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 Hallucinogén gombák: a természetes eredetű tudatmódosító anyagok által jelentett 
kihívás az elektronikus korban
 Az elmúlt évtizedben a hallucinogén 
gombák szabadpiaci értékesítése, illetve 
a forgalmazásuk megakadályozása 
érdekében néhány országban 
végrehajtott jogszabályi változtatások 
felkeltették a média érdeklődését ezen 
gombák iránt.

A kábítószer�használat megfigyelésének 
standard epidemiológiai módszerei 
csak lassan képesek azonosítani a 
kialakuló trendeket, azokat érzékenyebb 
módszerekkel kell kiegészíteni. A kihívást 
az olyan új kábítószer�fogyasztási 
szokások, és azok lehetséges terjedési 
irányainak azonosítása jelenti, amelyek 
rendszerint kis szubpopulációkban 
vagy korlátozott földrajzi területeken 
indulnak el. Az e területre vonatkozó 
információs források igen változatosak 
lehetnek, ideértve az internetről és más 

 Definíciók
 A hallucinogén gombák közkeletű néven „varázsgombák”: a pszilocibint vagy pszilocint tartalmazó fajokat a leggyakrabban pszichoaktív 
tulajdonságaik miatt fogyasztják, és ezek képezik ezen kábítószer�politikai tájékoztató fő témáját. Más, ugyancsak hallucinogén 
gombafajták – mint például a légyölő galóca – fő hatóanyagai a muszcimol és az iboténsav. A muszcimolt tartalmazó fajták mérgezőek, és 
közeli rokonságban állnak más, erősen mérgező fajtákkal. 

Smart shopok: Természetes eredetű pszichoaktív anyagok, a hozzájuk kapcsolódó szakirodalom és kellékek értékesítésére szakosodott 
üzletek.

1.   A hallucinogén gombák használata gyakoribb olyan fiatalok 
körében, akik már használtak más kábítószert, mint azok között, 
akik nem. Mivel a zenei fesztiválokat és az elektronikus zenés�táncos 
rendezvényeket látogató fiatalok nagyobb mértékű kábítószer�
használatról számolnak be, mint az átlag vagy az iskolai populáció 
tagjai, a hallucinogén gombák használói is nagy valószínűséggel 
ezen a színtéren találhatóak.

2.   Hollandiában és az Egyesült Királyságban a hallucinogén gombák 
smart shopokban és piaci standokon történő értékesítése úgy 
tűnik fontos szerepet játszott használatuk elterjedésében. Ezek a 
kiskereskedések a 90�es évek végén és a 2000�es évek elején 
könnyen hozzáférhetővé tették a hallucinogén gombákat.

3.   Egy, a közelmúltban elvégzett internetes kutatás 39 darab 
hallucinogén gombát értékesítő online boltot talált. A boltok nagy 
része nemzetközi ügyfélbázist céloz meg, többnyelvű verziókat és 
nemzetközi szállítási lehetőségeket kínálva. Ugyanakkor lényeges 
eltéréseket figyeltek meg az értékesített termékek egészségügyi 
kockázataira vonatkozóan közölt információk mennyiségében és 
minőségében.

4.   A hallucinogén gombákkal összefüggő, bejelentett halálos és 
nem halálos kimenetelű sürgősségi esetek száma igen alacsony. 
A hallucinogén gombák használata rendszerint inkább mentális 
egészségi kockázatokkal jár: fogyasztóinak jelentős részénél 
előfordulhat például pánikroham.

5.   A rendszeres vagy gyakori használatot korlátozhatják a hallucinogén 
gombák használatával járó jellegzetességek (például émelygés, 
pánikrohamok és előre nem látható más hatások), valamint 
a kísérletező kedvű fiatalok társadalmi kötöttségei (például a 
biztonságos környezet szükségessége a kockázatok csökkentése 
érdekében).

6.   A gombákra vonatkozó jogszabályait 2001 óta hat EU�tagállam 
szigorította a használat elterjedtségével összefüggő aggályok 
miatt.  Az új jogszabályok feltehetőleg hatással voltak a gombák 
hozzáférhetőségére és az internetes értékesítés mértékére. Vannak 
azonban jelek arra vonatkozóan is, hogy erre válaszul az online 
kereskedők egyszerűen átálltak nem ellenőrzött, és feltehetően 
néhány esetben még inkább mérgező termékekre.

