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Krisztián Zsuzsika naplója

“Az  életem  forgataga  által  összekuszált  gondolataimat  nem  tudom  az  agyamban

rendszerezni, ezért mától kezdve ezt a naplót vezetem.

Jan.  1.:  A  szilveszteri  bulin  ismerkedtem  meg  Jocóval.  Klassz  srác,  jól  táncol.

Becsíptünk a pezsgőtől, és az ő lakásán töltöttem az újév hajnalát. Nagyon jó volt.

Jan.  30.: Jocó jókedvűen fogadott.  Egy égő cigarettát nyomott a számba. A cigaretta

szívása közben olyan érzés kerített  hatalmába, amit a szerelemben, a szex csúcsához

tudnék  hasonlítani.  Ettől  kezdve  ágyba  bújás  előtt  mindig  elszívtam  egy-egy ilyen

cigarettát, amit kérés nélkül adott Jocó.

- Milyen cigaretta ez? - kérdeztem.

- A kíváncsi lány hamar megcsúnyul – volt a válasz.

Febr. 3.: Jocót bemutattam szüleimnek.

- Ha rendes fiú, járhatsz vele. Fiatal vagy, helyes, ha néha szórakozol – erősítette

meg apám véleményét anyám.

- De a tanulás rovására nem mehet – hangzottak apám intelmei.

Febr.  10.:  Vetkőzés  közben  Jocó  testén  apró  kis  sebhelyeket,  tűszúrás-nyomokat

vettem észre.

- Mik ezek? – 

- Akarsz egy isteni érzést magadnak? – kérdezte. – A tűszúrás egy pillanat, az isteni

érzés hosszan tartó.

Bementünk a fürdőszobába, és vékony injekciós tűvel színtelen folyadékot nyomott a

karomba, majd az övébe. Már Jocó régen elaludt, amikor a kellemes, légben úszkáló

gyönyörökkel teli érzés nálam még mindig tartott, és reggelig mély álomba merültem.

Febr.  11.:  Jocó elmondja,  hogy a  kellemes  érzést  a  tűszúrás  után  a  heroin  nevű

folyadék adja,  amit  a  fiúk  közül  valaki,  vagy ő  személyesen török  kamionosoktól

vásárol, nem is kevés pénzért.

Febr. 28.: Holnapután itt vannak a kamionosok. Hozzák a csodálatos hatású, színtelen

folyadékot, de neki nincs pénze átvenni – mondta Jocó.

- Pénzem nekem nincs – válaszoltam.

- Pénz nélkül pedig nem adnak – mondta ő.

- Hányan vannak a törökök?



- Ketten jönnek.

- Bízd rám őket – mondtam -, te pedig menj el hazulról.

- Azt  hiszed,  ha  felkínálod  magad,  érted  odaadják  az  árut?  Nem.  De  ráadásul

elfogadnak téged is. Pénz kell nekik. Van egy jó ötletem – folytatta Jocó. – Menj

le a Rákóczi térre, és megkeresed egy délután meg egy este.

Az ötezret nem kerestem meg, de ekkor kaptam az első ötszázasokat férfiaktól. Jocó

lakáskulcsával a zsebemben intéztem a dolgaimat. Újra lett áru.

Márc. 25.: Apámat behívatta a gimnázium igazgatója, hogy a sok hiányzás miatt évet

kell ismételnem.

Márc. 26.:  Razzia volt  a Rákóczi téren. Engem is bevisznek a kapitányságra. Orvosi

vizsgálatra küldenek, ahol meglátják a karomon az injekcióstű-szúrások nyomait… Egy

hét után kiengednek. Jocó lakására indulok azzal az örömhírrel, hogy nem mószeroltam

be senkit.  Csengetek.  A kulcs  belülről  az  ajtóban.  Jocó jött  az  ajtóhoz  pizsamában.

Ágyában egy fekete hajú cigánylány mezítelenül. Egy világ omlott össze bennem.

Ápr. 2.: Levél jött apámékhoz, hogy kizártak a gimiből.



A “kábítószer-használattól” a “kábítószer-visszaélésig”

“Ki ezt, miután keverőbe keverve lenyelte, aznap az orcáján

nem perdült végig könnye, és még akkor sem, ha az apja,

az anyja hal is meg, vagy ha testvérét, vagy drága fiát a

csatában érckelevéz veri át, s ő végignézi szemével.”

(Homérosz: Odüsszeia, IV. ének)

Az  emberiség  évezredek  óta  alkalmaz  izgató-  és  bódítószereket.  Régen  vallási

szertartások során vagy ünnepélyes alkalmakkor  éltek ezekkel  a szerekkel.  Az ókori

Egyiptomban  vallási  szertartásokon  ópiumot  használtak,  Indiában  és  Kínában

gyógyszerként alkalmazták e szert, a kokalevélrágás az inkák körében a munka utáni

fáradtságérzet csökkentését szolgálta.

Már  a  görögök  is  ismertek  és  használtak  bódultságot  okozó  szereket  az  ie.  VIII.

században. Egy évszázad múlva az asszírok már azért termesztették a mákot (csak kis

mértékben), mert tudták, hogy gubójából kellemes érzést okozó anyag nyerhető.

Az  “isteni  adománynak”  tekintett  bódító  italokat  általában  az  uralkodók  orvosai

készítették.  Marcus  Aurelius  római  császár  például  az  ókor  híres  orvosa,  Galenius

szokatta rá a teriac nevű italra, ami ópium. VI. Mithridatész Pontusz királya megtudta,

hogy ellenségei  meg  akarják  mérgezni.  Ettől  kezdve  állandóan  növekvő  adagokban

mérget fogyasztott. Ezzel hozzászoktatta szervezetét a káros anyaghoz, s elérte, hogy az

átlagember számára halálos mennyiség kétszerese sem végzett vele.

