Egyesületünk támogatást kapott a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettől a „Kábítószer prevenciós programok támogatására” kiírt
pályázat keretében, melynek köszönhetően igyekszünk megismertetni
Titeket az újonnan megjelenő designer drogokkal, azok hatásaival, a
2012-ben megváltozott új törvényi szabályozással, valamint segítséget
nyújtani a hazai drogbeteg ellátás többszintű
rendszerében történő eligazodáshoz.
A Drogkarrier
Sokan először kipróbálják; kíváncsiságból vagy ismerősök rábeszélésére; azt remélik, hogy felpörget,
vagy energiát ad a szer, azt hiszik (hibásan), hogy ártalmatlan dolog, csak feldobják vele a hangulatukat.
A drogok fő veszélye abban rejlik, hogy a használó újra és újra vissza akar térni a drogok okozta élményekhez, s eközben a droghasználat nélküli hétköznapok élménytelenné válnak.
Akik folyamatosan használják a drogokat, azoknak a szervezete hamar “hozzászokik” és egyre nagyobb
adagra van szükségük ugyanazon hatás eléréséhez. Többen függővé válnak, mert amikor szüneteltetik a
drogfogyasztást, testi és/vagy lelki elvonási tünetek jelentkeznek.
Valamennyiünkben él egy kép a drogkarrierről, amelyben a próbálkozástól, az alkalmi fogyasztásból rendszeres fogyasztóvá és drogfüggővé lép elő valaki. A „könnyű” drogokat nevezhetjük belépő
drogoknak, mert a pszichés függőség, az egyre növekvő mennyiség arra ösztönözheti a szerhasználót,
hogy kisebb mennyiségű, keményebb drogokat próbáljon ki a hatás növelése elérésére.
A drogossá válás útját szokás drogkarriernek nevezni, melynek jellegzetes szakaszai a következők:

I. Ismerkedés a drogokkal
Ebbe a szakaszba gyakorlatilag még minden olyan ember beletartozik, aki kipróbált valamilyen drogot.
Közülük kerülnek ki a leendő drogfogyasztók. Az, hogy ez mi alapján történik, sok szempont függvénye.
A kíváncsiság szülte első próbálkozás nem feltétlenül vezet függőséghez. De a személyes élmény a hajlamosító tényezőkkel kölcsönhatásba kerülve már elindíthatja a folyamatot.
Hajlamosító tényezők:
Személyiségi jegyek: átgondolatlanság, agresszivitás, üresség érzés, alacsony frusztrációs küszöb,
érzelmi instabilitás, gátlás, énkép zavar, kialakulatlan személyiség
Pszichikai jegyek: depresszió, szorongás, beilleszkedési zavarok
Genetikai jegyek: alkoholizmusra való hajlam
Szociális tényezők: családon belüli konfliktusos környezet, társadalmi pozíció (anyagi körülmények)
Ebben a szakaszban a drog még a „jobbik” arcát mutatja. A drog bevétele után a tudatállapot a hétköznapi szint fölé emelkedik, eufórikus tudatállapot alakul ki, a lecsengést követően visszaáll a hétköznapi
állapot.

II.Az élmény újbóli keresése
Az adott szer okozta eufória, mely egyaránt a lelki és a testi régiókban is hat, nem múlik el nyomtalanul.
Újabb és újabb szerfogyasztásra készteti az adott személyt. Ennek gyakorisága a személytől és a szertől
egyaránt függ.
A külvilág számára csak elvétve érzékelhető jelei vannak ennek a kezdeti stádiumnak: tág vagy szűk pupillák stb.
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A fogyasztó szokásai lassan kezdenek átalakulni: új barátok, az ízlésvilág megváltozása (öltözködés,
zene), szabadidő eltöltése (pl.: hétvégi drogozás).
A korábbi mennyiségű drog, már nem a kezdeti időkben okozott élményt, az eufórikus tudatállapot kevesebb ideig tart. A lecsengés után már nem a normál tudatállapotba zökken vissza a fogyasztó, hanem
egy másnapos „hiányérzés” alakul ki.

Növekvő mennyiség
A szert gyakran nagyobb adagokban, vagy hosszabb időszakig szedik, mint eredetileg szándékozták.
Kialakul a szervezet toleranciája a szerrel kapcsolatosan.

III.A függőség kialakulása
Az ismétlődő szerfogyasztás előbb vagy utóbb függőséghez vezet. Kialakul a tolerancia, a fogyasztó
szervezete egyre nagyobb mennyiséget igényel, azonban annak már kisebb az euforizáló hatása, mint a
kezdeti időkben.
Megjelenik a drogkereső magatartás, az életvitelt a drog beszerzése és fogyasztása kezdi meghatározni.
A drog bevitele, egy rosszabb közérzetű „megvonásos” állapotból indul. Az euforizáló tudatállapot
időtartalma és hatásfoka lecsökken. A lecsengés után a fogyasztó, egy erősebb hiányérzetes, megvonási
szakaszba érkezik.

IV. Szenvedélybetegség, sikertelen leállási kísérletek
A kialakult kényszeres, függőségi kábítószer-fogyasztás során, leépülnek a személyes és társas kapcsolatok. A fokozódó szerhasználat okozta toleranciaszint emelkedése és a szervezetbe juttatott mennyiség
növekedése, egyre gyakoribb megvonási tünetekkel jár.
A megvonási tünetek jelentkezésekor, a szervezetbe juttatott kábítószer már csak megszünteti
(vagy csak csökkenti) azt, de a korábban tapasztalt euforizáló hatást már nem biztosítja.
Erre a stádiumra jellemzőek a sikertelen leállási kísérletek, és gyakran a sikertelenség oka az öngyógyításban rejlik.

Kialakul a betegségtudat, amelynek döntő szerepe lehet egy sikeres leállásnál.

Forrás: http://drognet.uw.hu/fuggoseg/karrier.htm

A Designer drogok fajtái és hatásai
A designer drog kifejezést azokra a szerekre használják, melyek molekuláris szerkezetükben illegális
drogokra hasonlítanak, így azokhoz hasonló hatásokat idéznek elő, viszont 2012 jauár 1-éig nem szerepeltek a tiltólistákon, ezért forgalmazásuk és használatuk legális volt. Ilyen drog volt a 80-as években
az Ecstasy, manapság (2011. januárig) pedig a mefedron. Ezeket a szereket többnyire az interneten
keresztül árulják, olyan szerekként feltüntetve, melyek nem alkalmasak emberi fogyasztásra pl.: növény
védőszer, illatosító anyag, fürdősó. Ezek a szerek azért veszélyesek, mert nem lehet tudni, mit tartalmaznak és mivel ezek új vegyületek, az emberi szervezetre, pszichére gyakorolt hatásuk is ismeretlen.
Nem ismerjük rövid- és hosszú távú kockázataikat sem.