 Kulcskérdések röviden

médiumokból származó beszámolókat, az 
igazságügyi orvosszakértői elemzéseket, 
a gyakorlatot és a kutatást. Ebben a 
kábítószer�politikai összefoglalóban 
áttekintjük a hallucinogén gombák 
használatára vonatkozó információkat és 
néhány, a kábítószer�politikára vonatkozó 
tanulságot is levonunk. Meghatározzuk 
azokat a tényezőket, amelyek a 
hallucinogén gombák használatának 
trendjét a 90�es évek végén és a 2000�
es évek elején egyszerre alakították 
és formálták, de azokat is, amelyek a 
szélesebb körű terjedésnek határt szabtak.

A hallucinogén anyagok a kábítószereknek 
abba a kémiai szempontból változatos 
osztályába tartoznak, amelyek képesek 
az érzékelés eltorzítására, illetve a 
hangulati és a gondolkodási folyamatok 
jelentős módosítására. Természetes 

eredetű hallucinogének több mint száz 
gombafajban megtalálhatók, ezek 
legtöbbjében pszilocibin vagy pszilocin a 
hallucinogén hatást okozó legfontosabb 
hatóanyag. Szinte valamennyi pszilocibint 
tartalmazó gomba kisebb méretű, 
sötétebb vagy világosbarna kalappal 
rendelkezik, és összetéveszthető 
számos nem pszichoaktív, nem ehető, 
sőt kifejezetten mérgező vadon termő 
gombával.

A pszilocibin és a pszilocin a legszigorúbb 
nemzetközi ellenőrzés alá vont anyagok 
közé tartozik, de néhány országban az 
ilyen vegyületeket tartalmazó gombák 
tekintetében nem volt egyértelmű a jogi 
szabályozás. Ez akadályt jelentett a kínálat 
ellenőrzésére irányuló mechanizmusok 
kialakításában, és ezt a zavart használták 
ki a gombakereskedők is.

emcdda.europa.eu
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 Kik a fogyasztók? 

Európában a hallucinogén gombák 

rekreációs használata először az 50�es 

évek vége felé jelent meg, de elterjedése 

akkoriban csak kisebb ezoterikus 

csoportokra (például a beatkorszak 

költőire) korlátozódott. A gombák 

fogyasztása a rekreációs kábítószer�

fogyasztók körében csak lassan terjedt, 

ám a 90�es évek végén és a 2000�es 

évek elején a smart shopok és a piaci 

standok megjelenése lehetővé tette 

gyorsabb terjedését. 

Az EU�ban a leggyakrabban használt 

illegális szerrel, a kannabisszal 

összehasonlítva, sokkal kevesebben 

fogyasztottak már hallucinogén gombát. 

12 uniós tagállamban úgy találták, hogy 

a 15–24 éves korcsoportban azok 

aránya, akik az életük során legalább 

egyszer használtak hallucinogén 

gombát, kevesebb, mint 1%�tól 8%�ig 

terjed. Úgy tűnik néhány országban a 

15–16 éves diákok hasonló arányban 

kísérleteznek hallucinogén gombákkal, 

mint az ecstasyval. A beszámolók szerint 

a gombák ismételt vagy rendszeres 

használata lényegesen alacsonyabb, 

mint a stimulánsoké, így például a 

kokainé és az amfetaminé. Ahogy a 

másik fő hallucinogén kábítószertípus, 

az LSD esetében is, azok a fiatalok, akik 

a gombákkal kísérleteznek, általában 

nem válnak gyakori vagy rendszeres 

fogyasztókká. 

A zenei fesztiválokon és az elektronikus 

zenei színtéren végzett kutatások azt 

mutatják, hogy ezeken a színtereken 

a kábítószer�fogyasztás előfordulása 

szignifikánsan nagyobb, mint az átlag 

vagy az iskolai populációk esetében, 

valamint, hogy a hallucinogén gombák 

használata gyakoribb olyan fiatalok 

körében, akik fogyasztottak már 

más kábítószert, mint azok között, 

akik nem. Az ilyen jellegű kutatások 

összehasonlíthatósága meglehetősen 

korlátozott, ezért a trendekre vonatkozó 

következtetésekkel óvatosan kell bánni. 

A holland adatok azt jelzik, hogy 2000 

és 2005 között a helyzet stabil volt, míg 

az egyesült királyságbeli számok 2002 

és 2004 között erőteljes növekedést 

mutatnak. 

