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•Az új pszichoaktív szerekre adott reflexiók a 
Drogprevenciós Alapítvány programjaiban



A Drogprevenciós Alapítvány tevékenysége

 A Drogprevenciós Alapítvány a szenvedélybetegségek általános,-
célzott,- javallott  megelőzésének, kezelésének és az ártalmak 
csökkentésének területén tevékenykedik.

• Küldetése: a szenvedélyproblémák (különösen a droghasználat)
honi elterjedtségének, következményeinek mérséklése

• megelőzés, az attitűdformálás, kezelés és az ártalmak
csökkentése útján.

• Az alapítvány által rendszeresen működtetett projektek

• 1994. óta Drogbusz program (mobil drog prevenciós, egészség
edukációs program)

• 1995. óta tűcsere, Civil szociális Kontaktprogram (C.A.T)

• 1999-tól Dzsumbuj program (ártalomcsökkentő tűcsere
program)

• 2000-től szexuális felvilágosítás

• 2003-tól megelőző-felvilágosító elterelés

• 2004-től Ön- és társismereti jellegű foglalkozások

• 2006. VII. hó Drogoplex Ambulancia működtetése
(droghasználók komplex kezelése, ellátása, szubsztitúciós
program működtetése)

• 2007. Kronodrog kiállítás és egészség edukációs, drog
prevenciós program

• 2008. „Szuterén” c. rádióműsor

• 2010. Életmentő pont

• 2010. Tűvé tett (Köz)terek program



•

• - Kronodrog kiállítás és egészségfejlesztési, drog- prevenciós program

és a „Ki mit tud a tudatról” vetélkedő.

• Kis kitérő:

• A droghasználattal összefüggő fertőző betegségek prevenciója; (korai

jelzőrendszeri) információk ,nyomonkövetés, szűrések (HIV,

HCV,HBV),ártalomcsökkentő eszközök,sebellátás, kezelésbe- ellátásba

irányítás.

• - Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontakt- program(Tűcsere)

• - Drogoplex Ambulancia



 A KRONODROG egy táblafolyam,
mely progresszív módon mutatja
be a honi drogjelenség
kialakulásának és érzékelésének
menetét.

 A különböző drogokat és
viselkedési addikciókat bemutató
tablókat évek szerint rendeztük
kronológiai sorrendbe, innen az
elnevezés, KRONODROG.

 A kiállítás anyagát folyamatosan
frissítjük és bővítjük.

 1990 alkohol
1991 cigaretta
1992 oldószerek
1993 barbiturátok
1994 amphetamin
1995 heroin
1996 lsd
1997 kender
1998 methadon
1999 koffein
2000 extasy
2001 kokain
2002 computer
2003 szex
2004 televízió
2005 munka 

 2006 játék
 2007  kodependencia
 2008  herbál drogok
 2010. designer drogok



• A tablókon található 
különböző piktogramok –
szempontokra és 
összefüggésekre rávilágítva-
segítik a téma feldolgozását.

• A piktogramok a következő 
dimenziókat kínálják:

• 2. tudatmódosítás,

• 3. pénz, 

• 4.statisztika, 

• 5.DPA (Drogprevenciós 
Alapítvány), 

• 6.film

• 7. könyv, 

• 8.kérdés,

• 9. függőség,

• 10. tudomány, 

• 11. NGO,

• 12. egészségügy, 

• 13. média, 

• 14. törvény, 

• 15. táblázat,

• 16. rendőrség,

• 17. túladagolás,

• 18. tanulmány, 

• 19. érdekesség

• ,20. történelem,

• 21. intézmény



A Kronodrog program célcsoportja

● Elsődleges célcsoport: Középiskolás korosztály

● Másodlagos célcsoport: Segítő foglalkozású szakemberek (eü.- és 

szociális területen dolgozók, pedagógusok, gyermek és 

ifjúságvédelmi szakemberek)



A program elemei és eszközei, módszerei 

● A kiállítás anyaga

● A foglalkozások anyaga

● Ppt. -k, kisfilmek

● A vetélkedő feladatai

● Tudományos ismeretterjesztés

● Attitűdformálás











A program értékelése

• Nagy hangsúlyt fektetünk a program 
monitorozására és értékelésére

• A programmal kapcsolatban folyamatosan 
kértünk visszajelzéseket a résztvevőktől, 
ez két formában történt;

• - szóbeli vélemény formájában a 
foglalkozások alkalmával

• - írásos értékelés alapján, a válaszadás 
névtelen és önkéntes volt 

• A 2012. évi Újpesti program értékelésének 
eredménye:

• .