MEFEDRON (mefi, meph, Mcat, mefisztó, Kati, Zsuzsi)
A mefedron a stimuláns pszichoaktív szerek közé sorolható. Az interneten növénytápként árulják,
de sok legális szer összetevői között is megtalálható.
A mefedron, egy az amfentamin és katonin csoportokba tartozó drog. A mefedron kémiai összetétele
kísértetiesen hasonlít az Észak-Afrikában található katinon növényére, ezért is nevezik sokan tévesen
katinonnak is. A Katit általában por vagy pedig kapszula formájában árulják, amit a fogyasztók lenyelnek,
felszívnak vagy beinjekcióznak. A mefedron hatásai az MDMA a kokain, és az amfetaminok hatásaira
hasonlítanak. A mefedron mellékhatásai közül legismertebb talán a fogcsikorgatás. A mefedron idegekre
gyakorolt negatív hatásairól sajnos nem sokat tudunk. A Kati, csakúgy mint a többi designer drog, azért
került kifejlesztésre, hogy kijátsszák velük az illegális státuszú drogokra vonatkozó törvényeket.
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A mefedron hatásai:
Nincsenek olyan hivatalos tanulmányok a mefedronnal kapcsolatban melyek hűen ábrázolnák annak
fizikai és fiziológiai hatásait. Az elérhető információk a mefedron hatásairól a fogyasztóktól származnak,
vagy a függőket kezelő intézetektől.
A használók beszámolói szerint a mefedron eufórikus élményt okoz, stimulál, előhozza a zene iránti
szeretetet, fokozza a hangulatot, a szellemi teljesítményt és a szexuális ingerlékenységet. A mefedron
hatásai pont olyanok, mint amilyeneket az MDMA, a kokain és az amfetaminok váltanak ki. A mefedron
hatásainak hossza a drog elfogyasztásának módjától függ. Szájon át fogyasztva a hatások 15-45 percen
belül jelentkeznek, míg orron keresztül felszívva perceken belül lehet érezni a hatást, ami fél óra múlva
csúcsosodik ki. Szájon vagy orron át fogyasztás esetén a mefedron hatásai 2-3 órán át tartanak, míg intravénásan mindössze fél óráig.
A mefedron mellékhatásai az alábbiak lehetnek: koncentrációzavar, fogcsikorgatás, vizuális fókuszálás
hiánya, rövidtávú memóriazavar, hallucinációk, szeszélyes viselkedés, tág pupillák. A leggyakrabban
előforduló mellékhatások a nagy dózisú, vagy folyamatos használat következtében jöttek elő, vagy pedig
olyankor, amikor más szerekkel együtt használták a mefedront. Internetes fórumozók az alábbiakról
számolnak be: testhőmérséklet ingadozás, felgyorsult szívverés, légzési nehézségek, étvágytalanság, fokozott izzadás, izgatottság, paranoia és depresszió. Orrba szívása esetén orrvérzést is okozhat, irritálhatja a
nyálkahártyát.
A mefedron hosszú távú hatásairól szinte semmi sem ismert a szer rövid történelme miatt. A szer mára az Eu
tagállamok mindegyikében tiltólistára került, így a mefedron rendelés, mefedron vásárlás már bűncselekmény.
A The Guardian folyóiratban jelentek meg cikkek fogyasztókról, akik rendszeresen újra szívnak a Katiból,
mígnem az egész készletüket felélik, pedig csak kis adagokat akartak bevinni. Ez arra enged következtetni, hogy a mefedron függőséget okozhat.
A mefedron káros hatásainak enyhítése:
A Lifeline a mefedron káros hatásai csökkentése érdekében a következőket javasolja: minél ritkábban
használj mefedront, lehetőleg ritkábban mint hetente, alkalmanként kevesebb mint fél grammot. Inkább
a szádon keresztül fogyaszd, ne orrba szívd, és ne keverd alkohollal vagy más drogokkal. A szer hatása
alatt fogyassz rengeteg vizet, mivel a mefedron erősen vízelvonó hatású.
A drogambulanciákon már megjelentek azok a fiatalok, akik függővé váltak a szertől, a sürgősségi osztályokon pedig azok, akik túladagolták vagy különféle egyéb szerekkel kombinálva kiütötték magukat tőle.

METHYLONE (Met, M1, MDMC, Arlone, explosion)
A methylone rövid története: A methylone egy stimuláns a fenetilamin, amfetamin, és katinon csoportokból.
A methylone és a szórakozás: A 2004-es év végén egy Explosion nevű új drog tűnt fel Hollandiában,
amit interneten keresztül szobaillatosítóként árultak 5 ml-es folyékony kiszerelésben. Akik elfogyasztották, gazdag stimuláns hatásokról beszélnek, melyek kísértetiesen hasonlítanak az MDMA-ra. Az Explosion vizsgálata bebizonyította hogy hatóanyaga a methylone volt.
A methylone hatása: A fogyasztók arról számolnak be, hogy 100-180 mg után a methylone adagok
növelésével az eufórikus hatások már nem erősödnek, csupán a fizikaiak.
A methylone hatása a központi idegrendszerre: eufória, a közösségi érzés emelkedése, álmatlanság.
Realitás vagy személyiségtudat elvesztése személyiségtől függően, a methylone adagok növelése vagy a
methylone folyamatos használata közben.
Hasonlóságok a Methylone és az MDMA között: A methylone hatása kísértetiesen hasonlít az MDMA-ra,
hatása mégsem ugyanaz.

