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ÚJ PARTY-DROG TERJED A HAZAI FIATALOK KÖRÉBEN 

A MEPHEDRONE 
 
A mephedrone, melyet a fiatalok mefedronnak, MCAT-
nek, Katinak, Zsuzsinak „becéznek” legelőször 2007-
ben jelent meg Franciaországban, jelenleg leginkább 
Kínában állítják elő. Hazánkban először 2009-ben 
találtak a hatóságok mefedront tartalmazó fehér port, 
kapszulát, kristályt vagy folyadékot. A szert akkor még 
legális növényvédő szerként, vagy fürdősóként 
árusították az Interneten, de a porszívó illatosítókban is 
megtalálható volt. 
Hatásával kapcsolatban sajnos csak az önmagukon kísérletezők beszámolóiból rendelkezünk adatokkal, 
akik elmondták, hogy mellékhatásként ritkán, tartós fogyasztás (nagy mennyiség bevétele) esetén okozhat 
orrvérzést, hallucinációt, vérkeringési problémákat, tartós, ok nélküli aggodalmat, kiütéseket, a rövid távú 
memória károsodását, paranoiát. A brit Nemzeti Addikcióközpont felmérése szerint a mefedront használók 
51%-a szenvedett fejfájástól, 43%-a erős szívdobogástól, 27% panaszkodott émelygésről és 15% hideg 
vagy elkékült ujjvégekről. A mellékhatások arra engednek 
következtetni, hogy a szer erős érszűkítő. 
 

Hosszú távú hatások egyelőre még 
nem ismeretesek, mivel a szert 
még nemrég kezdték el használni, 
ám rendszeres fogyasztása 
hallucinációkat, nyugtalanságot, 
ingerlékenységet okoz.  

A mefedront főleg fiatalok fogyasztják party-drogként, mivel olcsóbb mint más kábítószer. Azonban nem 
szabad elfelejteni, hogy az ára akár egy emberélet is lehet.  
Az EU-ban eddig két olyan halálesetet jelentettek, amely vélhetően kizárólag a mefedron fogyasztására 
volt visszavezethető. Ugyanakkor Nagy-Britanniában és Írországban legalább 37 további halálesetnél 
mutattak ki mefedront a boncolásnál vett mintákban. 
 
2011. január 01-jétől a Mefedron hazánkban is tiltó listára került, vagyis kábítószernek minősül. 
Kereskedelmét, forgalmazását akár 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik.  

 
 



 
VÉDJÜK MEG ŐKET  -  FOTÓPÁLYÁZAT 

 
 

A Miskolci Rendőrkapitányság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával közösen az „Egyes települések 
közbiztonságának javítását célzó együttműködéshez kapcsolódó 
támogatások elnyerésére” címmel kiírt belügyminisztériumi pályázat 
keretein belül a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények megelőzése, 
valamint az áldozattá válás elkerülése érdekében digitális fotó és 
számítógépes grafikai pályázatot hirdetett meg Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye területén élő és tanuló diákok (általános iskola, középiskola, 
főiskola, egyetem), valamint a felnőtt lakosság számára.  
 
A fotópályázat a "VÉDJÜK MEG ŐKET!" címet kapta. 
 
Nemcsak a pályázatot kiíró, hanem több bűnmegelőzésben, gyermek- és 
ifjúságvédelemben érintett szervezet írt ki rajzpályázatot az elmúlt 
időszakban drogmegelőzési, kábítószer-fogyasztással kapcsolatos 
témakörben. Kísérletet tettünk arra, hogy a fiatalok kreativitásukat más 

bűnmegelőzési területen is bemutassák. A pályázat kiírásával elsődleges célunk volt, hogy a fiatalok 
figyelmét is ráirányítsuk a napjainkban egyre inkább elterjedő fiatalkori bűnözésre, a családon belüli 
erőszakra. 
Az egyre inkább elterjedt és modern digitális technika segítségével elkészített, olyan plakátokat, képeket, 
fotómontázsokat vártunk a pályázóktól, amelyek rávilágítanak a mai kor fiataljait fenyegető veszélyekre, 
felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek terjedésére és 
veszélyeire, a bűnözés egyre erőszakosabb voltára. Kértük, 
hogy mutassák be az iskolakerülés következményeit, és a 
hasznos szabadidő eltöltésre is adjanak követhető példát.  
 
A pályázati kiírásra százas nagyságrendben érkeztek fotók, 
számítógépes grafikák, digitális technikával készített 
gyermekrajzok.  
A 2011. januárjában, a Miskolci Rendőrkapitányságon 
megtartott ünnepélyes díjkiosztón két első, két második és 
10 harmadik helyezettet jutalmaztunk pénznyereménnyel.  
 
Fő célkitűzésünket oly módon is próbáljuk megvalósítani, hogy a díjazott pályaműveket fotópapírral A/3-  
as méretben kinyomtatva felajánljuk az általános és középiskolák részére vándorkiállítás formájában. 
Amennyiben iskolája igényt tart a képek vándorkiállítás keretében történő bemutatására, jelezze azt az 
alábbi elérhetőségeken. 
 
A kiállításra felajánlott képeket megtekinthetik a honlapunkon a 
http://www.bunmegelozes.eu/vandorkiallitas.pdf címen.  
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