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Az EMCDDA Nemzeti Drog Fókuszpont megkeresésére a droginformációval és 

ártalomcsökkentéssel foglalkozó Magyar Pszichedelikus Közösség (www.daath.hu) 
weboldalán rövid felmérést végeztünk a mefedron magyarországi használatáról. A 27-
itemes anonim kérdőív összeállítása és interneten megjelentetése a Daath fórum 
mefedron témakörében 2010. február 8-án történt meg. A következő 24 óra leforgása alatt 
összesen 17 válasz érkezett be, mely adatok összesítése emailben került továbbításra a 
Nemzeti Drog Fókuszpont irányába. A kérdőív a következő 12 hónapban továbbra is 
online maradt; a 2011. február 17-ig beérkezett, összesen 319 válasz összesítése a 
következő: 
 

Általános információk: 
- A válaszadók életkora 15–41 év között volt, az átlagéletkor 23 év. 
- A nemek megoszlása erősen a férfiak irányába tolódik (82% férfi). 
- A válaszadók 71%-a az ismerőseitől hallott először a mefedronról, 11% a médiából, 

14% pedig az interneten keresztül. 
- A mefedron legelterjedtebb “utcai” nevei a mefi illetve kati, illetve ezek becézett 

változatai (mef, mefó, mefisztó; kata, katica, katalin), valamint a Daath által 
elterjesztett „médiahack”-név: a zsuzsi. 

 
Megjelenés és beszerzés: 
- A válaszadók 90%-a por állagú mefedronnal találkozott, 6%-uk pedig kapszulázott 

kiszerelésűvel. 
- Körülbelül 25%-uk az interneten rendelte a szert (20% belföldről, 5% külföldről), 

66%-uk pedig ismerősétől szerezte be (23% kapta, 43% vásárolta). Csupán 9%-uk 
vásárolta a mefedront ismeretlen személytől. 

- A mefedron beszerzése során a válaszadók 69%-ának nem kínáltak fel egyéb 
drogokat, 16%-ának egyéb legális drogokat kínáltak fel, 15%-uknak illegális 
drogokat. 
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Használat és gyakoriság: 
- A válaszadók 81%-a 2010-ben, 17%-a a 2009-es évben próbálta ki először a 

mefedront; 2009 előtti kipróbálásról csupán 1% számolt be. 
- A válaszadók az elmúlt hónapban átlagosan 8, az elmúlt évben pedig 20 

alkalommal fogyasztottak mefedront. 
- A válaszadók 86%-a intranazálisan (orrba szippantva), 14% pedig orálisan (szájon 

át) fogyasztotta a mefedront. 
- A mefedront a válaszadók 91%-a tipikusan társaságban használta, 9% pedig 

inkább egyedül. 
- A válaszadók 43%-a havonta néhányszor használta/használja a mefedront, 27%-a 

hetente néhányszor; a naponta többször használók aránya 8%. 
- A válaszadók 48%-ának soha nem volt rendszeresnek mondható 

mefedronhasználata, 31%-ának korábban volt, 21%-ának pedig jelenleg is van. 
- A válaszadók 21%-a nem használt a mefedronnal együtt más szereket; a többiek 

kannabisszal (27%), alkohollal (24%), egyéb stimulánsokkal (12%), illetve 
nikotinnal (12%) együtt használták a mefedront. 

  
Célzat és élményminőség: 

- A mefedronhasználat leggyakoribb célzatai a „hangulatjavítás” (60%), az 
„érzékelés és jóérzés fokozása” (54%), a „kíváncsiság kielégítése” (40%), és a 
„társas érintkezés előmozdítása és fokozása” (36%) voltak. Az egyéb válaszok 
40%-a a bulizást, partyzást említette meg célzatként. 

- A saját bevallásuk szerint korábbi tapasztalatokkal rendelkező válaszadók a 
mefedron hatásait leginkább az MDMA/Ecstasy (65%), a speed/amfetamin (33%), 
és a kokain (28%) hatásaihoz tudták hasonlítani. 

- 53%-nak nem volt egyetlen negatív élménye sem a mefedronnal, 39%-nak ritkán 
fordult elő negatív élménye. 

- 25% soha, 42% pedig ritkán észlelt negatív utóhatásokat. 
- 47% mindenképpen kipróbálná újra a mefedront, 31% valószínűleg igen, 13% 

pedig „talán”. 
 
Adagolás és költségek: 

- Egy adagnyi mefedron tömegét átlagosan kb. 300 mg-ra becsülték a használók. 
- 1 gramm mefedron ára 1200 - 12000 Ft között váltakozhat, tipikusan 3000-4000 Ft, 

a beszerzett mennyiség függvényében. 
- A válaszadók az utóbbi hónapban átlagosan 10916 Ft-ot költöttek mefedronra, az 

utóbbi évben pedig átlagosan 19038 Ft-ot. 
 
A 2010. februári és 2011. februári felmérések között megfigyelhető trendek: 

- Az átlagéletkor 21 évről 23 évre, a nők aránya 12%-ról 18%-ra emelkedett. 
- A havi prevalencia megháromszorozódott, 2.7-ről 7.9 alkalomra. 
- A por-forma elterjedtével a kapszulázott kiszerelés aránya 25%-ról 6%-ra csökkent. 
- A mefedron beszerzésekor a korábbinál kisebb arányban (20% helyett 15%) 

kínálnak fel illegális szereket. 
 

A felmérés részletes adatairól az enteogen@daath.hu email-címen lehet érdeklődni. 
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