BENZO FURY
A kísérleti fázisban levő vegyületek legújabb tagja a benzofury.
A Benzofury története: A benzofury -t David E Nichols szintetizálta először az 1990-es években,
amikor olyan MDMA szerű anyagokat keresett melyek nem idegroncsolók. Az elvégzett állatkísérletek
alapján a benzofury gátolja a szervezetben a szerotonin, dopamin újrafelvételt, hatása jobban hasonlít
tehát az MDMA-jéhoz mint az amfetaminéhoz.
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A benzofury hatásai: eufória, megnövekedett magabiztosság, kiszáradás, zene, színek, fények, hangok
fokozott érzékelése, fokozott izzadás, fokozott fáradékonyság

MDPV (Super Magic Coke, PV)
Az MDPV története: Az MDPV egy olyan pszichoaktív stimuláns mely a NDRI-hez hasonlóan viselkedik. Az MDPV-t soha nem használták legálisan a gyógyászatban. A pyrovalerone nevű szer analógjaként
ismert, melyet az 1960-as években fejlesztettek ki a krónikus fáradtság gyógyítására, ám túlzott mértékben való használata függőséghez vezetett. 2010-ben Amerikában fürdősóként árulták az MDPV-t olyan
fantázianeveken, mint Cloud 9, Ivory Wave, Ocean, Charge Plus, White Lightning, Scarface, Hurricane
Charlie, Red Dove and White Dove.
Az MDPV megjelenése: Az MDPV egy tiszta világosbarna, éles szagú por. Ha fénynek teszik ki, barnulni
kezd, és szaga is megbarnult krumpliéra emlékeztet.
Az MDPV hatása:Az MDPV stimulánsként viselkedik, hatását a kokainéhoz és az amfetaminéhoz
hasonlítják. Akkut tünetei a pulzus emelkedése, izzadás, gyors szívverés, eufória, éberség, tettrekészség,
izgatottság. A tünetek nagyjából 3-4 órán keresztül tartanak. Az MDPV nagydózisú használata intenzív,
hosszú lefolyású pánikrohamokat eredményezhet az intoleráns használóknál, és keringenek történetek
pszichózisos megbetegedésekről is az alvásmegvonás miatt, és a nagydózisú vagy folyamatos használat
miatti függőségről. Az MDPV különösen erős vágykeltő hatással rendelkezik, afrodiziákumként intenzívebb eredményt produkál a metamfetaminnál. A fogyasztók erős vágyról számolnak be az újabb adagok
bevételére, melyek rohamosan enyhülnek a nagyobb adagok okozta erős mellékhatások miatt. Az MDPV
folyamatos használata a metamfetaminéhoz hasonló elvonási tüneteket produkál, melyek: depresszió,
levertség, fejfájás, izgatottság, izomgyengeség és néhány esetben bevérzett szemek. Az MDPV-t
hosszabb távon használók erős vesefájdalmakról is beszámoltak. Az MDPV mellékhatásai nagyban
függnek a fogyasztás mértékétől.

4-MEC
A “kísérleti vegyi anyagok” (researc chemical) közül a 4Mec-kel kapcsolatban áll rendelkezésre a legkevesebb információ.
Ami biztos, hogy a vegyület a katinon és amfetamin csoportokba tartozó stimuláns szer. A 4MEC-et
magában, vagy keverékekben árulják (pl NRG1 vagy NRG2)
A 4Mec hatása, hatásai: A 4-mec -et a hatásait tekintve leginkább a mephedrone-hoz hasonlíthatjuk,
mert a 4-mec hasonlóan adja azt a bizsergető, energetizáló kábítószerérzést, mint a mefedron. Hatása
alatt jellemző a beszédesség, empátia, a kedély emelkedése, felhőtlen boldogság, nyitottság és a fokozott
tevékenységi kényszer. A 4-mec hatása akár 3-4 órán át is tarthat, és a használat után körülbelül 20 perccel már meg is jelennek meg a tipikus hatások. A 4-mec Magyarországon 2012 január 1-ig volt legális.

Nrg-1 (Naphyrone, Naphthylpyrovalerone)
Az Nrg-1 egy újfajta stimuláns designer drog. A szerrel kapcsolatban sem a biztonságos fogyasztásról, sem az ártalmakról nem állnak rendelkezésre pontos információk. A bevizsgált mintákban az aktív
hatóanyag mellett sok haszontalan szerves hulladékot, töltőanyagot is találtak. A szer Nagy Britanniában
tűnt fel először, miután a mephedrone-t betiltották. Gyakran árulják a mefedron helyettesítő anyagaként.
Az Nrg-1 adagolása: A nem túl tiszta eredményt hozó bevizsgálások ellenére úgy tűnik, az Nrg-1 sokkal inkább reakcióképes mint a mefedron maga, ezért mindenképpen kis dózisokat ajánlanak (5-10 milligramm már erősnek számít, erős hatásokkal, ezért éremes ettől kisebb mennyiséget fogyasztani elsőre).
Minden fórumon intenek a nagy dózisoktól!
Az Nrg-1 hatásai: A beszámolók szerint az Nrg-1 hatása igen sokáig tart, 12, de akár 30 órán keresztül
is, ezért hatványozottan fontos, hogy elég vizet igyál közben, és legyen megfelelő mennyiségű táplálék a
szervezetedben. Vannak akik nagyon megsínylik a másnapokat, egyesek pedig simán elalszanak.
A beszámolók szerint az Nrg-1 hatásai nem eufórikus, sokkal inkább pörget a szer, speed-szerű hatást
előidézve. Az életteni hatások közt meg kell említeni a szapora szívverést, mozgáskényszert, fogcsikorgatást. A tünetek miatt előfordulhat másnapi fejfájás, szédülés.
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MDAI (5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane)
Az MDAI a szerotonin kibocsátást fokozza a szervezetben, ami által a beszámolók szerint kellemes
“buborék-szerű” érzést okoz.
Az mdai hatása - mdai hatásai: Az mdai hatása szempontjából az MDMA félék fajtájához tartozik,
melyet három különféle inger jellemez: egy stimuláns inger melyet leginkább a metamfetaminhoz lehet
hasonlítani, egy hallucinogén inger, ami az Lsd-re hasonlít és végül a kifejezetten
MDMA szerű empatikus hatás.
Mivel az mdai hatása csak a szerotonin kibocsátás növekedésében mutatkozik meg, viszont nincsen
hatással a dopamin és noradrenalin termelésre, úgy képes az empatikus érzést kiváltani, hogy közben
nincsenek stimuláns hatásai, inkább úgymond nyugodt marad a fogyasztó. Az mdai hatásai a fogyasztás
után 20 perccel kezdenek jelentkezni a beszámolók szerint, amennyiben szájon át fogyasztjuk. A 40. perc
környékén éri el az mdai hatása a csúcspontot. Beszámolók alapján akár el is álmosodhatunk a hatás
alatt, de mégis egyfajta stimuláció nélküli eufórikus állapotban vagyunk.
Az mdai adagolása (adagolás szájon keresztül): minimális hatás (20-30mg), light-os hatás (60-100 mg),
átlagos hatás (100-175 mg), erős hatás (175-300 mg) Azt adatok az mdai hatása tekintetében tájékoztató
jellegűek.
A fogyasztásra vonatkozó küszöbértékek minden ember esetében eltérőek. A rosszullét és a túlfogyasztás
elkerülése érdekében, bárki, aki kipróbál valamilyen (designer) drogot, kezdje a lehető legkisebb dózissal, várjon a hatás megjelenéséig és fokozódásáig.

