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I. Vezetői összefoglaló 

A legális dizájner drogok fogyasztási mintázata  
(mélyinterjús adatfelvétel nyomán) 

A dizájner drogok magyarországi megjelenése, még ha igen szűk körben is, de 2000 
körülre tehető. A dizájner drogok fogyasztóinak többsége azonban 2009-ben, vagy az azt 
követő évben hallott, illetve került kapcsolatba először ezekkel a szerekkel, közülük is sokan 
elsősorban a mefedronnal. A legális pszichoaktív szerek megjelenésével kapcsolatos 
információk megismerése sok fogyasztó esetében összekapcsolódik e szerek fogyasztásának 
megkezdésével is. 
 

E drogok terjedése  az országon belül is nagyon gyorsnak mondható. A legális dizájner 
drogok terjedését több tényező is magyarázza. Az egyik tényező e szerek könnyű 
beszerezhetősége volt. A könnyű beszerezhetőségre utaló tartalmak több dimenzióját is 
kiemelik ennek a tényezőnek – mint például e szerek utcán történő alig leplezett árusítását, az 
ismerősöktől és barátoktól való vásárlás lehetőségét, az interneten keresztül történő anonim 
elérhetőséget, az anonimitáshoz kapcsolódó diszkréciót, a beszerezhetőség kényelmét (házhoz 
szállítás, szórakozóhelyeken való vásárlás lehetősége stb.). 
 

A legális dizájner drogok gyors terjedésének okai között szerepet játszik a kortárs-, 
illetve referencia-csoportok erős hatása, a divat követése, a „trendivé” válás igénye, valamint 
az, hogy a szerek e csoportjának legalitása a dizájner drogok biztonságosságát, 
veszélytelenségét sugallja. 

 
E szerek gyors terjedését magyarázhatja relatíve kedvező áruk, a fogyasztók egy része 

által előnyösnek ítélt ár-érték arány. Ez a relatíve kedvező ár nem csupán a „hagyományos”, 
vagyis az illegális pszichoaktív szerekhez képest kedvező, de a legális pszichoaktív szerek 
egyikéhez, az alkoholhoz képest is, és a hatását is kedvezőbben értékelik a használók.  

 
A legális dizájner drogok ára mellett, illetve azzal együtt a gyors elterjedés fontos 

magyarázó oka ezeknek a szereknek a nagyfokú tisztasága, illetve az illegális szerek 
minőségének romlása.  

 
A legális dizájner drogokkal kapcsolatban az interjúalanyok jelentős része kitért e 

szerek hatására, mint a gyors terjedés egyik fontos okára. Az interjúk egy része e szerek 
kiváltotta kellemes érzést hangsúlyozta. A legális dizájner drogok kiváltotta „nagyon jó” 
hatások érzékeltetése érdekében több fogyasztó más szerekkel való összehasonlítással élt. 
Ezek az összehasonlítások egyúttal arra is utalnak, hogy sok fogyasztó esetében ezek a szerek 
kiválthatják az illegális pszichoaktív szereket. 

 
A legalitásnak a nem tiltott dizájner drogok terjedésében betöltött szerepét illetően 

megoszlottak a vélemények. Voltak, akik úgy vélekedtek, hogy e szerek legális volta 
magyarázza gyors terjedésüket, mivel olyanok is e szerek kipróbálásához, illetve 
használatához folyamodtak, akiket az illegális szerek fogyasztásától a jogi kockázatok 
visszatartottak. Mások véleménye szerint – a legális dizájner drogok funkcióiból, a fogyasztás 
jellegéből adódóan, vagy a gyorsan kialakuló pszichés függés eredményeképpen a legalitás 
nem számít.  

A legális dizájner drogok gyors terjedésében néhány interjúalany a 
tömegkommunikációs eszközök szerepét hangsúlyozta. Véleményük szerint e szerek 
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terjedését a kommunikációs szándékok ellenére is elősegítették azzal, hogy például bűnügyi, 
vagy bulvár-hírként, esetleg szakértőkre hivatkozva írtak e szerekről. 

 
A legális dizájner drogok megjelenésének hatása a hazai kábítószer-piacra nem 

vitatható, e hatás – ha azt a fogyasztás, a fogyasztók oldaláról nézzük – jellegéről, illetve 
mértékéről azonban már eltérő vélemények fogalmazódtak meg. Sokan úgy vélték, hogy a 
legális dizájner drogok megjelenésének eredményeként lényegesen megváltozott az illegális 
pszichoaktív szerek piaca, egyes, korábban nagy népszerűségnek örvendő, általánosan 
használt illegális szerek vagy eltűntek a piacról, vagy fogyasztásuk jelentős mértékben 
csökkent. Más vélemények szerint a legális dizájner drogok megjelenése inkább csak 
szélesítette az elérhető szerek választékát. A huzamosabb ideje (elsősorban illegális) szert 
használók esetében a legális dizájner drogok a másodlagos szer szerepét töltik be. 

 
A legális dizájner drogok megjelenéséről, elérhetőségéről, illetve a fogyasztással 

kapcsolatos információkról e szerek fogyasztói három forrásból tájékozódnak. E három 
tájékozódási forrás az ismerősök (kortárs/referencia-csoportok tagjainak) köre, a szerek 
értékesítői (pl. a dílerek), illetve az internet. Az internet arra is alkalmas, hogy a fogyasztók a 
szerekkel, a beszerzési forrásokkal stb. kapcsolatos tapasztalataikat másokkal megosszák, így 
nem csupán a személyes kommunikáció, de a virtuális közösségek tagjainak egymás  közötti 
kommunikációja is jelentős információs forrássá lép elő.  

 
A legális dizájner drogok magyarországi megjelenése sokak szerint a szerfogyasztók 

körének jelentős bővülését eredményezte, mások szerint a korábban is fogyasztók szokásai 
változtak inkább, a szerfogyasztók bővülése nem igazán jellemző. Egyes, e területen dolgozó 
szakemberek véleménye szerint ha esetleg még nem következett volna be a fogyasztók 
körének bővülése, az előbb-utóbb be fog következni.  

 
Általánosan elfogadottnak tekinthető vélekedés, hogy a legális dizájner drogok 

megjelenésével a szerfogyasztót életkora egyre alacsonyabbá vált, vagyis a fiatalabbak 
belépésével a legális dizájner drogok terjedése szükségképpen a fogyasztók körének bővülését 
is eredményezte. (Az „egyre fiatalabb“ kifejezés a serdülőkor alsó határát, a 13-14 évet is 
jelenti egyúttal.) 

 
A legális dizájner drogokat az interjúalanyok többsége partidrognak minősíti, akkor is, 

ha sokak számára ezeknek a szereknek a fogyasztása nem kapcsolható „alkalomhoz”. A 
fogyasztás közösségi jellege azonban ezeknek az eseteknek a többségében is megragadható.  

 
A legális dizájner drogok fogyasztás-intenzitása a gyors kiürülés, és a tolerancia 

ugyancsak gyors kialakulása miatt eltér a „hagyományos szerek” fogyasztás-intenzitásától.  
 

A legális dizájner drogok közül a mefedron 2011 januárjától illegális szernek számít 
Magyarországon is. A mefedron betiltása azonban nem eredményezett érdemi változást a 
dizájner drogok piacán. A mefedron, vagy mefedront is tartalmazó keverékek különösebb 
nehézség nélkül továbbra is beszerezhetőek, illetve azonnal megjelentek olyan új, a 
mefedronnal egyenértékű, vagy annál jobbnak tartott szerek, amely még legálisak.  
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A legális dizájner drogok – mit tükröz a magyar sajtó (sajtóelemzés) 

Az online sajtó körében végzett média-tartalomelemzés megállapításai szerint a legális 
és illegális dizájner drogokkal kapcsolatos jelenségek, problémák 2008 óta egyre növekvő 
intenzitással foglalkoztatják a magyar médiát (is). A témát érintő megjelenések száma a 2008-
as évhez képest 2009-ben megduplázódott, 2010-ben pedig a háromszorosára nőtt. A dizájner 
drogokról szóló hírek tehát meglehetősen rövid idő alatt komoly figyelmet váltottak ki a 
magyar sajtóban. A témát érintő írások csúcspontját a 2010-es év jelentette, amelynek oka 
egyértelműen a mefedron betiltását követő hírdömping volt. 

 
A sajtóban megjelent hírek, tudósítások alapvetően hét témakör kapcsán fordítottak 

figyelmet a dizájner drogokra: drogpolitikai intézkedések (26%); túladagolások/mérgezések 
(20%); hatósági eljárások (16%); legális szerek terjedésének a kérdései (16%); kutatási 
jelentések bemutatása (15%); erőszakdrogok (7%). A vizsgálatban érintett sajtóhírek részletes 
elemzésekor azonban kiderült, hogy a cikkek közel háromnegyede (71%) tartalmát tekintve 
ismételt megjelenés volt. Az ismétlések értékelését követően megállapíthatjuk, hogy a 
drogpolitikai intézkedésekről (tiltás) és a túladagolásokról/mérgezésekről (GHB, mefedron 
túladagolások) szóló cikkek jelentősen felülreprezentáltak a megjelenések között. Azzal, hogy 
a média nagyobb hangsúlyt fektet ezeknek a híreknek a közvetítésére, azt a benyomást 
keltheti az olvasók körében, hogy ezek az események nagyobb jelentőségűek, a 
túladagolások/mérgezések előfordulása gyakoribb a valóságosnál. 

 
A dizájner drogokkal foglalkozó hírekben a vizsgált időszakban legtöbbször a GHB-vel 

(Gina), illetve a mefedronnal találkozhatott az olvasó. A GHB 2008 óta folyamatosan témául 
szolgál a médiának, a mefedron ezzel szemben csak a 2010-es évben vált  „sláger-témává”. E 
két szer mellett relatíve nagyobb arányban találkoztunk még a fürdősóként forgalmazott 
legális szintetikus anyagokkal, valamint a Spice nevű pszichoaktív szerrel is. Utóbbi jelenléte 
a médiában a GHB-hez hasonlóan folyamatos, hírértékét tekintve azonban kevésbé jelentős.  

 
Az elemzés során áttekintett sajtómegjelenések több mint fele (58%) a dizájner 

drogokkal kapcsolatban a témában, vagy a problémában érintett személyt (szakértőt, 
szemtanút stb.) szólaltatott meg. A feldolgozás során bebizonyosodott, hogy a legális drogok 
témáját érintő, szisztematikusan visszatérő kérdéseknek állandó – nyilatkozó – képviselői 
vannak. A sajtó tehát többnyire a „bevált” szakemberek, véleményezők álláspontját ismerteti, 
igen gyakran egyszerűen csak reprodukálja máshonnét átvett hír formájában.  

 
A sajtóelemzésbe bevont hírek 57%-ában találkoztunk azzal a kriminalizációs 

ideológiával, amely a kábítószerek további terjedésének megakadályozását az egyes szerek 
tiltólistára való felvételében látják. A tiltással kapcsolatos nehézségek ellenére (az új szerek 
számossága, a terjedés intenzitása, tiltólistára való felvételi eljárás hosszú időtartama stb.), 
sajnálatos módon alternatív megoldási lehetőségekkel mindössze néhány sajtómegjelenés 
foglalkozik. 

Az eredményeket összegezve megállapíthatjuk, hogy az új dizájner drogok megjelenése 
jelentős érdeklődést váltott ki a médiában. A tükrözött kép azonban erősen torz. A hírek 
tartalma, a problémával foglalkozó többoldalú megoldási javaslatok hiánya ugyanakkor 
világos – és egyúttal paradox – üzenetet közvetít az olvasónak: a (dizájner) drogkérdés 
megoldása a kábítószerek tiltólistára való helyezésével érhető el.  
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Kommunikációs szürke zóna – 
a legális dizájner drogok fogyasztóinak kommunikációja a blogszférában 

A „hagyományos” illegális pszichoaktív szerek használói szerint - a dizájner drogok 
fogyasztóira kevésbé jellemző felelős szerhasználati kultúra. A „felelős fogyasztói 
magatartás” mellett érvelők a szer és használó között fennálló kiegyensúlyozott viszony 
fontosságát emelik ki. A dizájner drogok esetében ez a viszony abban az értelemben válik 
kiegyensúlyozatlanná, hogy ezeknek pszichoaktív anyagoknak – az újszerűségükből adódóan 
– nem ismertek a hosszú távú egészségügyi hatásai, így a fogyasztók nincsenek tisztában 
azzal, hogy milyen kockázatokat vállalnak.  
 

A fórumozók beszámolóiban a különböző szertípusokhoz tartozó egyéni fogyasztói 
véleményekkel és magatartásformákkal találkoztunk. Az elérhető információk 
változatosságáról tanúskodik az, hogy a beszámolók közt az általánosságban megfogalmazott 
(pozitív vagy negatív tartalmú) vélemények mellett a szerek kémiai összetételéről, a jogi 
háttérről, az „ajánlott” adagolásról, felhasználási formákról (nazális stb.) és javasolt 
fogyasztási szituációkról is tájékoztatják egymást az e blogokat olvasók-írók.  

 
A felhasználók gyakran összehasonlítják az egyes dizájner drogok hatásait, fogyasztási 

szituációt, és a „lejövetel” körülményeit, az egyes szerek véleményezéséhez, értékeléséhez 
gyakran a mefedront használják referencia szerként. A hozzászólások egy részéből pedig 
kiderül, a fogyasztók keresik a 2011 januárja óta illegális mefedron „utódját”.  

 
A dizájner drogokról kialakult diskurzusokból jól látszik, hogy az internetes 

kommunikáció során a fogyasztók kíváncsiak is, többnyire hallgatnak is egymás 
véleményére, tanácsaira – vagyis e blogok sajátos önsegítő csoportokká formálják az itt 
információkat kereső, információkat megosztó szerhasználókat. Figyelembe véve azt a tényt, 
– amelyet a kvalitatív (mélyinterjús) kutatás egyes megállapításai is igazolnak – hogy a 
fogyasztók egy része az internetről szerzi ismereteit a dizájner drogokról, az internetes 
fórumoknak igen fontos szerepe lehet a káros szerhasználati normák megelőzésében is. 

“Bódulat-marketing” 
a legális dizájner drogok internetes árusításának sajátosságai 

Az elemzés „bódulat-marketing” fejezetében európai, angol és német nyelvű olyan 
internetes online áruházak oldalait elemeztük, amelyek legális (féllegális, esetenként illegális) 
dizájner drogokat, illetve „hagyományos” kábítószereket értékesítettek. 

 
Mivel az internet nagyon fontos szerepet tölt be – különösen a fiatalabb korosztályok 

esetében – a legális dizájner drogokkal kapcsolatos információk forrásaként is, vizsgálatunk 
arra irányult, hogy ez a kommunikáció milyen eszközök alkalmazása mellett valósul meg.  
 

Egy kommunikációs eseményről akkor állíthatjuk, hogy az a meggyőzést célozza, ha 
magába foglalja a közlő szándékát (vagyis tudatos törekvését) arra vonatkozóan, hogy 
valamilyen kommunikációs tartalom továbbításával megváltoztassa a mások (egyének, 
csoportok) viselkedését, beállítódását, vagy véleményét.  Meggyőzésről tehát akkor 
beszélünk, ha a befolyásoló félnek szándékában áll a befolyásolt fél viselkedését 
megváltoztatni, a befolyásolt fél pedig ennek tudatában, saját döntése nyomán változtat 
magatartásán. Ez a meggyőző kommunikáció lényegét összefoglaló néhány mondat jól leírja a 
vizsgált online áruházak kommunikációs magatartását is. 
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Az elemzés során a meggyőző közlés egyes felismert szabályszerűségei mellett a 

marketing-kommunikációban jól ismert ún. „4P-modell” egyes elemei felismerhetőségét 
vizsgáltuk. (Lásd a mellékelt ppt-file-t.) 

 
A következtetés: a legális dizájner drogok értékesítés során alkalmazott kommunikációs 
(marketing) eszközök gyakorlatilag megegyeznek bármely más termék (pl. televízió, 
mobiltelefon, sporteszközök, ruházati termékek stb.) értékesítése során alkalmazott eszközzel. 
A különbség „mindössze“ annyi, hogy a legális dizájner drogok értékesítésével foglalkozó 
oldalak igen gyakran vizuálisan sokkal érdekesebbek, technikailag sokkal korszerűbbek, mint 
a hagyományos termékek értékesítésével foglalkozó oldalak. (Sajnálatos módon különösen 
éles a kontraszt az egészségfejlesztéssel, drogprevencióval stb. foglalkozó oldalak és a 
dizájner drogok értékesítésével foglalkozó oldalak vizuális megjelenése, az alkalmazott 
technikák stb. között.) 
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II. A kutatásról 

A dizájner drogok Magyarországon 2010-ben elsősorban a mefedronnak köszönhetően 
kerültek a média és a közvélemény érdeklődésének a középpontjába. A Fact Intézet a 
mefedron jelenségre reagálva egy 2010 őszén kezdődő – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
által támogatott KAB-KT-10-0008 azonosítószámú – projekt keretében többek között 
szociológiai kutatási módszereket is felhasználva vizsgálta a dizájner drogoknak nevezett 
pszichoaktív szerek megjelenését, elterjedésének körülményeit.  

A vizsgálat négy alappillérét: 
• egy kvalitatív mélyinterjús vizsgálat, 
• a hivatalos sajtó média-tartalomelemzése, 
• a blogszférában fellelhető információk tartalomelemzése, 
• és az internetes áruházak marketingstratégiáinak elemzése jelentette. 

III. A legális dizájner drogok fogyasztási mintázatának 
alakulása Magyarországon 

A kvalitatív vizsgálat módszertani jellemzői 

A dizájner drogok fogyasztási mintázatának hazai alakulását leíró feltáró jellegű 
vizsgálat jelen kutatás keretei között a kvalitatív vizsgálatok1 esetében szokásos módszertani 
eszközök alkalmazásával valósult meg. 
 

A kvalitatív vizsgálat földrajzi értelemben Dél-Magyarországra (Dél-Dunántúlra, illetve 
Dél-Alföldre) terjedt ki. Az adatgyűjtést a következő városokban végeztük: Gyula, Szeged, 
Szekszárd, Pécs és Kaposvár. 
 

A kvalitatív vizsgálat során összesen 60 mélyinterjú készült a legális dizájner drogokkal 
kapcsolatba kerülő fogyasztókkal/dílerekkel, a drogproblémák kezelésével foglalkozó 
intézmények szakértőivel, a rendőrség kábítószer-kérdésekkel foglalkozó munkatársaival, a 
vizsgálatba bevont települések kábítószerügyi egyeztető fórumaiban tevékenykedő 
szakemberekkel (akik többnyire a drogproblémák kezelésével foglalkozó intézmények 
munkatársai is), illetve különböző, a serdülők, illetve a fiatalok által látogatott 
szórakozóhelyek tulajdonosaival, munkatársaival. Egy-egy interjú időtartama átlagosan 30-35 
perc volt. 

                                                
 
1 Információink szerint a dizájner drogok magyarországi fogyasztási mintázatának jellemzését szolgáló 

vizsgálatunkkal párhuzamosan folyt egy kvantitatív vizsgálat Budapesten is. A Demetrovits Zsolt által vezetett 
vizsgálat címe „A GHB használati mintázata és kockázatai, valamint szerepe a szexuális 
bűncselekményekben”. Bár  a kutatás elsődleges célkitűzései nem a dizájner drogok fogyasztási mintázatával 
kapcsolatosa, számos információval gazdagíthatják jelen tanulmány megállapításait. 
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A 60 mélyinterjú szám szerint a következőképpen alakult:2 
- a drogproblémák kezelésével foglalkozó intézményi szakemberek 15 interjú 
- a rendőrség drogproblémákkal foglalkozó szakemberei    5 interjú 
- kábítószerügyi egyeztető fórumokban dolgozó szakemberek    5 interjú 
- fogyasztók/dílerek       25 interjú 
- szórakozóhelyek tulajdonosai/munkatársai    10 interjú 

 
A mélyinterjúk készítése során (és a kvalitatív kutatás egészét tekintve is) problémát 

jelentett, hogy a kutatás szempontjából nagyon fontos dizájner drog, a mefedron 2011. január 
1-jétől már illegális pszichoaktív szernek számított3. Mivel a mefedron illegálissá minősítése 
az adatfelvételt megelőzően alig néhány héttel korábban történt meg, az ezzel a szerrel 
kapcsolatos tapasztalatok uralták az elkészített interjúk tartalmát. (Ez érhető is, egyrészt mivel 
a mefedron egy olyan szer volt, amely „nagyon bejött” a fogyasztóknak, mellette más 
szintetikus pszichoaktív szerek alig-alig „érvényesültek”, másrészt a mefedron magyarországi 
betiltását követő néhány hét nem volt elegendő arra, hogy a nyugat-európai 
kábítószerpiacokon a mefedron kiváltását szolgáló új és legális pszichoaktív szerek az 
országban széles körben is ismertté és elterjedtté váljanak.) 

Az elemzés módszeréről 

A mélyinterjúk során hangfelvétel készült4, így több, mint 27 órányi hanganyag 
keletkezett. A mélyinterjúk hanganyagának többszöri visszahallgatását követően az egyes 
interjúk tartalmából kivonatokat készítettünk, ezek szövege adta most következő elemzésünk 
alapanyagát. (A 27 órányi hanganyag nagyon sok információt tartalmaz, melynek 
feldolgozását és az eredmények közzétételét a következő időszakban is folytatjuk.) 

