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DROGPIACI HELYZET 
 

ECSTASY: A tablettapiac összeomlása hivatalos forrásból is megerősítésre került. A 
lefoglalt kábítószergyanús anyagokat bevizsgáló Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet szerint: "Az 
ecstasy tablettákkal kapcsolatban az egyik leglátványosabb fejlemény, hogy a 2009-ben lefoglalt 
és ez idáig bevizsgált tabletták kevesebb, mint 1%-a tartalmazott MDMA-t szemben a 2008-ban 
bevizsgált mintákkal, melyeknek 79%-a tartalmazott MDMA-t. A 2009-ben bevizsgált ecstasy 
tabletták leggyakoribb hatóanyaga (együttesen) mCPP és amfetamin volt.". Ezzel összhangban 
november során is csak igen kevés, mindössze 3 új leírás került fel a Daath Ecstasy tabletta 
adatbázisába, melyek közül 2 számolt be furcsa, nem-MDMA-szerű hatásokról. 
 
 LEGÁLIS SZEREK: A hajnalkamag, hawaii törpe farózsa mag, kratom, látnokzsálya, 
szerecsendió és kéjgáz fogyasztásával kapcsolatban nem történtek figyelemreméltó események. 
 

ÚJAK & ISMERETLENEK: Ismét kaptunk beszámolót a „kati” becenevű, fehér por állagú 
szerről, mely – a becenév alapján tippelve – talán valamilyen katinon-származék lehet 

 
VESZÉLYESEK: Az ausztriai, hivatalos támogatással működő ChEckiT! drogbevizsgáló 

projekt novemberi információja szerint a fehér cápás „Ecstasy” tabletta 30 mg metamfetamint 
tartalmaz, tehát még felezve is igen erős stimuláns hatású. A közelség miatt ez a tabletta nálunk is 
felbukkanhat, úgyhogy vigyázni vele! 
 
 EGYÉB: Az európai droghelyzetről az EMCDDA legújabb, novemberben megjelent 2009-
es éves jelentése ad átfogó képet: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_93236_HU_EMCDDA_AR2009_HU.pdf
Hogy, hogy nem, de még nem kürtölte szét a média az éves EMCDDA-jelentés kapcsán, hogy 
Hollandiában az összeurópai átlagnál _alacsonyabb_ a kannabiszfogyasztók száma… 
 
DROGPOLITIKA 
Az Országgyűlés november 18-án általános vita során tárgyalta az új nemzeti drogstratégia (2010-
18) tervezetét. A parlamenti hozzászólásokban és a kapcsolódó médiapropagandában sajnos 
előkerült az a lebutított gondolkodásmód, mely a prevenciót és az ártalomcsökkentést nem 
egymást kiegészítő, párhuzamos tevékenységeknek tekinti, hanem szembeállítja ezeket 
egymással. Mivel valójában a stratégiatervezet arányaiban nagyságrenddel többet foglalkozik a 
prevencióval, ezért a benne foglalt, viszonylag mérsékelten megjelenő ártalomcsökkentési ideák 
betámadását többek között valószínűleg egy, itt korrektségből meg nem nevezet egyház [tipp: 
Drogmentes Maraton, gagyi drogellenes füzetek osztogatása a Blahán, stb. :p] háttérben lobbizó 
hatása válthatta ki. A legszánalmasabb hozzászólás díját pedig az a hallucináló honatya 
nyerhetné, aki a dokumentumban a „sorok között” vélte látni a „heroinosztó” programokat - 
cseppet sem zavartatva magát azzal a ténnyel, hogy a drogstratégiában egy árva szó sem utal 
heroinra. A hozzászólásokból a Drogriporter szemezgetett itt: http://drogriporter.hu/parlamentdrog
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EGYÉB 
 
A hó elején „November – nó kender!” jelmondattal spontán beindult a Daath fórumon egy újabb 
önkéntes „kenderböjt”, vagyis kannabiszmentes hónap. A 6 résztvevő legutóbbi hozzászólásai 
alapján úgy néz ki, hogy ketten sikerrel jártak, ketten bebukták, kettőről pedig nincs adat. A 
kapcsolódó témakör itt tekinthető meg: http://www.daath.hu/showTopic.php?id=494
 
GYARAPODÁSOK 
 
Novemberben 3 új írással gyarapodott a Daath Könyvtára - http://daath.hu/menuFresh.php
 
ToM: A leírhatatlan tanítás (2009) - látnokzsálya 
Beszámoló | 2009. november 5. | Kiadó: Daath 
http://daath.hu/showText.php?id=196
 
Molnár István: Dél-Amerika pszichotróp növényei (2007) 
Tanulmány | 2009. november 18. | Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem - Kertészettudományi Kar 
http://daath.hu/showText.php?id=197
 
Simon Katalin: Pszichedelikus drogokat önismereti célzattal használók életminősége (2009) 
Tanulmány | 2009. november 28. | Kiadó: Semmelweis Egyetem - Egészségtudományi Kar 
http://daath.hu/showText.php?id=198
 
STATISZTIKÁK november 1. – 30. 
 
Fórumozási adatok (zárójelben az előző havihoz viszonyított változás): 
974 hozzászólás (+34%) 
77 új regisztráció (+12%)  
37 sikeres belépési teszt (+16%) 
18 új hozzászóló (+13%) 
 
Nézett forgalom (zárójelben az előző havihoz viszonyított változás): 
Egyedi látogatók 29268 (+1%) 
Látogatások száma 47495 (+1%) 
Oldalak 196353 (-3%) 
Találatok 2556924 (-6%) 
Adatmennyiség 50.43 GB (+11%) 
 
Legkeresettebb kifejezések (kivéve: daath, daath2 és daath.hu): 
KETAMIN: 30 (3.5%), MDMA: 15 (1.7%), KÉJGÁZ: 13 (1.5%), CSÁTH GÉZA ÓPIUM: 10 (1.1%), 
PIKO DROG: 10 (1.1%), GINA: 9 (1%) 
 
Legkeresettebb kulcsszavak (kivéve: daath, daath2 és daath.hu): 
DROG: 60 (3%), KETAMIN: 34 (1.7%), SALVIA: 21 (1%), GOMBA: 19 (0.9%), GINA: 18 (0.9%), 
THC: 17 (0.8%), MDMA: 17 (0.8%) 
 
Kellemes decembert és ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! 
 
Üdvözlettel, 
 
A Daath.hu szerkesztősége 
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