4Fa (4-Fluoroamfetamin)
A 4-Fa egy új és egyenlőre viszonylag ritka szereplő a designer drogok piacán,
főként stimuláns hatásai miatt ismert.
A 4-Fa hatásai: Eufória, megnövekedett teljesítőképesség, energia és hangulat, beszédesség, álmatlanság és csökkent étvágy jellemzik a 4-Fa hatásait. Habár hatásai révén erős stimuláns és aktívan fokozza a
szerotonin kibocsátást, kevésbé mérgező, mint a hozzá hasonló vegyületek, például a parachloroamfetamin. A kihűlés veszélye a 4-Fa esetében szintén kisebb, mint hasonló vegyületeknél.
A 4-Fa adagolása: A beszámolók szerint az átlagos adag 75-150mg. A hatások szájon át fogyasztva a
fogyasztást követően egy órával jelentkeznek, és akár 4-8 órán keresztül is tartanak.

DIMETHOCAINE (larocaine)
A dimethocaine, másik nevén larocaine egy helyi érzéstelenítő, amely stimuláns hatásokkal rendelkezik.
Egyes tanulmányok szerint tized olyan erős, mint a kokain. Felhasználói beszámolók szerint a dimetochaine nem okoz eufórikus érzést, és hatása csak enyhén stimuláns. Más felhasználók szerint a dimethocaine hatása egyáltalán nem stimuláns, nincsen megnövekedett teljesítmény.
A dimethocaine veszélyei: Annak ellenére, hogy egyesek szerint a stimuláns hatások teljesen
elmaradnak, a dimethocaine alaposan igénybe veszi a szívet és a keringési rendszert, akár szapora szívverést is előidézhet, ami leginkább akkor fordulhat elő, ha folyamatosan újabb adagokat viszünk be a
szervezetünkbe.
A dimethocaine adagolása: Mivel a dimethocaine-nál leginkább elmarad az erőteljes stimuláns hatás
nem ajánlott extrém mennyiségek elfogyasztása, hogy a kokainéhoz hasonló mozgáskényszert érjünk el,
mivel ezzel igencsak megterhelnénk a szívet. Orrba szippantva egyes felhasználók szerint a kezdő
mennyiség nagyjából 100 mg, de inkább kisebb mennyiségekkel kezdjünk (50 mg) a tolerancia mértéke
mindig egyénileg változik.
A dimethocaine hatásai: A dimethocaine hatásai, ha orrba szippantva nagyjából 15-20 perc múlva
jelentkeznek. Legtöbbször a fogyasztó kicsit energikusabbnak érzi magát, jelentkezik az eufória, ha leülünk egyfajta zsibbadás érezhető végig a testen. A legjellemzőbb hatások 3 órán keresztül, az enyhébbek
további 2 órán át tartanak, míg újra elérjük a nyugalmi állapotot. A kokainnál a fogyasztók nagy része
újabb csíkot szippantana miután a hatás csúcsa elmúlt, a dimethocaine hatása annyival kiegyensúlyozottabb, hogy ez az újra szívási kényszer kevéssé jelentkezik, kivéve ha intravénásan, hosszú időn keresztül
és nagy dózisban fogyasztottuk a szert. Az átlagos hatás az orrban kezdődik egy kis zsibbadással, majd
jelentkezik az eufória és a mozgáskényszer, kicsit csöpöghet az orr és vegyszeres, kokainszerű ízt érezni a
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torokban. A hatás csúcsa 3 óra után kezd múlni, nem hirtelen, hanem fokozatosan, épp ahogy kezdődött.
A legtöbb felhasználó az összes hatás elmúlta után fáradtnak, gyengének érzi magát.

HERBAL FÜSTÖLŐK (Herbal mix)
Aki nézegette már az újonnan megjelenő termékeket az ineterneten, biztosan találkozott már herbál füstölővel vagy herbál mixxel. Tény az, hogy elég kevés tény vagy tényszerű adat elérhető ezekről
a termékekről, de alapvetően két nagy csoportra oszthatók: az egyik csoport tartalmaz jwh-t, a másik
kizárólag növényekből áll.
Herbál mixek hatásai: Mivel rengeteg különböző márka elérhető a piacon, a hatásokat is márkánként
lehetne vitatni, melyik milyen hatásokkal bír, jelenleg a nagy általánosságokat próbáltuk összeszedni. A
fórumozók többsége itthon és innen távol azt írja, hogy aki a marihuána hatást keresi az keresse máshol,
viszont aki valami újat szeretne kipróbálni, annak érdekes, akár „kellemes tapasztalat” lehet. Egyes
helyeken úgy említik a herbál füstölőket mint egy dohányzás helyetti alternatívát, ami őszintén kicsit
meglepőnek hangzik.
Herbal füstölők adagolása: Mivel az herbál füstölők hatásfoka eléggé eltérő márkánként, feltétlenül
az óvatosság az ami irányadó legyen, ha valaki kipróbálja. A beszámolók szerint volt már aki azt hitte
bírni fogja és „dobott egy hátast”.

