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DROGPIACI HELYZET 

 
ECSTASY: A tablettapiacon szinte semmi változás nem történt: október során csupán 5 

jelentést kaptunk, melyekből 3 furcsa hatásról, 2 pedig gyenge MDMA-hatásról számolt be. 
 
 LEGÁLIS SZEREK: A hajnalkamag, hawaii törpe farózsa mag, kratom, látnokzsálya, 
szerecsendió és kéjgáz fogyasztásával kapcsolatban nem történtek figyelemreméltó események. 
 

ÚJAK & ISMERETLENEK: Nem kaptunk értesítést ilyen szerekről. 
 
 
DROGPOLITIKAI HELYZET 
 
A napokban-hetekben kerül a Parlament elé a következő 8 évre vonatkozó új Nemzeti 
Drogstratégia. Az ehhez kapcsolódó társadalmi vita részeként a Daath képviselői is részt vettek 
májusban egy, a szerhasználói csoportok szempontjainak megismerése céljából összehívott 
találkozón. Javaslataink hangsúlyozták az ártalomcsökkentést, a szerek kockázatelemzését, a 
szerhasználói módok differenciálását, a korrekt tájékoztatást, valamint az ártalomcsökkentő 
szemléletű szerhasználói csoportok önszerveződésének támogatását és bevonásukat a róluk 
szóló döntéshozatali folyamatokba. A nyár végén örömmel láttuk, hogy az új Nemzeti 
Drogstratégiai első tervezete több helyen is összhangban volt javaslatainkkal! Sajnos azonban a 
társadalmi vita egyéb nézőpontú résztvevői nem értettek ennyire egyet a megfogalmazott 
ártalomcsökkentő elvekkel... A készülő drogstratégia tervezetének következő verziójába egy ilyen 
mondat is belekerült: 
 
„Nyomon kell követni a kábítószerek fogyasztását pozitívnak feltüntető honlapokat, illetve vizsgálni 
kell az ellenük való fellépés lehetőségeit.” 
 
Habár az ezt javaslók számára nem is, de egyébként igencsak nyilvánvaló, hogy ez a javasolt 
netcenzúra totálisan alkotmányellenes, törvényellenes, önkényes és kivitelezhetetlen. A TASZ 
erről kiadott, a drogstratégia tervezetét jogi szempontból véleményező állásfoglalásából idézve: 
 
„A véleménynyilvánítás szabadságát sérti, ha a jogalkalmazót cenzori feladatkörrel ruházzuk fel. 
Kizárólag olyan honlapokkal szemben indokolt a büntetőjogi eljárás, amelyek a hatályos Btk. 
valamely rendelkezését megsértik. A kábítószerek fogyasztásának pozitív színben való 
feltüntetése mint büntetőjogi tényállás nem létezik. [...] Nem csak a véleménynyilvánítás 
szabadságához tartozik hozzá, hanem a drogokkal kapcsolatos jelenségek megismerésének, a 
kockázatok elkerülésének feltétele is egyben, hogy valaki a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos 
pozitív élményeiről is beszámolhasson.” 
 
Többek között ezen állásfoglalás hatására a kérdéses mondat így változott meg a jelenlegi 
verzióban: 



 
„Fel kell lépni a kábítószer-fogyasztásra buzdító, a kábítószerek beszerzéséhez, előállításához 
segítséget nyújtó honlapok ellen.” 
 
Ez a verzió tehát szerencsére már az alkotmányos jogokkal összhangban, csupán a törvények 
adta lehetőségek keretein belül mozog. A Daath és a drogfogyasztók szempontjából lényeges 
megemlíteni még két másik mondatot is: 
 
 „Fontos, hogy a szerhasználat szempontjából érintett csoportok az ártalomcsökkentés céljából 
létrehozott önálló honlapjaikat interaktív formában üzemeltessék, hogy a szerhasználók felmerült 
kérdéseikre választ kaphassanak, de ne okozzanak károkat a kívülálló érdeklődők akaratlan 
tájékoztatásával.” 
 
Ezt a szemléletet a Daath jelenlegi, passzív tájékoztatáson alapuló, önmagát nem reklámozó és a 
szerek beszerzésének megtárgyalását tiltó irányelveivel, valamint a pszichedelikus témán kívülálló 
érdeklődők megszűrésének gyakorlatával (belépési teszt) már jelenleg is igyekszik megvalósítani. 
 
„A Korai Jelzőrendszer (Early Warning System) működtetése mellett szükséges a piacon történő 
változásokról a hatóságok mellett a szakmai szervezeteket, valamint az érintetteket is 
tájékoztatni.” 
 
