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DROGPIACI HELYZET 
 

AMFETAMIN: A gyenge Ecstasy tabletta felhozatallal ellentétben az amfetamin minősége 
a beszámolók szerint átlagos vagy azon felüli. 
 

BZP: Nem meglepő módon, márciusi betiltása óta a BZP-tartalmú Diablo továbbra sem 
tűnt el a feketepiacról. Sőt, „hosszúkás” Ecstasyként, használati tájékoztató nélküli kiszerelésben, 
az illegalitás miatt rátett többletprofit miatt a drogkínálat új üdvöskéjévé avanzsált. A (mellesleg 
nem kötelező) BZP-betiltást saját szakállára intéző Egészségügyi Minisztérium és a BZP 
erősségét eltúlozva beharangozó média tehát virágcsokrot és köszönőlevelet érdemelnének a 
drogmaffiától, amiért újabb szerrel és promóciós kampánnyal kedveskedtek a feketepiacnak! 
 

ECSTASY: Az Ecstasy tabletta adatbázisba - http://daath.hu/eki.php - április során 
összesen 14 tablettatípusról került fel információ. Ezek alapján elmondható, hogy a piacon 
továbbra is rossz a tabletták minősége, hiánycikknek számítanak a magas MDMA-tartalmú 
tabletták. Csupán háromféle tabletta beszámolójában került említésre MDMA-szerű hatás, de 
ezeknél is igen alacsony mennyiségben. A többi tabletta közül nyolcféle egyéb hatásúnak 
(általában kellemetlennek), háromféle pedig hatástalannak találtatott. Leggyakoribb kiszűrő 
módszerként az ízlelési teszt lett megemlítve, ahol – szemben az MDMA keserű gyógyszeres 
ízével – a csípős ízű tabletták mCPP-gyanúsként több esetben kukára ítéltettek. Kristály vagy por 
formájú MDMA-ról nem érkezett jelentés. 
 

GHB/GBL: A Dr. Zacher nevével aláhamisított iWiW-es pánikkeltő körlevél ellenére még 
mindig piacon van a GBL… A korábbi, színvonalon aluli médiatudósításokkal szemben viszont az 
Index egy tényszerű és épkézláb cikket közölt e szerekről Munk Veronika tollából, még 
Drogriporteres interjúalanyt is bevonva. Sajnos az „a szert az áldozat italába dobják” híresztelések 
hatására egyesek az alkoholba keverést tartják a GHB/GBL használati módjának. Nem győzzük 
kihangsúlyozni: A GHB/GBL ALKOHOLLAL KEVERVE HALÁLOS LEHET! 
 

KANNABISZ: A korai kültéri fajok virágzására várakozva kedvelt időtöltés lett a 
kannabiszos sütés-főzés: THC-vajas sütik és egyéb finomságok receptjei cserélnek gazdát a 
lelkes szakácsok között! 
 

LSD: Még mindig cirkulál az a ránézésre is „házibarkács” kicseppentésű blotter széria, 
amely viszont LSD-hatásában nem marad alul a gyárihoz képest. Ez természetesen továbbra sem 
csökkentheti az alapvető gyanakvást a házi blotterekkel szemben, melyek kamuverziói mindig is a 
tapasztalatlan kezdők lehúzásának legbeváltabb módjai voltak és lesznek. 
 
LEGÁLIS SZEREK 
A BZP-t nem tartalmazó Hummer herbálkeverék-tablettát gyenge stimulánsként értékelték a 
kipróbálók. A hajnalka, kéjgáz, kratom és látnokzsálya fogyasztásai a megszokottak szerint 



zajlottak, viszont meglepetésként néhány ritkaságszámba menő pozitív hangvételű szerecsendió-
beszámoló is beérkezett. Néhány vegyész lelkületű olvasónk az LSA és szalvinorin-A 
kivonatolásának rejtélyeibe vetette bele magát több-kevesebb sikerrel. 
 
SZERKOMBINÁCIÓK 
Április során a ketamin és MDMA; valamint dohány és MDMA kombinációkról kaptunk jelentést. 
 
AKTIVIZMUS 
A legalizáció hívei buzgón készülnek a Kendermag egyesület által szervezett Million Marijuana 
March rendezvényre, amely zenés piknik formájában május 10-én vasárnap 16 órától a 
margitszigeti Nagy réten lesz megtartva! 
 
GYARAPODÁSOK 
A múlt hónapban egy tea+kannabisz+kratom élménybeszámolóval bővült a Daath Könyvtára: 
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Kellemes májust kívánunk minden kedves olvasónknak! 
 
Üdvözlettel, 
 
A Daath.hu szerkesztősége 


