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Kábítószerek – néhány szó a 

valóságról 

- Különböző drogok, különböző módon          

hatnak ?

- Miért fogyasztanak drogot az emberek?

- Mit jelentenek a tablettákon a képek ?

- Minden drog veszélyes ?

- A marihuána biztonságos ?

- Hogyan is merhetem fel, ha a gyermekem 

drogozik ?



Kábítószer=Drog?

• A drogfogalom tágabb, drognak nevezünk 

minden olyan szert, mely az emberi 

szervezetbe juttatva megváltoztatja 

annak működését.

A Drog fogalmán belüli csoportok

• - Legális: cigaretta, alkohol, 

• - Illegális: kábítószerek

• - Átmenetek: gyógyszerek



Az agy 3D SPECT képe egy egészséges és egy THC-t 

fogyasztó egyén esetében (krónikus fogyasztás hatása)

normál agy
rendszeres fogyasztó, de 24 

órája már nem „szívott”

Anglia: 2004 B → C; 2007:skunk 25xTHC



A  HAMISÍTÓK

• ÉLET   

• HALÁL

• NYOMOR

URAI



A kábítószerek nagy csoportjai

1.Hallucinogének

 -békák buffotonin

 -csattanó maszlag 

 - gombák                     

2.Stimulánsok

 -amphetaminok

 -kokain

 -Extasy, MDMA

3. Depresszánsok

 ópium

 -heroin

 -nyugtatók

4.Cannabisok

 -indiai vadkender



Az elgondolkodtató tények

 Európában, a kokain és az extasy több 
országban olcsóbb, mint volt 1990-ben, 

 a marihuána ára 12, a hasis ára 19, az 
amfetaminé 20, a kokainé 22, a heroiné 45, az 
ecstasyé pedig 47 százalékkal csökkent. 

 Afganisztánban évi 4100 tonna ópiumot 
termelnek (ez a világtermelés 89 százaléka) 
Európában 2004-ben, a rekordfogások évében 
összesen 19 tonna heroint foglaltak le. 

Magyar kutatási eredmények szerint 2004-ben 
a felnőtt lakosság 11-12 százaléka próbált ki 
illegális drogot. 



Kábítószerek utcai ára Magyarországon

Marihuana:     ≈      500-2000 Ft/gramm

Hasis:              ≈       2500 Ft/ adag

Heroin:           ≈  12000   Ft/ gramm

Kokain:           ≈ 12-15000 Ft/gramm

Amfetamin/ LSD: ≈  3000 Ft /gramm

Ecstasy:         ≈ 1000 Ft /tabletta



A drogfogyasztás stádiumai

• Kipróbálás

• Alkalmi

• Rekreációs (hétvégi)

• Rendszeres

• Intenzív

• Drogfüggőség

• Kényszeres használat

PROBLÉMÁS 

DROGFOGYASZTÁS



A valóság

A fű 
(kender, marihuána, hasis, cannabis)

(Szleng: joint, rakéta, gyep, zöld, spangli, 
marcsi, csoki, ganzsa, növény)

 A legnépszerűbb drog

 Mind szabadföldi, mind zárt térben való   
termesztése ismert

 Zöldes- barnás színű szárítmány

 Cigarettapapírba sodorva, vagy különleges 
pipában szívják                 



A marihuána

• Termesztéssel első sorban 
magyarok foglalkoznak

• A kapható szer nagyobb része 
hazai előállítású

• Jellemzője külföldi tőke, 
technológia, alapanyag

• Nő az átlagos hatóanyag (THC) 
tartalma, 1996-ban 2%, 
napjainkban 6%

• Külföldről, volt Jugoszlávián át, 
vagy Horvát-Szlovén, vagy Szerb-
Magyar útvonalon kerül 
tranzitálásra – EU-ba

• Nő a fiatalok fizetőképes 
kereslete



Okoz-e függőséget?

• A fű tartós használata során fizikai 
függőségről alig beszélhetünk, bár ide 
sorolják a megvonáskor jelentkező rossz 
közérzetet és ingerültséget 

• testi függőségének tekintetében ez 
elhanyagolható, hiszen a szer elhagyását 
nem követi testi rosszullét. 

• A pszichikai hozzászokás viszont jelentősebb, 
ez szorosan kapcsolódik a fű nyújtotta 
"élményekhez", boldogságérzethez. 



