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Maradj köztünk! 
A drogfogyasztásról
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PÁRbESZÉD SZLENGbEN

Van nálad cucc?
Mi kell? Hernyó, joint, marcsi vagy kokó?
Hercsi.
Mennyi? Mert most csak egy zacsi van nálam.
Az csak egy löketre elég, de nekem több kell!
Ott van egy másik anyagos, a tesóm, nála van még 4 zacsival.
Mennyi lóvé?
10 rugó.
Az sok, de megszerzem.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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DROGFAJTÁK

Legális drogok: altatók, nyugtatók, szorongásoldók, fájdalomcsillapítók, alkohol, niko-
tin, szerves oldószerek, ragasztók.

Illegális drogok: heroin, LSD, hasis, kokain, ópium, marihuána, morfin, amfetamin, 
extasy.

A HEROiN TÖRTéNETE 

i. e. 3400 – Az ópiumot szolgáltató mák eredetileg Alsó-Mezopotámia vidékéről szárma-
zik. A sumerok az öröm növényének (Hul Gil) nevezték. Az asszírokon és babilóniaiakon 
keresztül került Egyiptomba.

i. e. 460 – Hippokratész, az orvoslás atyja felemeli hangját az ópium mágikus tulaj-
donságokkal való felruházása ellen, ugyanakkor méltatja annak gyakorlati hasznosságát. 
Kiemeli érzéstelenítő és vérzéscsillapító hatását, illetve javasolja belső nyavalyák, nőgyó-
gyászati problémák és járványok leküzdésére.

1500 – A Kelet-kínai-tengeren hajózó portugál tengerészek ismertetik meg a kínaiakkal 
az ópiumszívás rituáléját, amit a kínaiak eleinte káros és bűnös dolognak tartanak.

1753 – Linné, a botanika atyja rendszertani kategóriába sorolja a mákot, és a Papaver 
somniferum (álomhozó) nevet adja neki.

1767 – A Brit Kelet-Indiai Társaság által Kínába exportált ópium mennyisége megdöb-
bentő méreteket ölt: évente 2000 láda tiszta ópium kerül a távol-keleti országba.

1803 – Friedrich Siertuerner felfedezi az ópium aktív komponensét, a morfint. Az orvo-
sok azt hitték, ezzel megszelídítették az ópiumot. Megbízhatósága és hatásossága révén az 
Isten gyógyszere becenevet kapta.

1827 – A darmstadti Merck cég elkezdi az ópium ipari mértékű előállítását.

1909 – Amerikai nyomás hatására elfogadják az ópium Kínába történő bevitelének ti-
lalmát.

1923 – Az első szövetségi droghivatal szigorúan ellenőriz minden legális drogforrást. A 
drogfüggők kénytelenek illegális úton beszerezni élvezeti cikküket.

1925 – A tiltások hatására virágzásnak indul a feketepiac. Az egyik legnagyobb a New 
York kínai negyedében működő.

Carol Turkington: Mérgek és ellenmérgek lexikona. Corvina Kiadó, Budapest, 1995.
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AZ AmFETAmiN TÖRTéNETE

Az 1887-ben Edelano által Németországban előállított amfetamin 1920-ban került orvosi 
használatba, mert megfigyelték, hogy kitágítja a tüdő léghólyagjait, oldva ezzel az aszt-
matikus görcsöket. Ennek a tulajdonságának köszönhette nagy sikerét az 1932-ben piacra 
dobott Benzedrin inhaláló. Rövid időn belül az amfetamin slágerszerré vált az asztmások 
és a magas lázban szenvedők körében. 

A rövidesen pirulák formájában is megjelenő vegyület megkezdte világhódító útját. 
Az orvosok előszeretettel írták fel mindenféle bajra és állapotra, legyen az depresszió, 
Parkinson-kór, epilepszia, farkasvakság, elhízás, hiperaktivitás vagy éppen időskori bús-
komorság. A sikerhadjáratnak további lendületet adott a második világháború, ahol mind-
két oldalon több millió tabletta került szétosztásra a katonák körében. A szer fogyasztása 
sok esetben fokozott agresszivitást váltott ki, habár elsődleges célja a szervezet energia-
háztartásának csúcsra járatása, így a figyelem ébren tartása volt. 1942-től kezdve Hitler is 
rendszeresen kapott amfetamininjekciókat, ami nagymértékben hozzájárult – az egyéb-
ként is pszichológiai problémákkal küzdő – Führer józan ítélőképességének és egészségé-
nek aláásásához. 

A háború utáni időszakban, az 50-es, 60-as években továbbra is kedveltek maradtak az 
amfetamintartalmú szerek, főleg a depresszió és az elhízás kezelésére. A fellépő komoly 
mellékhatások miatt és a hatékonyabb gyógyszerek megjelenésével azonban fokozatosan 
kivonták ezeket a szereket a forgalomból. 

Napjainkban az amfetaminok felettébb más megítéléssel bírnak. A rászokás nagymérté-
kű kockázata, valamint a velük szemben kialakuló függőség miatt ma már a kábítószerek 
közé sorolják őket.