GBL (Gina, Gzsina, GHB)
A Gbl egy színtelen olajszerű folyadék, mely jellegzetes szagú és vízben oldható. A kémiában gyakran
használják oldószerként, aroma vegyületként, rozsda vagy ragasztó oldásra. Az emberi szervezetben a
GHB előanyaga, és mámoros érzést okoz. A GBL megtalálható néhány természetes borfajta kivonatában
is, tehát előfordulhat borokban, és az ezekből készített (pl pezsgő) termékekben is.
A GBL magában nem aktív, hatása abból származik hogy a GHB előanyaga. A vérbe jutva az enzimek
pillanatok alatt GHB-vá alakítják. A GBL még inkább oldódik zsírban mint a GHB, ami azt jelenti, hogy
a GBL bár csak előanyaga a GHB-nak gyorsabban fejti ki hatását a szervezetben. Mivel a szervezet enzim
szintje egyénenként változik, így az GBL első alkalommal való használata a legváltozatosabb eredményeket produkálhatja, még a legkisebb mennyiségekben is. Sok esetben ez azt jelenti, hogy később hat a
szer, és a hatást követően fejfájás, „fél éberség” következik, de úgy tűnik, ha valaki úgy dönt, hogy később
ismét kipróbálja, képes élvezni a hatásokat. A GBL sokkal gyorsabban fejti ki ugyan a hatását, mint a
GHB, de hatása gyorsabban el is múlik, míg a hasonló vegyület, a 1,4-Butanediol ugyan lassabban fejti ki
hatását, de tovább hatnak. A GBL-t mikor magában vesszük be (alkohol nélkül, amivel kombinálva akár
halálos is lehet) a normál érték ötszörösére emeli a hormonszintet.
A GBL mint partydrog: A GHB betiltása után megjelentek az otthoni felszerelések a GHB GBL-é
alakításához, de önmagában is használják, mint party drogot. A GBL túladagolása kiszámíthatatlan
viselkedést, komoly megbetegedést, akár halált is eredményezhet. Mivel a GHB-nál erősebb reagens,
hatása gyorsabban áll be, és intenzívebb, ezért érdemes a GHB-nál kisebb adagokat használni.
A GBL hatásai a szervezetre: A Gbl hatásai nagyrészt az elfogyasztott mennyiség függvényében
alakulnak. A kóma és a kellemes ellazulás közötti különbség leggyakrabban csupán néhány csepp.
A gbl hatásai azért is lehetnek kimondottan veszélyesek, mert jó pár esetben ezt a szert egy internetes recept
alapján otthon készítik, olyan alapanyagokból, melyek hatásaival nincsenek teljesen tisztában a “gyártók”.
A szer magasabb dózisoknál teljes emlékezet kiesést, a tájékozódó és a koordinációs képesség elvesztését okozhatja, felléphet álmosság és szédülés; illetve hányást, izomgörcsöt és eszméletvesztést okozhat.
A túladagolás mindig eszméletvesztéshez vezet és lelassítja a légzést. A hatások általában a bevétel után
számított 10 perc és 1 óra múlva jelentkeznek. Az elsődleges hatások 2-3 órát tartanak. Nehéz megfelelő
dózist találni. Sok túladagolás abból következik, hogy a fogyasztók nem várnak eleget a következő dózisig.
GHB és a GBL által kiváltott függőség: A GHB, GBL fogyasztása, akár hosszabb ideig tartó kisebb
dózisokban való fogyasztása sem vált ki függőséget a legtöbb fogyasztónál. A legtöbb embernél nem okoz
gondot, hogy a fogyasztást szüneteltesse, vagy végleg abbahagyja. Mindazonáltal huzamosabb ideig,
rendszeresen, nagy dózisokban fogyasztva fizikai és lelki függőséget is okozhat.
GBL, GHB vásárlás: GBL, GHB rendelés, vásárlás esetén hatványozottan fontos, hogy csakis megbízható
forrásból rendlej! Soha nem tudhatod milyen anyagokból állítják össze, mivel a GBL otthon is elkészíthető!
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Légy óvatos!
A GHB alkohollal, vagy más depresszánsokkal keverve különösen veszélyes, ez már sok halálesetet okozott!

HERBAL FÜSTÖLŐK (Herbal mix)
Aki nézegette már az újonnan megjelenő termékeket az interneten, biztosan találkozott már herbál
füstölővel vagy herbál mixszel. Tény az, hogy elég kevés tény vagy tényszerű adat elérhető ezekről a
termékekről, de alapvetően két nagy csoportra oszthatók: az egyik csoport tartalmaz jwh-t, a másik
kizárólag növényekből áll.

Jwh-018 (Spice)
A jwh-018-as egy fájdalomcsillapító anyag, mely a thc-hez („fű”) hasonló hatásokat idéz elő, ezért is
használják a jwh-018-at mesterséges kannabiszként.
A jwh-018 története: John W Huffman a Clemson Egyetem egyik professzora arra szakosodott, hogy
thc-hez (a kannabisz hatóanyaga) hasonló anyagokat állít elő. A jwh-018 is egy ilyen analóg, mely ötször
jobban vonzódik a kannabinoid agyi receptorhoz (CB1) mint maga a thc. A kannabinoid receptorok az
emlősök agyában és lépében találhatók, bár a pontos működésük egyenlőre nem ismert. Egy 2008-as
tanulmány kimutatta, hogy a Spice nevű herbária több fajtájában is található jwh-018, melyet később
jwh-073-mal helyettesítettek.
Az átlagos fogyasztási mennyiség 3 és 20mg között van, bár ha elfüstöljük akár 1 mg jwh-018 vagy még
kevesebb is „elég” a droghatás kiváltásához, melyek gyorsabban jelentkeznek, mint a kannabisz esetében.
JWH-018 hatása: a szer használatát követően rövidebb idő alatt válunk érzéketlenné a hatásokkal
szemben, mint a kannabisz esetében. A jwh-018-at az agy sokkal nagyobb mértékben képes „beépíteni”
mint a sima thc-t, ezért a jwh-018-at használók sokkal intenzívebb élményekről számolnak be. Éppen
ezért a jwh-018 hatásai közt sokkal többen említik a nyugtalanságot, szélsőséges esetben rohamokat,
görcsöket, mint a természetes thc esetében.
Kevin Keck véleménye a jwh-018-ról: Kevin Keck egy olyan író, aki jó pár jwh-018 tartalmú herbál
füstőlőt kipróbált. Szerinte a jwh-018 hatása és a kannabisz hatása eléggé hasonlítanak. A jwh-018-ból
már egy kis mennyiség is okozhat vizuális torzulásokat, és thc szerű „lüktetést”. Az író szerint érthető,
hogy miért fordul elő, hogy a pszichotikus szférában tapasztalatlan felhasználók pánikrohamokat tapasztalnak, és orvosi segítségre szorulnak. Szerinte a baj nem a felelősségteljes használatban van, a gondok
sok más anyaghoz hasonlóan akkor jelentkeznek, amikor a szer felelőtlen felhasználók kezébe kerül.
A JWH-018 elnevezésű anyagot a BSZKI laboratóriumaiban már több alkalommal kimutatták „Spice”,
illetve ahhoz hasonló kiszerelésű, de más márkanéven árult termékekből. A JWH-073 nevű vegyület
korábban ott vizsgált anyagokban még nem fordult elő, de információik alapján, 2008 óta Európa több
országában is megjelent „Spice”-típusú termékekben, illetve por formában.
Herbál mixek hatásai: Mivel rengeteg különböző márka elérhető a piacon, a hatásokat is márkánként
lehetne vitatni, melyik milyen hatásokkal bír, jelenleg a nagy általánosságokat próbáltuk összeszedni. A
fórumozók többsége itthon és innen távol azt írja, hogy aki a marihuána hatást keresi az keresse máshol,
viszont aki valami újat szeretne kipróbálni, annak érdekes, akár „kellemes tapasztalat” lehet. Egyes
helyeken úgy említik a herbál füstölőket mint egy dohányzás helyetti alternatívát, ami őszintén kicsit
meglepőnek hangzik.
Herbal füstölők adagolása: Mivel az herbál füstölők hatásfoka eléggé eltérő márkánként, feltétlenül
az óvatosság az ami irányadó legyen, ha valaki kipróbálja. A beszámolók szerint volt már aki azt hitte
bírni fogja és „dobott egy hátast”.

