472

%

71.4 %

61.0 %

Az esetek 50.1%-ban (n = 982) kettő vagy több anyag volt
Budapesten, 40.7%-ban (n = 192) Dél-Mo-on

Frequency of drug
offences registered in
criminal statistics in
2013

Positive samples in our
study in 2012-2013

THC

68.1 %

45.9 %

Amphetamines

17.2 %

31.2 %

Cocaine

2.47 %

3.91 %

Pentedrone
Mephedrone
Other SDDs

33.9 %
3,42 % all SDDs

9.74 %
11.1 %