Hozzáférhetőség

A hallucinogén gombák Európa 

számos részén vadon teremnek, de 

a rendelkezésre álló információk 

arra utalnak, hogy a pszichoaktív 

tulajdonságaik miatt használt gombák 

jó részét termesztik, és nem vadon 

szedik. A gombákat friss, illetve szárított 

termékként, valamint otthoni termesztésre 

tasakos, zsákos kiszerelésben, spóra 

formájában vagy termesztőkészletben 

árusítják. Az ESPAD 2003�ban végzett 

iskolai felmérése szerint a 15–16 éves 

diákok között azoknak az aránya, 

akik a hallucinogén gombákat 

„nagyon” vagy „viszonylag” könnyen 

beszerezhetőnek tartják, 4�től 28%�ig 

terjed. Cipruson, Finnországban, 

Görögországban, Magyarországon, 

Lettországban, Litvániában, Romániában 

és Törökországban a diákok kevesebb 

mint 10%�a állítja, hogy a hallucinogén 

gombák könnyen beszerezhetőek, míg a 

Cseh Köztársaság, Írország, 

Olaszország, Lengyelország és az 

Egyesült Királyság diákjainak több 

mint 20%�a tartja a gombákat könnyen 

hozzáférhetőnek.

A hallucinogén gombák smart 

shopokban és piaci standokon 

történő értékesítése Hollandiában és 

az Egyesült Királyságban úgy tűnik, 

fontos szerepet játszott a 90�es évek 

végén a gombahasználat terjedésének 

elősegítésében. Bár pontos adatok 

a kiskereskedők által értékesített 

hallucinogén gombákból származó 

bevételre vonatkozóan nem állnak 

rendelkezésre, az elsősorban ebből a 

két országból származó információk 

jelzik a termék forgalmazását motiváló 

gazdasági érdekeket. 2000�ben 

például a varázsgombák részesedése a 

smart shopok forgalmából a becslések 

szerint 50% volt. Az Egyesült Királyság 

államkincstára 2005 júliusa előtt a 

becsült évi 1 millió fontos (1,46 millió 

eurós) forgalom után évente 175 000 

font (255 421 euró) forgalmi adót 

szedett be.

A kiskereskedelmi egységeken 

felül, növekedett az online smart 

shopok száma is. 2006�ban az 

EMCDDA összesen 39, hallucinogén 

gombaterméket kínáló online üzletet 

azonosított. A legtöbb ilyen online 

bolt (31, azaz 82%) székhelye 

Hollandiában van. A többi weboldal 

közül négy osztrák, két német, egy 

egyesült királyságbeli, mely egy holland 

online boltba irányít, és egy lengyel. 

Egyes oldalak többnyelvűek (főleg 

angol, francia és német választási 

lehetőséggel), és többségük kínál 

nemzetközi szállítást. 

A hallucinogén gombák fogyasztásához 

kapcsolódó egészségügyi kockázatokra 

vonatkozó információk közlése eltér az 

egyes online boltok esetében. A legtöbb 

online gombabolt figyelmeztet rá, hogy 

a hallucinogén gombák gyógyszerekkel, 

alkohollal vagy más kábítószerekkel 

történő együttes fogyasztását kerülni 

kell. Három bolt közül egy azonban 

semmilyen figyelmeztetést nem ad arra 

vonatkozóan, hogy a depresszióban 

vagy pszichózisban szenvedők esetében 

a hallucinogének használatának milyen 

veszélyei vannak. Az online boltoknak 

mindössze a fele ad tájékoztatást az 

adagolásról és a biztonságos használat 

feltételeiről.

Egészségügyi kockázatok 

A hallucinogén gombákkal kapcsolatos 

bejelentett halálos és nem halálos 

kimenetelű sürgősségi esetek száma 

igen alacsony. A gombák fiziológiai 

hatásai általában rövid ideig tartanak, 

és nem jelentősek; ilyenek lehetnek a 

szédülés, az émelygés, a gyengeség, 

az izomfájdalom, a reszketés, a hasi 

fájdalom, a pupillatágulat (mydriasis), a 

szívverés és a lélegzés ütemének enyhe�

 A hallucinogén gombák az elsők voltak 
az ember által fogyasztott pszichoaktív 
anyagok között. Ma új dilemmával 
szolgálnak: hogyan tudjuk hatékonyan 
ellenőrizni a mára globálissá vált piacon 
bevezetett és forgalmazott termékek 
között e természetben előforduló 
anyagok komplex csoportjának kínálatát, 
amikor a szabályozási intézkedések 
következménye könnyen az lehet, hogy 
a szállítók alternatív és esetenként még 
károsabb hatású termékekre váltanak át.