A marihuana veszélyei

 férfiaknál a vér tesztoszteronszintje és a 

spermiumok termelése csökken

 légúti panaszok, irritáció, allergia 

 immunrendszer hanyatlása

 a gondolkodás, logikai funkciók sérülése,

 reflex megváltozása

 szorongás, zavartság, pánik alakulhat ki

 erős lelki függőség

 fogyasztása, tartása törvénybe ütközik 



A valóság

• Opiátok 
(mákszármazékok, ópium, morfium, 
heroin, codein)
(Szleng: OP, M, hercsi, hernyó, nyalcsi, barna, 
maki, mák, tea, csája, kompót, stb.)

• Máktea, zöld mák, kompót

• Az opiátok összességére igaz, hogy a viszonylag 
rövid használatot követően rendkívül erős fizikai 
és pszichés függőséget alakul ki. 

• A pszichés függőség kezelése, gyakran éveket 
igénybe vevő feladat. 



A használat veszélyei

• túladagolás: keringési és légzési zavarok, halál 

• általános leromlott testi állapot, vitamin és 
kalciumhiány 

• gyomor- és bélműködési zavarok 

• májfunkciók csökkenése 

• intravénás használat során: vérmérgezés, 
vénagyulladás, vérrögképződés, fekély, tályog, 
Hepatitis-B,-C,-D, AIDS 

• szennyező anyagok véráramba jutása 

• általános érdektelenség minden más iránt 

• súlyos testi- és lelki függőség 

• fogyasztása, tartása törvénybe ütközik 



Heroin

• Török nagykereskedők, albán etnikumú kereskedők

• Elosztásban az albánok mellett az arabok is részt vesznek

• Az árusítás azonban magyar bűnözői csoportokhoz tartozik

• Jelentős befolyással bírnak az európai heroin ellátásban

• A „Balkáni” útvonal súlyozottabban a Török-Bulgár-Albán-Olasz 
vonalon folyik, a lefoglalások ezért hazánkban pl. csökkentek



A heroin

• Csempészés – Szeged-
Hegyeshalom, E5-ös út, M1-es

• Az útvonalon vendéglátó helyeket, 
tanyákat, parkolókat bérelnek, 
vásárolnak,

• Legális tevékenységgel palástolják 
a tranzitálást, depózást

• Zöldség-gyümölcs export, import, 
személy és teherfuvarozás, 
faszállítás, fa-, és 
textilkereskedelem

• A csoportból 1-2 fő régóta van itt, 
gazdasági vállalkozásai vannak, 
ügyvédi, rendvédelmi, 
közigazgatási kapcsolatokkal 
rendelkezik



Kokain

• Kokain

(Kokain, crack)

(Szleng: kokó, koksz, hó, kóla, rög, fehér)

• Gyógyászati és drogos szempontból a kokain 

sósavas sóját használják. 

• Helyi érzéstelenítésként ma is használják 

szemészeti és gégészeti beavatkozásoknál. 

• A kezdeti időkben stimuláló hatását is 

kihasználták - mint kedélyjavító 

• Orron keresztül szippantják, vagy injektálják

http://drognet.uw.hu/keptar/keptar/cola.jpg


Kokain

• Hazánkban csekély a felvevő piac, 
vagy bűnözői csoportok tagjai, vagy 
külföldiek – Budapest-Balaton 

• Elsősorban tranzit vagyunk az 
olasz, illetve az angol, német 
célállomások felé

• Hollandia, Dél Amerika – légi 
szállítás

• Románia –Constanza hajóval, majd 
közúton

• Magyar drogfutárok, (nyelnek, 
testen, feloldva, rejtve ) megbízók 
nyugat afrikaiak, nigériaiak



A kokain veszélyei

• túladagolás: kóma, halál 

• nyálkahártyák hanyatló működése 

• szippantás esetén: orrnyálkahártya kisebesedés

• vesekiválasztás csökkenése és lassulása 

• májfunkciók csökkenése 

• keringési zavarok

• szívritmuszavar, szívinfarktus

• intravénás használat során: vérmérgezés, 
vénagyulladás, vérrögképződés, fekély, tályog, 
Hepatitis-B,-C,-D, AIDS -pánikroham 

• fokozott ingerlékenység

• súlyos testi- és lelki függőség 

• fogyasztása, tartása törvénybe ütközik 



Party-drogok

• Speed
(amfetamin, metamfetamin)
(Szleng: gyors, gyros, gonzálesz, gonzi, spuri, 
sebesség, fehér) 

• A diszkók és partyk drogjának tekintik. 

