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DROGPIACI HELYZET 
 

ECSTASY: Az Ecstasy-helyzet gyakorlatilag változatlan: alacsony MDMA-tartalmú, illetve 
nem-MDMA hatású tabletták túlnyomó többsége uralja a piacot. Az Ecstasy tabletta adatbázisba - 
http://daath.hu/eki.php - június során összesen 7 tablettatípusról 12 beszámoló került fel. E havi 
legdurvább történetünk, hogy egyik olvasónknak fogamzásgátló tablettát árultak Ecstasyként! A 
világos rózsaszínű, kerek, domború felületű tabletta, egyik oldalán mélynyomású szabályos 
hatszöggel, melyben "DS" jelölés található = Yasminelle fogamzásgátló!  

 
LSD: Egyik olvasónk fehér hátoldalú, rosszul perforált, túl színesre nyomott, ízetlen 

kamublotterrel találkozott. A házibarkács jellegű bélyegek mindig gyanúra adnak okot, úgyhogy 
ezeket ismeretlentől, referencia nélkül vásárolni zsákbamacska! 
 

KRATOM: Néhány napja érkezett a EMCDDA EWS (korai jelzőrendszer) híre: 
„Németországi KRYPTON "kratomkivonatban" a tramadol fájdalomcsillapító egy bioaktív 
metabolitját, az O-dezmetiltramadolt azonosították hatóanyagként. Pszichoaktív összetevőként 
még koffeint találtak a "növénykeverékben". A (hamisított) herbáldrog hatása tehát nem 
kratomalkaloidoknak, hanem a két szintetikus adalékanyagnak tulajdonítható.” 
 

SZALVIA: Csalók jelentek meg az internetes szalviapiacon! Az informatív 
http://salvia.tvn.hu/ oldal tartalmát szóról szóra lemásoló delikvensek rendeléseket vesznek fel, de 
árut nem küldenek, egy esetben pedig Spice helyett kéretlenül szalviát küldtek olvasónknak. Mivel 
a Daath jelenlegi irányelvei miatt nem közölhet beszállítói információt, ezért a csaló oldalak címeit 
sem tesszük közzé. Viszont a közeljövőben egy általunk létrehozandó certifikátumrendszerrel 
kívánjuk elősegíteni a legális szerek megbízható, etikus beszállítóinak működését, a 
fogyasztóvédelmet és minőségbiztosítást.  
 
 EGYÉB LEGÁLIS SZEREK: E havi beszámolók szerint a hajnalka, hawaii törpe farózsa, 
kratom és szerecsendió a szokásos módon, esetenként némi mellékhatással (hányinger, hányás 
vagy izomgörcs) utaztatják meg a törvényes szerek barátait. 
 
 ÚJAK & ISMERETLENEK: Néhány beszámoló szerint a fővárosi piacon feltűnt egy „Kata” 
becenevű kapszula, mely MDMA-ra hasonlító, stimuláló és euforizáló hatású fehér port tartalmaz. 
A név alapján tippelve katinon, metkatinon vagy 4-metil-metkatinon lehet a szer, mely orron vagy 
szájon át kb. 200 milligrammos adagolásnál fejti ki hatásait. 
 



GYARAPODÁSOK 
A múlt hónapban egy látnokzsálya élménybeszámolóval bővült a Daath Könyvtára: 

 
Goloka: A végtelen határán túl (2009) - látnokzsálya 
Beszámoló | 2009. június 3. | Kiadó: Daath 
http://daath.hu/showText.php?id=190 
 
Az olvasók visszajelzései alapján döntés született arról, hogy ugyanazon személytől több 

mint 2 db élménybeszámoló is felkerülhet a Könyvtárba, amennyiben a minőség megfelelő. 
 

JÁTÉK 
A május végén beindult "Drog túlélési fórumjáték" 2.köre (gépi verzió) nagyon pörög! A játék 
lényege: Kezdetben minden drognak 5 életerőpontja van. Minden hozzászóló áttehet egy pontot 
egy drogtól egy másik drogra. Amelyik drog pontszáma 0-ra csökken, az kiesik. Kérdés, hogy mely 
drogok élik túl legtovább? Június során 77 játékos összesen 523 szavazatot adott le, melynek 
eredményeképp már csak öt drog maradt játékban.  
 
A játék pillanatnyi állása: LSD 42 | Psilocybin 36 | THC 19 | MDMA 9 | Meszkalin 3 | 
 
A játék kézi verziója a gépi verzió megjelenésével várható módon „leült”, de még mindig játszható. 
Drog túlélési fórumjáték (1.kör, kézi): http://daath.hu/showTopic.php?id=510 
Drog túlélési fórumjáték (2.kör, gépi): http://daath.hu/showTopic.php?id=486 
 
 
Kellemes júliust kívánunk minden kedves olvasónknak! 
 
Üdvözlettel, 
 
A Daath.hu szerkesztősége 