Salvia Divinorum, (látnokzsálya, Jósmenta)
A Salvia, egy olyan pszichoaktív növény, mely a tudatos észlelést blokkolva víziókat, hallucinációkat eredményez.
A látnokzsálya használata: A mexikói sámánoknál a salvia divinorum palánta leginkább a vallási
rítusok alatt kiváltott hallucinogén effektusok miatt volt használatban. A szertartások alatt kizárólag friss
leveleket használtak. A növényt Szűz Mária reinkarnációjának tartják, és fogyasztását követően csendes
helyre vonulnak, várva, hogy a Szűzanya megszólítsa őket, mivel halkan beszél.
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Kisebb mennyiségben fogyasztva a gyógyászatban is alkalmazták a salvia leveleket több vizelet kiválasztásának elősegítésére, illetve hasmenés, anémia, fejfájás és reuma kezelésére.
A Salvia divinorum hatásai: A San Diego State University kutatói tanulmányozták a salvia divinorum
fogyasztókon tapasztalható hatásokat, és azt állapították meg, hogy a salvia legszembetűnőbb hatásai a
fogyasztást követően azonnal jelentkeznek, és nagyjából nyolc percig tartanak. A Salvia divinorum palánta levelét nyersen vagy pipából, vízipipából fogyasztják.
A salvia fizikai hatásai: A látnokzsálya fogyasztásakor tapasztalható néha enyhe testhőmérséklet
növekedés, akár verítékezés. Ha füstölve fogyasztjuk, a salvia okozhat enyhe tüdőirritációt.
A salvia divinorum mentális hatásai: Salvia fogyasztása után alapvetően megváltozik az érzékelés,
hallucinációk is előfordulhatnak: képi hatások, időtorzulások vagy utazás. Az élmények minden esetben
erősen intenzívek, negatív hatásoknál előfordulhat rettegés, pánik is. Minden esetben ajánlott a fogyasztás alatt egy tiszta vigyázó jelenléte!