 Wolfgang Götz, EMCDDA igazgató



mérsékelt növekedése (tachycardia, 

tachypnea), valamint a vérnyomás 

emelkedése. Ugyanakkor határozottabb 

fizikai tünetekről, például súlyos 

gyomorfájdalmakról, tartós hányásról és 

hasmenésről is beszámoltak már. 

A pszilocibin akut toxicitása vélhetően 

alacsony, amit alátámaszt az a tény is, 

hogy a hallucinogén gombákkal való 

halálos mérgezésről szóló jelentések 

igen ritkák. Mérgezés akkor fordulhat 

elő, ha vadon szedett gombákat 

fogyasztanak, mikor a mérgező fajtákat 

összekeverik a hallucinogén gombákkal. 

A hallucinogén gombák használata 

rendszerint inkább a mentális egészségi 

kockázatokkal függ össze. Bár azon 

felhasználók aránya, akiknek „bad trip” 

(kellemetlen utazás) élményében volt 

részük, nem ismert, de ők lehetnek azok, 

akik a legnagyobb valószínűség szerint 

kapcsolatba kerülnek a sürgősségi 

ellátó rendszerekkel. Ilyen esetekben 

a mérgezett személyek általában 

rendkívül szorongóak, izgatottak, 

zavarodottak, gyenge koncentrációs� és 

ítélőképességgel rendelkeznek. Súlyos 

esetekben pszichotikus epizódok is 

előfordulhatnak, ideértve a bizarr és 

ijesztő látomásokat, a súlyos paranoiát 

és a teljes valóságvesztést, amelyek 

balesetekhez, önkárosításhoz vagy 

öngyilkossági kísérletekhez vezethetnek. 

Bár sok prevenciós program más drogok 

mellett a hallucinogén drogokról is 

nyújt információt a drogfogyasztással 

kapcsolatos tudatosság növelése 

érdekében, úgy tűnik, a fiatalokkal 

foglalkozó szakemberek nem 

rendelkeznek elegendő speciális 

ismerettel a hallucinogén gombák 

használatával összefüggő egészségi 

kockázatokról. Másfelől viszont a 

felhasználók és a lobbicsoportok 

több internetes oldalon is tájékoztatást 

nyújtanak a hallucinogén gombákkal 

kapcsolatban.

A közelmúlt jogszabályi 
változásai 

A pszichotróp anyagokról szóló 1971. 

évi ENSZ Egyezmény I. mellékletében 

szerepel a pszilocibin és a pszilocin, 

így ezek nemzetközileg ellenőrzött 

anyagoknak számítanak, azonban 

az, hogy az ilyen vegyületeket 

tartalmazó gombákat miként sorolják 

be, nem mindig világos. A fogyasztás 

elterjedtségével kapcsolatos aggályok 

miatt 2001 óta hat EU�tagállam 

szigorította a hallucinogén gombákra 

vonatkozó jogszabályait: Dánia (2001), 

Hollandia (2002), Németország, 

Észtország és az Egyesült Királyság 

(2005), valamint Írország (2006). 

A hallucinogén gombák használatát tiltó 

jogszabályok több problémát is felvetnek 

a jogalkotók számára. A jogszabályok 

igazságtalanul nem kriminalizálhatják 

azokat, akiknek a földjén a gombák 

vadon teremnek. Az egyik megoldás az 

volt, hogy akkor tekintsék a gombákat 

illegálisnak, ha azokat „kezelték vagy 

előkészítették” (írországi és az egyesült 

királyságbeli jogszabály), ami jelzi a 

felhasználásukra irányuló szándékot. 

Hasonlóképpen, a holland legfelsőbb 

bíróság is úgy határozott, hogy a 

„szárított vagy feldolgozott” gombák 

számítanak ellenőrzött terméknek. Az 

ezt a kiskaput kihasználó, friss gombát 

értékesítő smart shopokban bekövetkező 

forgalomnövekedés okán (például) az 

Egyesült Királyság 2004�ben azzal 

érvelt, hogy már a csomagolás is az 

„előkészítés” egy formája, ám végül az 

Egyesült Királyságban úgy módosították 

a törvényt 2005�ben, hogy az a 

hallucinogén gombákra alkalmazandó, 

azok állapotának említése nélkül.

