Online kereskedelem
Magyarországon

Port Ágnes
Nemzeti Drog Fókuszpont
2011. február 22.

Áttekintés
• A kutatás célja:
képet kapni a Magyarországon kábítószerlistán még
nem szereplő, új pszichoaktív szerek internetes piacáról
• Vizsgált szerek:
MDPV, mefildronon, JWH-018, GBL
• Vizsgált kérdések:
terméknév, egyéb elnevezések/termékbesorolás,
származási hely, kiszerelés, ár, átvétel és fizetés módja,
információk a kínált anyagokról (legalitás, összetétel,
tisztaság, várható hatások, használati utasítás,
figyelmeztetések)

Módszertan
•
•
•
•

keresők: google, szörcs, bluu
nyelv: csak a magyar nyelvű oldalak
találatok: keresésenként az első 50 db
keresőszavak:
MDPV: MDPV eladó, MDPV shop
mefildronon: mefildronon
JWH-018: JWH-018, JWH potpourri
GBL: GBL-tisztító, GBL rendelés
• keresés ideje: 2011. január 13 – február 4.

Értékesítési csatornák
•
•

apróhirdetés
adott szerek értékesítésére létrehozott weboldal (19 db)

Online shopok
Online shop neve
Research Chemicals
Legal Chemicals 2010
Cash4Line
Correct Chemicals
B.C.M.G. 3.1.
Quality Chem 100%
Best Plant Food
LegalNrg
Night Plant Food
RC Hungary
Energy Angel (blog)
rclegalshop.ponthu.hu
High Life Chemicals
Nrg1 Depo
gblwebshop.vacau.com
LegalCgems
herbalmix.hu
Legalrooms
Whiteflowers
Összesen
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A kereskedelem jellemzői
• További árusított anyagok a 4 vizsgált szer mellett:
4-MEC, Benzo Fury (6-APB), Methylone, Butylone,
Dimethocaine, 2-FMC (Bubble), Shrek, M3, 5-iai
• Szállítás:
posta (16/18), futár (9/18), személyes átvétel (5/18)
rendelés mennyiségtől/ értékétől is függ, hogy melyik
• Fizetés módja:
postai utánvétel (legjellemzőbb), átutalás (előre),
paypal

Információk a kínált szerekről
•
•
•
•
•
•
•

Legalitás: a legtöbb oldalon van róla információ (15/18)
Figyelmeztetés: emberi fogyasztásra nem alkalmas (18/18)
Megrendeléssel a vevő elismeri, hogy 18 év fölötti
Pontos megnevezés, összetétel: nem jellemző (5/18 oldalon)
Használati utasítás: az oldalak felénél találtunk, több helyen írják, hogy a
termékhez mellékelik
Várható hatások leírása: oldalak 15%-ánál (3/18)
Hatóanyag-tartalom: 98-100% (10 oldalon volt róla információ)

„MDPV - A lehető legerősebb növénytáp ami létezik a piacon! A legjobb 100% -osan tiszta minőséget hozzuk el
otthonodba, növényeidnek! Nincs keverve, nincs felütve mint ahogyan egyik termékünk sem! Adagolásánál
nagyon óvatosnak kell lenned, mert a növények hamar kikészülnek a nem megfelelő felhasználásnak
köszönhetően! !!!!!!10-25 mg!!!!! az ajánlott adag! Melyet 3 órán belül semmilyen körülmények között sem ajánlatos
ismételni! 1 gr kb 100 növény fejlősését segítheti elő :)”
„A por formátumu kiszerelést azoknak a kertészeknek javasoljuk akik szeretnének sok növényt rendszeresen
ellátni a legkiválóbb minőségű táppal. Természetesen kis és nagy kertészetek számára is tudunk minőségi
tápanyagot biztosítani. A megfelelő adagolásról és adagolási formáról megrendelést követően használati utasítást
küldünk Neked :)”
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3,4-methylenedioxypyrovalerone, szintetikus katinon
12 online shop kínálatában szerepel
növénytáp, kertészeti anyag, fürdősó, kutatási céllal előállított
kémiai vegyület
Származási hely: Oroszország, Hollandia
Kiszerelés: 1-100g
Árak: 900-10000 Ft/g
1g: 2500-10 000 Ft/g, átlag: 5667 Ft/g (15 adat)
10g: 1800- 8000Ft/g, átlag: 3677 Ft/g (13 adat)
100g: 900-3000Ft/g, átlag: 1850 Ft/g (7 adat)

Mefildronon
•
•
•
•
•
•

Kitalált vegyület
Kati-2, 4-MEC, mefedron
3 oldalon találkoztunk vele
„kristályos szerkezetű növénytápsó”
Kiszerelés: 1-100 g
Ár: 1 g: 4000Ft/g (1 adat)
10 g: 1600-3500Ft/g, átlag: 2300Ft/g (3 adat)
100 g: 950-2500Ft/g, átlag: 1483Ft/g (3 adat)

GBL
(gamma-Butyrolactone)
•
•
•
•
•
•
•

7 online shop
Gina, GBL Cleaner, GBL felnitisztító
Tisztítószer (felnitisztító, festékoldó)
Származási hely: Németország
Tisztaság: 99,99%
Kiszerelés: 10-1000 ml
Árak:
10 ml: 1500 Ft (1 adat)
100ml: 8-10000 Ft, átlag: 9000 Ft (2 adat)
1000ml: 30-55000 Ft, átlag: 42 250 Ft (4 adat)

JWH-018
• 14 online shop
• JWH-018, Pot pourri, Jayteen, herbalmix, herbal smoke,
Spice, Black Cat, szintetikus fű
• Aromákkal kezelt illatosító, relaxációs füstölő
• Kiszerelés: 1-1000 g
• Árak: 550-3000 Ft/g
1g: 2100-3000 Ft/g, átlag: 2360 Ft/g (10 adat)
10g: 1300-3200 Ft/g, átlag: 1925 Ft Ft/g (8 adat)
100g: 850-1440 Ft/g, átlag: 1070 Ft/g (5 adat)
1000g: 550Ft/g (1 adat)

Nemzetközi kutatások a témában
•

•

Psychonaut Research Project
EU által finanszírozott, 2 éves projekt (2008-09)
cél: új szerekkel kapcsolatos interneten fellelhető információk
gyűjtése és elemzése, trendek azonosítása
EMCDDA snaphots
EWS keretében foglalkoznak az új szerek internetes
kereskedelmének monitorozásával is
2010-es kutatás: 15 országban 170 online shopot azonosítottak
(ezek közül 30 nemcsak legal high termékeket forgalmazott)
kifejezetten legal high szereket értékesítő webshopok:
Hollandia 38, UK 20, Németország 20

Köszönöm a figyelmet!
Port Ágnes
www.drogfokuszpont.hu
port.agnes@oek.antsz.hu

