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HIRTELEN TŰSZÚRÁS A 
SZÓRAKOZÓHELYEN - 
“BEGINÁZÁS” MÁSKÉPP  
HUMLI VIKTÓRIA 

  
 

 
A  INTERPOL-tól kapott információk alapján a GHB/GBL 
"tűszúrás" 2021 őszén jelent meg, és Franciaország 
számos városából beszámoltak ilyen esetekről. GHB/GBL 
erőszakos beadása injekció formájában a 
szórakozóhelyeken egy új módja a randidrogokkal való 
visszaéléseknek. 

Francia Központi Bűnügyi Nyomozó Igazgatóság adatai alapján 
az elmúlt hónapokban Franciaország több régiójában is 
megfigyelték, hogy a szórakozóhelyeken az emberek tudta 
nélkül egy injekciót adnak be nekik, miközben a tömegben 
buliznak. Ezek az injekciók GHB/GBL-t (lánykori nevén Ginát) 
juttatnak a kiszemelt alanyokba. Az elmúlt két hónapban több 
esetet is regisztráltak, miután az áldozatok panaszt tettek (1). 
 
A GHB/GBL az egyik leggyakrabban alkalmazott ún. randidrog. 
A GHB medicinális használata is ismert, alkalmazzák általános 
érzéstelenítésre, kóros állapotok kezelésére, mint például az 
álmatlanság, a depresszió, narkolepszia és az alkoholizmus. 
Ismert dopping szer, növeli a sportteljesítményt. Illegálisan 
használják továbbá bódult euforikus állapot előidézésére vagy 
nemi erőszak elkövetésére (ellenállás-képtelenné teszi az 
áldozatot). Magasabb dózisokban alkalmazva a GHB 
hányingert, szédülést, álmosságot, nyugtalanságot, látászavart, 
légzésdepressziót, emlékezetkiesést, eszméletvesztést és 
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halált okozhat. Természetes formában kis mennyiségben az 
emberi szervezet sejtjei is előállítják. 
 
2021-ben számos olyan esetet jegyeztek fel és jelentettek meg 
a médiában is, amikor a szórakozóhelyeken a GHB-t italokba 
keverve próbálták meg, az áldozat megtévesztésével szájon át 
beadni. Az érintett létesítmények tulajdonosai számos 
óvintézkedést tettek a gyakorlat megszüntetése érdekében, és 
"kupakokat" osztottak ki, amelyeket a poharakra helyeztek, 
hogy megakadályozzák az anyag tudtuk nélkül történő 
beadását az ott fogyasztóknak. Az elkövetőknek így új 
módszert kellett alkalmazni, amelynek során injekciós 
fecskendővel adták be a kábítószert. Számos fiatal számolt be 
arról, hogy tudta nélkül injekciózták be őket egy bárban, 
diszkóban, koncertteremben vagy egy fesztiválon. Néhányuknál 
olyan reakciókat tapasztaltak, amelyek a GHB vagy annak 
származéka, a GBL2 injekciójára utaltak. A megfigyelt hatások 
a következők voltak: lelassult légzés, hányinger, álmosság vagy 
akár eszméletvesztés, vérnyomás- és szívritmuscsökkenés, 
nehézkes mozgás, koordinációvesztés, ami néha részleges 
bénuláshoz vezetett. 
Néhány áldozat azt állította, hogy csak azután vették észre, 
hogy szúrásnyom van rajtuk, hogy a fent leírt tünetek közül 
egyet vagy többet észleltek. 
 
Ezek a cselekmények káros anyag beadásának, vagy akár 
fegyverrel elkövetett erőszaknak minősülnek. A 
bűncselekményeket azonban nehéz bizonyítani, mivel az 
áldozatok általában nem közvetlenül a cselekményt követően 
tesznek feljelentést, hanem egy vagy több nappal az injekció 
beadása után. A vérvizsgálat ilyenkor negatív eredményt ad, 
mivel a GHB vagy a GBL csak négy-öt órán keresztül marad a 
vérben, a vizeletben pedig tíz-tizenkét órán keresztül. Az 
áldozatok beszámolói gyakran azért is zavarosak, mert a 
beadott kábítószer befolyásolja a memóriát. Érdemes 
megjegyezni, hogy létrehoztak egy "#balancetonbar" nevű 
instagram-fiókot, amely az ilyen támadások áldozatainak 
beszámolóit gyűjti. Továbbá úgy tűnik, hogy a közösségi 