Sajnos az EWS-en keresztül ezt a hozzánk mint érintettekhez eljuttatandó szükséges tájékoztatást 
– korábbi próbálkozásaink ellenére, eddig még nem teljesen tisztázott okok miatt – nem sikerült 
mindeddig a kívánt mértékben elérni, de reméljük, hogy a helyzetet az új drogstratégia ez irányú 
útmutatása jelentősen javítani fogja. Addig pedig igyekszünk a szükséges ártalomcsökkentési 
információkat egyéb hivatalos és nem-hivatalos szakmai forrásokból megszerezni. 
 
 
MÉDIA 
 
A Daath kékje ismét feltűnt a médiában! Ezúttal a TV2 október 4-i Napló c. műsora rémisztgette a 
népet a „Gyilkos cseppek” c. riportjában a „Ginával”. A műsor jónéhányszor felvillantotta a Daath 
fórum kapcsolódó témakörét, gondosan kicenzúrázva a GBL-szót a képernyőről. A riport szerint: 
 
„Bizony, elég csak körbenézni az interneten a fórumozók között. Megosztják egymással az 
élményeiket, tapasztalataikat, tanácsokat írnak az adagolásról, szóval _mindent_ megbeszélnek 
egymással, ami az illegális GHB-t – vagyis a Ginát – és ami a legális felnitisztítót illeti […]” 
 
Színvonalához és hozzáállásához illően a riport természetesen egy szóval sem említette, hogy a 
Daath fórumain nem a drogozáshoz „kedvcsináló” terefere folyik, hanem a veszélyek, kockázatok 
és mellékhatások ismertetése. Sajnos a TV2 a nagy ijesztgetés közepette még azt a kiváló 
lehetőséget is elszalasztotta, hogy a nézők százezreit tájékoztassa pld. a GHB/GBL és alkohol 
együttes használatának kiemelt veszélyeiről. Bár az ártalomcsökkentő szemlélet eme kérdőre sem 
vonható hiányossága szinte eltörpül amellett, ahogy a TV2 riportja egy hamis állítással két halálos 
áldozatot tulajdonított be a Ginának… A médiafigyelem hatására a Daathot a múlt havihoz képest 
háromszor annyian találták meg a „Gina”, „GHB” és „Felnitisztító” kulcsszavakra rákereséssel. 
Csak remélni tudjuk, hogy ezen emberek egy része megtalálta a kapcsolódó ártalomcsökkentő 
szórólapunkat is: http://www.daath.hu/images/dsflyer/ghb.pdf 
 
A témáról bővebben a Drogriporter cikkezett: http://drogriporter.hu/mediamonitor/gyilkoscseppek 
 



GYARAPODÁSOK 
 
Októberben 4 új írással gyarapodott a Daath Könyvtára - http://daath.hu/menuFresh.php 
 
Daze: Ott voltam?! (2009) - kannabisz 
Beszámoló | 2009. október 17. | Kiadó: Daath 
http://daath.hu/showText.php?id=192 
 
Gurgolya: LSA tanítás (2009) - hawaii törpe farózsa 
Beszámoló | 2009. október 17. | Kiadó: Daath 
http://daath.hu/showText.php?id=193 
 
Axolotl: Szívdobbanás (2009) - meszkalin 
Beszámoló | 2009. október 17. | Kiadó: Daath 
http://daath.hu/showText.php?id=194 
 
ifj. Sipos László: Quo vadis cannabis? (2009) 
Tanulmány | 2009. október 31. | Kiadó: Széchenyi István Egyetem - Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar 
http://daath.hu/showText.php?id=195 
 
 
STATISZTIKÁK október 1. – 31. 
 
Fórumozási adatok 
729 hozzászólás 
69 új regisztráció  
32 sikeres belépési teszt 
16 új hozzászóló 
 
Nézett forgalom (zárójelben az előző havihoz viszonyított változás): 
Egyedi látogatók 29102 (+14%) 
Látogatások száma 46881 (+12%) 
Oldalak 201525 (+11%) 
Találatok 2713507 (+11%) 
Adatmennyiség 45.26 GB (+13%) 
 
Legkeresettebb kifejezések (kivéve: daath, daath2 és daath.hu): 
ketamin: 1066 (4.3%), gina: 495 (2%), ghb: 490 (1.9%), mdma: 434 (1.7%), dmt: 363 (1.4%), 
kéjgáz: 261 (1%), felnitisztító gina: 228 (0.9%) 
 
Legkeresettebb kulcsszavak (kivéve: daath, daath2 és daath.hu): 
gina: 1673 (3.2%), drog: 1274 (2.4%), ketamin: 1246 (2.4%), a: 1005 (1.9%), ghb: 998 (1.9%), 
felnitisztító: 684 (1.3%), mdma: 502 (0.9%) 
 
 
Kellemes novembert kívánunk minden kedves olvasónknak! 
 
Üdvözlettel, 
 
A Daath.hu szerkesztősége 