 
Jelen összefoglalóban a fentiek szerint elkészített szöveg elemzéséből adódó 

legfontosabb megállapításokat fogalmaztuk meg. E megállapításokat idézetekkel illusztráltuk, 
támasztottuk alá. (Az idézetek tartalmukat tekintve több megállapítás alátámasztásához is 
használhatóak, a bemutatott idézetek – a tanulmány terjedelmi korlátaiból adódóan – csak egy 
részét képezik a teljes idézhető tartalomnak.) 

Amire a kutatás megfelelő, és amire nem 

A megvalósított kvalitatív vizsgálat, amely mélyinterjús adatfelvételi technikára épült, 
értelemszerűen nem alkalmas a probléma mennyiségi jellemzőinek – pl. a prevalencia, az 
egyes fogyasztói csoportok kvantitatív jellemzői stb. – a leírására még akkor sem, ha adott 
jelenséget az interjúk többségében említették. A dizájner drogok fogyasztásával kapcsolatos 

                                                
 
2 A mélyinterjúk elkészítésére 2011. február és március hónapokban került sor.  
3 A mefedron tiltólistára kerülése természetesen nem jelentette e szer kiszorulását a „piacról”. A mefedron ma is 

könnyen beszerezhető, bár az ára emelkedett, illetve a tisztasága esetenként romlott stb. „(A mefedron) 
interneten volt, hát meg van is. Áttették a herbál oldalra, s most lehet kristályként, herba ex-ként... így vannak 
most összerakva, de ugyanúgy meg lehet még most is rendelni. Egész friss tapasztalat, két hete (2011 
márciusában) ott voltam saját magam, amikor egy ismerősöm kiváltotta a postán, amit megrendelt csomagot. 
Csak most már feljebb mentek az árak. Régebben még ezerötért lehetett egy grammot, most már 4000-et fizetett 
kettőért. Ilyen kis csomagban volt benne. (…) Még mindig be lehet szerezni interneten (ti. a mefederont).” 
(fogyasztó) 

4 A megkeresett rendőrségek munkatársai, illetve egy segítő munkatárs nem járult hozzá hangfelvétel 
készítéséhez. Ezekben az esetekben az interjú során, majd azt követően feljegyzések készültek. 
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mennyiségi adatok gyűjtése másféle kutatási módszer, például kérdőíves adatfelvétel 
alkalmazását igényli. 

 
Említett korlátai ellenére a mélyinterjús vizsgálat alkalmas arra, hogy a dizájner drogok 

„fogyasztásának mintázatát” jellemző összetevőket, e fogyasztási mintázat egyes elemeit 
megragadja, illetve leírja. A kvalitatív vizsgálat nyomán tehát megfogalmazhatjuk, hogy 
milyen mintázati elemek (jelenségek) figyelhetőek meg a pszichoaktív szerek fogyasztása 
során, de arra nem alkalmas, hogy e mintázati elemek elterjedtségét, más elemekhez 
viszonyított súlyát5 meghatározzuk.  

                                                
 
5 A vizsgált probléma esetében is, a társadalmi lét más területeit tekintve is igaz az a szociálpszichológiai tény, 

ha egy magatartásforma legalább egyszer (elsőként) megvalósul, azt követően már a megvalósulás ismerete 
adja a más aktorok által történő reprodukálhatóság, a megismételhetőség lehetőségét. 
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Fogalmak tisztázása 

A kutatás célja az ún. új pszichoaktív szerek fogyasztási mintázatának a feltárása volt. 
 

Maga a kifejezés, hogy “új pszichoaktív szer” olyan tág tartalommal rendelkezik, hogy 
szükséges a fogalom pontos meghatározása, amelyet használva maga a kutatás elvégezhető. 
 

A pszichoaktív szerek körébe azokat a természetes vagy mesterséges anyagokat 
sorolhatjuk, amelyek az élő szervezetbe kerülve a központi idegrendszerre hatva 
befolyásolják, megváltoztatják annak működését, illetve fogyasztásuk abbahagyása, e szerek 
megvonása  elvonási tünetekkel járhat. 
 

E meghatározás szerint, mert fogyasztásuk “a központi idegrendszerre hatva 
megváltoztatja annak működését, illetve hiányuk elvonási tünetekkel járhat”, a  pszichoaktív 
szerek körébe tartozik például a kokain, az ópium, a heroin, vagy a khat6, az alkohol, a 
koffein, a nikotin, és számos más, természetes úton létrejött, vagy valamilyen célra 
mesterségesen előállított vegyi anyag stb.  
 

Mint a most adott példákból látszik, maga a “pszichoaktív szer” kifejezés nem utal az 
adott anyag adott kultúrkörben jellemző fogyasztási szokásaira, a fogyasztás legális vagy 
illegális voltára.  
 

A pszichoaktív szerek, ezek közül is elsősorban a természetes pszichoaktív szerek egy 
részének fogyasztása egy adott kultúrkörben legálisnak, szokásszerűnek tekinthető, míg más 
kultúrkörben tiltott, üldözendő lehet. Ilyen legális, szokásszerűen fogyasztott pszichoaktív 
szer az előbbi példában említett khat például Jemenben, és ilyen pszichoaktív szerek a 
legkülönfélébb alkoholtartalmú italok az európai kultúrkörben, így Magyarországon is. A 
pszichoaktív szereknek van olyan csoportja, amelynek fogyasztása az adott kultúrkörben nem 
megengedett, vagyis illegális. Ilyen lehet például a Jemenben legális khat Magyarországon, és 
a Magyarországon legális alkohol a mohamedán kultúrkörben. 
 

Ha eltekintünk az egyes pszichoaktív szerek elfogadottságának-elutasítottságának 
kulturális meghatározottságától, és csupán a mai magyar helyzetet vesszük alapul, akkor e 
szerek tekintetében a következő – kutatásunk szempontjából is releváns – csoportosítást 
alkalmazhatjuk. 
 

A pszichoaktív szereknek két nagy csoportját különböztethetjük meg: a természetes 
eredetű, illetve mesterségesen előállított (szintetizált) pszichoaktív hatású anyagokat7. 
 

A természetes eredetű, pszichoaktív hatású anyagok egy része illegális, fogyasztásuk 
tiltott8. Ilyen illegális pszichoaktív hatású (anyagok) például az ópium, a heroin, a kokain, a 
marihuána stb. 

                                                
 
6 A "khat" - tudományos nevén catha edulis - egy Jemenben és Etiópiában őshonos pszichotróp növény. A khat-

ról bővebben lásd pl. itt: 
http://www.kendermag.hu/index.php?oldal=arhiv&azon=210 

7 Léteznek félszintetikus pszichoaktív hatású szerek is, ezekkel azonban az egyszerűség kedvéért a tipologizálás 
során nem foglalkozunk. 
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A természetes eredetű, pszichoaktív hatású anyagok másik része legális, fogyasztásuk 
nem tiltott. Ilyen legális, pszichoaktív hatású anyagok például ebben a kultúrkörben, ahol 
élünk, az alkohol, ilyen a kávé, a dohány, de ebbe a körbe sorolhatunk számos más növényt 
is, mint pl. a csattanó maszlag stb. 
 

A mesterségesen előállított (szintetizált) pszichoaktív hatással is rendelkező anyagok 
egy része ma Magyarországon illegális, fogyasztása tiltott. Ilyen mesterségesen előállított, de 
ma már illegális anyag például az LSD, az amfetamin-származékok, 2011 januárja óta a 
mefedron stb. 
 

A mesterségesen előállított (szintetizált) pszichoaktív hatással is rendelkező anyagok 
másik része legális, és “a központi idegrendszer működésének befolyásolása” céljából történő, 
de nem rendeltetésszerű fogyasztása nem tilos. Ilyenek például egyes gyógyszerek 
(nyugtatók, altatók, antiepileptikumok, parkinson-betegség gyógykezelésére használt szerek 
stb.), vagy egyes tisztító, ragasztóanyagok, oldószerek stb.   
 

A mesterségesen előállított (szintetizált) pszichoaktív hatással is rendelkező, legális 
anyagok egy része olyan, a hétköznapok során használt vegyszer, amelynek “a központi 
idegrendszer működésének befolyásolása” céljából történő fogyasztása az adott anyag 
felhasználása szempontjából diszfunkcionális. (A felhasználás diszfunkcionalitása alatt jelen 
tanulmány keretei között azt értjük, hogy az adott anyagot nem azért szintetizálták, nem azért 
állítják elő, mert annak tudatmódosító hatása van, hanem más, például ipari célra.) Ilyen 
anyagok például a már említett a csavarlazítók, egyes tisztítószerek, ragasztók vagy 
öngyújtógázok. 
 

A mesterségesen előállított (szintetizált), pszichoaktív hatással (is) rendelkező és  
legális anyagok másik része az anyagok azon csoportja, amelyeket abból a célból 
szintetizálnak, illetve állítanak elő, hogy a keletkezett végterméket tudatmódosító hatásuk 
miatt használják az emberek. Az anyagok ez utóbbi csoportját nevezhetnénk tulajdonképpen 
dizájner drogoknak.  
 

Jelen kutatás során azonban „lazább” fogalommal dolgoztunk,  az „új9” pszichoaktív 
szerek kifejezés alatt a mesterségesen előállított (szintetizált), pszichoaktív hatással (is) 
rendelkező és e hatásuk miatt fogyasztott legális anyagokat értjük. 
 

Az empirikus vizsgálat során figyelemmel voltunk olyan természetes eredetű és legális 
pszichoaktív hatású anyagok fogyasztására is, mint például az ún. “herbálok”, illetve olyan 
mesterségesen előállított (szintetizált) anyagok fogyasztására, mint amilyen például a GBL, a 
“Gina”. (Ez utóbbi anyag nem is tekinthetőek dizájner drognak.) 
 

A továbbiakban tanulmányunk keretei között a legális dizájner drog kifejezés alatt a 
fentiek szerint meghatározott anyagok csoportjait értjük.  

                                                                                                                                                   
 
8 E szerek minél szélesebb körben való fogyasztása nonszensz módon még kívánatos is, mivel a hozzá 

kapcsolódó állami bevételek igen fontos szerepet játszanak, játszhatnak egy-egy ország költségvetésében. Az 
persze más kérdés, hogy e legális pszichoaktív szerek fogyasztásának eredményeként keletkezet károk 
társadalmi méretekben számolt költségei miként aránylanak e szerekhez kapcsolódó bevételekhez. 

9 Az idézőjelet az indokolja, hogy számos ilyen szer nem új. Magát a nagy sikerű mefedront is 20. század első 
felében szintetizálták. 
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A dizájner drogok megjelenéséről 

Az ún. dizájner drogok magyarországi megjelenését a kutatásba bevont interjúalanyok 
igen széles időtartományon belül határozták meg. Ebben a kérdésben – a dolog természetéből 
adódóan – elsősorban az illegális, illetve legális pszichoaktív szerek fogyasztói fogalmaztak 
meg differenciáltabb véleményeket. (A rendőrségeken dolgozó interjúalanyok a dizájner 
drogok magyarországi megjelenését inkább a 2000-es évek második felére, végére tették.) 
 

A dizájner drogok magyarországi megjelenése, még ha igen szűk körben is, de  2000 
körülre tehető. Egy szűk, a pszichoaktív szerek kínálatát illetően jól tájékozott, külföldi 
kapcsolatokkal is rendelkező, az interneten is megfelelő hatékonysággal tájékozódni képes 
fogyasztói csoportra jellemző e pszichoaktív szerek fogyasztása – vagyis a fogyasztók maguk 
keresték ezeket az új szereket. (1. sz. idézet)   
 

(1.) „Hát szerintem nagyon szűk körben már jó tíz évvel ezelőtt. Én gyakorlatilag 
amikor először akartam rendelgetni, akkor pont belefutottam a 2000 eleji nagy 
betiltásba, amikor az amerikai research chemicals shop-okat bezárták hirtelen. (…) 
Internetes csatornákon hallottam, nem hiszem, hogy máshol terjedt volna.” (fogyasztó - 
vendéglátós)  
 
Vannak olyanok is, akik úgy vélik, a legális dizájner drogokat dílerek hozták be a 

magyar piacra, hogy az általuk kínált szerek választékát bővítsék, illetve a tevékenységükkel 
járó kockázatokat mérsékeljék stb. (2. sz. idézet) 

 
(2.) „Az én megítélésem szerint először a dílerek hozták be  ezeket a szereket az 
országba. Gondolom, különböző külföldi túrák alkalmával ismerhették meg ezeket a 
szereket, és akkor ők hozták be az országba, mondván, hogy legális. Tehát egyszerűbb a 
hozzájutás, egyszerűbb a kereskedelme, a hatásmechanizmusa meg ugyanaz, mint a 
tiltott szereknek, a legtöbbnek legalábbis ugyanaz.” (fogyasztó) 
 
Egyes interjúkban megfogalmazott vélemények szerint Csehországban, Szlovákiában 

dolgozó vendégmunkások hozták be Magyarországra először ezeket a szereket, és az így 
megszerzett információk illetve tapasztalatok nyomán alakult ki lassan az érdeklődés a legális 
dizájner drogok iránt. 

 
A dizájner drogok fogyasztóinak többsége azonban 2009-ben, vagy az azt követő 

években hallott, illetve került kapcsolatba először ezekkel a szerekkel, közülük is sokan 
elsősorban a mefedronnal. (3 – 5 .sz. idézetek)  

 
(3.) „Ezekkel a szerekkel előbb találkozott az ember szerintem az utcákon, mint ahogy 
az interneten, vagy egyéb fórumokon értékesítve legyenek, főleg gondolok itt a 
mefedronra. A mefedronról, amikor először hallottam róla, csak úgy beszéltek róla, 
mint a csórók kólája. Budapesten már jó ideje az utcán van, piacon van és óriási teret 
hódított magának minimális idő alatt. (…) A mefedronról 2009 vége felé már hallani 
lehetett, ha jól emlékszem, és 2010-ben már abszolút piacelső volt.” (fogyasztó) 
 
(4.) „Két éve biztos, vagyis én azóta hallottam róla, vagy még korábban (ti. ekkor 
jelentek meg ezek a szerek) Magyarországon. Interneten, akárhol meg lehetett venni, és 
már egész fiatal gyerekek... Nincs korhoz kötve az interneten, az rendel, aki akar, 
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annyit, amennyit akar. Az internet, meg boldog-boldogtalan árult, a gyerekektől az 
idősebb emberekig...” (vendéglátóhely biztonsági őre)  
 
(5.) „Ezek a szerek (ti. a legális dizájner drogok), így a mefedron a piacon másfél-két 
éve lehet. Én 2010. augusztus vége felé ismertem meg (a mefedront).” (fogyasztó)  
 
A legális pszichoaktív szerek megjelenésével kapcsolatos információk megismerése sok 

fogyasztó esetében összekapcsolódik e szerek fogyasztásának megkezdésével is. (6 – 7. sz. 
idézetek) 

 
(6.) „Legelsőként ez a mefedron... én 2009-ben még 'atom antiként' találkoztam  
vele. Az is mefedron volt, csak barna színű volt, volt benne nyers ópium. Utána azt 
kivették, és volt fehérben. Én akkor ismertem meg.” (fogyasztó)  
 
(7.) „2010 májusában lehetett (ti. a mefedron megjelenése). Azért emlékszem ilyen jól, 
mert akkor szerveztem magunknak egy ilyen bulit, egy ilyen zártkörűt, és ott volt először 
a „Kati”. Akkor így bele is kóstoltunk, előtte még nem is hallottunk így róla. Akkor még 
elég húzós áron lehetett megszerezni, akkor még ilyen tízezer forintot is elkértek a 
mefedronért, ami aztán gyorsan le is ment három-négyezer forintra.” (fogyasztó)  

A legális dizájner drogok terjedésének jellemzői 

A legális dizájner drogok esetében Magyarország – legalábbis az utóbbi egy-két évet 
tekintve nagyon gyorsan követi a nemzetközi „trendeket”, az új szerek gyorsan megjelennek a 
magyar fogyasztók körében is. (8. sz. idézet) 

 
(8.) A világpiacon megjelenő új legális dizájner drogok „szerintem ide is elég gyorsan 
bejutnak. Például nem régen, pár hónappal ezelőtt hallottam németországi, meg más 
külföldi országokban, hogy milyen szerek vannak, és most hallottam, hogy már vannak 
olyanok, akik ezt használják itt Magyarországon. Szóval elég gyorsan bejut.” 
(fogyasztó)  

 
E szerek terjedése – különösen igaz ez a megállapítás a 2011. január 1. óta illegálisnak 

számító mefedronra – az országon belül is nagyon gyorsnak mondható. A szer megjelenése és 
a fogyasztók körének robbanásszerű bővülése között hetek, legfeljebb egy-két hónap telik 
csupán el10. (9 – 12. sz. idézetek) 

 
(9.) „A mefedronnak szerintem elég volt fél év, hogy országos szinten betörjön minden 
piacra. Gondolok, nyár, Balaton-part, gondolok Budapestre, nagyobb városokra, 
egyetemekre, szinte minden szórakozóipari egységbe.” (fogyasztó)  

 
(10.) „A Kati az piszok gyorsan elterjedt, gyorsan népszerű lett. Szerintem a 
népszerűségét annak is köszönhette, hogy legális volt. S mert úgymond legális volt, a 
dílereknél mindig volt, és úgy gondolom, hogy a fiatalok körében így nagyon gyorsan 
elterjedt.” (segítő szolgálat munkatársa)  

 
                                                
 
10 A megfogalmazott állítás elsősorban a mefedronra igaz. Az adatfelvétel lezárultáig még nem derült ki, hogy a 

mefedron betiltását követően mely szerek „robbannak”, illetve, hogy lesznek-e egyáltalán a mefedronhoz 
hasonló sikerességű dizájner drogok a magyar piacon. 
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(11.) „Nem csak a mefedron, de a többi szer is nagyon gyorsan, két-három hét alatt 
elterjed. Ha bejön valamilyen újdonság, annak nagyon gyorsan elmegy a híre, azt 
felkapják. Meg nyilván reklámozza is, aki el akarja adni. Nekünk is így volt az elején, 
hogy kóstolót adtak ingyen, és utána meg te mentél utána, már te kerested. Ez így 
működik: gyere, próbáld ki, újdonság, nem kell érte fizetni. És persze utána már te 
telefonálsz, hogy mennyit kérsz érte?” (fogyasztó)  
 
(12.) „Nagyon gyors. Kipróbálom, és másnap már mesélem, hogy milyen jó volt és nem 
is olyan drága, akkor tíz embernek már biztosan rögtön kell, főleg ha van nálam... és ez 
így megy, főleg a tinédzserek körében. Hogy egy buliban megkérdezi valaki, kérsz egy új 
cuccot? És ha jó, vesz többet is, és ez így megy.” (fogyasztó)  

A gyors terjedés okai 

A legális dizájner drogok terjedésének okaira vonatkozó kérdésünkre a vizsgálatba 
bevont személyek általában több tényezőt is említettek. Az egyik említett tényező e szerek 
könnyű beszerezhetősége volt. (A szerek gyors terjedését magyarázó okoknak a most 
következő bemutatásának sorrendje nem fontossági sorrend. A gyors terjedés okaiként 
megjelölt tényezők esetében ilyen fontossági sorrendet nem lehet felállítani.) 
 

A könnyű beszerezhetőségre utaló tartalmak több dimenzióját is kiemelik ennek a 
tényezőnek – mint például e szerek szórakozóhelyeken,  utcán történő alig leplezett, vagy 
teljesen nyílt  árusítását, az ismerősöktől és barátoktól való vásárlás lehetőségét, az interneten 
keresztül történő anonim elérhetőséget, az anonimitáshoz kapcsolódó diszkréciót, a 
beszerezhetőség kényelmét (házhoz szállítás, a fogyasztási szituációk színterein való azonnali 
vásárlás lehetősége). (Lásd pl. 2., 3., 4., 10., 13 – 17., 53. sz. idézetek.) 