A törvény nem ismerése nem mentesít a felelősségrevonástól!
A következőkben kérdés-felelet formájában térünk ki a legfontosabb droggal kapcsolatos jogi kérdésekre.
1. Milyen magatartásokat tilt a Büntető törvénykönyv?
A kábítószer-fogyasztás Magyarországon bűncselekmény. Bár a „fogyasztás” kifejezés 2003. március
1-től kikerült a törvényből, a droghasználat továbbra is büntetendő, mert a megszerzés és a tartás változatlanul bűncselekmény maradt. Lehetetlen ugyanis anélkül drogot fogyasztani, hogy azt előtte ne
szerezze meg, vagy ne tartsa magánál az ember.
Gyakorlatilag az illegális drogokkal kapcsolatos minden magatartás büntetendő. A megszerzésen és a
tartáson kívül tilos a drogok előállítása, termesztése, kínálása, átadása, és az azokkal való kereskedés.
2. Mit tehet a rendőr?
A rendőrnek joga van bárkit igazoltatni, bűncselekmény elkövetése, vagy szabálysértés gyanúja esetén
ruházatát, csomagját, autóját átvizsgálni. Ha kábítószert találnak valakinél, akkor előállíthatják, házkutatást is tarthatnak, és büntetőeljárást indítanak ellene. A gyanúsított köteles szakértői vizsgálatnak
alávetni magát, ez vizelet- és/vagy vérvizsgálatot jelent.
Ha valaki nem gyanúsított, csak tanú, akkor nem köteles vizeletmintát adni. Tanúként mindenkinek
igazat kell mondania, de nem köteles felelni az olyan kérdésekre, melyekre válaszolván magát vagy
hozzátartozóját keverné bajba. Ez az oka annak, hogy tanúként senki sem kötelezhető vizeletvizsgálatra, hiszen a minta adásával kizárólag önmaga ellen szolgáltatna bizonyítékot. Gyakori eset, hogy a
rendőrség tanúként állít elő embereket a rendőrségre, és ott a vizeletminta adására „kötelező” jelleggel
kerül sor. Azonban az ilyen mintaadást is „önkéntesnek” tekintik, ha valaki nem tiltakozik az eljárás
ellen. Jó tudni, hogy a tanúknak is joguk van ügyvédet felkérni, aki a tanúkihallgatáson jelen lehet. A
jogszerűtlen intézkedés ellen az érintett – így a tanú is – 8 napon belül írásban panasszal élhet, vagy
panaszát a rendőrségen jegyzőkönyvbe mondhatja.
Ha valaki járművet vezet, akkor – az alkoholszondához hasonlóan – a rendőrségnek joga van vele
szemben drogtesztet alkalmazni.
3. Mit tehetsz, ha elkaptak?
A rendőrség köteles mindenkivel közölni, hogy milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja.
A gyanúsítás ellen panasszal lehet élni, amit a kihallgatáson kell jegyzőkönyvbe mondani.
Minden gyanúsítottnak joga van hallgatni. Meg lehet tagadni a vallomástételt teljes egészében,
vagy az egyes kérdésekre való válaszadást. Ha valaki gyanúsított, nincs igazmondási kötelezettsége,
de mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat. Minden, amit mond, felhasználható
ellene, még ha vissza is vonja. Ha őrizetbe veszik, megjelölheti, kit szeretne értesíteni. A rendőrségi
kihallgatáson kötelező a megjelenés, és ez vonatkozik az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra is. Ha
valaki több alkalommal nem jelenik meg a kihallgatáson, vagy a bírósági tárgyaláson, és távolmaradását nem tudja pl. betegséggel igazolni, akkor többnyire elfogatóparancsot bocsátanak ki ellene, és
körözni kezdik.
Minden büntetőügyben, az eljárás bármely szakaszában minden gyanúsítottnak
joga van az ügyvédi védelemhez.
Ez jelenthet saját meghatalmazott ügyvédet, vagy szükség esetén az állam által biztosított kirendelt védőt.
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4. Elkaptak az utcán/aluljáróban/szórakozóhelyen fél gramm fűvel/speeddel/heroinnal a
zsebemben/táskámban, most mi lesz?
Az illegális kábítószerek megszerzése, tartása (termesztése, előállítása, behozatala, kivitele)
Magyarországon bűncselekmény, és alapesetben 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A fentihez hasonló szituációkban azonban általában csekély mennyiségű kábítószerről van szó,
ilyen esetekben pedig a büntetés felső határa már „csupán” 2 (kettő) év. Fontos tudni, hogy a fenti
fenyegetettségtől függetlenül a magyar szabályozás ismeri az ún. „elterelés” intézményét, ami azt
jelenti, hogy ha valakit csekély mennyiségű, saját (tehát nem eladási, átadási) célra tartott (termesztett
stb. ) kábítószerrel kapnak el, úgy mentesül a büntetés alól, feltéve, ha az elsőfokú ítélet meghozataláig
okirattal igazolja, hogy legalább 6 (hat) hónapig folyamatos – az állapotának megfelelő – kezelésben
részesült egy erre jogosított ellátóhelyen.
5. Jó-jó, de mi az, hogy „csekély” mennyiség?
A csekély mennyiség fogalmát jogszabály határozza meg az egyes kábítószerfajtákra lebontva.
Eszerint a kábítószer csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma nem halad
meg egy bizonyos mértéket.
Kábítószerek csekély és jelentős mennyisége: heroin, morfin, metadon, hydrocodin, kodein, kokain,
amfetamin, LSD, kannabis.
Csekély mennyiség felső határa (hatóanyag tartalom szerint):
0,62g, 3g, 3g, 7,5g, 8g, 7g, 2g, 7mg, 10 g.
A jelentős mennyiség alsó határa (hatóanyag tartalom szerint):
6,2g, 30g, 3,0g, 75g, 80g, 70g, 20g, 70mg, 100g.
6. Csekély mennyiséggel kaptak el, és a végén megúszhatom a büntetést – de mi történik addig?
Mivel ez bűncselekmény, akárcsak a lopás, mindenekelőtt büntetőeljárást indítanak ellened.
Akár bilincsben bevisznek a rendőrségre, rögzítik az ujjlenyomatodat, lefényképeznek (ezt rabosításnak hívjuk), kihallgat az ügyeletes tiszt stb. Maga az eljárás három szakaszra osztható: az első az ún.
nyomozati szak (ezt a rendőrség végzi), ezt követően kerül sor – ha annak feltételei fennállnak – a
vádemelésre (ez az ügyész dolga), végül a bírósági szakasz (általában tárgyalás) zárja a sort. A nyomozás során számítani kell arra, hogy kihallgatnak, vizeletmintát is vesznek tőled, sőt (pl. ha netán a
kereskedelem gyanúja is felmerül veled kapcsolatban) házkutatást is elrendelhetnek.
Fontos tudni, hogy mint gyanúsított nem vagy köteles arra, hogy az igazat mondd, sőt arra sem,
hogy egyáltalán mondj akármit. Talán utóbbi a legbölcsebb magatartás, hiszen bármi, amit mondasz
bizonyítékként felhasználható ellened. Nyilván váltakozó lelkesedéssel, a rendőrök információkat
akarnak kiszedni a fogyasztókból, tehát akár sok mindent – és sokféleképp: normálisan, vagy kevésbé
– kérdezhetnek. Ha nem akarsz semmit mondani, akkor erre nem kényszeríthet senki.
Vallomást csak „átgondoltan” ajánlatos tenni, mert 2007. június 13. napjától ha részletesen elmondod,
hogy mióta, milyen rendszerességgel és mit fogyasztottál valaha, és elég meggyőző vagy, akkor eleshetsz az eltereléstől, méghozzá elég messzire: akár árthatsz is magadnak: ugyanis 2007. júniusa óta a
mennyiségeket akár elmondás alapján összegezni kell.
Ha a valaha elfogyasztott kábítószer tiszta hatóanyagtartalma az említett csekély mennyiséget
meghaladja (függők esetén még az alapeseti mennyiséget is elérhetik), akkor nem lehet az elterelést
választani, sőt akár 5 (függők esetén 3) év börtön is kiszabható.
A nyomozás végeztével döntés születik arról, hogy az adott esetben fennállnak-e az elterelés feltételei
(csekély mennyiség, saját használat – emlékszünk, ugye). Ha nem – vádat emelnek. Amennyiben igen,
úgy nyilatkoznod kell, hogy vállalod-e a kezelésen való részvételt, mert az elterelés „önkéntes” alapon
működik – valójában persze nyilván nem önkéntesség persze az, ha nem egyezel bele, akkor megbüntetnek. Amennyiben a feltételek fennállnak és te is vállalod, úgy kötelező kapnod eljárásonként egy
alkalommal legalább egy évet arra, hogy megszerezd az elterelésről adott igazolást. Egy eljárásban
csak egyszer választhatod az elterelést, azonban nincs semmilyen korlátja annak, hogy akárhányszor
igénybe vehesd, ha a feltételei adottak (bármennyi eljárást is indítanak ellened).
7. Hogy néz ki az elterelés a gyakorlatban?
Az elterelést engedélyező határozatot át kell venned. Elvileg tájékoztatást is kell kapnod arról,
hogy mely szolgáltatókhoz fordulhatsz, tehát a legjobb, ha ilyenkor tájékozódsz az elismert intézmények elérhetőségéről és például letöltöd ezek listáját a minisztérium honlapján keresztül. Ha választot10