Carol Turkington: Mérgek- és ellenmérgek lexikona. Corvina Kiadó, Budapest, 1995.
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hívókép
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TÖRVÉNYEK

Btk. részlet: 1978. évi IV. törvény 282. paragrafus Visszaélés kábítószerrel (4.)

„(1) Aki a hatósági előírások megszegésével kóros élvezetre alkalmas kábítószert készít, 
megszerez, tart, forgalomba hoz, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország 
területén átvisz, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személynek kóros élvezetre alkalmas kábítószert ad.

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
a) üzletszerűen,
b) bűnszövetségben,
c) jelentős mennyiségű kábítószerrel

követik el.
(4) Aki az (1) bekezdésben meghatározott kábítószerrel visszaélésre irányuló előkészü-

letet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(5) Aki kóros élvezetre alkalmas kábítószert nem forgalomba hozatal céljából csekély 

mennyiségben készít, megszerez vagy tart, vétséget követ el, és egy évig terjedő sza-
badságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.”
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VÉTSÉGEK LISTÁJA

Vétséget követ el:

akinél egy szál füves cigit találnak;
a Magyarországra drogot beszálló kábítószercsempész;
az iskolánál működő drogárus;
amfetamint előállító labor dolgozója;
a saját használatra indiai kendert nevelő egyén;
akinél 50 g kokaint találnak.

•
•
•
•
•
•
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FELADATLAP A FILMHEZ

Igaz vagy hamis?

igaz Hamis

Magyarországon évente ezren halnak meg évente kábítószer-
túladagolásban.

A 70-es években a heroin hatóanyagának erőssége a duplája vagy 
akár négyszerese is volt a mainak. 

Az a várandós anya, aki csak egyszer szív kokaint a terhessége 
alatt, nem károsítja magzata életét.

A filmben Wade halálát az okozta, hogy a szipuzás hatására az 
agy „elfelejtett” üzenetet küldeni a légzőszerveknek, ezért leállt 
a légzése. 

A legtöbb hajléktalannak a nagyvárosok utcáin komoly drog- és 
alkoholproblémái vannak. 

A kábítószer hatására az agy működése megváltozik, bár sokan 
úgy vélekednek, hogy semmilyen változást nem tapasztalnak. 

A kábítószerfüggőknek csak 4%-a hal meg túladagolásban. 

A szexuális zaklatás bűntettét elkövetők legalább fele használt 
drogot és alkoholt a bűncselekmény elkövetésekor. 

Magyarországon napjainkban kb. 10 ezerre teszik a drogfüggők 
számát. 
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SEgítSégnyújtó SzErvEzEtEk

TANÁCSADÓKÖZPONT

Célja: rövid távú gondozás, terápiás 
intézménybe juttatás

Módszere: beszélgetések

KLINIKA

Célja: a kábítószer megvonása a szervezettől
Módszerei: drogelvonás orvosi felügyelet 
mellett

SPECIÁLIS TERÁPIÁS INTÉZET

Célja: szabályozott életvitel. A munka 
végzésére irányuló akarat erősítése, a saját 
felelősségtudat felébresztése, a kritika 
elfogadása, szakmai tapasztalat szerzése

Módszerei: napirend, munkaszervezés, 
munka, testápolás, személyes problémák és a 
csoport problémáinak megvitatása, 
szakmatanulás kezdete

UTÓGONDOZÁS

Célja: önállóság, a szociális magatartásformák 
megszilárdítása, segítség a szakképzésben

Módszerei: meghitt körben élés, saját 
felelősségvállalással. Együttműködés oktatási 
intézményekkel
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ADATLAP A DROGFOGYASZTÁSRóL

Szempontok A 70-es években Ma

A drogfogyasztás megkezdésé-
nek ideje

19–21 év között 12–17 év között

A nemek közti aránya a 
kábítószer-fogyasztás terén 
(férfi:nő)

5:1 1:1

Társadalmi rétegek Alsó rétegek
Differenciálódás: jóléti 

kábítószeresek és a nyomor 
miatt drogozók csoportja 

Iskolai végzettség
Szakmunkások, 

érettségizettek, egyetemisták 
egyaránt

Még nem rendelkeznek 
iskolai végzettséggel, a 

drogok miatt szakítják meg 
tanulmányaikat.

A legkedveltebb kábítószerek Ópium, hasis, LSD Hasis, heroin

A kábítószerek egészségügyi kockázata és társadalmi veszélyessége túlságosan nagy. A 
használatuk függőséghez vezet, akárcsak a dohányzás (ez a legtöbb ember számára köz-
ismert jelenség). A szervezet egyre nagyobb adagok hatására jut csak el a kívánt állapotba 
– a „haladó” drogos számára szükséges adag a kezdőnek akár halálos lehet –, kialakul a 
tűrés, a tolerancia. Ha a szer hiánya már elviselhetetlen, bármilyen eszközzel, bármilyen 
áron hozzá kell jutni – akár bűncselekmény árán is. A drogfogyasztás terjedését a fiatalok 
körében a fiatalkorú bűnözők statisztikai adatainak növekedése kíséri, illetve jelzi.
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