Könnyű, anonim, diszkrét elérhetőség 

(13.) „Hát iszonyatosan könnyű volt beszerezni (ti. a mefedront), ott volt az internet, 
nagyon sokan árulták, nagyon sok ismerősöm is árulta, volt hogy én is belecsúsztam 
ilyen dologba (dílerkedésbe), igazából sokkal könnyebb volt hozzájutni, mint bármelyik 
másik szintetikus szerhez.” (fogyasztó)   
 
(14.) „Szinte bárhol, szinte minden utcasarkon... ha meg ott nem, akkor a postás házhoz 
szállítja, diszkréten fehér borítékba csomagolva.” (fogyasztó)  
 
(15.) „Ami nekem meglepő volt... az egri TESCO előtt 15-16 éves fiatal srácok állnak, 
és jönnek ki hasonló korú srácok az áruházból. És akkor azt mondják az ácsorgók a 
kijövőknek: De jó cuccod van, nekünk is van, nem érdekel? Ezek a varázsszavak, de 
mindez egy bevásárló központ előtt. A szórakozóhelyeken ugyanúgy megvannak azok a 
dílerek... mindenki tudja, hogy nála  lehet venni.” (KEF-csoportvezető) 

 
(16.) Az értékesítés „nyíltan zajlik. Hát amíg a mefedron nem volt betiltva, ott 
egymásnak a diszkóban nyíltan adogatták, mindenki előtt. Sőt aki nem is használja ezt 
az szert, az is tudta, na ez használja, ez nem használja, ez hozza, ez árulja. Mindenki tud 
mindenkiről mindent.” (vendéglátóhely biztonsági őre)  

 
(17.) Az értékesítés az illegális pszichoaktív szerek értékesítéséhez képest „szerintem 
sokkal nyíltabb volt, sokkal jobban fel merték vállalni, sokkal bátrabbak voltak, nem 
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kellett ezt a szert (pl. a mefedront) titkolni. És ugyanez a használatánál is. Nyilvános 
helyet is lehetett így nyíltan venni is, használni is.” (fogyasztó) 

 
A könnyű beszerezhetőséget nagymértékben támogatta az internetes vásárlás 

lehetősége. Az interneten történő könnyű vásárlás gyakran a „házhoz szállítás” kiegészítő 
szolgáltatásával, illetve a nagyobb tételben való vásárláshoz adott árkedvezménnyel társult. 
(18., 38., 53., 84., 86., 88., 95., 98. stb. sz. idézet) 

 
(18.) „Könnyen beszerezhető minden. Pl. a mefedron, amíg nem volt tiltólistás (…). 
Voltak ilyen nagyobb rendelő oldalak Pesten, meg egy két másik városban, és olyan 
ezerpárszáz forintért lehetett, és tíz gramm feletti mennyiséget ingyen házhoz 
szállítottak. Szóval aki többet rendelt, aztán továbbadta olyan háromfél-négyezerért, 
szóval nagyon jó haszon volt rajta, és mivel legális volt, nem volt ciki. Hozta a postás, 
és ennyi. (…) Én a kertvárosi részen vagyok ismerős. A kertvárosban is tényleg minden 
második ember ezt árulta, vagy ezt csinálta. Nem tudtál úgy végigmenni egy utcán, hogy 
ne tudjál vásárolni, vagy eladni – ha akarsz éppen. Nagyon sok ember benne van, főleg 
a fiatalkorúak.” (fogyasztó) 
 
A legális dizájner drogok könnyű beszerezhetőségére vonatkozó egyes interjú-

részletekben már utalnak az interjúalanyok arra is, hogy saját szerfogyasztásuk  finanszírozása 
érdekében eseti, vagy tartós jelleggel maguk is foglalkoztak e szerfélék értékesítésével is – 
lásd pl. a 13. sz. idézetet. (Ez a fajta, a saját fogyasztást finanszírozó „dílerkedés” egyúttal 
más fogyasztók számára e szerek egyszerű, könnyű és kényelmes elérhetőségét biztosította.).  

A szerfogyasztás divatja 

A legális dizájner drogok gyors erjedésének okai között szerepet játszik a divat 
követése, a trendivé válás szándéka. (19. sz. idézet.) 

 
(19.) „A divat, a trendiség – annak nagy hatása van. (…) Azzal, hogy valami legális, 
azzal van egy olyan kommunikáció, hogy az akkor biztonságos is.” (KEF csoportvezető)  
 
Sajátos módon erősítette ezt a „divatot” az a párhuzam, amely az intenzíven reklámozott 

gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, étrendkiegészítő termékek stb. esetében sugallt 
fogyasztásserkentő ideológiákkal vonható: csak egy szer kell, és minden jobb lesz, minden 
rendbe jön stb. (Lásd erről később az 59. sz. idézetet) 

A biztonságosság/veszélytelenség 

Ugyanebben (19.sz.) az interjú-részletben egy félmondatos utalásban megfogalmazódik 
egy további tényező – a szerek e csoportjának legalitása e szerek biztonságosságát, 
veszélytelenségét sugallja. Más interjúkban megfogalmazódtak ugyan kételyek e szerek 
biztonságosságát, veszélytelenségét illetően, de úgy tűnik, a fogyasztási szituációban 
uralkodó hangulatok, az esetleges pszichés függőség kialakulása háttérbe szorítja ezeket a 
felmerülő aggályokat. (20. sz. idézet) 

 
(20.) „Nekem az szerepet játszik, és egy időben ezért nem is akartam kipróbálni,  meg 
amikor kipróbáltam, akkor kitaláltuk, hogy két alkalommal és többet nem, mert ugye 
hallottuk, hogy ugye más szerről tudják már, hogy tíz év után mi történik veled, de ezek 
még annyira újak, hogy tényleg nem tudhatjuk, hogy akár öt hónap után agylágyulásba 
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halok meg. Szóval ez szerepet játszott az elején, de később már nem foglalkozik ezzel 
senki.” (fogyasztó)  
 
Ugyancsak a biztonságosság, a veszélytelenség érzetét erősíti az a fogyasztók körében 

eléggé elterjedt hiedelem is, hogy a dizájner drogok egy része – különösen a még mindig 
népszerű mefedron – nem túladagolható. (21. sz. idézet) 

 
(21.) „Hát a  legfontosabb, hogy a mefedron nem túladagolható kábítószer, abban az 
értelemben gondolom, hogy fizikai korlátja van szerintem a túladagolásnak. Elsősorban 
brutális mennyiségben fogyasztható, ellentétben egyéb tudatmódosító szerekkel” 
(fogyasztó)  

A kortárs,- illetve referenciacsoportok 

A legális dizájner drogok gyors terjedésében jelentős a szerepe a baráti, ismerősi, illetve 
kortárs csoportoknak, mint referencia csoportoknak, jelentős befolyással bíró kortárscsoport 
tagoknak, mint referenciaszemélyeknek. (pl. 12., 22., vagy az 34., 49.,52., stb. sz. idézeteket) 
 

(22.) „Ismerősöm felhívott, hogy ugye ki akarnám-e próbálni, én meg azt mondtam, 
hogy persze, találkoztunk. Igazából ő is úgy vette egy dílertől.” (fogyasztó) 

Kedvező ár, illetve ár-érték arány 

A legális dizájner drogok gyors terjedését magyarázhatja e szerek relatíve kedvező ára, 
a fogyasztók egy része által előnyösnek ítélt ár-érték arány, különösen, ha az adott legális szer 
gyakorlatilag az illegális szer szintetikus változata. (23. sz. idézet) 

 
Ez a relatíve kedvező ár11 nem csupán a „hagyományos”, vagyis az illegális 

pszichoaktív szerekhez képest kedvező, de a legális pszichoaktív szerek egyikéhez, az 
alkoholhoz képest is, és a hatását is kedvezőbben értékelik a fogyasztók. (24. sz. idézet) 
 

(23.) „Ezek a herbálok, az energy, a kristály, a herba ex, ez a herba fű, ezek nagyon 
gyorsan elterjedtek. Sokkal olcsóbb pl. a herbafű, mint a fű. Egy gramm fű az utcán 
2500, azt (a herbálfüvet) megrendelni 900 forint a neten és 10 grammtól lehet rendelni. 
Szóval harmadannyiba kerül, és jobb a hatása. Egy gramm két embernek elég egy 
hétvégére.” (fogyasztó)  
 
(24.) „Az ár kérdése... ha mondjuk én megveszek akármilyen szerből egy grammot, és 
életemben akkor próbálom ki először, akkor egy ilyen egy gramm egy ilyen ötfős 
társaságnak lazán jó egy estére, és ha ezt leosztjuk, akkor alapjában véve olcsóbb, mint 
egy korsó sör, viszont nagyobbat üt.” (segítő szolgálat munkatársa) 

                                                
 
11 Bár a dizájner drogok ár-érték aránya jó, ára abszolút értelemben is alacsonyabb számos illegális szer áránál, 

sokan nem tudják/nem akarják fogyasztásukat pénzzel finanszírozni. Egyes interjúkban elhangzott információk 
alapján körvonalazódott egy sajátos „zártkörű prostitúciós modell”. Ez azt jelenti, hogy a dizájner drogokat 
fogyasztó lányok esetenként szexuális szolgáltatásokkal fizetnek a szükséges szerek adagjaiért. E szolgáltatás 
azonban zárt körön belül marad, és ezt a modellt említő interjúalanyok nem is ítélik el az ilyen magatartást. Az 
ilyen típusú „viszont-szívesség” más esetekben sem lehetetlen: pl. egy értékesebbnek tartott ajándékért („jobb 
cucc“, MP3-lejátszó stb.) a megajándékozott is viszont-ajándékot ad. Tehát nem honorált szolgáltatásról van 
szó, hanem sokkal inkább „kedveskedésről” stb. (Ez utóbbi információ nem a mélyinterjúkból, hanem a kortárs 
csoport azon tagjaitól származik, akik a kutatási eredmények előadás keretében történő bemutatását követően 
reagáltak az előadásban elhangzottakra.) 



A dizájner drogok Magyarországon 
Fact Intézet, INDIT Közalapítvány 

 17 

A minőség 

A legális dizájner drogok ára mellett a gyors elterjedés fontos magyarázó oka ezeknek a 
szereknek a nagyfokú tisztasága, illetve az illegális szerek minőségének romlása. (Ez a 
tényező még akkor is fontos lehet, ha az interjúalanyok egy részének véleménye szerint a már 
illegális, de még mindig nagy népszerűségnek örvendő, és változatlanul könnyen 
beszerezhető mefedront12 is elkezdték „felütni”.) A legális dizájner drogok e szerek nagyobb 
tisztasága miatt sokak számára (fajlagosan) gazdaságosabb vételnek tűnnek, mint a 
„hagyományos” szerek. (23., 24., 25. sz. idézet.) 
 

(25.) „Szerintem az áruk, meg az, hogy ezek a szerek még tiszták. Mert a neten, ahol 
megrendelik, onnét tisztát kapnak. Ha vesz valaki speed-et, vagy teljesen illegális 
szereket, kokaint, heroint, minden – az már fel van ütve, és drágább is. Ez olcsóbb, 
hatásosabb is.” (fogyasztó) 
 
Külön is hangsúlyt adott az új, legális dizájner drogok esetében a szerek tisztaságának, a 

jó minőségnek az a tény, hogy az elmúlt években mind a hagyományos természetes (pl. 
kokain), mind a szintetikus  illegális szerek (pl. amfetamin-származékok) minősége a felütés 
miatt folyamatosan, esetenként az élvezhetetlenségig leromlott. Ebben a „piaci környezetben” 
az új szerek tisztasága önmagában is jelentős versenyelőnyt jelentett. (26. sz. idézet) 

 
(26.) „Viszonylag olcsó, az új szerek is ugyanabban az árban vannak, mint a Kati. (…) 
Az új szerek közül amit én használok, nekem az sokkal jobban tetszik, mint a Kati. 
Intravénás használata... a hatás az hihetetlen, na! Ilyennel még életemben nem 
találkoztam.(...) A minőség, a megbízhatóság ebből a szempontból – tudom, hogy mire 
számítsak, hogy mit fogok kapni. Itt nincs az, mint ami volt a speedekkel, hogy az egy 
lutri volt, hogy vagy beütik vagy nem, meg már nem tudom, hányadik kézen került 
hozzám. Sokszor volt, hogy ablakon kidobott pénz volt, mert egy kalap sz..r volt, ezzel 
meg még nem fordult elő soha. A minőség megbízhatósága, az is egy fontos szempont. 
Legalábbis nálam.” (fogyasztó) 

Megbízhatóság  

A megbízhatóságot – amely egyaránt vonatkozik a legális dizájner drogok minőségére, 
illetve a szállítás megbízhatóságára – több interjúalany hangsúlyozta. (A minőségre 
vonatkozóan lásd például a fenti, 25. és 26. sz. idézeteket.) 

A hatás 

A legális dizájner drogokkal kapcsolatban az interjúalanyok jelentős része kitért e 
szerek hatására, mint a gyors terjedés egyik fontos okára. Ezt a hatást többféleképpen 
közelítették meg. Az interjúk egy része e szerek kiváltotta kellemes érzést hangsúlyozta. (27., 
28., 29. sz. idézetek, illetve később a pl. a 33., a 77. és 78. sz. idézeteket) 

 
(27.) „Én 15 éve amfetamin-függő vagyok, intravénás, de megmondom őszintén, nekem 
a Kati nem tetszett intravénásan, de amik most vannak, azok igen.” (fogyasztó)  
 

                                                
 
12 A mefedron egyébként e szer betiltása, illetve a betiltást követő minőségromlás ellenére is referencia-szerként 

kezelhető, amelyhez más szerek hatásait mérik a fogyasztók. 
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(28.) „Használata során olyan pozitív élményekkel gazdagodnak az emberek, hogy 
kedvet kapnak hozzá, és bátran merik ajánlani másoknak, mások is kipróbálják, 
másoknak is tetszik és így tovább a végtelenségig. (…) És tényleg mindenki csupán a 
pozitív hatásairól beszél. ” (fogyasztó)  
 
(29.) „A legalitás az nem, az semmiképpen sem. Talán az, hogy olcsóbban adják őket. 
Szóval az ára... úgy az ára, hogy tegyük fel van a kokain, ami 15 ezerbe kerül, és annak 
a hatásával majdhogynem megegyezik (…) Olyan hatást vált ki, ami igazából 
leírhatatlan, olyan jó. Hirtelen olyan élményt adnak, ami után igazából egyből függesz 
tőle. Szerintem ez.” (fogyasztó) 
 
A legális dizájner drogok kiváltotta hatások érzékeltetése érdekében több fogyasztó más 

szerekkel való összehasonlítással élt. (Ezek az összehasonlítások egyúttal arra is utalnak, 
hogy sok fogyasztó esetében ezek a szerek kiválthatják az illegális pszichoaktív szereket.) 
(30., 31. sz. idézet)  

 
(30.) „Hát igazából, hogyha a kokaint meg a mefedront nézzük, igazából a mefedronnak 
hasonló hatása van, mint a kokainnak, csak igazából sokkal jobb. Az hogy a szer 
legális, igazából nem... például a mefedronnál így tök megragadja az embert, azonnal 
kell neki még. Nem hiszem, hogy azzal lenne összeköthető, hogy most ez legális vagy 
nem legális.” (fogyasztó) 
 
(31.) „Nekem van olyan ismerősöm, aki 20 éve heroint fogyaszt, És ez azt mondta, hogy 
ezt nyomja (ti. mefedront) már két éve. Mert ez sokkal jobb, nincs belőle gáz, nem is 
hiányzik neki semmi más, ez elég. Vénásan nyomja. Nagyon sokan vénásan nyomják ezt 
a szert már, a nagyon fiatalok közül is.” (biztonsági őr) 
 
Voltak interjúalanyok, akik e szerek hatásának árnyoldalait (pl. az elvonásszerű negatív 

élmények, érzések) is említették. A legális dizájner drogok esetében az egyes szerek – 
különösen negatív hatásaikat illetően – nem egyformán hatnak a fogyasztókra. Hogy kinél, 
illetve milyen mértékűek ezeknek az elvonásszerű tüneteknek a megjelenése, feltehetően 
jelentős mértékben függ az adott személy testi-lelki állapotától, biológiai adottságaitól stb. 
(32. sz. idézet) 

 
(32.) „Nagyon jókat mondtak a mefedronrol, azt mondták, hogy nagyon jó. De azt 
mondta az egyik referencia-kliensünk, hogy (most, hogy a mefedron már illegális szer 
lett) a metilon13 viszont tarolni fog,... (…), mert a mefedronnál, főleg az intravénás 
használatnál azért van egy minimális visszatartó erő, hogy nagyon gyorsan kiürül a 
szer, nagyon erősek az elvonásszerű tünetek, és elkezdenek szenvedni, emiatt aztán nem 
is nagyon terjedt el itt a városban, tudomásom szerint. Ez a szenvedés-nyomás azt 
mondják, az borzasztó nagy, és állítólag ez nincs meg a metilonnal.” (KEF-
csoportvezető) 

 
Ugyanezekkel a szerekkel kapcsolatban mások fogyasztók éppen azt emelték ki, hogy a 

pozitív hatások mellett nem érezték a „másnaposság” tüneteit. (33. sz. idézet) 
 

                                                
 
13 Metilon, methylone = 3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone, bk-MDMA, MDMC 
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(33.) „Az MP14 a speedhez hasonlítható, tehát az amfetaminhoz hasonlítható a 
legjobban, de amit ad, tehát az eleje, a flesh az százszor durvább, vagy jobb mint a 
speedé. Az összhatása az rövidebb, de adja azt, mint a speed, viszont a hozadéka az 
sokkal jobb, tehát nincsenek másnap azok a fájdalmak, azok a fizikai meg mentális 
rosszullétek.” (fogyasztó)  
 
A legális dizájner drogok esetében e szerek egy további funkciója is megfogalmazódott 

az interjúk során: némelyik stimuláló, teljesítményfokozó hatást vált ki. (34. sz. idézet) 
 
(34.) „Nekem a szintetikusok konkrétan azért jöttek be, mert felpörgettek. Jobb volt a 
teljesítményem az egyetem terén, mit tudom én... tehát jól ment, úgy éreztem, hogy segít. 
A kávé az kevés volt. Az ismeretségi körömben is ugyanez volt, hogy (ti. a szer mellett) 
kevesebb alvásigény, több mindent tudunk csinálni egy nap alatt. Igazából negatív 
hatása akkor még nem volt, tehát az elején elvonási tünetek nem voltak, csak pozitív volt 
róla.” (fogyasztó)  

A legalitás 

A legalitásnak a nem tiltott dizájner drogok terjedésében betöltött szerepét illetően 
megoszlott az interjúalanyok véleménye. Voltak, akik úgy vélekedtek, hogy e szerek legális 
volta nagymértékben magyarázza gyors terjedésüket, mivel olyanok is e szerek 
kipróbálásához, illetve használatához folyamodtak, akiket az illegális szerek fogyasztásától a 
jogi kockázatok visszatartottak. (35., 36. sz. illetve korábbi idézetek) 

 
(35.) „Hát egyértelműen a büntetőjogi felelősség alól való mentesség, hogy úgy 
próbálhattak ki számukra úgymond újdonságot, hogy nem állt fent a veszélye annak, 
hogy mondjuk őt emiatt letartóztatják, vagy elkobozzák tőle a szert vagy bármi egyéb... 
Meg hát nyilvánvaló, hogy bárki hozzájuthat”. (fogyasztó) 

 
(36.) „A fogyasztás nyíltabban megy, már nem kell rejtőzködni, nem kell attól félni, 
hogy valaki felnyom, nem kell attól félni, hogy ebből bajom lesz.” (segítő szervezet 
munkatársa)  

 
Mások véleménye szerint – a legális dizájner drogok funkcióiból, a fogyasztás 

jellegéből adódóan, vagy a gyorsan kialakuló pszichés függés eredményeképpen a legalitás 
nem számít. (37. sz., illetve korábban pl. a 29. és 30. számú idézetek) 

 
(37.) „(A jogi kockázatok hiánya) szerintem abszolút nem számít. Nem, mert ha valaki 
elmegy diszkóba (…) ott van ellenőrzés. Saját magamon tapasztaltam, ott ha van ilyen 
rendőri ellenőrzés, és belevilágítanak a szembe, és gyanús, ugyanúgy beviszik, 
ugyanúgy kihallgatják... szóval semmivel se lesz se előrébb, se hátrább az a valaki, aki 
ezt (ti. a legális dizájner drogok valamelyikét) használja, mint az, aki úgymond illegális 
szert használ. Ráadásul ezekben is van szerintem is, meg mások szerint is illegális cucc 
is belekeverve. És ha egy tesztet csinálnak rajta, ezeket a belekevert cuccokat úgyis 
kimutatják. Szóval szerintem az árak, a könnyű hozzájuthatóság, meg hogy egy adagból 
tovább elég.” (fogyasztó) 
 

                                                
 
14 Helyesen MD, azaz MDPV - methylenedioxypyrovalerone 
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A most idézett interjúban – de más interjúkban is – a fogyasztó megfogalmaz egy más 
szempontból, nem csupán a legalitás szempontjából értékelhető tényt – a legális dizájner 
drogok esetében gyakran nem tudják a fogyasztók, a vásárolt/fogyasztott szer voltaképpen mit 
is tartalmaz.  

Nem szándékolt kommunikációs hatások 

A legális dizájner drogok gyors terjedésében néhány interjúalany a 
tömegkommunikációs eszközök szerepét is hangsúlyozta. Véleményük szerint e szerek 
terjedését a média az erre irányuló kommunikációs szándékok hiánya ellenére is elősegítette 
azzal, hogy például bűnügyi, vagy bulvárhírként, esetleg szakértőkre hivatkozva írtak e 
szerekről15. (38. sz. idézet) 

 
(38.) „A terjedés intenzitása... hát először inkább csak kezdte leváltani az illegális 
szereket, viszont én abban látom a nagy hibát, hogy a média nagyon felfújta az egyes 
túladagolásos eseteket és ebből olyan szintű tömeges fogyasztás lett, hisz' a média 
jóformán felhívta az emberek figyelmét, hogy itt van ez a szer, ugyanaz a 
hatásmechanizmusa, mint a tiltott szereknek, viszont nem büntethető (a fogyasztása), 
viszont könnyen beszerezhető és kereskedelmi forgalomban is megvásárolható akár.” 
(segítő szolgálat munkatársa)  
 
Amint az a fenti interjúrészletből is kiderül, a sajtónak a dizájner drogokkal foglalkozó 

cikkeiből sokak számára az a mellékesnek szánt információ hordozott tényleges 
jelentéstartalmat, hogy az adott szer könnyen elérhető, használata nem illegális, a fogyasztás 
tehát nem büntethető. 

A legális dizájner drogok megjelenésének hatása a magyar 
kábítószerpiacra – a piac „összetétele”, a szerek közötti arányok változásai 

A legális dizájner drogok megjelenésének hatása a hazai kábítószerpiacra nem vitatható, 
e hatás – ha azt a fogyasztás, a fogyasztók oldaláról nézzük – jellegéről, illetve mértékéről 
azonban már eltérő véleményeket fogalmaztak meg az interjúk alanyai. Az egyes vélemények 
tartalmát alapul véve ez a hatás több következménnyel is járt. 