tál, be kell jelentkezned a kezelésre. Előfordulhat, hogy tele van a választott intézmény, vagy nem nyújt
az állapotodnak megfelelő szolgáltatást, ilyenkor újabb után kell nézni. Sokáig nem lehet halogatni a
döntést, mert egy év alatt fél évet folyamatosan kell elterelésre járni.
A kezelés három formában zajlik attól függően, hogy függőnek, rendszeres használónak vagy csupán
alkalmi fogyasztónak minősülsz. Ha még nem vizsgált meg függőség szempontjából igazságügyi
szakértő, akkor az adott kezelőhelyen egy ún. előzetes állapotfelmérés során fogják státuszodat meghatározni, és eszerint fognak beosztani.
A függők ún. „kábítószer-függőséget gyógyító kezelés”-ben, a rendszeres használók „kábítószerhasználatot kezelő más ellátás”-ban, míg a kocadrogosok „megelőző-felvilágosító szolgáltatás”-ban
részesülnek.
A kezelés kéthetente átlagosan – és minimum – két óra elfoglaltsággal jár. Fontos, hogy a részvételnek
folyamatosnak kell lenni! 30 (harminc) napnál hosszabb kihagyás a hat hónap megszakadásával jár,
és kezdheted az egészet elölről, kivéve, ha valamely elháríthatatlan ok folytán (pl. baleseted volt) nem
tudtál megjelenni. Utóbbi esetben a folyamatosság nem szakad meg, de a 30 napon túli időtartam a 6
hónapba nem számít bele. A hat hónap elteltével az egészségügyi szolgáltató igazolást köteles kiállítani
a részedre, amit be kell mutatnod a hatóságoknak. Ezután átadják az eljárást megszüntető határozatot.
8. Bemutattam az igazolást, elfogadták, túl vagyok a dolgon. Most akkor van „priuszom”?
A hat hónapos kezelés teljesítése jogi szaknyelven egy büntethetőséget megszüntető okot eredményez,
ennek eredménye, hogy az igazolás bemutatását követően az eljárást megszüntetik veled szemben. A
megszüntetett eljárás lényegében olyan, mintha nem is lett volna, ezt fejezi ki az is, hogy ilyenkor a
bíróság – amennyiben a megszüntetésre a bírói szakban kerül sor – „végzést” és nem „ítéletet” hoz.
„Priuszod” tehát nem lesz. Azaz nem fogsz szerepelni a büntetett előéletűek listáján – ezt lehet ugyanis
az erkölcsi bizonyítványban lekérdezni. Más kérdés, hogy a megszüntetett eljárás tényét három évig
tárolják a bűnügyi nyilvántartásban, amit csak a bíróságok, rendőrségek és az ügyészségek ismerhetnek meg. A három év leteltével ezt az adatot törölni kell, ha elmulasztják, akkor a törlést te is kérheted,
akár pert is indíthatsz ezért.

(Forrás: Társaság a Szabadságjogokért – Drogriporter honlap, http://drogriporter.hu/drogjog).

Szervezetek és segítségnyújtás
Magyarországi Drog kezelőhelyek:
DROGINFÓTÁR: a drogokról informálódni kívánó, a drogproblémával bármely formában kapcsolatba
kerülő vagy segítségre szoruló számára kíván információkat nyújtani a hazai drogbeteg ellátás többszintű
rendszerében történő eligazodáshoz. Ezen adatbázis, a segítségnyújtó szervezetek legfontosabb szolgáltatásait röviden bemutatva, elérhetőségeikre vonatkozó adatokat tartalmaz, megyénkénti részletezéssel,
könnyen kereshető formában.
A DROGINFÓTÁR című kiadványban található intézmények segítséget nyújthatnak az egyéni szükségletek szempontjából leginkább megfelelő ellátások fellelésében.
A DROGINFÓTÁR című kiadványt, a Sziget Droginformációs Alapítvány készítette. A kiadvány elérhető
interneten: www.droginfo.hu vagy a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete honlapján: www.szexmunka.hu, a Hová menjek szűrésre menüpont alatt!
A Drog Stop Budapest Egyesület ingyenes felvilágosítást ad. Telefonszám: 06-80-505-678 (ingyenesen hívható)
Jelen kiadvány elkészítéshez használt forrás; Demetrovics Zsolt Drogok és hatásaik című írása.
ELTE-BTK, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Ha bűncselekmény áldozata lettél, bátran kérj segítséget a rendőrségtől!
Rendőrség:
ORFK központi telefonszám: 06 (1) 443-5500
BRFK központi telefonszám: 06 (1) 443-5000
PMRFK központi telefonszám: 06 (1) 443-5800
ORFK Telefontanú (bűncselekmények): 06 (80) 555-111
ORFK Bejelentés (rendőr által elkövetett jogsértések): 06 (80) 204-830

Egyesületünk ingyenes weboldalszerkesztő és blogíró
tréninget szervez, ha szeretnél Te is
részt venni ezen, akkor jelentkezz
a 06-20-334-52-10-es telefonszámon Földi Ágnesnél.
Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák
Intim Zóna • Tel: 06-30-30-30-456
Szűrővizsgálat

A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazoláshoz kapcsolódó Szűrővizsgálat. A szűrővizsgálat a szexuális úton terjedő megbetegedések vizsgálatát végzi (Chlamydia, Hepatitis B, HIV, Szifilisz, Tripper). A
vizsgálatok térítési díj kötelesek (mint más foglalkozás egészségügyi vizsgálatok),
ára: 23.000 Ft, azaz huszonháromezer forint és 3 hónapig érvényes.

További információk, időpontegyeztetés:
Dr. Mlinkó Éva 06-30-97-13-781
Az újság a “Kábítószer prevenciós program a szexmunkások, mint drogfogyasztás szempontjából kiemelt rizikófaktorú csoport körében” című
KAB-ME-11-C-3306 azonosító számú pályázat keretében
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.
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