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Tisztelt Pedagógusok! 
 
 
Mint azt korábban hírül adtuk a rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében 
a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.  

Az új program célja, hogy minden 12-18 éves gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, 
hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban 
részesüljön a kábítószer-fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő kockázataival. 
 
Megyénkben a tíz rendőrkapitányságon kijelölésre került egy-egy rendőr, aki  tájékozató előadásokon, 
interaktív fórumokon, telefonos beszélgetésben és elektronikus levélben tájékoztatja a 12-18 éves 
gyermeket nevelő szülőket, családokat a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról. 

 
Feladatai közé tartozik, hogy felkérés alapján a kapitányság illetékességi területén található  
általános- és középiskolákban, civil szervezeteknél, egyházaknál, gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálatoknál, önkormányzatoknál előadás, szülői értekezlet keretében tájékoztatást adjon az 
említett témakörben. 
 
A kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében a programot képviselő rendőrségi szakember 
havonta egy alkalommal fogadóórát, kéthetente egy alkalommal telefonos ügyeletet tart, 
valamint e-mail útján is elérhető.  
 
 
 
 
 
 
Az új kezdeményezés aktualitást mi sem teszi időszerűbbé, mint az, hogy több jelzés érkezett 
azzal kapcsolatban, hogy egyes szórakozóhelyeken ismét megjelent a Gina (gamma-hidroxi-
butirát -  GHB, GBL) nevezetű drog, amely kis adagban euforikus hatást idéz elő.  
 
 
 

 
A drogprevenciós tanácsadók elérhetőségeit  

a hírlevél mellékletében találják meg. 
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Nagyobb mennyiségben (4-5 csepp, körülbelül 0,2 ml) ájulást, eszméletvesztést okoz. Akinek a 
szervezetébe kerül, gyakran pár óra múlva ébred csak fel és semmire sem emlékszik. 
 
 
A 0,2 ml-nél nagyobb dózis, illetve, ha alkohollal keverik a szert, életveszélyes állapotot okozhat, a 
légzés lelassul és akár halálhoz is vezethet. Legnagyobb veszélye, hogy a fogyasztó elveszti az 
önkontrollt, könnyen túladagolható. 

A szert nem csak saját fogyasztásra használják, jellemző, hogy belecsempészik nők italába, akik így 
könnyebben válnak erőszak áldozatává is. 

 

Megelőzésének lehetőségei: 

� Szórakozóhelyen soha ne 
fogadjon el idegentől 
felbontott flakonból, 
üvegből vagy pohárban 
kínált italt! 

  
� Az asztalán soha ne 

hagyjon pohárban, 
felbontott üvegben italt!  

 
� A társaság tagjai 

figyeljenek egymásra. 
Amennyiben társuk 
szokatlan állapotba kerül, 
hívjanak mentőt, ne 
hagyják magára, ne bízzák 
ismeretlenekre!  
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