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DROGPIACI HELYZET 
 

ECSTASY: Szilvesztervárás közben ütötte fej a fejét néhány kósza hír arról, miszerint 
megtört a jég a tablettapiacon és állítólag valaki JÓ tabiba futott bele! Sajnos, mint később kiderült, 
az eseteket csupán egyedi történésnek lehet elkönyvelni, és nem a piac korszakváltó javulásának. 
December során 18 beszámolót kaptunk kb. 12 különböző tablettáról, ezek közül egy hatástalant 
leszámítva kb. 1/3 részük volt MDMA-szerű (általában gyenge), a többi furcsa, veszélyes hatású.  
 
 LEGÁLIS SZEREK: A hajnalkamag, hawaii törpe farózsa mag, kratom, látnokzsálya, 
szerecsendió és kéjgáz fogyasztásával kapcsolatban nem történtek figyelemreméltó események. 
 

ÚJAK & ISMERETLENEK: A legfigyelemreméltóbb drogpiaci eseménynek mindenképpen 
a mefedron (4-metil-metkatinon, 4-MMC) hazai felbukkanását tarthatjuk. Az Ecstasy-piac siralmas 
helyzetét ismerve ez persze egyáltalán nem volt meglepetés, hogy előbb-utóbb valamilyen legális 
stimuláns-empatogén fogja átvenni az MDMA, illetve annak hatásait kevéssé hozó piperazinok 
(mCPP, BZP) helyét. A "Zsuzsi"-nak is becézett szer ráirányította a figyelmet az egyéb hasonló 
kategóriájú szerekre (metilon, butilon, stb.) is, ám ezek hazai jelenlétéről még nem kaptunk 
híreket. Mefedron alapinfók az Anyagismertetőkben: http://daath.hu/showSubstance.php?id=17

  
VESZÉLYESEK: Nem kifejezetten a veszélyessége, hanem inkább az elképesztő 

leleményessége miatt szerepeljen itt, hogy: svájci bemérés alapján a pirosas-narancsos 
szemcsékkel tarkított Batman-logójú Ecstasy tablettában némi hányingert keltő mCPP mellett a 
hányingert csökkentő domperidon és metoclopramid hatóanyagok is találhatók! 

 
DROGPOLITIKA 
 
Az Országgyűlés 2009. december 14-én elfogadta az új drogstratégiát. A teljes szöveg itt 
olvasható: http://www.parlament.hu/irom38/11084/11084.pdf Ez a 2010-2018 -as drogstratégia 
több olyan pontot tartalmaz, melyeket a májusi "titkos" minisztériumi egyeztetésünk során 
javasoltunk, mint a droghasználók érdekeit is figyelembe vevő, számunkra fontos stratégiai 
célokat. Ezek közül hármat emelünk most ki kommentálásra: 
 
1. "Javallott prevenció: Internetalapú prevenciós és ártalomcsökkentő szolgáltatások indításának 
támogatása." 
2010-ben a Daath is lépni fog a szolgáltatásközpontúbb irányba - ez már fejlesztés alatt van. 
 
2. "Célzott prevenció: 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." 

http://www.daath.hu/
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A jelenlegi "passzív tájékoztatás" gyakorlatával ezt a kritériumot betartjuk, így mostantól a Daath 
irányvonala hivatalosan is összhangban van a nemzeti drogstratégiával - vagyis hozzánk 
idomultak :) 
 
3. "A Korai Jelzőrendszer (Early Warning System) működtetése mellett szükséges a piacon 
történő változásokról a hatóságok mellett a szakmai szervezeteket, valamint az érintetteket is 
tájékoztatni." 
Az érintettek mi vagyunk! EWS-ügyben már több mint fél éve megy a lobbizás, és értesüléseink 
szerint gyakorlatilag már csak 1 ember tesz keresztbe a Daath hivatalosan történő bevonásának 
(néha pedig még ő sem...). 
 
EGYÉB 
 
GYARAPODÁSOK 
 
Decemberben egy új írással gyarapodott a Daath Könyvtára - http://daath.hu/menuFresh.php
 
TOM1: Önértékelés (2009) - látnokzsálya, kannabisz 
Beszámoló | 2009. december 23. | Kiadó: Daath 
http://daath.hu/showText.php?id=199
 
STATISZTIKÁK december 1. – 31. 
 
Fórumozási adatok (zárójelben az előző havihoz viszonyított változás): 
1177 hozzászólás (+21%) 
71 77 új regisztráció (-8%)  
28 37 sikeres belépési teszt (-24%) 
17 18 új hozzászóló (-6%) 
 
Nézett forgalom (zárójelben az előző havihoz viszonyított változás): 
Egyedi látogatók 28425 (-3%) 
Látogatások száma 47769 (0%) 
Oldalak 217182 (+11%) 
Találatok 2679451 (+5%) 
Adatmennyiség 52.71 GB (+5%) 
 
Legkeresettebb kifejezések (kivéve: daath, daath2 és daath.hu): 
KETAMIN 3.2%, MDMA 2%, LÁTNOKZSÁLYA 1.5%, DMT 1.2%, DDMT 1%, KÉJGÁZ 0.9%, 
PIKO DROG 0.9% 
 
Legkeresettebb kulcsszavak (kivéve: daath, daath2 és daath.hu): 
DROG 2.4%, KETAMIN 1.8%, MDMA 1.1%, EXTASY 1%, LSD 0.8%, LÁTNOKZSÁLYA 0.8% 
 
ÉVES STATISZTIKA 2009 
 
Új témakörök: 5 (-50%), összesen 243 
Új hozzászólások: 14200 (-8%), összesen 107137 
Új regisztrált tagok: 978 (-20%), összesen 6545 
Új írások a Könyvtárban: 15 (0%), összesen 199 
A belépési tesztet eddig a regisztrálók 46 %-a töltötte ki sikeresen.  
Látogatások: 1535/nap (-26%)* 

http://daath.hu/menuFresh.php
http://daath.hu/showText.php?id=199


Adatforgalom: 500.24 Gigabájt/év (+42%)* 
[*=kétféle, eltérő szerverstatisztika összevont adatai] 
Google találatok: kb. 118 000 
Google PageRank: 4/10 
Alexa Traffic Rank: 662,231 
Traffic Rank in HU: 2,909 
 
 
Boldog Új Évet és kellemes januárt kívánunk minden kedves olvasónknak! 
 
Üdvözlettel, 
 
A Daath.hu szerkesztősége 


