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A hazai UPSZA hazai UPSZ--piacpiac
a keresleti a keresleti éés ks kíínnáálati oldalrlati oldalróóll



• „Magyar Pszichedelikus Közösség” (2001-)
• ártalomcsökkentés, droginformáció, társ-segítés
• főleg pszichedelikus szerek, új pszichoaktív szerek
• 9000+ regisztrált tag (belépési teszt)
• Fórum: napi kb. 1000 olvasó
• moderáció: szerek beszerzése tiltott beszédtéma 

Tájékozott és felelős droghasználat!

www.DAATH.huwww.DAATH.hu



LSD “varázsgomba” Peyote 

DMT látnokzsálya kék hajnalka

A fA főőbb pszichedelikumokbb pszichedelikumok



• Droginformáció
• Ecstasy tabletta adatbázis 
• Könyvtár
• Fórum
• Élménybeszámolók

DroginformDroginformáácicióó + + áártalomcsrtalomcsöökkentkkentééss



DroginformDroginformáácicióó + + áártalomcsrtalomcsöökkentkkentééss



DroginformDroginformáácicióó + + áártalomcsrtalomcsöökkentkkentééss



Fogyasztóktól származó információk:

• "Gina" elterjedése
– 2003.február („Gina”)
– 2004.április (GHB)

• BZP & TFMPP tabletták megjelenése
– 2004.november

• mCPP-tartalmú Ecstasy tabletták
– 2005.november

• "Spice" kannabisz-szerű hatásai
– 2007.október

• Party tabletták
– 2008.február (methylone = bk-MDMA)
– 2008.november (butylone)

„„KoraibbKoraibb”” jelzjelzőőrendszerrendszer



„„KoraibbKoraibb”” jelzjelzőőrendszerrendszer



RiasztRiasztáásoksok

para-metil-4-metilaminorex (PMAR)



Adagolási információ
Tabletta/por tesztelés

Tabletta/por tesztelő készlet Szubkulturális tájékoztatás

DroginformDroginformáácicióó + + áártalomcsrtalomcsöökkentkkentééss



CC--lista / generikus (BSZKI+Daath)lista / generikus (BSZKI+Daath)



ÚÚj Btk. 184.j Btk. 184.§§ -- infografikainfografika



MMóórróó & R& Ráácz (2013)cz (2013)

Harm Reduction Journal, 10:18. doi: 10.1186/1477-7517-10-18



MMóórróó (201(20144))

Lengerich: Pabst Science Publishers. doi:10.13140/2.1.1695.9683



1. 1. PiacPiac



20112011--: : klasszikusklasszikus + UPSZ+ UPSZ



2014: 2014: LSD?  LSD?  UPSZ!UPSZ!
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2014: 2014: LSD?  LSD?  UPSZ!UPSZ!

NBOMe?



2014: Ecstasy? UPSZ!2014: Ecstasy? UPSZ!

erős Ecstasy tabletták
(MDMA: 120 – 200+ mg)



2014: Ecstasy? UPSZ!2014: Ecstasy? UPSZ!

UPSZ-Ecstasy!



2014: 2014: SpeedSpeed? UPSZ!? UPSZ!
kb. 80-100 rosszullét

„a mentő folyamatosan járt ki-be”
„2 napig feküdtem és folyt a nyálam”

„infúzióval a karjában ott hagyták a mezőn”

____

___
____ ___



Piac: Piac: éérzrzéésmarketingsmarketing



Piac: UPSZPiac: UPSZ



22. . KeresletKereslet



MagyarorszMagyarorszáág, 2014g, 2014



• UPSZ 1) „Pszichonauták” (marginális)
• UPSZ 2) „Maji fijatalok” (jelentős)
• UPSZ 3) „Gettósok” (marginális)
• UPSZ 4–N) ...?