• Hatását a pörgés, álmatlanság, kitartó fizikai erő 
jellemzi. 

• Felhasználási módozatai: a szippantás (orron 
keresztül), a tabletta és az intravénás használat. 

• Enyhe fizikai függés kialakulhat, de számottevő a 
pszichés függőség.



Veszélyei

 túladagoláskor: keringési zavarok, túlhevülés, kezelhetetlenül 

magas vérnyomás, légzési nehézség, kóma, halál 

 szippantás esetén: orrnyálkahártya kisebesedés 

 kiszáradás 

 vesekiválasztás csökkenése és lassulása, mellékvese-

károsodás

 májfunkciók csökkenése, májkárosodás 

 intravénás használat során: vérmérgezés, vénagyulladás, 

vérrögképződés, fekély, tályog, Hepatitis-B,-C,-D, AIDS 

 pánikroham, szorongás, téveszmés tünetek kialakulása

 motivációk, érdeklődés elvesztése 

 ingerlékenység

 lelki függőség kialakulása 

 fogyasztása, tartása törvénybe ütközik 



Party-drogok
• Ecstasy 

(XTC, MDMA)
(Szleng: ex, x, bogyó, +ábrák neve: dollár, napocska, 
hógolyó, smile, elefánt, stb.)

• Napjainkban a legelterjedtebb drogok közé tartozik.

• Ötvözi az amfetaminszármazékok gyorsító hatását és az 
euforizáló szerek boldogságérzetét, nem véletlenül a 
táncos, zenés helyek drogja.

• Az illegális kereskedelemben dombornyomással készített 
"ábrás" tablettaként, kapszulában vagy poralakban lehet 
hozzájutni. 

• Többnyire szájon keresztül, de előfordul, hogy 
intravénásan juttatják a szervezetbe. 



Veszélyek

 Fizikai függőség nem alakul ki tőle, a pszichés függés 
pedig hasonló, mint a speed esetében. Pszichés és 
idegrendszeri betegségek kialakulásánál döntő szerepe 
lehet. 

 kiszáradás, kezelhetetlenül magas vérnyomás, légzési 
nehézség, kóma, halál 

 vesekiválasztás csökkenése és lassulása, vesekárosodás 

 májfunkciók csökkenése, májkárosodás 

 pánikroham, szorongás, téveszmés tünetek kialakulása 

 motivációk, érdeklődés elvesztése 

 ingerlékenység 

 lelki függőség kialakulása 

 fogyasztása, tartása törvénybe ütközik 



A tinédzserek szexualitása és a 

drog

• Négyszer magasabb a fiatalkori 

terhességek száma a marihuána használók 

körében

• A szexuálisan aktív tinik körében 30 %-os a 

marihuánát, vagy alkoholt fogyasztók 

száma



Kik az érintettjei a kábítószernek?

– az eljárás alá vontak

8-11 %-a fiatalkorú

55-58 %-a ifjú felnőtt, tehát

65-70 %-a 25 életév alatti(!)

– az eljárások 31-35 %-a indul terjesztői

magatartás miatt, de csak 15-19 %-a zárul 

ezzel a minősítéssel, 

– az eljárások 26-30%-a bejelentés alapján 

indul,

– az eljárás alá vontak 10-13%-a függő,



Miért próbálják ki a 

fiatalok a drogokat?

• Új élmények szerzése

• „Nem mered” effektus

• Jó



Mire figyeljenek a szülők ?

 Megváltoznak a barátok

 Negatív változások az iskolai 
eredményekben, iskolakerülés

 Csökkenő aktivitás

 Szobaillatosítók, légfrissítők vagy 
dezodorok használata 

 Rövidítések, vagy „ kódok” használata a 
baráti beszélgetésekben

 Ruházkodási szokások megváltozása

 Csökkenő zsebpénz

 Droghasználathoz szükséges eszközök 
birtoklása

 Szemcseppek használata a bevérzett 
szemek kezelésére

 Szájvíz vagy rágógumik használata az 
alkohol szagának elnyomására