 
Az interjúalanyok közül sokan úgy vélték, hogy a legális dizájner drogok 

megjelenésének eredményeként lényegesen megváltozott az illegális pszichoaktív szerek 
piaca, egyes, korábban nagy népszerűségnek örvendő, általánosan használt illegális szerek 
vagy teljesen eltűntek a piacról, beszerezhetőségük lehetetlenné, esetleg nagyon bonyolulttá, 
nehézkessé vált, vagy fogyasztásuk jelentős mértékben csökkent.  

 
E vélemények szerint ez a tendencia különösen a speed, illetve az amfetamin-

származékok esetében érzékelhető. A tendencia megfogalmazása mellett sokan magyarázatot 
is fűztek véleményükhöz: maga a legalitás, a kedvezőbb árak, a legális dizájner drogok jobb 
minősége, a hatásból adódó helyettesítő-képessége, illetve a korábban megismert szereknél 
jobbnak, intenzívebbnek értékelt hatások stb. eredményezték ezeket a  változásokat. (39 – 47. 
sz. idézetek) 

 

                                                
 
15 A legális dizájner drogokkal kapcsolatos sajtó elemzését lásd külön fejezetben. 
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(39.) A legális drogok megjelenése „elnyomta (ti. a hagyományos szereket). Én ahogy 
beszélgetek a diszkóba fiatalokkal, ha mondjuk speedet akarnának venni, nem is 
tudnának, egyszerűen annyira ritka lett, mindenkinél ez van.” (vendéglátóhely 
biztonsági őre)  

 
(40.) „Olyan szinten okozott, hogy az ilyen amfetamin-származékok, tehát kifejezetten a 
speed, meg ezekre gondolok, hogy azok idézőjelben fogalmazva megszűntek létezni a 
magyar piacon (…),  és ezek a szerek váltották fel.” (segítő szolgálat munkatársa) 
 
(41.) „Én azt gondolom, igen, biztosan. Az én ismeretségi körömben az MD az sikert 
arat. Azt gondolom, hogy a speed az visszaszorult, meg állítólag a Kati miatt a kokain 
is. Elsősorban az árak miatt, a hasonlóságok, már a hatások hasonlósága miatt. Azt 
gondolom, hogy azok a régi klasszikus kábítószerek, értem ez alatt az amfetaminokat, a 
kokaint, ezek úgy háttérbe szorultak. Az extasy például minthogyha így el is tűnt volna.” 
(fogyasztó) 
 
(42.) „Igen, van változás. Mert most, hétköznap reggel akarok speedet szerezni, 
leghamarabb délutánra tudok szerezni. De mefedront, vagy ezt a herbált most, egy 
telefon, és van. Szóval ezek most jobban előtérbe kerültek, mint az extasy, a speed, az 
LSD vagy ilyesmi, mert ezeket (ti. Az utóbb felsoroltakat) több emberen keresztül tudod 
megszerezni, ezek (ti. a legális dizájner drogok, illetve a mefedron) meg egyből vannak, 
és tiszták.” (fogyasztó)  
 
(43.) „Hát szerintem (a hagyományos kábítószerek) háttérbe szorultak, mert ezek az új 
legális drogok, ezek sokkal másabb érzést adnak az embernek. (…) Az ismerőseim 
körében is van erre (a szerváltásra) példa.” (fogyasztó) 
 
(44.) A legális szerek esetében a legalitás ténye azt eredményezte, hogy „a többi szer 
inkább háttérbe szorult, mert akik ezeket inkább ilyen húzósabb dolognak gondolták, 
azok inkább átálltak erre, és inkább rajta maradtak, inkább mint a tiltott 
kábítószereken.” (fogyasztó)  
 
(45.) A legális dizájner drogok megjelenése „átrendezte a piacot, igen. Mindenki ezt (ti. 
a legális szereket) nyomja. Mindenki úgy van vele, hogy legális, nincs érte semmi (ti. 
büntetés), árulják is, fogyasztják is – mindenki. (…) Olcsó, és a legjobb, mindenki azt 
mondja, a legjobb. Divat lett például ez a mefedron, a Kati, Katica... Ahány ember, 
annyi nevet mond rá, de hát végül ugyanaz, ez a mefedron. ” (vendéglátóhely biztonsági 
őre)  
 
(46) A mefedron „(...) úgy gondolom, hogy tényleg valahol egy helyettesítő drog, mivel 
szinte mindent képes helyettesíteni, és valóban függőséget okoz.” (fogyasztó) 
 
Az interjúalanyok másik része úgy vélte, a legális dizájner drogok megjelenése inkább 

csak szélesítette a szerek választékát. A huzamosabb ideje (elsősorban illegális) szert 
használók esetében a legális dizájner drogok a másodlagos szer szerepét töltik be. (47. sz. 
idézet) 

 
(47.) A dizájner drogok, elsősorban a mefedron megjelenésével – a hagyományosan 
piacon lévő szerek megmaradása mellett „bővült a kínálat. Azt látom, hogy ugyan jó pár 
amfetamin-használó átállt, vagy másodszerként használják. Domináns első szerként 
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nagyon kevés esetben találkoztunk (pl. a mefedronnal). Az ópiátosainknak is körülbelül 
olyan tíz százaléka az, aki mint másodlagos szert ezt fölvette. Szóval inkább bővült a 
választék, mint leváltódtak volna a régi classic szerek.” (KEF-csoportvezető) 

A fogyasztók tájékozódási szokásairól 

A legális dizájner drogok megjelenéséről, elérhetőségéről, illetve a fogyasztással és a 
hatásokkal kapcsolatos információkról e szerek fogyasztói három forrásból tájékozódnak. E 
tájékozódási források súlya fogyasztónként változik.  

 
E három tájékozódási forrás az ismerősök (kortárs/referencia-csoportok tagjainak) köre, 

a szerek értékesítői (pl. a dílerek), illetve az internet. A 48. sz. idézet egy területi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban tevékenykedő szakember e kérdésre adott összegző 
véleményét tükrözi.  

 
(48.) „Az internet az egy nagy információ-forrás, és persze a fogyasztók egymástól, ez a 
szájról-szájra terjedő történet. Aztán persze az is, hogy van egy megbízható dílerem, az 
ajánlott nekem egy ilyen dolgot... Ezt én is látom klienseknél, hogy ő egy jó fazon, 
őbenne meg lehet bízni, őnála mindig jó cucc van, nem szokott átverni. Szóval itt is 
ugyanúgy van, mint a fogorvosnál, vagy az autószerelőnél. Adott esetben bármennyire 
illegál a buli, ezek ilyen bizalmi játékok is. Rangsorban első a többi fogyasztó, aztán a 
díler, majd az internet, ez a véleményem.” (KEF-csoportvezető)  
 
A legális dizájner-drogokkal (de az illegális pszichoaktív szerekkel is) kapcsolatos 

információforrások közül, a már idézett szakemberhez hasonlóan sokan az ismerősök, a 
kortárs-, illetve referencia-csoport tagjait említik, mint fontos tájékozódási forrást. Mind a 
következő idézetek tartalmából is látható, az egyes források kiegészítik egymást. Az 
ismerősök gyakran saját tapasztalataik mellett más forrásokból, például az internetről 
származó ismereteiket is közvetítik. (49., 50. sz. idézetek, illetve korábban pl. a 11., 12., 22., 
28. sz. idézeteket) 

 
(49.) „Én úgy jutottam ehhez hozzá, hogy egy ismerősöm szólt nekem, hogy ki akarom-e 
próbálni, mert előtte már csináltam mást is, és én meg igent mondtam rá. Szóval így, 
ismerősön keresztül... Máshonnét még nem hallottam akkor róla.” (fogyasztó) 
 
(50.) „Általában közeli ismerősök, akik ezzel jobban foglalkoznak, azok mondják. 
Nekem is így az  ismerőseim közül... volt, aki már előre mondta, hogy mi lesz. Angol 
vagy amerikai honlapokon már így előre lehet látni, hogy mi az, ami már megy Nyugat-
Európában. És ugye az már csak hetek, vagy egy hónap kérdése, mire ezek ide is el 
fognak érni. Szóval az internet is...” (fogyasztó)  
 
A tájékozódási forrásokat illetően vannak, akik úgy vélik, hogy az új legális dizájner 

drogokkal kapcsolatos információk terjesztésében esetenként jelentős szerepe van a 
dílereknek/értékesítőknek, mások véleménye szerint a dílerek ellenérdekeltek az információk 
továbbadásában, mivel az információk megosztása saját piaci lehetőségeiket rontja. (51., 52. 
sz. idézetek) 

 
(51.) „A fogyasztók (t.i. a dizájner drogok fogyasztói) azok már használtak előtte is 
valamit, így a dílereik is biztosan tudnak ezekről az új szerekről, és gondolom onnan is, 
meg az internetről is (kapnak információkat). (fogyasztó) 
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(52.) „Általában különböző baráti társaságokban. Hogyha valaki már próbált valamit, 
az így öt perc alatt elterjed, főleg hogyha legális, akkor talán már egyből az e-mail 
címét is meg tudja adni a terjesztőnek, és akkor innentől már egyszerű a dolog, innentől 
már ilyen szájhagyomány útján terjednek az információk. A terjesztőket nem gondolom, 
hogy nagyon nagy szerepük lenne, mert a terjesztő az mindegyik a saját pénzét védi. 
Mert ha nekem van egy jól menő üzletem, akár legális, akár illegális, akkor nem 
feltétlenül adnám ki az információkat, hogy hol szerzem be. Ha tőlem vásárolnak, busás 
haszonnal el tudom adni, ez az én érdekem.” (segítő szolgálat munkatársa) 
 
Az internet ugyancsak fontos információs forrás a legális dizájner drogokkal 

kapcsolatos kérdéseket illetően. Ezek az információk gyakran a beszerzéssel, illetve a 
beszerzéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. futárszolgálat, házhoz szállítás, 
nyitvatartás stb.) is összefüggenek, és nem csupán a szerekkel, azok fogyasztására vonatkozó 
szabályokkal, a hatásokkal kapcsolatosak. (53. sz. idézet, illetve korábban az 1., 4., 18., 48., 
50. sz. idézeteket) 

 
(53.) „Nekem a legtöbb számom a netről volt meg, szóval akiktől kaptuk cuccot. Egyből 
hozták ki autóval. Azzal is hirdették magukat, hogy 0-24 a szállítási időszak, tehát 
bármikor tudtuk hívni, megvolt az ár is, már jöttek is.” (fogyasztó)  
 
Az internet arra is alkalmas, hogy a fogyasztók a szerekkel, a beszerzési forrásokkal stb. 

kapcsolatos tapasztalataikat másokkal megosszák, így nem csupán a személyes 
kommunikáció, de a virtuális közösségek tagjainak egymás közötti kommunikációja is 
jelentős információs forrássá lép elő. (54. sz. interjú, illetve jelen tanulmány blogokkal, 
fórumokkal foglalkozó fejezete) 

 
(54.) „Az internet. Ott, ahol ilyeneket árulnak, ott általában nagyon sok a hozzászólás, 
vegye - ne vegye, jó - nem jó, fel van ütve - nincs felütve. Nagyon sok az információ. 
Meg a beszélgetések. ”(vendéglátóhely biztonsági őre) 

 
Az internet szerepének vizsgálata során külön is érdemes szólni a blogokról, amelyek 

voltaképpen önsegítő csoportként is felfoghatóak – olyan információk megosztását teszik 
lehetővé, amelyeket a dizájner drogok fogyasztói más módon nem tudnak megszerezni, és 
amelyek legalább minimális védelmet jelentenek a fogyasztás legsúlyosabb kockázatait 
illetően. 

A fogyasztók 

A legális dizájner drogok magyarországi megjelenése sokak szerint a szerfogyasztók 
körének jelentős bővülését eredményezte, más, a kutatásba bevont válaszadók szerint inkább 
a korábban is szerfogyasztók fogyasztási szokásai változtak, a használók bővülése nem igazán 
jellemző.  

 
Egyes, e területen dolgozó szakemberek véleménye szerint, ha esetleg még nem 

következett volna be a fogyasztók körének bővülése, az előbb-utóbb be fog következni. (55. 
sz. idézet) 

 
A legális dizájner drogok megjelenése azonban nem csak új fogyasztókat hozott, hanem 

korábbi, tiszta fogyasztók visszaesését is eredményezte. (Ugyancsak a 55. sz. idézetben) 
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(55.) „Jelentett új fogyasztókat, de találkoztunk nagyon sok visszatérő régi fogyasztóval, 
aki mondjuk már egyszer rendberakta az életét. De hát ezek a szerek valami újak, 
érdekesek, és akkor elkapta egy fél érvre a gépszíj megint. (…) Azt gondolom, ha még 
nem rendeződött át a helyzet (a fogyasztókat tekintve), akkor át fogja rendezni. Főleg 
ha még pozitívabb tulajdonságokkal jönnek ki ezek az új szerek. És ha mondjuk kisebb 
elvonási tünetekkel járó szerek jönnek, akkor egész biztosan. Azt szoktuk mondani, hogy 
a heroin az már majdnem „old school”-retro kábítószerként működik.” (KEF-
csoportvezető) 
 
A vizsgálat során megkérdezett személyek jelentős része úgy vélte, hogy a legális 

dizájner drogok megjelenésével a szerfogyasztót életkora egyre alacsonyabbá vált, vagyis a 
fiatalabbak belépésével a legális dizájner drogok terjedése szükségképpen a fogyasztók 
körének bővülését eredményezte. (56. sz. idézet, illetve később, a fogyasztók jellemzése) 

 
(56.) „A fogyasztók köre... szerintem nagyon széles. Az egészen fiatalok, tehát a 
tizenévesektől kezdve, meg akiket én is ismerek, akik már nagyon-nagyon régóta rajta 
vannak, a 30-40 évesek is.” (fogyasztó)  
 
Mint más kérdések esetében is, akadnak olyanok, akik úgy vélik, a legális dizájner 

drogok megjelenése önmagában nem gyakorolt jelentőst hatást a szerfogyasztók körének 
alakulására – azokra hatott inkább, akik már korábban is használtak kábítószereket. (57. sz. 
idézet) 

 
(57.) „Akiket én ismerek, azok korábban is szerhasználók voltak. Csak ezekhez a 
szerekhez könnyebb hozzájutni, nem kell egy napot vagy két napot várni, hogy szerezzen 
speedet, ex-et, vagy valamit, hanem hamarabb jut hozzá. Szóval ugyanúgy 
szerhasználók használják... szóval ez nem úgy megy, hogy valaki nézi a netet, hú ez 
legális, és is kipróbálom. Nem. Akiket én ismerek, azok előtte is használók voltak. És 
nem az illegális szerek pótlására, hanem egy új élmény miatt. Ezt is kipróbálja, hogy 
mégis milyen.” (fogyasztó) 

A legális dizájner drogok fogyasztóinak tipologizálhatósága  

A legális dizájner drogok fogyasztási mintázatának leírása során fontos kérdés e szerek 
fogyasztóinak „tipologizálása” az egyes fogyasztói csoportok lehatárolása.  

 
A vizsgálatba bevont személyek egy része szerint, tapasztalataik alapján nincsenek 

olyan dimenziók, amelyek mentén a legális dizájner drogok fogyasztói tipologizálhatóak 
volnának – „mindenki” fogyasztja e szereket. (58. sz. idézet) 

 
(58.) „A fogyasztók nem tipizálhatóak. Mindenki, szegény, gazdag.. Mindenki.” 
(vendéglátóhely biztonsági őre)  
 
A tipologizálhatóságot kizárja az a „sajátos fogyasztói kultúra”, amely mindennapi 

életünket is befolyásolja, vagyis a legális dizájner drogok fogyasztói is ugyanazon motivációk 
alapján fogyasztják e szereket, mint mások a jól  reklámozott hétköznapi fogyasztási javakat: 
e javak fogyasztása eredményeként „mások”, „többek”, „alkalmasabbak” leszünk. (59. sz. 
idézet)  
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(59.) „Az új szereknek (a dizájner drogoknak) nincsenek típusfogyasztói. Inkább azt 
mondanám, hogy nálunk most egy sajátos fogyasztói kultúra van... bekapom a tévében 
reklámozott vitamint, és extra dolgokra leszek képes. Van egy ilyen sugalmazása a 
fogyasztásnak. Így van ez a szerekkel is. Ezek modellek.” (KEF-csoportvezető) 
 
Főleg a legfiatalabb interjúalanyok véleménye szerint a legális dizájner drogok 

fogyasztóinak tipologizálására alkalmas e szerek fogyasztói csoportjainak szubkultúrákba 
való besorolása, például a zenei ízlés alapján. (60. sz. idézet) 

 
(60.) A legális pszichoaktív szerek fogyasztása „a zenével nagyon összefügg. Életkor 
szerint általában a 15-17-18 évesek, meg a felnőttek közül is, akik az ilyen minimálzenét 
hallgatják, azoknál elterjedtebb. Ezek a szerek direkt az ilyen pörgő zenékhez vannak 
kitalálva. Szóval, aki kicsi kora óta ilyen zenét hallgat, az úgyis legalább egyszer ki 
fogja próbálni. Az elején még buliba próbáljuk ki a hely meg a zene miatt, de utána a 
függés miatt  otthon egyedül, ott is a zene megy. De inkább társaságban.” (fogyasztó)  
 
Akadtak az interjúalanyok között olyanok is, akik az egyes fogyasztókra jellemző 

habitus elemei alapján tartották leírhatónak a dizájner drogok fogyasztóit. Van, aki azért 
fogyasztja e szereket, mert „pörgősebb”, bevállalósabb. (61. sz. idézet) Mások azért 
fogyasztják, hogy ilyenekké váljanak (lásd korábban pl. a 34. sz. idézetet). 

 
(61.) „Úgy vettem észre, hogy ezeket a szintetikus drogokat a pörgősebb, a 
bevállalósabb emberek fogyasztják leginkább, meg akik ilyen bulizósak. Ezeknél a 
hagyományos szereknél, mint például a fű, azt meg inkább az, aki csinálja is, meg nem 
is. (…) Nálam például a heroin meg a kokain azt jelentette, hogy az már nagyon gáz, az 
már nagyon ilyen végső stádium.” (fogyasztó)  
 
Ugyancsak a habitusra utal az az interjúalany is, aki a legális dizájner drogok 

fogyasztóit úgy határozza meg, mint olyan kísérletező fiatalok csoportját, akik számára e szer 
a bulikhoz szolgál kiegészítőként. A másik csoport esetében a legális dizájner drogokat 
kiegészítő kiegészítő, másodlagos szerek. (62. sz. idézet) 

 
(62.) „Ha a mefedronról beszélünk, akkor két típusú használatot figyelhettünk meg itt a 
városban. Egy: a kísérletező, bulit kiegészítő fiatal, ez a csoport főleg orrban használja, 
illetve a másodlagos szerként használók, ópiát-használók, amfetamin-használók: már 
eleve van egy szerhasználat az ő életükben, csak ez mintegy új alternatívaként jön be 
nekik.” (KEF-csoportvezető)  
 
Az interjúalanyok közül sokan a fogyasztók egyre alacsonyabb életkorát, valamint az 

életkortól függetlenül azt emelik ki, hogy a legális dizájner drogok sokak számára a 
szerfogyasztó karrier kezdetét is jelentik. (pl. 63. sz. idézet) 

 
(63.) „A fogyasztói kör? Lement az egyre fiatalabb korcsoportokhoz, tehát már ilyen 13-
14 éves gyerekek már lazán próbálnak különböző legális dolgokat. Korosztályonként 
egyébként változik, legalábbis az én meglátásom szerint. Az ilyen 13-14 éves gyerekek 
még az ilyen 'smoke', meg az ilyen jellegű füstölő dolgokat próbálgatják, és utána az 
életkorral változik. A fontosabb az életkor, és az, hogy kinek milyen a háttere, az nem 
annyira fontos.” (segítő szervezet munkatársa)  
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Az interjúkban elhangzó életkor-meghatározások tartalmát tekintve különösen 
figyelemre méltóak azok az utalások, amelyek a fiatalkorú szerhasználókra vonatkoztak. Több 
interjúban is megfogalmazták ugyanis a megkérdezettek, hogy a dizájner drogok fogyasztása 
már a gyermekkorúak, a 13 – 14 évesek körében is megfigyelhető jelenség. (Lásd pl. az 63., 
64., 65. sz. idézeteket)  

 
(64.) „Az a baj, hogy nagyon sok a fiatal. Most fiatalban gondolok ilyen 14 évest, 13 
évest (...). Szerintem egy iskolának a 80 százaléka biztos hogy ebből szedett, vagy szedi 
folyamatosan. (…) Sajnos, nem csak azok, akik korábban drogoztak, azok nyomják, 
hanem akik soha életükben korábban nem. Hát olyan emberek, akiket én ismerek 
személy szerint, ahol dolgozom, és csodálkozok rajta, hogy ők drogoznak. Mert amikor 
régebben is (…) nagy sláger volt a drog, olyan öt-hat éve nagyon ment, ezek az emberek 
akkor soha ki nem próbálták volna, irtóztak tőle, most azok is ugyanúgy nyomják ezt a 
mefedront.” (vendéglátóhely biztonsági őre) 
 
A dizájner drogok – az életkor dimenziójában tekintve a fogyasztás kérdését – 

egyetemes drogok, ilyen vélemény is megfogalmazódott az interjúk során. A szereket 
korábban nem fogyasztók éppen úgy használják, mint a korábban illegális drogokat 
fogyasztók, e szerekkel kapcsolatban sokaknál már nem működnek azok a gátló 
beállítódások, amelyek számos fogyasztót korábban visszatartott a negatív megítélésű 
illegális drogok fogyasztásától. (65. sz. idézet) 

 
(65.) „A mefedron kapcsán azt vettem észre, hogy az idősebb korosztály is eléggé benne 
van, azok, akik már évek, vagy évtizedek óta használnak szereket, meg ez a fiatalokra is 
jellemző, a 13-14 évesekre is akár. És ugyanazt a hatást (ti. a következmény) érik el, 
mint akár egy x ideje használó heroinfüggő. Úgy vettem észre, hogy ezek a szerek (ti. a 
legális pszichoaktív szerek) sokkal inkább elfogadottak, mint a régebbi szerek, például 
a heroin, azoktól sokan ódzkodnak, ezektől inkább nem.” (fogyasztó) 

A fogyasztási alkalmak jellegzetességei 

A legális dizájner drogokat az interjúalanyok többsége elsősorban partidrognak tartja, 
sokak számára azonban ezeknek a szereknek fogyasztása nem kapcsolható egy-egy tipikus  
alkalomhoz. A fogyasztás közösségi jellegét azonban ezeknek az eseteknek a többségében is 
megragadhatónak tartják az interjúalanyok.  