Szerek
Bejuttatás

Gyakoriság
Célzat

Hozzáállás
Jellemzők

UPSZUPSZ--hasznhasznáállóóii csoportokcsoportok



• Szerek: hallucinogének, empatogének
(LSD-analógok, triptaminok, fenetilaminok)

• Bejuttatás: orális, nazális (nincs i.v.)
• Gyakoriság: alkalmi kipróbálás -> nem probl.
• Célzat: rekreáció, önismeret, jó élmények 
• Hozzáállás: tájékozott fogyasztó
• Jellemzők:
- hozzáférés klasszikus szerekhez, nem pótlás
- termékhamisítás áldozatai, pl. Ecstasy, speed

UPSZ 1) UPSZ 1) „„PszichonautPszichonautáákk””



UPSZ 2) UPSZ 2) „„MajiMaji fijatalokfijatalok””

• Szerek: stimulánsok, kannabinoidok
(„pévé/zene/kristály”; „herba/bio/zsálya/”)

• Bejuttatás: nazális; inhaláció
• Gyakoriság: alkalmi szokás -> néha problémás
• Célzat: menőzés, szórakozás
• Hozzáállás: tájékozatlan fogyasztó
• Jellemzők:
- klasszikus szerek pótlása, „szétesés + röhögés”
- középiskolás korosztályban epidémia (?)



UPSZ 3) UPSZ 3) „„GettGettóósoksok””

• Szerek: stimulánsok, kannabinoidok
(„pévé/zene/kristály”; „herba/zsálya/”)

• Bejuttatás: nazális, i.v.; inhaláció
• Gyakoriság: rendszeres -> gyakran problémás
• Célzat: „valóságtól menekülés”, profit
• Hozzáállás: tájékozatlan fogyasztó-terjesztő
• Jellemzők:
- klasszikus szerek pótlása, kvázi-„szipu”
- Blahán vetkőzés-őrjöngés; utcai injektálás



33.. KKíínnáálatlat



PiacPiac

Látható:
apróhirdetések
weboldalak
Facebook

Láthatatlan:
személyes terjesztői hálózatok
redisztribútorok (non-profit)
deep web (Silkroad -> Silkroad 2 -> …)

‘kannaboid…’ ‘kannabioid…’ ‘kannabionid…’



IntenzitIntenzitááss--marketingmarketing

Herbál: ”brutál” - ”egyslukkos” - ”40-perces”
Márkanevek: Extreme – Brutal – Mega Strong –

Rocket – Devil – Danger -



Piac: aprPiac: apróóhirdethirdetéés s ((””egyegyééb nb nöövvéényny””))



PiacPiac: weboldalak: weboldalak

• sok régi, nem működő oldal
• gyakran egymás másolatai
• postai utánvétel, házhozszállítás
• „18 éven felülieknek”, „nem emberi fogyasztásra”
• ingyenes minta, akciók
• hatóanyagnevek helyett fantázianevek
• csökkenő jelentőség, email-újrarendelések miatt
• Probléma: tiszta hatóanyag (por) árusítás -> i.v.!



Piac: FacebookPiac: Facebook



Piac: kamu vegyPiac: kamu vegyüületekletek



Új hatóanyagok

Importálás

Terjesztés

Lefoglalások

C-listázás

UPSZUPSZ--piacpiac



PiacPiac: jellemz: jellemzőőkk

• C-listázás miatt egyre potensebb termékek ?!
• gyártó -> EU-nagyker -> importőr -> forgalmazók

• forgalmazói piramis: nagyker, kisker

• forgalmazók többsége nem ért hozzá!

• túlzott méretű, „megromló” raktárkészletek

• C-listázott termék fekete „kifuttatása” + keverés



44.. EgyebekEgyebek



Generikus szabGenerikus szabáályozlyozáás: ks: kááosz!osz!



Generikus szabGenerikus szabáályozlyozáás: ks: kááosz!osz!



Designer Designer -- DezinfDezinfóó



Designer Designer -- DezinfDezinfóó



Designer Designer -- DezinfDezinfóó

• Látnok zsálya (Salvia divinorum) (angol
rézletes leírás) "Látnokzsálya: speciális
alkoholidot tartalmazó növény. Hatása
leginkább az LSD-vel van párhuzamban, 
vagyis hallucinogén. Összekeveri az
emlékképeket, skizofréniát is okozhat, valamint
teljes szellemi leépülést. Intenzív, de az
LSDnél rövidebb ideig ható anyagot tartalmaz a 
növény" Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs Rendszer
Lakossági Hírlevél 2011. július



Designer Designer -- DezinfDezinfóó



Designer Designer -- DezinfDezinfóó

2014.március

2014.december



A FA FŐŐ PROBLPROBLÉÉMAMA

A-DA-GO-LÁS!



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!MIKULMIKULÁÁS! S! 
☺☺
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