Értékelés 

dimenziói

Mennyire vagy 

elégedett a(z)

Benkő Babits Könyves Károlyi

alkalmazott 

módszerekkel, 

technikákkal?

3,95 3,83 3,74 3,52

Az előadók 

felkészültségév

el?

4,38 4,34 4,21 4,13

Az előadók 

segítőkészségév

el?

4,49 4,34 4,41 4,02

Mennyire 

bővültek 

ismereteid?

3,41 3,25 3,31 3,05

... Hasznosak a 

foglalkozások?

3,72 3,37 3,28 3,18

Kiállítás 

anyagával?

4,15 3,87 3,92 3,54

Programmal 

összességében?

4,14 4,05 4,03 4,02





Designer drogok
• Azok az új szintetikus pszichoaktív szerek,

melyek hatásukban megközelítik vagy

felülmúlják az eddig „klasszikus”

kábítószereket (amfetamin, heroin,

marihuána) úgy, hogy közben kereskedelmük a

legalitás és az illegalitás határán mozog.

• A „dizájn” szó kétféle értelemmel ruházható

fel: 1. a droglaborokban úgy alakítják egy

hatóanyag molekula szerkezetét, hogy a hatás

megmaradjon, de a kémiai felépítés lehetővé

tegye, hogy a szer ne szerepeljen a nemzetközi

tiltólistákon.

• 2. a droglaborok a fiatalabb generációk újabb

és újabb igényeinek próbálnak megfelelni új

szerek bevetésével, a hatások kombinációjával.



„Drogpiaci trendek 2011-ben” (forrás: drogriporter.hu és BSZKI Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézet)



Elterjedése 
• Terjesztése: modern marketing és

kommunikációs eszközökkel (internetes

webshopokban, utcai boltokban, általában

fürdősóként, füstölőként, növényi

tápoldatként címkézve.

• A terjesztő és a fogyasztó olyan

pszichoaktív szerrel kerül kapcsolatban,

melynek összetételére/hatóanyagára nem

vonatkozik tiltás.

• Kereskedelme még sem tekinthető

legálisnak: megkerüli az adózási

jogszabályokat,

• az ellenőrizetlen összetételű vegyületek

forgalomazásával megtéveszti a

fogyasztót,

• a kereskedő érdeke pedig nem tejed ki a

fogyasztó egészségi állapotára.



Dizájner drogokról az interneten



Dizájner drogok és marketingjük az interneten (néhány  betiltás előtti 
weboldal)





Webáruház és bolti forgalmazás



Veszélyei

• A szakemberek számára is nagy kihívás a

dizájner drogok megjelenése, hiszen nem

rendelkeznek azzal az évek alatt

felhalmozódott tudás és eszközkészlettel,

mint például az alkohol, heroin vagy egyéb

szerek esetében.

• Kevéssé ismert e szerek rövid és hosszú

távon milyen fizikai vagy mentális

károsodásokat okoznak a fogyasztóknál.

Mire megtudhatnánk, már másik szer

kerül a piacra, a régi elveszti

népszerűségét.

• a használók a drog legalitása és az

egészségre ártalmatlanság között gyakorta

párhuzamot vonnak, pedig ezek a szerek,

gyakran komolyabb addikciót és

testi/pszichés tüneteket válthatnak ki,

mint az eddig ismert és piacon levő

pszichoaktív szerek.



• A dizájner drogok zömében

gyógyszerkísérletek melléktermékeiként

keletkeztek, többségükben emberi

fogyasztásra nem alkalmas anyagok.

• Sok mellékhatással rendelkeznek, ezért

nem alkalmazzák őket a gyógyászatban

sem.

• A vegyészeti szakirodalom azonban

többezer olyan vegyületet ismer, melyet a

droglaborok felhasználhatnak, így várható

újabb szerek felbukkanása az európai

drogpiacon.



4-MMC / Mefedron – „Kati”
• Ismert még mephedrone, 4-metilmetkatinon, 4-

metilefedron, Meow, MMCAT néven.

• A stimulánsok csoportjába tartozik.

• Egyszerre több elnevezéssel és külalakkal is találkozhatunk:

fehér és sárga por, kristály, kapszula, zöld színű „golyó”.

• Fogyasztása: orrba szippantva, vagy iv.

• Hatása rövid ideig, kb. 20-40 percig tart, ellenben nagyon

intenzív: örömérzet, izgatottság, eufória, izzadás, szédülés,

zsibbadás jelentkezik, a használók leginkább az ecstasy-hoz

hasonlítják.

• Mivel-a használók elmondása szerint- elveszi az ópiátok

elvonását (?), sok korábbi heroinista tért át a mefedron

használatára, de az amfetaminhasználók között is nagy

népszerűségnek örvend. (a mefedron nem opiát).