 
Egy szakértő a következő tipologizálást alkalmazta: (66. sz. idézet) 
 
(66.) „Kétfélét (fogyasztási helyzetet) figyelhetünk meg. Amiről már beszéltem, a 
közösségi használat, ez a vén heroinistáknál van egy lakás, ahol közösen fogyasztanak, 
de ez egy alkalom, egy  társas, rituálés történet, illetve ott van a másik, maga a parti, 
ahol a szer a szórakozás kiegészítése. Itt nem a depresszióból fölfele, hanem a még jobb 
legyen az, ami van típusú történet. De igazából nagyon rövid idő telt még csak el, így 
nem futotta ki magát a dolog...” (KEF-csoportvezető) 
 
Sok interjúalany úgy véli, nem az alkalom, inkább a hangulat oldaláról közelíthető a 

dizájner drogok fogyasztásának a kérdése. (67. sz. idézet) 
 
(67.) „Tipikus fogyasztási alkalom? Szerintem bármilyen alkalom jó arra, hogy 
betépjek. Először mindig úgy indul egy ilyen karrier, hogy elmegyek buliba, a sör már 
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nem elég, vagy az már nem dob fel, látom a barátomat, hogy az mennyivel jobban érzi 
magát és akkor így kialakul, hogy vagy elmegyünk buliba, vagy pedig ha nincs pénzünk, 
akkor leülünk valahova egy parkba, vagy valahova zenét hallgatni és akkor úgy 
ellazítjuk magunkat.” (fogyasztó)  
 
Külön csoportba sorolható azoknak az interjúalanyoknak (fogyasztóknak) a véleménye, 

akik magukat már függő, vagy legalábbis rendszeres/rutinos kábítószer-fogyasztónak tartják, 
és szokásaikat legfeljebb egy szűk körön belül kívánják láthatóvá tenni. (68., 69. sz. idézet) 

 
(68.) „Hát én függő vagyok, akkor használom, amikor van, amikor van rá pénzem. (…) 
De azt gondolom, a fiatalok körében elsősorban partidrogként lehet ezeket így szóba 
hozni. De az ismerőseim körében nem arról szól, hogy partidrog.” (fogyasztó)  
 
(69.) „Én nem szeretek buliban, meg sok ember között... (ti. szert fogyasztani). 
Ne tudják ezt sokan, én azon már rég túl vagyok.” (fogyasztó)  
 
Az interjúk tartalmában kirajzolódik egy olyan tendencia is, amely arra utal, hogy e 

szerek fogyasztása már nem csupán a szórakozáshoz (pörgés) kapcsolódik, de jelen van a 
fogyasztók számára olyan hétköznapiként értelmeződő tevékenységek során is, mint pl. az 
iskola. (70. és 71. sz. idézetek) 

 
(70.) „Diszkók, szórakozóhelyek, iskolák... De a legtöbben inkább hétvégén nyomják.” 
(vendéglátóhely biztonsági őre)  
 
(71.) „Hát én például az elején leginkább a füvet azt csak az iskolába, meg leginkább 
csak így alapból használtam, hogy a gátlásomat feloldja. A bulizáshoz, vagy amikor 
délutánonként elmentem valahova, vagy ha rossz kedvem volt, akkor használtam inkább 
ilyen szintetikus drogokat. De egy idő után igazából mindegy volt, teljesen mindegy volt, 
csak így legyen valami.” (fogyasztó)  

 
A 71. sz. idézetben a fogyasztásnak egy újabb aspektusa is megjelenik, az alkalomhoz 

illő szer: más szer kell, ha a fogyasztó iskolába vagy dolgozni indul, más, ha rossz a 
hangulata, más szer kell, ha társaságba, vagy bulizni megy.  
 

Az „új szerek” azonban természetesen elsősorban partidrogok, társas-baráti 
összejövetelek szerei. Ez azt jelenti, hogy főleg a fiatalok körében jellemző partizás (diszkóba 
járás stb.) mellett olyan „közösségi alkalmak” során is jellemző a fogyasztásuk, mint pl. baráti 
összejövetelek, (72., 73. sz. idézet) 

 
(72.) „Az új szerek partidrogok. Például ez a mefedron, az energy, ez a Gina – ezeket 
mind általában partin, vagy ilyen helyeken szokták használni. (…) De szokták máskor 
is. Mi is, amikor elmegyünk pókerezni, akkor előtte, és akkor egész este pókerezünk. De 
hát mondhatom, ezek is partik. Kivétel ez a herbafű, ami lassít, ami olyan, mint a 
marihuánában az indika (?) fajta, ami lassítja az embert. A többi az mind ilyen 
gyorsítószer.” (fogyasztó)  
 
(73.) „Hát így a mefiben is körök alakultak ki. Vannak, akik tényleg csak így 
szórakozóhelyen használják, mit tudom én, megisszák, ilyenek. Aztán vannak, akik már 
így naponta tolják, inkább orrba. Aztán van egy réteg, aki elkezdte lőni magának, én is 
ez a kategória voltam. Én is csak úgy indultam, hogy eleinte kis hétvégi bulizunk-
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kiegészítés... Ennek igazából van egy olyan hatása, hogy annyira rákattansz, hogy nem 
bírsz leállni vele.” (fogyasztó)  

A fogyasztás egyéb, speciális aspektusai 

A legális dizájner drogok közül – az interjúk tartalma alapján – számos szer sajátos 
fogyasztási szokásokat eredményez. Ezek a sajátosságok elsősorban a fogyasztás 
gyakoriságában ragadhatóak meg. Ez a gyakoriság lényegesen magasabb lehet, mint az a 
„hagyományos” szerek esetében jellemző volt. A fogyasztás gyakoriságának növekedését 
több okkal is magyarázták a vizsgálatba bevont személyek. Az egyik ok e szerek biokémiai 
hatásmechanizmusa – sokak véleménye szerint e szerek gyorsabban kiürülnek a szervezetből, 
mint a hagyományos szerek. (74. sz. idézet) 

 
(74.) „A kémiai anyag hatásmechanizmusa miatt. Gyorsabban kiürül, gyorsabban 
jelenik meg az igény a következő adag iránt, ezért a napi többszöri használat a 
jellemző.” (KEF-csoportvezető)  

 
A dizájner drogok nagyobb tisztasága ugyancsak a fogyasztás gyakoriságának 

emelkedését eredményezheti. E szerek tisztasága miatt lényegesen kisebb mennyiségek 
fogyaszthatóak egy-egy alkalommal, mint a hagyományos illegális szerek esetében. A 
gyorsabb kiürülés miatt a kívánt hatás fenntartása érdekében gyorsan szükséges a következő 
dózis elfogyasztása. (75. sz. idézet) 

 
(75.) „Abban az értelemben gyakrabban (használnak egyes legális szereket), hogy nem 
szabad azt a mennyiséget használni, mint például az amfetaminból. Ha azt a 
mennyiséget használnám, mint amit speedből... hát nem tudom. Én a speedből ilyen 
felet-egészet így egybe szoktam rögtön használni. Ebből meg tizedeket félóra-óránként.”   
(fogyasztó)  

 
A fogyasztás gyakoriságának okaként került szóba a hozzászokás gyorsabb kialakulása. 

A tolerancia kialakulása miatt a kívánt hatás eléréséhez gyakrabban szükséges a szer 
fogyasztása. (76. sz. idézet) 

 
(76.) „A mennyiség, meg a gyakoriság... hát a mefedronra, úgymond elég könnyen 
rácsúszik az ember, és akkor már nem elég az a kezdő adag, és egyre gyakoribbá válik a 
szerhasználat. Adott esetben, hogyha én elkezdek mefedront használni, az első 
alkalommal elég mondjuk egy negyed gramm, és akkor egy órát pörgök, vagy két órát. 
Ahogy egyre jobban szokik hozzá a szervezetem van, amikor egy este elmegy mondjuk 
három-négy gramm, hogyha az ember igazából be akarja dobni magát, szóval a 
fogyasztás az mindenképpen nő, a rendszeresség meg ebből következik.” (fogyasztó)  

 
Ugyancsak a fogyasztás gyakoriságát növelő tényező a pszichés függőség – egyes 

szerek esetében nagyon gyors – kialakulása. A kialakuló pszichés függőség nagyon erős lehet, 
erre utal a következő két idézet szóhasználata. (77., 78., 79. sz. idézetek) 
 

(77.) „Nagyon sok 14-17 év közötti embert ismerek, akik kimondottan ezekre a szerekre 
mentek rá, és ugye még fiatalok, és rögtön, ugyanúgy, mint egy-két illegális drog, olyan 
pszichés hatással van, hogy megőrül tőle az ember, ha nincs.” (fogyasztó)  
 
72(78.) „A legeslegelső (flesh) az iszonyat gyorsan jön, és nem lehet elfelejteni, de 
utána egyre jobban csökken ez az érzés, és a végén már azért használja az ember, hogy 
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ne fájjon neki.”  (fogyasztó)  
 
A dizájner drogokkal, azon belül is különösen a mefedronnal kapcsolatban erősen 

megoszlanak a vélemények a függőség kialakulását illetően. Már a korábban idézett 
interjúrészletekből is kiviláglik, a dizájner drogok egyes fajtái – így pl. a mefedron – sajátos 
pszichés függőséget okozhat a fogyasztóknál. Ez a fogyasztásra irányuló pszichés késztetés 
azonban – egyes interjúalanyok véleménye szerint – „könnyen kezelhető”, néhány nap 
kihagyást követően a szer iránti sóvárgás megszűnik. (79. sz. idézet) 

 
(79.) A mefedron „(...) valóban függőséget okoz, viszont nem okoz véleményem szerint 
folyamatos függőséget. Ezt úgy értem, hogy az egyszeri használat folyamatos 
használatra késztet, de pár nap kihagyása már elegendő ahhoz, hogy ne érezzél 
késztetést további fogyasztásra. Viszont egyszeri fogyasztás után szinte 20-30-40 percen 
belül késztetésed van a következő dózisra” (fogyasztó)  
 
Akadt olyan vélemény is, amely szerint a legális szerek esetében kialakuló függőség 

kialakulása elsősorban azokat a fogyasztókat fenyegeti, akik korábban nem használtak 
kábítószert. (80. sz. idézet) 

 
(80.) „Itt is megmutatkozik például a legális szereknek a sokkal nagyobb veszélyessége, 
mivel olyan emberek is belenyúlnak, akik eddig elítélték, vagy féltek, vagy attól 
remegtek, hogy úristen ennek milyen következményei lehetnek, itt az ilyen legális 
szerekbe sokkal könnyebben belenyúltak, és ez az ő esetükben sokkal nagyobb 
problémát, és függőséget okozhatott, mivel előtte nem mertek kipróbálni semmilyen 
szert, ez meg olyan pozitív élményeket nyújtott nekik, hogy őnáluk mutatkozott szerintem 
a függőség. Akik korábban semmilyen más tudatmódosító szert nem próbáltak.” 
(fogyasztó)  

A legális dizájner drogok értékesítésének egyes aspektusai 

A legális dizájner drogok megjelenésének, illetve elterjedésének nem csupán a 
fogyasztók oldaláról értékelhető aspektusa van. E szerek megjelenése a piacon elérhető egyes 
szerek súlyának alakulása mellett szükségképpen hatott az értékesítés sajátosságaira (a 
technológiákra és az értékesítőkre) is. Ezek a hatások számos esetben konfliktusokat 
generáltak az értékesítéssel foglalkozó régi, a bejáratott piacaikat, esetleg monopolhelyzetüket 
féltő és az új dílerek között. (80., 82., 83. sz. idézetek) A konfliktusok azonban esetlegesek 
voltak. 

 
(81.) A mefedron megjelenése „(...) rengeteg embernek bántotta is a szemét, mivel 
Budapesten óriási probléma volt belőle, hogy tényleg helyettesített kábítószereket, és 
ezáltal szórakozóhelyeken, ahol fix emberek fix cuccokat terítettek, ott teret hódított egy 
mefedron is. Se a biztonsági őr, senki semmit nem tudott vele kezdeni, és ez ugye rossz 
volt a helynek és rossz volt az embereknek, akik más egyéb dolgokkal kereskedtek, mivel 
az ő piacuk egyszerűen tönkrement. Mivel a 13 éves gyerek otthon ülve meg tudta 
rendelni az interneten és nem kellett senkihez sem fordulnia.” (fogyasztó)  

 
(82.) „Voltak belőle konfliktusok. Bejött egy csomó új ember, aki ilyeneket tudott intézni. 
Nyilván mindenkinek megvan a területe, hogy ki hol árul, kinek árul, és ezért voltak 
belőle galibák. Sok fiatalkorú bejött, bementek a diszkóba, és így elkezdték szórni. Nem 
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tudták, hogy ott van egy-két nagyobb kutya, akinek ez a területe. Nagy balhék is voltak.” 
(fogyasztó)  
 
(83.) „Velem személy szerint nem történt ilyesmi, de van rá példa, meg volt is (a 
konkurencia-harcokra). Ismerőseim körében volt olyan, hogy két díler ismerősöm 
összevesztett, ezzel kapcsolatban, hogy ő most milyen árban adja, hogy adja, és be 
akarták húzni a másikat, szóval el akarták venni a cuccát, ami volt nála. Szóval hogy 
így lehúzzuk a másikat.”  (fogyasztó) 
 
Vannak azonban olyan vélemények is, hogy a piacon nem voltak komolyabb 

konfliktusok az értékesítéssel foglalkozó régi és új dílerek között.  Ennek okai elsősorban a 
következők lehettek: a korábban illegális szerekkel foglalkozó dílerek is megjelentek a piacon 
a legális szerekkel, illetve a „személytelen” internetes értékesítéssel sem a régi sem az új 
dílerek nem tudtak mit kezdeni. (Pl. 84. sz. és 86. sz. idézetek) 

 
(84.) „Hogy konfliktus lenne?  Átálltak, és ezt árulják. Mondom, hogy most mindenki 
árul, de először természetesen a dílerek álltak át, ilyesmit árultak. Eljutott 
mindenkihez... hát hoppá, interneten találni, akárhol találni... Látta, ha megveszi az 
interneten, biztos, hogy nincsen ügy, és ő is árulta. Konfliktusról nem tudok.” 
(vendéglátóhely biztonsági őre) 
 
A „piaci verseny” a legális dizájner drogok területén is érvényesül, mégpedig 

árversenyként – nem konfliktus van, csupán verseny. (85. sz. idézet) 
 
(85.) „Hát igazából van egy átlagár, és akkor vagy olcsóbban adja, vagy drágábban, 
ahogy neki megy az üzlete. (De ha valaki olcsóbban adja a környéken) …akkor 
kénytelen levinni ő is az árat. Mert persze az ember mindig az olcsóbban meg, de nem 
csak az számít, hogy mennyire olcsó... én megvehetem a háromezer forintos egy gramm 
mefedront, ami félig fel van ütve, de akkor inkább megveszem négyezerötért azt, ami 
nincs felütve.” (fogyasztó) 
 
Az új értékesítők belépéséből adódó konfliktusokat valószínűleg mérsékelte az a tény is, 

hogy a készletezni tudó, és az igényeket a szükséglet felmerülése pillanatában (pl. 
szórakozóhelyen) azonnal kielégíteni képes dílerek szerepét nem veszélyeztetik sem az 
internet, sem az eseti értékesítők. (Az interneten történő rendelés előrelátást, tervezést 
igényel, az eseti értékesítők pedig vagy elérhetőek, vagy nem – a szer viszont azonnal kell. 
86. sz. idézet) 

 
(86.) „Megmaradt a sima normál hagyományos terjesztés, tehát a dílerem keresztüli 
terjesztés is, merthogy sok embernek ez sokkal egyszerűbb, viszont belépett a képbe ez a 
tipikus internetes kereskedelem. Tehát megrendelek valamit és három nap múlva ott van 
nekem egy utánvételes levélben egy egész heti adagom. Viszony sürgős esetben a díler  
az, aki ki tudja segíteni az embert.” (segítő szervezet munkatársa)  
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Értékesítők 

A legális dizájner drogok megjelenésének, e szerek interneten történő 
beszerezhetőségnek az értékesítők körére gyakorolt hatásait illetően erősen megoszlanak az 
interjúk során megfogalmazott vélemények. Vannak, akik szerint a dílerek szerepe nem 
változott, szerepük a legális szerek esetében ugyanaz, mint az illegális szerek esetében. (lásd 
korábban a 86. sz., illetve a 87. sz. idézetet) 
 

(87.) „Nem, nem hinném, hogy a dílerek szerepe változott volna. Ugyanaz maradt a 
szerepük (mint az illegális szerek értékesítése során), maximum annyi, hogy jóval 
bátrabbak voltak ők is, meg sokkal több vevőjük is volt. (fogyasztó)  
 
A kutatás során találkoztunk olyan interjúalanyokkal is, akik a dílerek szerepének 

változatlansága mellett azt emelték ki, hogy számos díler a választék bővítése érdekében az 
illegális szerek mellett a legális dizájner drogokat is kínálja. (88., 89. sz. idézetek) 

 
(88.) „A terjesztők, legalábbis itt nem változtak. Azok vállalták fel ezeket is, akik 
korábban az illegált vitték. Az illegális mellett kezdték. De akihez én járok, az szinte 
már ott tart, hogy csak legállal foglalkozik most. (…) Igazából ehhez díler se kell. Hát 
fogod az interneten, leadod a rendelést, postán megjön, kifizeted. Ez teljesen működik. 
Nekem is van olyan ismerősöm, aki ezt többször... van egy bizonyos mennyiség, amit 
meg kell rendelni. Nem egyet meg kettőt, azt hiszem ötöt meg hetet kell legalább, és 
akkor megjön. Aztán hogy a dílerek hogy intézik, hogy a netről rendelik, vagy ezért 
elmegy valahova... de szerintem  elmegy. Ők nem a netről rendelik a nagyobb 
mennyiséget. ” (fogyasztó) 
 
(89.) „Akik árulják ezeket, azoknál van más is. Tehát ugyanúgy titokban kell ezeket (ti. a 
legális szereket) is tartani, mert hogyha kiderül, elkapják őket, akkor lehet pont emiatt 
nem tudják megbüntetni őket, de más miatt igen. Nagyon ritka, én csak egy két olyan 
dílert ismerek, aki úgy szórta, hogy a legálokat. Nincs különbség ebben, hogy legál, 
vagy illegál. Aki meg akar valamit szerezni, az úgyis meg tudja szerezni.” (fogyasztó) 
 
A korábban, az illegális szerek értékesítésével foglalkozó dílerek mellett megjelentek 

olyanok is, akik saját fogyasztásuk finanszírozása, vagy csak az elérhető jelentős haszon miatt 
kezdtek el a legális dizájner drogok értékesítésével foglalkozni, vagy ebben az értékesítési 
folyamatban részfeladatokat ellátni. (90., 91., 92. sz. idézetek) 

 
(90.) „Az értékesítők köre bővült, meg sok ilyen segítő is lett köztük, hogy akkor segítek 
neked így intézni, vagy beszerezni, vagy bármi, de úgy vettem észre, hogy egy idő után 
ezek közül is beálltak dílerkedni inkább.” (fogyasztó)  
 
(91.) „Hát hogyha az én példámat nézem, akkor (az értékesítéssel foglalkozók köre 
bővült) igen. De szerintem másnál is, biztos. Hát én is árultam, először füvet, és ahogy 
rákattantam a mefedronra, meg a Ginára meg az ilyen új drogokra, egyből abból 
kezdtem el pénzt keresni.” (fogyasztó) 
 
(92.) „Olyan emberek, akik korábban soha nem árultak volna drogot, soha nem követtek 
el bűnt, még egy gyorshajtást sem, még azok is árulnak ilyen cuccot, személy szerint 
tudom. Egy ismerősöm is... nem is találkoztam vele évekig, és akkor ott a diszkóban 
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összefutottam vele, és árulta. Nézek rá, mi van veled – azt mondta, ez legális, ez jó 
pénz... Ezt árulja egy éve, és vett belőle egy Audit.”  (biztonsági őr) 
 
Sajátos értékesítési forma a „fogyasztói csoportok” önellátása, ahol egy vagy több 

személy a csoporton belül kialakult munkamegosztásnak megfelelően foglalkozik a csoport 
más tagjainak dizájner drogokkal történő ellátásával. (93. sz. idézet) 

 
(93.) „Szerintem új értékesítők is megjelentek, főleg ilyen kisebb csoportoknál. Ilyen 
iskolai közösségekre értem, vagy baráti társaságokra, ahol egy ember megrendel 
olcsóbban, mit tudom én 10-12 adagot, mert őneki megvan rá a pénze, és akkor így 
lazán tovább tudja adni. Tehát így változott azért ez a piaci rész.” (fogyasztó)  
 
A dizájner drogok értékesítésébe újonnan bekapcsolódó sok „kezdő” díler miatt e 

szerek értékesítése azonban új veszélyeket is eredményez. Olyanok is elkezdték e szerek 
értékesítését, akiknek sem tapasztalataik, sem ismereteik nincsenek e szerekről. (94. sz. 
idézet) 

 
(94.) „Egy kicsit felelőtlenebbé és sokrétegűbbé vált ennek a szernek (ti. a mefedronnak) 
az értékesítése. Nem kimondottan csak dílerek foglalkoztak vele, hanem már tényleg 
többrétegűvé vált ennek a szernek az értékesítése. Tehát olyan emberek is, akik előtte 
mondjuk nem mertek volna ilyen szerekkel foglalkozni, gondolkodás nélkül 
belenyúltak.” (fogyasztó)  

Az internet és a legális dizájner drogok 

A korábbiakban, a dizájner drogok magyarországi fogyasztási mintázatának különböző 
aspektusait áttekintve számos alkalommal érintettük az internet kiemelkedő jelentőségét e 
szerek elterjedését illetően. A következőkben röviden, de célzottan visszatérünk erre a 
kérdésre. 

