SAJTÓKÖZLEMÉNY
STAGNÁL A KÁBÍTÓSZEREK UTCAI ÁTLAGÁRA
TOVÁBBRA IS A KOKAIN ÉS A HEROIN A LEGDRÁGÁBB
Budapest, 2011. április 20. – 2009-hez képest változatlan áron jutnak a kábítószer-fogyasztók az egyes
illegális drogokhoz – derül ki a Nemzeti Drog Fókuszpont, az európai drogmonitorozás hazai
intézményének saját adatgyűjtéséből. Legdrágább továbbra is a kokain és a heroin, bár ez utóbbinak az
átlagos ára – vélhetően hatóanyagtartalmának csökkenése okán – közel egytizedével csökkent.
A Nemzeti Drog Fókuszpont 2010 decemberében hét nagyváros – így Budapest, Szeged, Győr, Debrecen,
Miskolc, Pécs és Zalaegerszeg – egy-egy drogambulanciájának bevonásával vizsgálta az egyes kábítószerek
utcai árának alakulását.
A kérdőívben a marihuána és az amfetamin árára vonatkozó kérdésre válaszoltak legtöbben, melyeket a
válaszadók arányát tekintve sorrendben az ecstasy, a kokain, a mefedron és a hasis, majd a heroin, az LSD és
a GBL (Gina) követett. Az előző évhez képest viszonylag nagymértékben nőtt a kokain (33 százalék) áráról
információt adók száma. Jól tükrözi a 2011. január 1-jétől ellenőrzés alá vont mefedron piaci elterjedtségét,
hogy a szer áráról viszonylag sokan rendelkeznek információval – a 140 kérdőívet kitöltő közül 79-en
vásároltak tavaly a szerből, gyakorlatilag ugyanannyian, mint kokainból.
A felmérés eredményei szerint 2010-ben egy gramm marihuána átlagosan 2300 forintba, egy gramm hasis
2400 forintba került, egy gramm heroin átlagára pedig 11 000 forint volt. Tavaly decemberben egy gramm
amfetaminhoz 2900 forintért lehetett hozzájutni, egy ecstasy tabletta 1200 forint volt, egy adag LSD pedig
átlagosan 2800 forintba került. A kokain egy grammjáért átlagosan 14 200 forintot fizettek a vásárlók. A tavalyi
év „slágere” – az akkor még legális státuszú mefedron – grammjának átlagos piaci ára 3100 forint volt.
A kábítószerek átlagos utcai árának alakulása 2006 és 2010 között (az adatok forintban kifejezve)
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Hasis 1 gr

Marihuána 1 gr

Heroin 1 gr

Amfetamin 1 gr

Ecstasy 1 tabl.

LSD 1 adag
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2010
Kokain 1 gr

Az egyes kábítószerek átlagos utcai ára 2009-hez képest lényegében nem változott. Egyedüli kivétel a heroin,
melynek átlagos grammonkénti ára mintegy 1000 forinttal – 8,6 százalékkal – csökkent. A már 2009-ben is
jellemző és 2010-ben folytatódó tendencia valószínűleg a heroin porok átlagos hatóanyagtartalmának
csökkenésével magyarázható, melyet a rendőrség által lefoglalt és bevizsgált porok koncentrációjának
vizsgálati eredményei is alátámasztanak.
Az egyes kábítószerek átlagos utcai ára, 2010. december (az árak forintban kifejezve)
Marihuána (g)
Hasis (g)
Heroin (g)
Kokain (g)
Amfetamin (g)
Ecstasy (tabletta)
LSD (adag)
GBL/GHB (adag)
Mefedron (g)

Átlag
2300
2400
11000
14200
2900
1200
2800
3000
3100
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A Nemzeti Drog Fókuszpont
A Nemzeti Drog Fókuszpont a drogmonitorozás európai uniós intézményrendszerének hazai központja: a saját
kutatások mellett más intézményekben keletkező adatokat, információkat gyűjt, dolgoz fel és szolgáltat hazai
és nemzetközi szervezeteknek a kábítószer-probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos
döntéseikhez. A monitorozó intézet az adatokból kirajzolódó fő megállapításokat a minden év novemberének
első hetében nyilvánosságra kerülő Éves Jelentés a Magyarországi Kábítószerhelyzetről című
dokumentumban összegzi. A Nemzeti Drog Fókuszpontról további információ elérhető a
www.drogfokuszpont.hu oldalon.
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