• Addiktív tulajdonságai felszínesen ismertek.

• A szer kiürülését kellemetlen fizikai (remegés, csontfájdalom,

zsibbadás, izzadás) és pszichés (fokozott agresszió, idegesség,

sóvárgás) kíséri, így nagy eséllyel alakíthat ki lelki függőséget.

• Rendszeres használata nehezen kezelhető pszichés tünetek

kialakulásához, a személyiség torzulásához vezet.



• Európában 2007-ben regisztrálták először,

Magyarországon 2010 nyarán jelent meg

tömegesen, és a kezdetben legális szer

hirtelen nagy népszerűségre tett szert.

• Emiatt (és az egészségre kifejezetten káros

mivolta) nyomán a magyar hatóságok,

párhuzamosan más európai országokkal,

2011. január 1-től tiltólistára helyezték a

mefedront.

• Népszerűsége azóta csökkent, de ez

inkább magyarázható újabb (még legális)

szerek megjelenésével.



Szintetikus kannabioidok JWH-081, JWH-210)

• JWH-018 – „Spice”,

• AM-2201-Pot-pourri

• A JWH-018 egy fájdalomcsillapító anyag,
ugyanazokra az agyi receptorokra gyakorol
hatást, mint a THC, ezért is használják
szintetikus kannabioidok (pl. SPICE)
előállításánál.

• A JWH-018 erősebben kötődik a
receptorokhoz, mint a THC, így kisebb
mennyiséggel és gyorsabban lehet elérni a
hatást.

• Az erősebb hatással erősebb
mellékhatások jelentkeznek, melyek
lényegében a THC-val hasonlóak
(nyugtalanság, érzéketlenség, lelki függés).
A THC vizelettesztek nem alkalmazhatók a
JWH esetében. A JWH-018-at tartalmazó
SPICE-t füstölőként árulják.



GHB/GBL – „Gina”

• A GHB (gamma-hidroxy-vajsav) szagtalan, 

színtelen, enyhén sós folyadék, de előfordul 

por és kapszula formájában is.

• A nyugtatók közé sorolható, hatása kis 

mennyiségben megegyezik az alkoholéval, 

nagyobb adagban álmosság, szédülés 

jelentkezhet. 

• Túladagolva, ami más depresszánsokkal, 

alkohollal keverve könnyen bekövetkezhet 

ájulást, eszméletvesztést, súlyos esetben 

légzésbénulást okozhat. Híre, pontosabban 

rémhíre gyorsan terjedt a sajtóban, mint 

„nemi erőszak” drog, mivel 

használója/elszenvedője nincs tudatában 

tetteinek, birtokában akaratának és 

emlékezetének. 



• Jelenlegi legalitása a GBL nevű, 

könnyebben beszerezhető legális vegyi 

anyagon múlik, mely az emberi 

szervezetben alakul át illegális GHB-vá. 



MDPV (Methylene-dioxy-pyrovalerone)

• Az MDPV egy pszichoaktív szer, 2004 óta 
árulják, mint kísérleti vegyi anyagot. Az 
MDPV úgy is ismert, mint MDPK, Super 
Magic Coke vagy PV. 

• 2010-ben Amerikában fürdősóként árulták 
az MDPV-t olyan fantázianeveken, mint 
Ocean,, White Lightning, Hurricane 
Charlie, Red Dove and White Dove.

• Az MDPV egy tiszta világosbarna, éles 
szagú por. Ha fénynek teszik ki, barnulni 
kezd, és a szaga is megbarnult krumpliéra 

emlékeztet.

• Soha nem használták legálisan a 
gyógyászatban. 

• A pyrovalerone nevű szer analógjaként 

ismert, melyet az 1960-as években 

fejlesztettek ki a krónikus fáradtság

gyógyítására, ám túlzott mértékben való 
használata függőséghez vezetett.



• Az MDPV stimulánsként viselkedik,hatását a

kokainéhoz és az amfetaminéhoz hasonlítják.

• Akkut tünetei a pulzus emelkedése, izzadás,

gyors szívverés, eufória, éberség,

tettrekészség, izgatottság.

• A tünetek kb. 3-4 órán át tartanak, melyet
tahikardia, hipertenzió és mérsékelt éberség
követ kb. 4 órán keresztül.

• Nagydózisú használata intenzív, hosszú
lefolyású pánikrohamokat eredményez az
intoleráns használóknál, és keringenek
történetek pszichózisos megbetegedésekről is
az alvásmegvonás miatt, és a nagydózisú vagy
folyamatos használat miatti függőségről.

• Az MDPV különösen erős vágykeltő hatással
rendelkezik.