 
A dizájner drogok megjelenésében, elterjedésében, illetve elérhetőségében nagyon 

fontos szerepet játszott (nyilván más tényezők mellett) az internet. A dizájner drogokkal 
kapcsolatban az interneten elérhető információk megjelenése, mint ezt a következő 
interjúrészlet is hangúlyozza, nagyon innovatív, újszerű. A dizájner drogokkal kapcsolatos 
internetes jelenlét során nagyon gyakran találkozni az ún. web2  megoldásaival (95. sz. 
idézet) 

 
(95.) „Maga az internet az hihetetlenül fontos. Innovatív, újszerű, informatív (...)” a 
dizájner drogok terjedésével kapcsolatban is. (KEF-csoportvezető) 
 
Az internet globális eszköz, ezért könnyű a segítségével az ország határain túl történő 

eseményekről, megjelenő új szerekről stb. tájékozódni, a vásárláshoz felhasználni. Az interjúk 
során megkérdezettek egy részének véleménye szerint az internetnek ez a globális jellege az 
oka annak, hogy a dizájner drogok hazai megjelenése először az interneten keresztül szerzett 
információk alapján, az interneten keresztül vásárolt szerekkel történt. (96. sz. interjú) 

 
(96.) „Így indult ez az egész is (ti. a legális pszichoaktív szerek forgalmazása), hogy 
először az interneten. Szerintem ott indult. Aztán jött az később, hogy ne csak ott (ti. az 
interneten keresztül) lehessen megvenni, hanem közvetlenül az utcán is, vagy bárhol 
ismerősöknél.” (fogyasztó)  
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Az internet segítségével a dizájner drogok fogyasztói maguk is a szerpiac aktív 
alakítóivá váltak. A különféle fórumokon, blogokban megírt személyes tapasztalatok a 
beszerzés lehetőségeiről, forrásairól, az egyes szerek feltételezett összetételéről, hatásairól, az 
„ajánlott“ fogyasztási módokról, mennyiségekről más felhasználók számára elsődleges 
információkat jelentenek. (97. sz. információ) 

 
(97.) „Vannak olyan oldalak, ahol ilyen hozzászólások vannak. Ezek alapján már le 
lehet vonni következtetéseket előre is, hogy mire számítson az ember, a vélemények 
alapján, amik ott megjelennek. Meg hát megtalálod (ti. a szer) leírását, hogy mi ez, 
leírják elég részletesen, hogy mihez hasonlítható. Amikor én elolvastam az MPDV-t, 
akkor írták, hogy az leginkább a speedre. Ja, mondom akkor ezt érdemes, ezt 
kipróbálom...” (fogyasztó)  

 
Az internet, amellett, hogy innovatív kommunikációs eszköz, a dizájner drogok 

esetében nagyon fontos, és megbízható, tervezhető beszerzési forrás is. (Az interneten 
keresztül azonban nem csupán a dizájner drogok, de az illegális szerek is beszerezhetőek.) 
(98., 99. sz. idézetek) 
 

(98.) „Az internet nagyon nagy szerepet játszik. Amit már tudnak, hogy tiltólistára 
raknak hamarosan, annak már az utódjára előrendelést vesznek fel, úgyhogy 
egyértelműen.” (fogyasztó)  

 
(99.) „ Az interneten mindent lehet kapni, és jó minőségűt lehet kapni. Mert az a valaki, 
aki az interneten elad, az egyszer rossz minőséget ad, az életben nem fog tőle többet 
venni senki. És neki is gondolom az a célja, hogy minél többet eladjon, minél több pénze 
legyen. Ma ugyanúgy lehet marihuánát, marihuána-magot, amfetamint, extasy-t, sőt 
még, csak azt elég kacifántos úton, Angliából lehet kokaint is rendelni postafiókra.” 
(fogyasztó)  
 
Az interneten keresztül történő vásárlás, különösen, ha ezt más „biztonságot növelő“ 

megoldással kombinálják, gyakorlatilag tökéletes anonimitást biztosít azok számára, akik még 
a minimális kockázatot sem kívánják vállalni. (100. sz. idézet) 

 
(100.) „Hát igen, ez az interneten keresztül ez a postafiókos megoldás, amit mi is 
csináltunk, ez új. Nem mondom, melyik banknak a postafiókját kibéreltük három napra. 
Nálad a kulcs. Amikor megjön a postafiókra a cucc, kapsz egy sms-t, bemész, a kulcs 
nálad, kinyitod, kiveszed a csomagot, és becsúsztatod a kulcsot vissza. És akkor teljesen 
névtelen maradsz, meg minden. Neten lerendezed az anyagi részét, és ennyi.” 
(fogyasztó)  
 
Az internet azonban nem csupán a potenciális fogyasztót szempontjából jelent fontos 

információforrást, kapcsolattartási, illetve vásárlási lehetőséget. Az internet ma már 
információforrás, kapcsolattartási lehetőség például azoknak a szülőknek a számára is, 
akiknek a gyermekei fogyasztói az illegális, vagy legális pszichoaktív szereknek, így a 
dizájner-drogoknak is. 
 

(101.) „Indítottuk ezt a partiszerviz-szolgáltatást a KEF-fel, és a drogambulancia végzi 
magát a partiszervizt. A West-Balkán után nagyon sok cikk kezdett el velünk foglalkozni. 
Megjelent egy-két sajtócikk, és ahogy megjelentek az internetes portálokon ezek a 
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cikkek – hoppá, most látom, hogy a szülők egy része elkezdett írogatni, meg kérdezgetni 
– úgyhogy az internetnek van egy ilyen nagy hatása.” (KEF-csoportvezető) 

A mai magyar piac legális szerei a mefedron betiltása után  

A legális dizájner drogok közül a mefedron Európa számos más országát követően 2011 
januárjától illegális szernek számít Magyarországon is. A mefedron betiltása azonban nem 
eredményezett érdemi változást a legális dizájner drogok piacán. Nem csupán nem történt 
érdemi változás, mert a mefedron, vagy mefedront is tartalmazó keverékek különösebb 
nehézség nélkül továbbra is beszerezhetőek az interneten keresztül. (98. sz. idézet)  Azért sem 
történt változás, mert a mefedron betiltását követően Európa többi országához hasonlóan 
azonnal megjelentek olyan új, számos fogyasztó szerint a mefedronnal egyenértékű, vagy 
annál jobbnak tartott szer, amely még nincs tiltólistán, legális. (102. - 103 sz. idézetek) 
 

(102.) „Igazából rengeteg olyan RC (ti. research chemicals) van, aminek semmilyen 
formában nincs utcaneve és nem is hallottunk róla és ezeknek azért óriási veszélye is 
van, mivel senki nem hallott róluk, teljesen új szerek, nincs tapasztalat, nem ismerjük a 
szernek a mellékhatásait. (…) Például van egy új szer, ami egy az egyben az amfetamint 
helyettesíti, sőt erősebb szernek bizonyult, mint az amfetamin és sokkal kisebb 
mennyiség, sokkal intenzívebb hatóanyagot tartalmaz, és nem tudom, ennek milyen 
hatása van, ha tudatlan kézbe kerül.” (fogyasztó)  

 
(103.) „Amivel én találkoztam ebben az évben (ti. 2011. március végéig), az már így 
háromféle szintetikus, ami legális, az így az MPDV16, a metilon, meg a  
4MEC17.(fogyasztó)  

 
Úgy tűnik, a mefedron betiltása – legalábbis átmenetileg – egyes fogyasztói 

csoportokban fellendítheti a természetes alapanyagú pszichoaktív hatású szerek iránti 
keresletet, de alaposan feltételezhető, hogy ez csak átmeneti állapot lesz. Mint az a 104. sz. 
idézetben olvasható, a „mefedronnak az utódjára már előrendeléseket vesznek fel”. 

 
(104.) „Most (a mefedron tiltólistára kerülése után) inkább a különböző füstölők, a 
smoke, spice, ezek amik mostanában könnyen beszerezhetők, könnyen elérhetőek. A 
mefedronnak az utódjára előrendeléseket már vesznek fel, tehát az is elég könnyen 
elérhető, meg a különböző régi hagyományos szerek, mint a látnokzsálya, meg az 
ilyenek bármikor és bármilyen formában beszerezhető.” (segítő szervezet munkatársa)  

 
Legalábbis elgondolkodtató az előbb idézett (102. sz. idézet) egyik interjúban 

megfogalmazott gondolat a legális dizájner drogok kínálatának gyors bővülésével 
kapcsolatban. A betiltott szerek helyettesítéseként, vagy amúgy is megjelenő egyre újabb és 
újabb szerekkel, fogyasztható mennyiségeikkel, mellékhatásaikkal kapcsolatban semmiféle 
tapasztalat nem áll rendelkezésre, ez pedig komoly veszélyt jelenthet. 

                                                
 
16 Helyesen: MDPV - methylenedioxypyrovalerone 
17 4MEC - 4-methyl,N-ethylcathinone 
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IV. A dizájner drogok megjelenése az online sajtóban 

Bevezetés 

Az elmúlt néhány évben a dizájner drogokkal kapcsolatos kérdések változó intenzitással 
foglalkoztatják a magyar sajtót. Az újságírók érdeklődése 2010-ben – elsősorban a 
mefedronnak köszönhetően – nagymértékben megnövekedett e szerekkel kapcsolatos hírek 
iránt.  

 
A következőkben bemutatott tartalomelemzésben azt vizsgáltuk, hogy a magyarországi 

média milyen módon (tartalommal) jeleníti meg a legális pszichoaktív szerek fogyasztásával 
kapcsolatos tényeket.  

A kutatás módszere 

A tartalomelemzés olyan összetett kutatási eljárás, amely során részben mennyiségi, 
részben minőségi adatokra támaszkodva az elemzett szövegekben szisztematikusan visszatérő 
manifeszt tartalmak összegzésével, illetve a közvetlen módon nem érzékelhető – látens – 
tartalmak feltárására támaszkodva fogalmazunk meg következtetéseket.  

Mintavétel 

A kutatás alapsokaságának a MATESZ 2009-es adatbázisban nyilvántartott országos 
napi- és hetilapok online formában is megjelenő változatait tekintettük.18 A mintába kerülés 
egyetlen kritériuma az volt, hogy az adott újságnak legyen olyan szabadon elérhető 
archívuma, amelyben kulcsszavakra lehet keresni. Másképp fogalmazva: a sajtóelemzésbe 
minden olyan online országos napi/hetilapot bevontunk, amely rendelkezett archívummal. 

 
A legális pszichoaktív szerekről szóló cikkek szűréséhez a következő kulcsszavakat 

használtuk fel: „dizájner drog, mefedron, Kati, Zsuzsi, pszichoaktív szerek, pszichotróp 
szerek, herbál drogok, spice, GHB, Gina, stimulánsok, legális drogok”. Az elemzésbe a 2008. 
január 1-jétől 2011. február 28-ig (38 hónap) megjelenő sajtóanyagokat vontuk be, amivel 
lehetőségünk nyílt arra, hogy a legális pszichoaktív szerek médiatartalmakban való 
megjelenésének tendenciáit relatíve hosszabb távon is jellemezzük. 

A vizsgálat korlátai 

Az elemzéshez felhasznált értékelési szempontok többségét az összegyűjtött tartalmak 
olvasása során kialakult általános benyomások alapján operacionalizáltuk. Ebből az 
következik, hogy az általunk bemutatott sajtóelemzés csupán egy lehetséges 
szempontrendszer alapján értékeli a megjelent cikkeket, amely mellett természetesen számos 
más elemzési lehetőség is szóba jöhet. A vizsgált dimenziók egy része ún. kemény – jól 
definiálható és mérhető – számszerű változókon, másik részük viszont – főleg az elemző 
értékelésén múló – szubjektív mutatókon alapul. 

                                                
 
18 A mintából kizártunk minden olyan lapot, amelyek konkrét témákra vagy társadalmi csoportokra 

specializálódtak (pl. egészségügyi lapok, gyerekmagazinok, női magazinok stb.). 
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A vizsgálatba bevont sajtótermékek jellemzői – a vizsgált cikkek 
sajtótermékek szerinti megoszlása 

Az ismertetett mintavételi eljárás eredményeként 17 különböző lapot tudtunk bevonni a 
vizsgálatba, a tartalomelemzéshez pedig 183 cikket használhattunk fel. A számukra releváns 
újságcikkek relatív többsége (megközelítőleg egyötöde) a Magyar Nemzetben volt olvasható. 
A Hírszerző, a HVG, a Népszabadság és az Index részesedése a vizsgált sajtóanyagban 9,3% 
és 13,7% között szóródott. A kumulált arányokat figyelembe véve látható, hogy az itt 
felsorolt öt sajtótermék írásai adták a hírállomány közel kétharmadát. A Bors már csak 11, a 
többi sajtótermék pedig kevesebb, mint 10 cikkel képviseltette magát az elemzett 
sajtóanyagban. 
 

Az eredményeket összegezve megállapíthatjuk, hogy a vizsgálatban érintett 
sajtómegjelenések hírlaponkénti megoszlása jelentős szórást mutat. A vizsgált témával 
legtöbbet foglalkozó lap 33, a – kutatási téma szempontjából – legkevésbé jelentős lapok 
pedig egy megjelenésszámmal vettek részt a mintában. 

Az értékeléshez felhasznált cikkek sajtótermékek szerinti megoszlása 

Online hírlap 
Megjelenések 

száma (db) 
Megjelenések 

aránya (%) 
Megjelenések 

kumulált aránya (%) 
MNO 33 18,0 18,0 
Hírszerző 25 13,7 31,7 
HVG 24 13,1 44,8 
Népszabadság 20 10,9 55,7 
Index 17 9,3 65,0 
Bors 11 6,0 71,0 
Népszava 9 4,9 75,9 
168 óra 7 3,8 79,7 
Magyar Hírlap 7 3,8 83,5 
Metropol 7 3,8 87,3 
Figyelő Net 7 3,8 91,1 
Origó 5 2,7 93,8 
Heti Válasz 5 2,7 96,5 
Blikk 2 1,1 97,6 
Szabad Föld 2 1,1 98,7 
Világgazdaság 1 0,5 99,2 
Magyar Demokrata 1 0,5 100,0 
Összesen: 183 100,0 - 
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A dizájner drogok „jelenléte” az online médiában 

A következő ábra a dizájner drogokkal foglalkozó online sajtómegjelenések számának 
alakulását jeleníti meg évenkénti bontásban. A releváns tárgyú írások gyakorisága alapján jól 
látszik, hogy a legális pszichoaktív szerek 2008-tól kezdődően meglehetősen gyorsan kerültek 
a média érdeklődési körébe. Az egyes évek megjelenéseit értékelve megállapítható, hogy a 
releváns sajtóhírek száma 2009-ben csaknem megduplázódott, 2010-ben pedig 
megháromszorozódott az előző évhez képest. A 2011. év első két hónapjára kiterjedő 
adatgyűjtés eredményei azt valószínűsítik, hogy a trend tovább folytatódik, ugyanis az ezidő 
alatt regisztrált megjelenések száma már meghaladta a 2009. évben regisztrált teljes 
hírállományt. 

 
A vizsgálat során nyert adatok alapján azt is megállapítható, hogy a dizájner drogok 

meglehetősen gyorsan kerültek az online sajtó érdeklődésének középpontjába. 

A dizájner drogok „terjedése” az online sajtóban (db) 

 
*A 2011. január-februári adatok alapján 
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A dizájner drog mint téma feldolgozásának jellege 

A vizsgált témával foglalkozó írások számának értékelését egy, a téma súlypontját 
megjelölő mutató bevonásával tovább finomítottuk. Ez a dimenzió azt mutatja, hogy a kutatás 
számára releváns írás fő témaként foglalkozik-e a dizájner drogokkal, vagy csak egy másik 
téma mellékszálaként fordít-e rá figyelmet. A sajtómegjelenések többsége, közel 
háromnegyede (131 cikk) fő témaként írt a dizájner drogokkal kapcsolatos eseményekről, 
hírekről. (Lásd a következő ábrát.) 

A dizájner drog mint téma feldolgozásának jellege 

 
Ha a megjelent írásokat évenkénti bontásban vizsgáljuk láthatóvá válik, hogy a 2010-

ben melléktémaként megjelenő írások száma ötszörösére nőtt az előző (2009) évhez képest. 
Azon cikkek azonban, amelyeknek tartalma kizárólag a legális pszichoaktív szereket érinti, 
mindössze 2,6 szoros növekedést értek el.  

 
Az eredmények azt mutatják, hogy 2010-ben a dizájner drogokkal foglalkozó cikkekben 

átrendeződött az írások súlypontja. Ez a változás nagyrészt az új egészségügyi törvény 
bejelentésének eredménye, amelyben helyet kapott a mefedron tiltólistára való kerülése is. 
(Lásd a következő ábrát.) 
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A dizájner droggal kapcsolatban megjelent írások számárak alakulása a vizsgált években (db) 

 

A vizsgált sajtótermékek hírtartalmának földrajzi vonatkozása 

A kutatás során felhasznált sajtóanyagok tartalmát a hírek „földrajzi” vonatkozásának 
alapján is értékeltük. Ebben a megközelítésben a cikkeket három kategóriába soroltuk: hazai, 
nemzetközi, és vegyes vonatkozású hírekre.  

 
A hazai hírek kategória kizárólag olyan megjelenéseket tartalmaz, amelyek 

Magyarországon történt eseményekre vonatkoztak, vagy a dizájner drogokkal összefüggő 
témákat csak hazai viszonylatban dolgozták fel. A nemzetközi vonatkozású hírek 
értelemszerűen más országok kapcsán tették mindezt, a vegyes vonatkozásúak pedig a hazai 
és nemzetközi tapasztalatokat, történéseket stb. összegezték. Eszerint a kategorizálás szerint a 
dizájner drogokkal kapcsolatos megjelenések kétharmada kizárólag hazai híreket közölt, 
ötödük külföldi, 14%-uk pedig vegyes (hazai és külföldi) vonatkozású volt. 

A sajtómegjelenések „földrajzi” vonatkozása 
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A vizsgálatba bevont híranyag tartalmi sajátosságai 

Az internet, illetve annak a használatát megkönnyítő eszközök fejlődésének 
köszönhetően a világban fellelhető hírek terjedése felgyorsult, ezáltal az elérhető információk 
mennyisége is megsokszorozódott. Mindezek ellenére a sajtóban ténylegesen leközölt hírek 
száma még így is nagyságrendekkel elmarad a teljes „hírkínálattól”. Az egyes csatornák, 
köztük az online sajtó már a hírek szelektálásával, tematizálásával is jelentősen 
befolyásolhatja a (közbeszéd alakulását és) a közvéleményt. 
 

Jelen fejezetben arra kerestük a választ, hogy a dizájner drogok milyen kontextusban 
jelentek meg a magyar sajtóban közölt hírekben.  

 
A vizsgálatba bevont 183 cikket tartalmuk alapján hat csoportba soroltuk. Az első 

témakör a drogpolitikai intézkedések kategóriája, amelybe túlnyomórészt a mefedron törvényi 
szabályozásával kapcsolatos hírek kerültek. A drogpolitikai intézkedésekhez tartozó hírek 
között helyett kapott még a „spice” németországi és ausztriai betiltása, illetve a román 
hatóságok pszichotróp anyagok visszaszorítására irányuló tevékenysége is.  

 
A túladagolásokról, mérgezésekről szóló hírek főként a GHB-hoz19, azaz a Ginaként 

ismertté vált droghoz, kisebb részben pedig a mefedronhoz köthetők. 
 
A hatósági eljárásokkal foglalkozó hírek csoportjába a különböző, bulikon történő 

rendőrségi ellenőrzésekkel, dílerelfogásokkal, illetve – a tanulmány írásának idején – az 
Amsterdam Shop bezárásával összefüggő eljárások, intézkedések kerültek.  

 
A legális szerek terjedése dimenzió a legösszetettebb és egyben leginformatívabb 

kategória. Az ebbe a csoportba tartozó cikkek több szempontú megközelítésben ismertetik a 
legális pszichoaktív szerekkel kapcsolatos kérdéseket.  