Görögországban, Olaszországban, 

Cipruson és Litvániában a 

kábítószertörvények olyan, mindenre 

kiterjedő kifejezést tartalmaznak, amely 

mindazon növények termesztését tiltja, 

amelyekből narkotikus hatású anyagok 

vonhatók ki. Ugyanakkor vitatható, hogy 

a gomba szigorúan véve „növény” 

lenne, ezért a német törvény 2005�ös 

módosítása a korábban alkalmazott 

„növények és állatok” kifejezés helyett a 

„szerves anyagok” kifejezést használja, 

hogy a gombákra vonatkozó minden 

lehetséges kiskaput bezárjon. 

A jogszabályváltozások hatást 

gyakoroltak a hallucinogén gombák 

hozzáférhetőségére és az internetes 

értékesítés teljes mennyiségére. Az 

online kereskedők által kínált különféle 

termékek elemzése azt mutatta, hogy az 

Egyesült Királyságban a kiskereskedők 

a hallucinogén gombák betiltása 

óta elkezdtek átállni a legális, de 

mérgezőbb változatokra, mint például a 

légyölő galóca, az Amanita muscaria, 

vagy az ezzel közeli rokonságban álló 

párducgalóca, az Amanita pantherina. 
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 A hallucinogén gombák fogyasztásának életprevalenciája magasabb az elektronikus 

zenei rendezvényeken résztvevő fiatalok (partizó fiatalok) körében, mint az átlag 

populációban

 Megjegyzés: A rekreációs színterekre vonatkozó becslések különféle módszerekkel és mintavételezési 
feltételek mellett történtek, nem reprezentatív mintákra épülnek. E mintákból nem lehet 
következtetést levonni az elektronikus zenei irányzatokat látogatók tágabb populációjára vonatkozó 
kábítószer�használat elterjedtségét illetően. A részleteket lásd: EMCDDA (2006). 

Forrás: Hibell et al. (2004), EMCDDA (2006). 
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 Webinformáció
 European Legal Database on Drugs [Európai jogi adatbázis a kábítószerekről]: 

ELDD http://eldd.emcdda.europa.eu/

OFDT�információ a hallucinogén szerekről: 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/hallucin.html

EMCDDA 2006 statisztikai táblázatok a népesség körében előforduló kábítószer�használat gyakoriságáról: 

http://stats06.emcdda.europa.eu/en/page053�en.html

1.   Mivel a zenés�táncos színtéren a fiatalok körében a kábítószer�
használat viszonylag magas szintű, ezek a helyszínek 
költséghatékony lehetőségeket kínálnak a prevencióhoz és más 
olyan kezdeményezésekhez, amelyek célja a hallucinogén gombák 
használatával összefüggő egészségi kockázatok mérséklése.

2.   A hallucinogén gombák értékesítését szorgalmazó kiskereskedők 
gazdasági érdekei fontos szerepet játszanak a termék terjedésének 
elősegítésében.

3.   Az internet egyre bővülő lehetőségeket kínál a hallucinogén 
gombák népszerűsítésére és értékesítésére, de ami ugyancsak 
nagyon fontos, az egészségi kockázatokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra is.

4.   Úgy tűnik, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek nem kapnak 
a gombákkal kapcsolatos speciális tájékoztató anyagokat, és 
szintén hiányoznak a potenciális fogyasztókat célzó prevenciós 
vagy ártalomcsökkentő anyagok.

5.   A hatékony prevenciós és egészségfejlesztési anyagok 
kidolgozását nagy valószínűséggel elősegíti, ha megértjük 
azoknak a fiataloknak a szempontjait, akik a hallucinogén gombák 
potenciális fogyasztói, és azokat az ő igényeikhez igazítjuk.

6.   Bár a hallucinogén gombák fogyasztása és hozzáférése 
korlátozásának egyik eszköze a törvényeken alapuló ellenőrzés 
megerősítése lehet, minden intézkedés hatását gondosan 
figyelemmel kell kísérni, hogy azok hatékonyságát értékelhessék, 
és a nem szándékolt negatív következményeket elkerülhessék.

 Hallucinogén gombák: a természetes eredetű tudatmódosító anyagok által jelentett kihívás 
az elektronikus korban 
 Kábítószer�politikai megfontolások 
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