
1 
 

 ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI B ŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

OKTATÁSI  HÍRLEVÉL 
2013. SZEPTEMBER 

 
MÁR ÖT ÁLDOZATOT KÖVETELT A GYILKOS DROG! 

 
Székesfehérváron 2013. június 9-én egy 18 éves helyi fiatalember, 2013. június 10-én Csákváron 
egy 28 éves helyi férfi, 2013. július 27-én Szekszárdon egy 22 éves százhalombattai nő vesztette 
életét kábítószer túladagolásban, valamennyi esetben kimutatható volt szervezetükben a para-metil-
4-metilaminorex jelenléte. 
 
Az igazságügyi toxikológus és vegyész szakértők 2013. július 31-én előzetes szóbeli tájékoztatást 
adtak arról, hogy két újabb haláleset hozható összefüggésbe a para-metil-4-metilaminorex 
megnevezésű vegyület szervezeten belüli jelenlétével. Az igazságügyi szakértők egy Budapesten 
elhunyt 25 éves budapesti nő és egy szintén Budapesten meghalt 25 éves vásárosnaményi férfi 
szervezetében mutatták ki a vegyület jelenlétét. 
 
A para-metil-4-metilaminorex (serotoni) tipikus dizájner drog. Először Hollandiában tűnt fel, 
halálesetekről viszont csak Magyarországon lehetett hallani. Alapváza a 4-metilaminorex, amely 
hazánkban kábítószernek minősül. 
Az anyag a "serotoni" becenevet azért kapta, mert komoly hatása van a szerotonin nevű 
boldogsághormon termelésére. A szer a beszámolók szerint egy hosszan, akár 10-12 órán keresztül 
ható stimuláns. Természetesen vannak rövidtávú mellékhatások is mint a hányinger, a pupillatágulás, 
az állkapocsrángás, valamint a testhőmérséklet gyors emelkedése. 
A hosszú távú hatásokról pedig -ahogy a dizájner drogok jelentős része esetében- az esetlegesen 
jelentkező érszűkület kivételével nincsenek pontos ismeretek. 
 
A kórházba kerülő fiataloknál a legsúlyosabb tünet a hyperthermia, vagyis a testhőmérséklet vészes 
növekedése. Ez azért különösen veszélyes, mert egy bizonyos hőfok felett belső vérzés indul meg a 
szervezetünkben, ami halálhoz vezethet. 
A szert nagyon könnyű túladagolni, 60-100 milligramm már elég 10-12 óra az intenzív hatáshoz, 120 
felett pedig már hatalmas dózis. 
Ezt azt jelenti, hogy sokkal kevesebb is hat belőle, mint speedből, mefedronból vagy kokainból, ezt 
azonban a használók jellemzően nem tudják, és arra számítanak, a szokásos mennyiségre van 
szükségük. A serotoni esetében ráadásul az egyszerűen csak hatásos dózis jóval közelebb van a már 
veszélyes mennyiséghez, mint a korábban említett más anyagoknál.  
A szer eddig por formájában jelent meg a hazai piacon. 
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Hogyan előzhetjük meg a tragédiát? 
Amíg nem következik be ez az ideális állapotot, addig nagyon fontos az óvatosság. Ha valaki mégis 
dizájner vagy egyéb drog fogyasztására adja a fejét, tudnia kell, hogy a halálos dózis személyenként 
változó, a fogyasztás életveszélyes lehet.  
 
 
 
 
Ha a fogyasztó rosszul van, 
émelygést, hányingert érez, 
szeme koordinálatlan 
mozgásba kezd, izmai 
görcsölnek, láza felszökik, 
akkor azonnal hívjon 
mentőt, mert a gyors orvosi 
segítség életet menthet! 
Segítséget kérni nem 
szégyen! 
 
 
 
 
 
 
Jogszabályi változás 
2013. júliusában három új vegyület került fel a C jegyzékre (a 66/2012. Kormányrendelet „C új 
pszichoaktív anyagok jegyzéke”). Július 6-i hatállyal a 3-MeO-PCP, a Homoamphetamine, valamint 
az URB-754, míg július 15–i hatállyal a para-metil-4-metilaminorex. 
 
Az új pszichoaktív anyagokkal (dizájner drogokkal) kapcsolatos tevékenységet a 2013. július 1-én 
hatályba lépő új Büntető Törvénykönyv az alábbiak szerint szabályozza. 
 
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés: 

Btk. 184. §  
(1) Aki új pszichoaktív anyagot 
a) az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, 
b) előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) E § alkalmazásában új pszichoaktív anyagon az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és 

egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott 
fogalmat kell érteni. 

 
A kábítószer-fogyasztással kapcsolatos büntetőjogi változásokról a közeljövőben külön hírlevélben 
számolunk be.  
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