 
A kutatási jelentések a drogfogyasztás elterjedtségét, a fogyasztói mintázatokat és a 

dizájner drogok megjelenését taglalják, két jelentés nevezetesen az EMCDDA, illetve az 
INCB adataira támaszkodva. A fentiek mellett ebben a kategóriában kapott helyett a Drog 
Fókuszpont által megrendezett dizájner drogokról szóló konferencia is.  

 
Az ún. erőszakdrogokkal kapcsolatos beszámolók (köztük a nemi erőszakkal 

összefüggő hírek) a kábítószerek ilyen téren történő visszaélésével foglalkoztak.20 
 

Az eredmények szerint a legális pszichoaktív szerekről szóló hírek negyede 
drogpolitikai intézkedések, illetve javaslatok kapcsán jelent meg a vizsgált online 
sajtótermékekben. A megjelenések egyötöde drogtúladagolásokkal, mérgezésekkel 
foglalkozott. A hatósági intézkedésekről, és a legális pszichoaktív szerek terjedéséről szóló 
hírek a minta egyhatod-egyhatod részét tették ki. A megjelenések 15%-a valamilyen kutatási 
eredményt ismertetett, 7%-uk pedig az erőszakdrogokként ismert szerekkel kapcsolatban 
közölt híreket.  

 

                                                
 
19 A GHB tulajdonképpen nem tekinthető dizájner drognak, a sajtóban megjelenő hírek azonban gyakran nem 

tesznek különbséget a dizájner drogokat és a GHB között. 
20 Az egyes kategóriák között gyakran mutatkoztak átfedések, a végső besorolást ezért a hírek alaptémája 

határozta meg.  
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A sajtómegjelenéseket összességében értékelve megállapíthatjuk, hogy a vizsgált 
híranyag meglehetősen heterogén módon oszlik meg az egyes kategóriák között. A cikkek 
relatív többsége elsősorban drogpolitikai döntésekről, javaslatokról szólt, a legkisebb súllyal 
pedig az erőszakkal összefüggő hírek szerepeltek a hírállományban. 

A sajtómegjelenések tartalom szerinti megoszlása 

A sajtómegjelenések témája 
Megjelenések 

száma (db) 
Megjelenések 

aránya (%) 
drogpolitika, drogpolitikai intézkedések 48 26,2 
túladagolások, mérgezések 36 19,7 
hatósági eljárások 30 16,4 
legális szerek terjedése 30 16,4 
kutatási jelentés ismertetése 27 14,8 
az erőszakdrogokkal kapcsolatos hírek 12 6,6 
Összesen: 183 100,0 

 
A legális pszichoaktív szerekről szóló hírek tartalmuk mentén történő értékelését 

évenkénti bontásban is elvégeztük. A következő táblázatba foglalt adatok szerint 2008-ban 
elsősorban drogpolitikai intézkedésekkel, túladagolásokkal, mérgezésekkel és 
erőszakdrogokkal kapcsolatos híreket közöltek a vizsgálatban érintett online sajtótermékek. 
Ehhez képest a 2009. évben megjelenő cikkek tartalom szerinti megoszlása már másfajta 
súlyozást tükröz. A túladagolásokkal, erőszakdrogokkal foglalkozó cikkek mellett 
megjelentek a kutatási beszámolókat tartalmazó hírek és a legális szerek terjedését elemző 
átfogó írások is. 2010-ben – a mefedron tiltólistára helyezése miatt – egyértelműen a 
drogpolitikai intézkedések kerültek túlsúlyba, míg a többi téma meglehetősen hasonló 
megoszlást mutat a releváns hírállományon belül. 
 

Az eredményekből jól látszik, hogy a sajtó 2008 óta eltérő intenzitással, de 
folyamatosan figyelemmel kíséri a dizájner drogok kérdését. 2009-ben a médiában még csak 
elvétve előforduló dizájner drogokkal foglalkozó írások száma 2010-re ugrásszerűen megnőtt, 
ami egyértelműen a politikai döntésekkel hozható összefüggésbe.21 

 
A dizájner drogok terjedéséről szóló sajtómegjelenések és a probléma kezelését célzó 

tényleges drogpolitikai döntések között jelentős időbeli eltérés mutatkozik.22 A dizájner 
drogok drogpiacra való tényleges belépésének ideje a sajtómegjelenések alapján nem 
megbecsülhető, azt azonban joggal feltételezhetjük, hogy ezeknek a szereknek megjelenése és 
a drogpolitikai válaszreakció között eltelt intervallum években mérhető. 

                                                
 
21 A 2008-ban megjelent öt drogpolitikai intézkedésről szóló hír mindegyike a spice nevű szintetikus drog 

Ausztriában és Németországban történő tiltólistára való helyezését taglalta, míg a 2010-ben megjelent 39 cikk 
többsége már a mefedron törvényi szabályozásáról szólt. A spice és a mefedron betiltása a legális pszichoaktív 
szerek drogpiacon való megjelenésére adott hivatalos reakciót, azaz a tiltáson nyugvó drogpolitikai 
intézkedések megismétlődését modellezi.  

22 A mefedron jelenlétéről már a 2010-es év első negyedévében tudósítanak egyes hírportálok, ezzel szemben a 
tiltó intézkedésekről csak az év utolsó hónapjaiban olvashattunk. 
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A dizájner drogokkal kapcsolatos tartalom évenkénti megoszlása (db) 

Téma/megjelenés ideje 2008 2009 2010 2011* Összesen 
drogpolitikai javaslatok / intézkedések 5 1 39 3 48 
túladagolások, mérgezések 6 9 15 6 36 
hatósági eljárások 1 1 18 10 30 
legális szerek terjedése 1 6 13 10 30 
kutatási jelentés ismertetése 0 9 10 8 27 
az erőszakdrogokkal kapcsolatos hírek 3 5 4 0 12 
Összesen: 16 31 99 37 183 

*A 2011. január-februári adatok alapján 

A vizsgálatba bevont sajtótermékek műfaji sajátosságai 

A kutatásban érintett sajtótermékek által a vizsgált időszakban megjelentetett releváns 
írások kategorizálását „műfaji” dimenziók alapján is értékeltük. A megjelenések többsége 
(129 cikk) valamilyen konkrét eseményt, történést tárt az olvasó elé, 27 írás a már korábban 
említett kutatási beszámolók eredményeit tette közzé, 26 írás pedig átfogó módon dolgozta fel 
a legális drogok témakörét. A vizsgált sajtótermékek között egy interjú is helyet kapott.  

A sajtómegjelenések műfaji csoportosítása 

A megjelenések műfaja 
Megjelenések 

száma (db) 
Megjelenések 

aránya (%) 
elemző riport 26 14,2 
eseménybemutató hír 129 70,5 
kutatási beszámoló 27 14,8 
interjú 1 0,5 
Összesen: 183 100,0 

 
A fent bemutatott kategóriákat tartalmi dimenziók szerint is csoportosítottuk. A műfaji 

sajátosságok témakörönkénti azonosítását követően megállapíthatjuk, hogy az 
eseménybemutató cikkek elsősorban három témakör köré csoportosultak: a drogpolitikai 
intézkedések, a hatósági eljárások, és a túladagolásokkal, mérgezésekkel kapcsolatos 
jelentések köré. A feldolgozott hírállományban elemző riportként szereplő cikkek többnyire a 
legális kábítószerek elterjedéséről szóltak, mellettük azonban helyet kaptak a különböző 
erőszakdrogokról szóló tudósítások is. 

A sajtómegjelenések műfaji csoportosítása témák szerint (db) 

Sajtótéma/sajtóműfaj 
elemző 

riportok 
esemény- 

bemutató hírek 
kutatási 

beszámolók interjú Összesen 
drogpolitika, 
drogpolitikai intézkedések 0 47 0 1 48 
hatósági eljárások 0 30 0 0 30 
túladagolások, mérgezések 0 36 0 0 36 
az erőszak- 
drogokkal kapcsolatos hírek 6 6 0 0 12 
legális szerek terjedése 20 10 0 0 30 
kutatási jelentés 0 0 27 0 27 
Összesen: 26 129 27 1 183 
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A sajtóban nevesített dizájner drogok 

Az elemzés során vizsgáltuk azt is, hogy a dizájner drogokkal kapcsolatban megjelent 
újságcikkek konkrétan milyen szerekkel foglalkoztak. Az értékelés során a köznyelvben 
használt (fantázia) neveket és az összetevőkre utaló – kémiai – elnevezéseket egyaránt 
figyelembe vettük. Az elemzés során 173 cikkben találkoztunk konkrétan nevesített dizájner 
drogokkal. Az adatokat összegezve végül 217 drogmegjelenést regisztráltunk. A legtöbbször 
említett szerek a GHB23 (Gina) és a mefedron (Kati) voltak. Ez a két pszichoaktív szer több 
mint kétharmados arányt képviselt a vizsgált cikkekben szereplő szerek között. A 
fürdősóként24 árusított anyagok 10%-os, a spice pedig még ennél is kisebb arányban 
részesedett a sajtóanyagokban megjelenő legális szerek közül. A táblázatban szereplő 
maradék 10 szer összességében a hírállományban ismertetett drogok 13%-át teszik ki.  

A hírekben előforduló dizájner drogok 

Drogfajták 
Megjelenések 

száma (db) 
Megjelenések 

aránya (%) 
Megjelenések 

kumulált aránya (%) 
GHB 77 35,5 35,5 
Mefedron 72 33,2 68,7 
Fürdősók 23 10,6 79,3 
Spice 17 7,8 87,1 
ajándéktárgyak 5 2,3 89,4 
serkentőszerek 5 2,4 91,8 
herbál drogok 4 1,8 93,6 
BZP 4 1,8 95,4 
Rohypnol 3 1,4 96,8 
Benzo Fury 2 0,9 97,7 
látnokzsálya 2 0,9 98,6 
receptre kapható altatók, 
nyugtatók 1 0,5 99,1 
Ivory Wave 1 0,5 99,6 
Rush/Poppers 1 0,5 100,0 
Összesen: 217 100,0% - 

 
A dizájner drogok online sajtóban történő konkrét említési gyakoriságainak a 

vizsgálatát időbeli metszetben is elvégeztük. A megnevezett szerek megjelenési idejét 
tekintve megállapíthatjuk, hogy a GHB és a spice évről évre különböző intenzitással, de 
folyamatosan jelen van a sajtóban. A két szert összehasonlítva láthatjuk, hogy a GHB a spice-
hoz képes „hírértékét” tekintve jóval nagyobb jelentőséggel bír. Az eredményeket értékelve 
látható, hogy a 2008. év a GHB és a spice „éve” volt. Előbbi a mérgezések kapcsán, míg 
utóbbi a tiltólistára való felkerülésével vált ismertté.  
 

2009-ben növekedett a sajtóban megnevezett legális drogok száma, de e szerekre való 
hivatkozás mennyiségét tekintve még mindig a GHB és a spice dominált.  
 

2010-ben jelentős fordulat következett be, hiszen a legális szerekről szóló írások 
számának ugrásszerű növekedése egyértelműen a mefedronhoz köthető. A GHB 2010-ben 
szintén jelen van a médiában, sőt az adatokból az is kiderült, hogy 2008-2010 között 

                                                
 
23 Mint ezt több alkalommal jeleztük, a GHB nem tekinthető dizájner drognak. 
24 A fürdősóként árult termékek hatóanyagát a cikkek alapján nem – mindig – lehetett meghatározni, ezért ezek a 

„szerek” átfedésben lehetnek más drogfajtákkal. 
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folyamatosan emelkedett a Ginával összefüggő sajtómegjelenések száma. A 2011-es év első 
két hónapjában mért adatokból jól látszik, hogy a mefedron mellett az úgynevezett 
fürdősókként, vagy ajándéktárgyakként forgalmazott pszichoaktív szerekkel kapcsolatos hírek 
is előtérbe kerültek. Utóbbi okaként az Amsterdam Shop körül kialakult helyzet nevezhető 
meg. 

A hírekben előforduló dizájner drogok (éves bontásban, db) 

Drogfajták/megjelenés ideje 2008 2009 2010 2011* Összesen 
GHB 10 25 41 1 77 
mefedron 0 0 55 17 72 
fürdősók 0 0 0 23 23 
Spice 6 5 4 2 17 
ajándéktárgyak 0 0 0 5 5 
serkentőszerek 0 1 4 0 5 
herbál drogok 0 1 3 0 4 
BZP 0 2 2 0 4 
Rohypnol 0 1 2 0 3 
Benzo Fury 0 0 1 1 2 
látnokzsálya 0 0 2 0 2 
receptre kapható nyugtatók, altatók 0 0 1 0 1 
Ivory Wave 0 0 1 0 1 
Rush/Poppers 0 1 0 0 1 
Összesen: 16 36 116 49 217 

*A 2011. január-februári adatok alapján 
 

A fent ismertetett eredményeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bizonyos szerek 
– a Gina, a spice – 2008 óta jelen vannak az online sajtóban. Feltételezhető, hogy a szerek 
drogpiacra való tényleges belépése ennél jóval korábbra tehető. Az adatok alapján 
egyértelművé vált, hogy ezek a szerek éves szinten visszatérő témának számítanak a 
médiában, ugyanakkor az is jól látszik, hogy a spice a GHB-hez képest kevesebbszer szolgált 
témául a sajtónak. 2009-ben és 2010-ben egyaránt jelentek meg új szerek az online médiában, 
azonban igazi hírmennyiség-növekedést 2010-ben a mefedron megjelenése eredményezett. A 
Kati vagy Zsuzsi néven ismert dizájner drog robbanásszerűen került a média érdeklődésének 
középpontjába és ezáltal a köztudatba. 

A kriminalizációs elvek megjelenése a vizsgálatban érintett sajtócikkekben 

Az ismert pszichoaktív szerek kínálatának és keresletének visszaszorítását célzó 
hivatalos politikai irányelvek túlnyomórészt a tiltáson alapulnak. A dizájner drogok 
„különlegessége” azonban pont abban rejlik, hogy ezeket a pszichoaktív szereket olyan 
szerként forgalmazzák, amelyek nem szerepelnek a tiltott szerek listáján.  
 

A sajtóelemzés során azt is vizsgáltuk, hogy a dizájner drogokkal foglalkozó hírekben 
helyet kapnak-e a kriminalizációs elvek, továbbá, hogy milyen egyéb megoldási lehetőségek 
állnak rendelkezésre a legális szerek problémakörének kezelésére.  

 
A vizsgálatba bevont cikkek többségében (57%-ában) megjelent a „kriminalizációs 

szemlélet”, mint a kábítószerek további terjedésének megakadályozását szolgáló lehetséges 
eszköz. Ezzel szemben alternatív megoldásokat mindössze néhány megjelenés tartalmazott 
(még a legális drogok témáját átfogóan feldolgozó cikkek többsége sem tért ki a probléma 
többoldalú kezelhetőségeire). A javaslatok elsősorban a dizájner drogok terjesztésében is 
központi szerepet játszó internetben rejlő lehetőségek alternatív használatával foglalkoztak. A 
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feldolgozás során a következő megoldásokkal találkoztunk: internetes prevenció, internetes 
ártalomcsökkentés, internetes tanácsadó programok, sőt, egy külföldi vonatkozású hírben az 
internetes leszoktató programokról is szót ejtenek. 
 

A média által közvetített információk szerint: a dizájner drogok visszaszorításának 
legfőbb eszköze – a tiltással kapcsolatos problémák felvetése ellenére is – a kábítószerek 
tiltólistára való helyezése. Figyelembe véve az új szerek terjedésének intenzitását, illetve azt, 
hogy egy-egy új pszichoaktív hatású szintetikus szer tiltólistára vétele éveket is igénybe 
vehet, igencsak kérdésessé válik ennek az eljárásnak az eredményessége a dizájner drogok 
visszaszorításában.  

A kriminalizációs elvek megjelenése a médiában 

 

Megszólaltatás 

A médiában gyakran találkozhatunk olyan hírekkel amelyek – az adott tartalom 
nyomatékosítása, vagy a hitelesség növelése érdekében – olyan szereplőt, vagy szereplőket 
szólaltatnak meg, akik kompetens kommunikátornak számítanak az adott témával 
kapcsolatban. Figyelembe véve azt, hogy a témák feldolgozásának objektivitása nagyban 
függhet a szereplők kiegyensúlyozott kiválasztásától, az elemzési szempontok között a 
megszólaltatások intenzitását és a megszólaltatottak összetételét is értékeltük.  

 
A cikkek több mint fele (57,9%) hivatkozott a dizájner drogok kapcsán valamilyen 

releváns szakértőre, vagy az aktuális eseményben érintett személyre. A vizsgált 
megjelenésekben összesen 156 hivatkozás kapott helyet. A forrásként említett személyeket 
csoportosítva megállapítható, hogy a hírportálok az elemzett tartalmak több mint negyedénél 
egészségügyi dolgozót szólaltattak meg, a tartalmak egyötödénél pedig a rendőrség 
képviselője fejtette ki véleményét az adott történésről, vagy a legális drogokról. Az írások 
között a fentieken kívül relatíve nagyobb arányban fordultak elő kutatók, politikusok és a 
különböző hazai és nemzetközi kábítószerügyi szervezetek képviselői. 

 
Az elemzés során egyértelművé vált, hogy a dizájner drogokkal foglalkozó írásokban 

gyakran ugyanazokat a személyeket szólaltatják meg a cikkírók. Ezt úgy is 
megfogalmazhatjuk, hogy a témát érintő bizonyos kérdéseknek, problémáknak állandó 
„képviselői” vannak az online sajtóban. Jellemző módon a rendőrségi szóvivők alkották a 
legheterogénebb csoportot, ami a területileg illetékes szervek eljárási hatókörének 
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tulajdonítható. A megszólaltatások személyi összetételét tekintve a leghomogénebb csoport az 
egészségügyi dolgozók kategóriája volt. 

A dizájner drogtéma szakértői 

A hivatkozott személyek szakmai összetétele 
Hivatkozások 

száma (db) 
Hivatkozások 

aránya (%) 
egészségügyi dolgozó 45 28,8 
rendőrségi szóvivő 34 21,8 
kutató 27 17,3 
politikus 19 12,2 
kábítószerügyi szervezet képviselője 15 9,6 
egyéb 16 10,2 
Összesen: 156 100,0 

A sajtótermékekben megjelenő hírek ismétlődése 

A hasonló karakterrel bíró lapok esetében, valamint a nagyobb jelentőségű hétköznapi 
események kapcsán gyakran megfigyelhető, hogy a hírek tartalma alig mutat eltéréseket, 
esetenként szó szerint megegyezik a különböző online sajtótermékekben. A hírek ismétlődése 
nemcsak a különböző sajtótermékek között, hanem egy adott újságon belül is előfordulhat. A 
hatás ugyanaz, a sajtó az egyes események, történések többszöri említésével, az ezekre 
vonatkozó hírek ismétlésével „felsúlyozza” az eseményt, a történést, azt a benyomást keltheti 
az olvasóban, hogy ezek az események, stb. nagyobb jelentőségűek másoknál. 
 

Az elemzés eddigi szakaszában ezt a hatást figyelmen kívül hagytuk, tehát minden 
cikket akkora „súllyal” vettünk figyelembe, ahányszor az megjelent. A következőkben ezt a 
hatást kiszűrve – azaz minden témát egységnyi súllyal vizsgálva – végeztük el az elemzést. 
 

Elsőként azt vizsgáltuk, hogy a sajtómegjelenések között milyen arányban fordulnak elő 
ismételt hírek, illetve önálló témafeldolgozások. Ismételt hírnek tekintettünk minden olyan 
cikket, amely tartalmilag ugyanazt a témát dolgozta fel, azaz ismétlésként kategorizáltunk 
minden olyan sajtómegjelenést, amely legalább két alkalommal megjelent a hírekben. 
 

A vizsgálatba bevont 183 cikk közül mindössze 54 volt tartalmát tekintve egyedi (első) 
megjelenés. A fennmaradó 129 cikk mindegyike egyszeresen vagy többszörösen ismételt 
híranyag volt. A média által e 129 sajtóanyagban közvetített tartalom intenzívebb 
kommunikációja azt sugallhatja az olvasónak, hogy ezek a hírek nagyobb jelentőségűek, 
meghatározóbbak a témában – pedig csupán az adott eseményről, történésről szóló 
megismételt híradások voltak. 
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Az ismételt hírek aránya a vizsgált hírekben 

 

A sajtóhírek ismétlődése az egyes témák szerint 

A sajtóhírek témák szerinti csoportosítását értékelve megállapíthatjuk, hogy a legális 
szerek elterjedésével és az erőszakdrogokkal foglalkozó megjelenéseknél az egyedi hírek 
domináltak, minden más esetben viszont az ismételt hírek voltak többségben. A legtöbb 
önálló megjelenés a legális drogok terjedésével kapcsolatos hírekhez, az ismétlések relatív 
többsége pedig a drogpolitikai intézkedésekhez témakörhöz köthető. 

