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DROGPIACI HELYZET 
 

ECSTASY: Július-augusztus során összesen 31 beszámoló került fel az Ecstasy tabletta 
adatbázisba - http://daath.hu/eki.php - amik körülbelül 12 különböző fajta tablettára vonatkoztak. A 
jelentések kb. fele furcsa vagy veszélyes, nem-MDMA-szerű hatásokról, kb. 40%-a MDMA-szerű 
hatásokról (általában gyengékről), és kb. 10 %-a hatástalanságról számolt be. A legdurvább 
hamisítvány a világoskék, logó nélküli, ötszög alakú tabletta volt, mely a képek alapján a Xanax 
SR márkanevű szorongásoldó gyógyszer lekapart feliratú változata lehetett. 

 
LSD: A nyár sikerterméke a házibarkács blotter volt, ami a szintén feltűnt folyékony LSD 

kreatív célú kiszerelési hobbilázának köszönhető. A sufnituning kinézetű szerek esetében 
természetesen még nagyobb óvatosság szükségeltetik, mivel az egyszerű hordozók (itatóspapír, 
kartonlap, matekfüzet, kockacukor) bárhol kaphatók, így ezeknél nagyobb a bekamuztatás esélye, 
mint az igényesen nyomtatott blotterpapír esetében. Ismeretlentől vásárlása (korábbi referenciák 
nélkül) zsákbamacska! 
 
 EGYÉB LEGÁLIS SZEREK: A hajnalkamag, hawaii törpe farózsa mag, kratom, 
látnokzsálya és szerecsendió fogyasztásával kapcsolatban nem történtek figyelemreméltó 
események. 
 
 ÚJAK & ISMERETLENEK: A korábbi hírlevélben említett „Kata” becenevű kapszulával 
kapcsolatos hatóanyagtippelések során azt az információt kaptuk, hogy az idén Magyarországon 
33 db „4-fluoroamfetamin” (4-FA) tartalmú kapszulát foglaltak le. Ez a „sima” amfetaminhoz 
hasonló hatású stimuláns szer a speed-porok komponenseként szokott szerepelni, tablettákban is 
találták már, és elképzelhető, hogy kapszulás kiszerelésben is forgalomba kerülhet. 

Beszámoló érkezett „furcsa hatású icáról”, ami – külföldi klubok szerhasználati szokásain 
alapuló találgatások szerint – az úgynevezett „CK” kombó, tehát kokain és ketamin keveréke 
lehetett.  
 
GYARAPODÁSOK 

Új rendszerfejlesztés, hogy a fórumtagok emailcímei ezentúl csak jelszóvédett lekérés után 
láthatók, tehát csupán a többi regisztrált fórumtag részére hozzáférhetők. Ez nem akadályozza a 
tagok egymás közti kommunikációját, de csökkenti a kívülről érkező spammolásokat, esetleges 
kínálgatásokat és kunyerálgatásokat. 

 
EGYÉB 

A Daath szerkesztősége is feliratkozott a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) új 
hírlevelére, mely az aktuális drogpiaci történésekről, pld. újonnan megjelent szerekről kíván 
tájékoztatást adni. A BSZKI-hírlevélben szereplő furcsa, veszélyes hatóanyagú Ecstasy tabletták 



ezentúl felkerülnek a Daath adatbázisába is, az egyéb beérkező hírek pedig a Fórum témaköreibe. 
Köszönjük a BSZKI-nek a tájékoztatást – hiszen (mottónk szerint): A tájékozottság jó dolog! 

 
JÁTÉK 

A "Drog túlélési fórumjáték (2.kör, gépi)" játékideje 2009. május 22-töl 2009. július 30-ig 
tartott. A játék 69 napja során 90 játékos összesen 1073 szavazatot adott le a 22 drogra. A játék 
nyertese, a "túlélő drog" (=túlélődrog?) az LSD lett! A következő befutók a "túlélt" szavazások 
illetve a kiesés időpontja szerinti sorrendben (zárójelben a játék során elért legtöbb szavazatainak 
száma): 
1073. július 30. Psilocybin (56) 
956. július 20. THC (24) 
805. július 6. MDMA (17) 
763. július 4. Meszkalin (24) 
664. június 26. Salvia (19) 
631. június 24. Ayahuasca (12) 
565. június 19. DMT (15) 
265. június 3. Ibogain (8) 
A többi drog - LSA, N2O, Abszint (fehér üröm), Koffein, Légyölő galóca, Opiátok, Daturafélék, 
Ketamin, Alkohol, Speed, Szerecsendió, Kokain, Nikotin – még május folyamán kiesett a játékból. 
A Top 20 legaktívabb szavazó és szavazataik száma: Airborn 59, the end 50, Sennin 43, tüdő 40, 
Tom003 38, deeptrip 37, Romulus 35, Bard 32, Starchild 32, paradicsom 30, tester 30, hejhó :) 29, 
Eper 28, retek 27, Funkbwoy 25, Orange_Bud 23, Erebos 22, halu1 21, A daath szelleme 21, Zack 
19 
 
KÖSZÖNJÜK A JÁTÉKOT MINDEN RÉSZTVEVÖNEK! :) 
 
Kellemes szeptembert kívánunk minden kedves olvasónknak! 
 
Üdvözlettel, 
 
A Daath.hu szerkesztősége 


