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Kiss Tibor – Miért 
népszerű a darknetes 
kábítószer-
kereskedelem?  
-Recenzió- 
 
Humli Viktória 
 
 
Bevezetés 
 
Az Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh 
Zsolt tiszteletére című kötetben jelent meg 
a „Miért népszerű a darknetes kábítószer-
kereskedelem?” című tanulmány Kiss Tibor 
tollából, mely bepillantást nyújt a 
napjainkban oly népszerű internetes 
vásárlások előnyeibe és hátrányaiba, csak 
éppen a drogkereskedelem szemszögéből. 
Az ünnepi kötet borítóján szemet szúr a 
latin szólás „Navigare necesse est”, azaz 
hajózni muszáj. Nagy Pompeius buzdítása 
így 2000 év múltán is helytálló, 
különösképpen a tudományokban. 
Gondoljunk itt azokra a kutatókra, 
oktatókra és akár tanítványokra is, akik arra 
teszik fel az életüket, hogy kutassanak és 
publikáljanak. Aki egyszer erre adja a fejét, 
az egész életét ezen a „hajón” fogja tölteni. 
A 48 tanulmányt tartalmazó kötetből Kiss 
Tibor tanulmánya kitűnik aktualitásával. 
 
A szerző a bevezetőben ismerteti a téma 
aktualitását és fontosságát, miszerint az 
utóbbi években az Amerikai Egyesült 

Államokban és Európában is 
megháromszorozódott a darkneten 
kábítószert vásárlók száma, és ez 
folyamatosan emelkedik. Kiemeli, hogy az 
európai piacok közül a német piacon 
értékesítették a legtöbb szert, ugyanakkor 
a drágább és jobb minőségű drogokat az 
Egyesült Királyságban adták el. Ennek okául 
a dark web nyújtotta alacsony lebukási 
kockázatot jelöli meg a szerző. Figyelemre 
ad okot, hogy ez az „alacsony lebukási 
kockázat egyre inkább vásárlásra ösztönzi 
azokat a felhasználókat is, akik 
hagyományos körülmények között nem 
vásárolnának kábítószereket”. Mindezek 
alapján a bűnüldöző szakembereknek is 
újabb irányokból kell vizsgálniuk az 
átalakuló drogpiacot. 
 
A tanulmány átfogó ismereteket ad az 
internetes kábítószer-kereskedelem 
emelkedésének hátterében álló 
tényezőkről. 
 
Az illegális szerek internetes 
kereskedelmének sajátosságainak 
tárgyalása során bepillantást kapunk az 
online értékesítés előnyeiről és 
hátrányairól, mind a kereskedő, mind a 
vásárló/fogyasztó szemszögéből. 
Felvetődik a kérdés, hogy miért előnyösebb 
az online piac a hagyományos terjesztéssel 
szemben? Az internetes környezet 
közvetítő funkciója sokkal komfortosabb, 
mint a hagyományos terjesztés, mindkét fél 
részéről. A szerző több tanulmányra is 
hivatkozik, miszerint a darknetes üzlet jóval 
kockázatmentesebb tevékenység. Ehhez 
hozzájárul a résztvevő felek anonimitása, 
ez védi mindkét felet a hatóságoktól, mivel 
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megnehezíti a beazonosítást. Hozzáadódik 
még a futárszolgálatok használata a drog 
kézbesítésénél, így végképp 
azonosíthatatlanok lesznek az üzletkötő 
felek. A dark webes tranzakciók igen 
jelentős sajátossága még az 
erőszakmentesség. Gondoljunk csak bele, a 
hagyományos drogkereskedelemhez 
képest, itt nincsenek járulékos 
bűncselekmények, mint például 
bandaháborúk, leszámolások, tűzpárbajok 
a rendőrséggel és egyéb erőszakos 
események. További sajátosság még, hogy 
a kereskedői/kínálói oldal önértelmezése 
megváltozott. Az offline terjesztők 
többnyire tisztában vannak azzal, hogy 
cselekedetük bűn, míg az interneten 
kereskedők zöme (akinek nincs utcai 
tapasztalata) azt gondolja, hogy ő hasznos 
tagja a társadalomnak és teljesen rendben 
van az a szolgáltatás, amit nyújt. Ezeknek az 
eladóknak a jórésze úgy gondolja, hogy a 
drogok káros hatásáért a vásárló a felelős, 
nekik kell tudni, hogy mit rendelnek és 
fogyasztanak el. 
 
Az internetes kereskedelemnek ezeken 
felül még van kiemelhető előnye, ez pedig 
a költségek csökkenése és a kábítószerek 
minőségének megőrzése. A hagyományos 
modellhez képest, itt nem megy át a drog 
több „átkapcsoló állomáson”, nem rakódik 
rá a csempészek díja, vagy épp nem hígítják 
fel vagy szennyezik más anyagokkal a 
nagyobb profit érdekében. A darkneten a 
kínálati portfólió is nagyobb lehet, mint az 
utcai, ismertségen alapuló terjesztés során. 
A fentiek alapján elmondható, hogy az 
offline terjesztők egyre kevésbé tudnak 

lépést tartani az internetes 
kereskedelemmel a drogok területén is. 
Megfigyelhető az üzletben részvevő felek 
közti felelősség- és tapasztalatmegosztás 
is. Ezt a tanulmány szerzője az anonimitás-
diszkréció-lojalitás tengely mentén helyezi 
el. Ki kell emelni a felelősségmegosztás 
megváltozását, ugyanis ebben az üzleti 
kapcsolatban a vásárlók nagyobb 
kockázatot vállalnak offline, mint a 
névtelen eladók. 
 
Az internetes vásárlás során a fogyasztó 
szempontjából előnyös, hogy sokkal 
szélesebb körű ismeretekre tehet szert 
bizonyos drogok fogyasztási módjairól és 
összetételéről még a vásárlás előtt, erre az 
utcán nincs lehetőség, ott sokszor 
zsákbamacskát kapnak a vásárlók. Bizonyos 
darknetes közösségi fórumokon még 
visszajelzésre is van lehetőség, ami a 
hagyományos terjesztés során szinte 
elképzelhetetlen. 
 
A szerző tanulmányában kitér a megosztott 
bizalom tengelyére is, ami szintén a 
kereslet-kínálat két pólusát köti össze. 
Önszabályozó közösségek szerveződéséről 
és a szabadságvágyról is fűz ide 
gondolatokat, mely mindkét oldalon 
megjelenik. 
 
És hogy mit hoz a jövő az online kábítószer-
kereskedelemben? Még pár évig nem kell 
tartani attól, hogy az offline terjesztés 
megszűnik, ugyanis az online piacnak 
technikai és tudásbeli feltételei vannak, 
ezek megosztják a fogyasztókat. Azok, akik 
nem rendelkeznek megfelelő technikai 
eszközökkel (PC, okostelefon, 
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internetelérés) és leginkább angol 
nyelvtudással, nem fognak tudni 
bekapcsolódni az online kereskedelembe 
egyik oldalon sem. 
 
Az internetes drogvásárlókat vagy 
potenciálisan lehetséges vásárlókat már 
más módon kell megszólítani és elérni a 
bűnmegelőzési módszerekkel. Ezeknek a 
szinteknek és színtereknek a kidolgozása 
folyamatosan zajlik. Ide beletartozik a 
vásárló elbizonytalanítása és a lebukási 
rizikó növelése. Jelenleg a kábítószer-
vásárlás és -fogyasztás elleni küzdelem már 
offline és online is zajlik. 
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