Az ismételt hírek megoszlása az egyes sajtótémák között (db) 

Sajtótéma/egyediség Ismételt hír Önálló hír Összesen 
drogpolitika 41 7 48 
hatósági eljárások 20 10 30 
túladagolások, mérgezések 34 2 36 
erőszakdrogok 4 8 12 
legális szerek terjedése 9 21 30 
kutatási jelentés 21 6 27 
Összesen: 129 54 183 

 
Az ismételt megjelenésként kategorizált cikkek összesen 26 különböző hírt dolgoztak 

fel, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden téma ötszörös súllyal vett részt a vizsgált 
hírállományban. A legtöbb ismétlés a drogpolitikai intézkedéseken belül és összességében is 
az új egészségügyi törvényben betiltott mefedronhoz köthető. A különböző 
drogtúladagolásokról szóló hírek elsősorban a GHB fogyasztásához köthető mérgezésekkel 
foglalkoztak. A legális szerek terjedése az ismételt hírek esetében főleg a fürdősóként árult 
termékek káros mellékhatásait ismertette.25 
 

A különböző sajtótémák ismétlődésének vizsgálatát egy másfajta megközelítésben is 
elvégeztük. A következő táblázat azt szemlélteti, hogy az egyes témakörök megoszlása 
hogyan alakulna abban az esetben, ha minden téma egyenlő súllyal venne részt a kiválasztott 
cikkekben. Látható, hogy a „nyers” hírek relatíve többsége a legális szerek terjedéséről szól, 
amelyet a hatósági eljárásokkal kapcsolatos cikkek követnek. A médiában ténylegesen 
                                                
 
25 A felsorolásban csak azokat a területeket emeltük ki, amelyeknél domináns ismétlésekkel találkoztunk. 
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megjelent cikkek azonban már teljesen más struktúrában jelenítik meg az egyes sajtótémákat, 
amely alapján megállapíthatjuk, hogy az olvasók számára a médiumok hangsúlyosabban 
közvetítik a drogpolitikai intézkedésekről és a túladagolásokról/mérgezésekről szóló híreket. 
Ez azt eredményezi, hogy pl. a dizájner drogokkal komplex módon foglalkozó hírek relatív 
súlya csökken. 

A sajtótémák megoszlása (%) 

Sajtótéma Ismétlésekkel* Ismétlések nélkül** 
drogpolitika 26,2 15,0 
hatósági eljárások 16,4 18,8 
túladagolások, mérgezések 19,7 11,3 
erőszakdrogok 6,6 12,5 
legális szerek terjedése 16,4 28,8 
kutatási jelentés 14,8 13,8 
Összesen 100,0 100,0 

*n=183, **n=80 

Legfontosabb megállapítások (összefoglalás) 

Az online sajtóban végzett média-tartalomelemzés eredményei szerint a dizájner drogok 
kérdésköre 2008 óta foglalkoztatja a médiát. A témában érintett megjelenések száma 2009-
ben megduplázódott, 2010-ben pedig a háromszorosára emelkedett. A dizájner drogokról 
szóló hírek tehát meglehetősen rövid idő alatt igen kurrens témává váltak a sajtóban. A 
terjedési idő csúcspontját ez idáig a 2010-es év jelentette, amelynek oka egyértelműen a 
mefedron betiltását követően megjelent hírdömping. 
 

A sajtóban fellelhető hírek alapvetően hét témakör kapcsán fordítottak figyelmet a 
dizájner drogokra: drogpolitikai intézkedések (26%); túladagolások/mérgezések (20%); 
hatósági eljárások (16%); legális szerek terjedésének a kérdései (16%); kutatási jelentések 
bemutatása (15%); és erőszakdrogok (7%). A vizsgálatban érintett sajtóhírek részletes 
elemzésekor azonban kiderült, hogy a cikkek közel háromnegyede (71%) tartalmát tekintve 
ismételt megjelenés volt. Az ismétlések értékelését követően megállapíthatjuk, hogy a 
drogpolitikai intézkedésekről (tiltás) és a túladagolásokról/mérgezésekről (GHB, mefedron 
túladagolások) szóló cikkek jelentősen felülreprezentáltak az megjelenések között. Azzal, 
hogy a média nagyobb hangsúlyt fektet ezeknek a híreknek a közvetítésére, azt a benyomást 
keltheti az olvasók körében, hogy ezek az intézkedések nagyobb jelentőséggel bírnak a – 
dizájner drog – probléma megoldásában, illetve azt sugallják, hogy a 
túladagolások/mérgezések elterjedtebbek. 
 

A vizsgált hírekben legtöbbször a GHB-vel (Gina), illetve a mefedronnal találkozhatott 
az olvasó. A GHB 2008 óta folyamatosan témául szolgál a médiának, a mefedron ezzel 
szemben csak a 2010-es év „slágere”. A fentiek mellett relatíve nagyobb arányban 
találkoztunk még a fürdősóként forgalmazott legális szintetikus anyagokkal, továbbá a spice 
nevű pszichoaktív szerrel is. Utóbbi jelenléte a médiában a GHB-hez hasonlóan folyamatos, 
hírértékét tekintve azonban kevésbé jelentős.  

Az elemzés során felhasznált sajtómegjelenések több mint fele (58%) a dizájner 
drogtémával kapcsolatban megszólaltatott a témában, vagy a problémában érintett személyt 
(szakértőt, szemtanút stb.). A feldolgozás során kiderült, hogy a dizájner drogokat érintő, 
szisztematikusan visszatérő kérdéseknek állandó  – nyilatkozó – képviselői vannak. A sajtó 
tehát többnyire a „bevált” szakemberek, véleményezők álláspontját ismerteti.  
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A sajtó tartalomelemzésbe bekerült hírek 57%-ában találkoztunk azzal a kriminalizációs 
megközelítéssel, amely a kábítószerek további terjedésének megakadályozását az egyes 
szerek tiltólistára való felvételében látják. A tiltással kapcsolatos nehézségek ellenére (az új 
szerek számossága, a terjedés intenzitása, tiltólistára való felvétel időtartama, a tilalmak 
hatástalansága stb.) sajnálatos módon alternatív megoldási lehetőségekkel mindössze néhány 
sajtómegjelenés foglalkozik. 



A dizájner drogok Magyarországon 
Fact Intézet, INDIT Közalapítvány 

 50 

V. A „dizájner drogok” az online fórumokon 

Bevezetés 

A korábban már ismertetett média-tartalomelemzés során azt vizsgáltuk, hogy a 
hivatalos online média milyen kontextusban tárja a dizájner drogok kérdéskörét a hétköznapi 
ügyekről tájékozódó olvasók elé. A fellelhető hírforrásoknak azonban csak egy részét képezik 
a hivatalos sajtótermékek, az interneten azonban számos más informális hírforrás található: 
blogok, fórumok stb. amelyeknek témától függően már egy jóval specifikusabb 
olvasóközönsége lehet.  

 
A következő elemzésben arra kerestük a választ, hogy az ilyen informális csatornákon 

milyen információk érhetőek el a dizájner drogokkal kapcsolatban.  

A vizsgálat módszere 

A hivatalos sajtóelemzéssel ellentétben jelen esetben nem törekedtünk számszerűsíthető 
azaz kvantitatív jellegű adatok gyűjtésére. Az áttekintés során kizárólag a gyakran előforduló 
beszédtémák összefoglalására, értelmezésére szorítkoztunk. A fórumokon tipikusan visszatérő 
témák bemutatásával pedig azt modellezzük, hogy pontosan milyen információkat tudhat meg 
a dizájner drogokról az internetes fórumokról, blogokból tájékozódó olvasó. Az adatfelvétel 
időszaka 2011 januárjától március végéig tartott. A vizsgálathoz – a teljesség igénye nélkül – 
néhány „önkényesen“ kiválasztott dizájner drogokkal foglalkozó fórumot, blogot használtunk 
fel:  
 

• http://kender.blog.hu/ 
• http://www.daath.hu/ 
• http://legal-drog.info/ 
• http://www.soundhead.hu/portal/ 
• http://tehatacucc.info/ 
• http://pszichoaktiv.blog.hu 

 
Az elemzésbe bevont fórumok, blogok céljaik, stílusuk, moderálási szabályaik 

tekintetében nagyon különbözőek, ezért az értékelés során megfogalmazott megállapításokat a 
különböző forrásokból nyert információk összegzéseként lehet csak értelmezni.  

Eredmények 

A fórumokon elérhető információkat négy témakör mentén csoportosítottuk: 
 

1. Segítségkérés a különböző szerek azonosításához 
2. Tájékozódás a különböző szertípusokról  
3. Beszámolók, felhasználói tapasztalatok (szerhasználati mintázatok) 
4. Reklámok, hirdetések, ajánlások 
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Segítségkérés a különböző szerek azonosításához 

A fórumok olvasása során számtalan alkalommal találkoztunk olyan hozzászólásokkal, 
amelyek arról tanúskodnak, hogy olykor a fogyasztók nem feltétlenül vannak tisztában azzal, 
hogy milyen szert használtak, e hozzászólások többnyire e szerek azonosításához kértek 
segítséget.26  
 

„Full száraz por, nem csomósodik, a szagát semmilyen más RC-hez nem tudnám 
hasonlítani. Sárgás barna színű, nazálisan eszméletlenül tud marni. Orálisan se egy 
kellemes dolog, csípős száraz por íze van. Eléggé pörgetett amikor először próbáltuk, 
páran írták hogy methylone. De mostanába eléggé kezd hasonlítani a mefihez, akitől 
kaptuk nem tudja a nevét!!!” 

 
A fórumozók közt kialakult beszélgetésekből kiderül, hogy e kábítószerek használóinak 

egyébként sem homogén csoportjában újabb töréspontot jelent a dizájner drogok megjelenése, 
annak fogyasztói körének bővülése. A szerhasználók közti „ellentétet” a dizájner drogok 
fogyasztóira kevésbé jellemző felelős szerhasználati kultúra generálja.  
 

„Orális fogyasztásnál mekkora mennyiséget fogyasztottatok?Eufórikus élmény nem 
volt? Mennyi ideig tartott a hatás? Benzo 6-APB az sötétbarna, legalábbis amit én 
kaptam most, és ahhoz nem lehet itthon hozzájutni. Benzo 5-APB hasonló színű, mint 
amit linkeltél, de nem hinném hogy az lenne. Ne vedd sértésnek, de hogy veszel úgy 
valamit, hogy még az sem tudja mi az, akitől van???” 

 
A felelős fogyasztói magatartás mellett érvelők a szer és használó között fennálló 

kiegyensúlyozott viszony fontosságát emelik ki. A dizájner drogok esetében ez a viszony 
abban az értelemben válik asszimetrikussá, hogy ezeknek a pszichoaktív anyagoknak – az 
újszerűségükből adódóan – nem ismertek a hosszú távú egészségügyi hatásai, így a 
fogyasztók nincsenek tisztában azzal, milyen kockázatokat vállalnak. A használók legfeljebb 
a vegyület kémiai összetevőiről tájékozódhatnak. A dizájner drogok fogyasztói 
kockázatészlelésének a hiányát a mélyinterjús kutatás tapasztalatai is megerősítik. A szerek 
bizonytalan jövőbeni hatásainak ugyanis jellemző módon nincs visszatartó ereje a fogyasztók 
körében. 

Tájékozódás a különböző szertípusokról 

A kommentelők egy része valamilyen drogfajtáról kérte ki a felhasználók véleményét 
 

„Valaki 4-FA- ról tud valamit?” 
*** 
„Tiszta JWH-018 port próbálta már valaki nazálisan vagy orálisan 
fogyasztva? Menyi ilyenkor az ajánlott dózis?” 
*** 
„Ivory Wave-ról tud valaki valami beszámolót adni?” 
A fórumokon elérhető információk szerint számos legálisan beszerezhető dizájner drog 

érhető el a drogpiacon. A beszélgetésekben előforduló dizájner drogok a következők voltak: 
MDPV, Metilon, 4-MEC, JWH-xxx (Spice), Benzo Fury, Ivory Wave, ketamin stb. A 

                                                
 
26 Az idézeteket szó szerint közöljük, azokat a helyesírás szabályai szerint nem korrigáltuk. 



A dizájner drogok Magyarországon 
Fact Intézet, INDIT Közalapítvány 

 52 

fórumok, blogok értékelése során egyértelművé vált, hogy a forgalomban lévő legális dizájner 
drogok száma messze meghaladja a hivatalos sajtóban és ezáltal a hétköznapi olvasó 
látókörébe eső pszichoaktív szerek számosságát.  

Beszámolók, felhasználói tapasztalatok (szerhasználati mintázatok) 

A fórumozók beszámolóiban a különböző szertípusokhoz tartozó egyéni fogyasztói 
véleményekkel és magatartásformákkal is találkoztunk. Az elérhető információk 
változatosságáról tanúskodik az, hogy beszámolók közt az általánosságban megfogalmazott 
(pozitív vagy negatív) vélemények mellett a szerek kémiai összetételéről, a jogi háttérről, az 
„ajánlott” adagolásról, felhasználási formákról (orális, nazális, stb.) és javasolt fogyasztási 
szituációkról is tájékozódhat az olvasó.  
 

„4-mec kristály, kb. 0.1g nazálisan, de attól inkább kevesebb. Kellemes bizsergés, 
melegség érzése, igazából nem hasonlítanám a mefihez. Nem tartott hosszan az élmény, 
de meg kell említenem, közvetlen előtte ettem bőségesen. Később, kb. 1.5 óra múlva 
gyomorba 0.1g, érdekes hogy először álmosságot éreztem, majd kiteljesedett az élmény 
és inkább eufórikus volt. Semmiképp sem gyorsultam fel, beszédkényszer sem tört rám. 
Stabil állagú, apró csillogó hosszúkás kristály, hófehér. Valakinek tapasztalat?” 

 
A felhasználói beszámolók egy másik része a „bódulat” alatt tapasztalt hatások 

részletesebb leírására törekedett. 
 

„A bevétel időpontja ‚T‘  
T+10 perc az izgatottság (ami az újdonságnak tudható be )  
T+20 perc, valami nagyon kicsi bizsergés, bár lehet csupán placebo 
T+30 perc. Elkezdődik valami más, mintha szép lassan jönne feléd. Nehezen tudom 
megfogalmazni az érzést, de megpróbálom. Ez valami olyasmi, amikor állsz egy vulkán 
tetején, ami épp kitörésre készül. Érzed a folyamatosan erősödő rengést, rezgést, ami 
minden egyes elmúlt perccel közelebb van hozzád. Mint amikor a magma áramlik a 
mélyből a külvilág felé, "lassan, de biztosan". Ahogy áramlik, úgy lesz egyre minden 
másabb swim körül. 
swim fáradtnak érzi a lábait, és jobbnak találja a kanapéra való leülést. A leülés 
érdekesre sikeredett, bár a távolság nem is nevezhető távolságnak, de most mintha 100 
méterek lennének. Konkrétan olyan érzés, mintha egy 10 emeletes tetejéről akarnál 
ráülni az aljában lévő székre. Igazi zuhanás élmény, olyannyira, hogy swimnek még a 
hasa is liftezik, mint hirtelen magasság csökkenéskor szokott, kicsit a torkába is 
gombóc szorul. Mintha másodpercekig zuhant volna kanapéba, amikor beleesik, 
huppan. Mintha méternyi vastag tollakba ugrottál volna bele, minden olyan más.“ 

 
A felhasználók gyakran összehasonlítják az egyes dizájner drogok hatásait, fogyasztási 

szituációt (party-drog) és a szerről való „lejövetel” körülményeit. Az ilyen jellegű beszámolók 
visszatérő elem, hogy a felhasználók az egyes drogok véleményezéséhez a mefedront 
használják referencia szernek. A hozzászólások egy részének tartalmából pedig az is 
egyértelműen kiderül, hogy a mefedron „utódját” keresik a fogyasztók. Megtudhatjuk azt is, 
hogy a tiltólistán szereplő mefedron is még elérhető a piacon mefildronon néven.  
 

„A másik h kipróbáltuk a methylone-t, mefivel összehasonlítva a következőket 
mondhatom el:- kevésbé mar, fehér, hegyes kristályos szerkezetű- elképesztően nagy 
eufória, ami partin sztem már zavaró is lehet- ugyanakkor kevésbé pörget, + 
mozgáskoordinációmat rontotta- 2-3 órán át érzed, ugyanolyan intenzíven, míg ez a 
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Katinál 1 óra, abból első negyed óra az intenzív flash- Katinál minden lejövetel súlyos 
depressziót hozott, ennél semmi ilyet nem tapasztaltam, inkább csak szótlanság, sok 
kavargó gondolat jellemzi a végét- simán lehet aludni utána Összegezve azt mondanám 
sztem ez jobban szét*** mint a Kati, nem hinném hogy méltó utódja lesz, főleg nem 
partikon. Bár az MDPV-nél még ígyis sokkal szelídebb cucc.” 

 
Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a fórumozok e szerekről alkotott véleménye 

(hatás, lejövetel) igencsak különböző. Markánsabb egyetértés egy szerrel, az MDPV-vel 
kapcsolatosan rajzolódik ki. A hozzászólásokból megtudhatjuk, hogy ez a dizájner drog 
kevésbé „felhasználóbarát”. A beszámolók többek között alvási nehézségekről, paranoiáról, 
és a könnyű túladagolás veszélyére hívták fel a figyelmet. 
 

„Volt nekem is hozzá "szerencsém" nekem a lejövetelnél semmi rossz tapasztalatom 
nem volt: Nem kattogtam, ellazulok, ásítozok, befáradok szép lassan elmúlik a hatás és 
allvááás.. Mivel nem vagyok az a fajta gusztustalan ember aki ha tehetné addig 
nyomatná míg bele nem hal.. Max 20-24 órás hatás 2-3 hónapban egyszer! Ha valaki 
am ha ilyenfajta dolgokhoz nyúl ne csinálja azt h napokig nem eszik...(mert sajnos 
néhány haverom ezt csinálja) folyamatosan könnyebb kajákat erőltessen le meg 
rengeteget igyon. Én pl almaecetet iszok akkor gyümölcsök kalcium joghurtot eszek és 
sokkal könnyebb a lejövetel” 

 
A dizájner drogokról kialakult diskurzusokból jól látszik, hogy az internetes 

kommunikáció során a fogyasztók kíváncsiak és hallgatnak egymás véleményére, tanácsaira 
(mintakövetés). Figyelembe véve azt a tényt, – amelyet a mélyinterjús kutatás is igazolt – 
hogy a fogyasztók egy része az internetről tájékozódik és szerzi ismereteit a dizájner 
drogokról, az internetes fórumoknak nagyon fontos szerepe lehet a káros szerhasználati 
magatartásformák megelőzésében. 
 

„Én még szerencsére nem próbáltam ki, de így olvasgatva ezeket valószínűleg nem is 
fogom pedig már tervezgettem de azért köszi hogy elrettentettete k tőle.” 

Reklámok, hirdetések, ajánlások 

Az internetes fórumokon elérhető felhasználói tapasztalatok hasznossága mellett meg 
kell említeni az ilyen jellegű hírcsatornák drogok terjesztésében betöltött szerepét is. A 
vizsgálat során áttekintett fórumok, blogok ebben a tekintetben sem homogének. Vannak 
olyan blogok, fórumok, ahol a moderálási szabályok tiltják a terjesztői magatartás bármilyen 
megnyivánulását, míg más oldalakon a reklámok is megengedettek, ami megkönnyíti a 
hozzáférhetőséget. Utóbbival egy kifejezetten információs célokat szolgáló fórumon is 
találkoztunk, amely egyértelműen a megfelelő moderálás hiányának tulajdonítható.  

Legfontosabb megállapítások (összefoglalás) 

A kiválasztott blogok, fórumok tartalmának elemzése során kiderült, hogy a dizájner 
szerek fogyasztói sem egységesen ítélik meg e szereket illetve ezek használatát. A 
beszámolók alapján a felhasználók között határvonalat jelentenek a dizájner drogok, melyek 
fogyasztóira sokak szerint jellemző a felelőtlen szerhasználat. A hosszabb ideje piacon lévő és 
használt más szerekkel ellentétben a dizájner drogoknak ugyanis – újszerűségükből adódóan – 
nem ismertek a hosszú távú egészségügyi hatásai, így a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, 
hogy milyen kockázatokat vállalnak.  
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A fórumokon elérhető információk sokszínűségét igazolja, hogy a feldolgozás során az 
egyes szerek azonosításához szükséges információkkal, a legújabb dizájner drogok 
megjelenéséről szóló hírekkel és különböző felhasználói beszámolókkal is találkoztunk. A 
beszámolók közt az általánosságban megfogalmazott (pozitív vagy negatív) vélemények 
mellett a szerek kémiai összetételéről, a jogi háttérről, az „ajánlott” adagolásról, felhasználási 
formákról (nazális, intravénás stb.) és javasolt fogyasztási szituációkról is tájékozódhat az 
olvasó.  

 
A dizájner drogok számosságát és a szerek intenzív cirkulációját modellezi az, hogy a 

mefedron betiltását követően számos másik szintetikus szer (pl. metylon, MDPV, 4-MEC) 
került előtérbe. Megfigyelhető volt ugyanakkor az is, hogy a fogyasztók gyakran – az egyes 
drogok hatásainak jellemzésekor – a mefedront tekintették referencia szernek. A 
hozzászólások egy részéből az is világossá vált, hogy a szerfogyasztók a mefedron utódját 
keresik a legújabb szerekben.  
 

A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy a fórumközösség tagjai számítanak egymás 
segítségére, és hallgatnak is egymás véleményére, tanácsaira. E blogok, fórumok sajátos 
önsegítő csoportokká formálják az itt információkat kereső, információkat megosztó 
szerhasználókat. Figyelembe véve azt a tényt, – amelyet a kvalitatív (mélyinterjús) kutatás 
egyes megállapításai is igazolnak – hogy a fogyasztók egy része az internetről szerzi 
ismereteit a dizájner drogokról, az internetes fórumoknak igen fontos szerepe lehet a káros 
szerhasználati normák megelőzésében is. 