• A fogyasztók erős vágyról számolnak be az
újabb adagok bevételére, melyek rohamosan
enyhülnek a nagyobb adagok okozta erős
mellékhatások miatt.



• Az MDPV folyamatos használata a
metamfetaminéhoz hasonló elvonási
tüneteket produkál: depresszió, levertség,
fejfájás, izgatottság, izomgyengeség és
néhány esetben bevérzett szemek.

• Az MDPV-t hosszabb távon használók
erős vesefájdalmakról is beszámoltak.



Benzo Fury – 6APB

• A 90-es évek elején szintetizálták először,

amikor olyan MDMA szerű anyagokat

kerestek, melyek nem idegroncsolók.

• Hatása inkább az MDMA-ra (ecstasy)

hasonlít, mint az amfetaminra: eufória,

megnövekedett magabiztosság,

kiszáradás, a zene, színek, fények és

hangok fokozott érzékelése, fokozott

izzadás és fokozott fáradékonyság.

• Rövid és hosszú távú mellékhatásairól sem

rendelkezünk releváns információval.



Pentilon, Pentedron - ”penta” és Methoxetamine (MXE)

• β-Keto-Methylbenzodioxolylpentanamine
(Pentylone, bk-Methyl-K, bk-MBDP) 

• Por kiszerelésű, stimuláns vegyület, 1960-
ban fedezték fel.

• Hatásában az MDPV, Amfetamin (Speed)-re 
hasonlít.

• Fogyasztás: szippantás, nyelés 
(folyadékban)

• Hatás: boldogság ,eufória,  „a világ a 
barátom” érzés,fokozott beszéd, éberség, 
pozitív tettvágy, enyhe hallucinációk 
(„fényképek látása”, fal, tárgyak 
hullámzása).

• Tűnetek: Kiszáradás, kimerültség, levertség, 
enyhe depresszió



„Krokodil”-Dezomorfin (dihidrodezoximorfin), más néven 
Permonid

• A Permonid nyugtatóként és
fájdalomcsillapítóként használatos
gyógyszer.

• Nyugtató és fájdalomcsillapító hatása
mintegy 8-10-szer erősebb a
morfinénál és 3-4-szer erősebb a
heroinénál.

• Oroszországból terjedt el a házilagos
előállítása (2002): kodein, jód és
vörös foszfor felhasználásával.

• Hatás: heroinéhoz hasonló, de
erősebb.

• Kockázatok: szennyezett,szöveti
károsodás, visszérgyulladás,
üszkösödés.



„Krokodil” vagy MDPV vagy…?



„Krokodil” vagy MDPV?





Kisfilm vetítése egy fiatal férfiről, aki elmondása szerint 12 napon 
át használta folyamatosan az MP 3- nak (?) nevezett szert.





Kezelési dilemmák

•Kevés a tárgyszerű tudományos tapasztalat, ismeret/ gyorsan 
változó dizájner drogpiac

•Szerek beazonosításának nehézségei

•Tesztek hiánya

•Kezelési protokoll hiánya

•Ellátórendszer hiányosságai (szűk kapacitás, eü. szoc.stb
rendszerek  együttműködési, szabályozási anomáliái) stb.

• Magas kockázatú iv. használatból fakadó problémák.

• Drogpolitika-ártalomcsökkentés kérdései



Jogi szabályozás problémái

• A  BTK. 2012 marciusától hatályos a „ visszaélés új pszichoaktív anyaggal”

amely bűntettként nevesíti es három évig terjedő

• Szabadságvesztéssel rendeli büntetni ezen anyagok ország területén átvitelét, 
behozatalát,

• kivitelét, előállítását, kínálását, átadását , forgalomba hozatalát es kereskedelmet.

• „Az un. C lista”: a 66/2012. (IV.2) Kormányrendelet 1 sz. melléklet „c” jegyzéke a új 

pszichoaktív anyagok jegyzéke.

• A C lista: nem az egyes kábítószerek neveit, a vegyületeket, hanem a 

vegyületcsoportok törzsképleteit rendeli büntetni. (Ez az un. generikus tiltás, 

mellyel pl.: a TASZ szerint az alkotmányosság és a jogbiztonság elve sérül.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

• geistg@vipmail.hu

• Drogprevenciós Alapítvány (DPA)

• Székhelye:

• 1125. Budapest Kiss Áron u 22/c.

• Működési hely:

• 1134 Budapest Hollán E. u. 40

• Telefon: 320-28-66

• Drogoplex Ambulancia

• 1152 Budapest Arany J u. 73

• Telefon: 306-25-84 és  

• 06 -20-568-3953

• Koordinátor:

• Varga Mónika

• és

• Geist Gábor