Az államhatalom és  a  kábítószer-élvezetet  terjeszteni  akaró  “alvilág” első nyilvános

összecsapására a XII. században került  sor. A szíriai  hegyek közé ékelte be magát a

Rashid al  Din Sinan vezette  bérgyilkosbanda,  mely minden megbízásnak eleget  tett.

Sinan annyira hozzászokatta embereit a szerhez, hogy azok mindenre hajlandóak voltak

érte.

A kábítószer-csempészet és az államhatalom újabb összecsapása a XIX.-dik században

két olyan háborút is hozott, amelyeknél a kábítószer-útvonal megszerzése és megtartása

volt  a  cél.  1842.  ill.  1860.,  a  két  ópiumháborút  lezáró  béke  után  a  kínai  kikötők

megnyitása újabb lökést adott ennek a már legális, jövedelmező vállalkozásnak.

A  XIX.  század  elejétől  elsősorban  Észak-Amerikában  és  Európában  a  vegyészet

fejlődése, a világkereskedelem kialakulása, a gyarmatosítás, valamint egyéb társadalmi



és  kulturális  tényezők  következtében  először  csak  szűkebb  csoportokban,  majd  az

amerikai polgárháború után egyre nagyobb mértékben terjed a kábítószer-használat. A

minőségileg  és  mennyiségileg  is  új  ismérvekkel  rendelkező  jelenségre  irányuló

társadalmi reagálást, az állami beavatkozás tartalmát, irányát és eszközeit meghatározta,

hogy  a  kábítószer-politika  alakítói  a  használatot  egyre  inkább  visszaélésként

értelmezték. A kábítószer-használat ezen átminősítése az Államokban kezdődött el. Az

új  megközelítés  értelmében  a  kábítószerezés  már  nem  egyszerűen  szokás,  hanem

erkölcstelen szokás és a kábítószeres gyógyításra szoruló személy. A morális elutasítást

hamarosan követte a jogi tilalom. Az 1914.-ben elfogadott Harrison Act célja az ópium

és a kokain, valamint származékainak a nyilvántartása és forgalmazásuk megadóztatása,

továbbá belföldi felhasználásának, árusításának és kereskedelmének szabályozása.

A  második  világháború  után  a  szakemberek,  különösen  az  50-es  évek  végétől  a

toxikománia új hullámáról kezdtek beszélni. Az összegyűjtött adatok elemzése igazolta,

hogy a kábítószerek történetében nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változások is

bekövetkeztek.  Ezért  a  toxikománia  új  megjelenési  formájára  bevezették  a

“pszichoszociális epidémia” elnevezést.

Jellemzői: egyre fiatalabb korban próbálkozás

egyre nagyobb számban visszaélés a nők körében 

új földrajzi területeket hódít a drog

gyengébb drogokról erősebbekre térnek át.



Alapfogalmak

Kábítószer:  A BTK.  nem határozza  meg a  fogalmát.  jelentését  A  BTK.282.§-ához

fűzött  miniszteri  indoklás  szerint  “büntetőjogi  szempontból  is  ugyanaz  tekintendő

kábítószernek,  amit  külön  jogszabály  ennek  nyilvánít  (vonatkozó  nemzetközi

egyezmények).  Földvári  József  a  következőképpen  definiálja:  növényi  eredetű  vagy

szintetikusan előállított anyagok gyűjtő elnevezése, melyek közös tulajdonsága, hogy a

szervezetben kellemes érzést (eufória), félálomszerű, bódult állapotot, túlérzékenységet,

érzéki  csalódásokat  (hallucináció)  váltanak  ki.  A  BTK.  286/A.§  (2).  értelmező

rendelkezés  szerint  a  kábítószerrel  visszaélés  bűncselekményénél  kábítószeren  a

visszaélés szempontjából veszélyes pszichotrop anyagot is érteni kell.

Pszichotrop anyag:  Pszichikai  működést  befolyásoló szer,  mely magában vagy más

anyaggal  (gyakran  alkohollal)  alkalmas  arra,  hogy  kábulatot  okozzon,  a  fogyasztó

hozzászokjon és hiánytünet léphet fel.

Toxikománia  /  Narkománia:  Az  Egészségügyi  Világszervezet  (WHO)  1952-ben

elfogadott  meghatározása  szerint:  Periodikus  (időszakos)  vagy  krónikus  (idült),  az

egyénre  és  a  társadalomra  ártalmas  mérgezés,  amelyet  valamely  természetes  vagy

mesterséges drog ismételt fogyasztása idéz elő.

Jellegzetességei:

a) leküzdhetetlen óhaj vagy szükséglet a kábítószer további fogyasztására és bármilyen

eszközzel való megszerzésére,

b) az adag növelésének tendenciája,

c) a drog hatásától való pszichikai és esetleg fizikai függőség.

Drogabúzus vagy Visszaélés: A WHO 1964-es meghatározása szerint: visszaélésnek

minősül minden drog egyszeri, többszöri vagy állandó használata, amennyiben az orvosi

javaslat nélkül vagy eltúlzott adagolással történik.

Drogdependencia vagy Függőség: Valamely, központi idegrendszeri kábítószertől való

lelki (vagy testi és lelki) függőségi állapot, amit ezen anyag periodikusan vagy állandóan

ismételt  bekebelezése  jellemez,  és  aminek  jelei  a  szenvedélytárgy  fajtái  szerint

változnak.

Tolerancia: A szervezet a kábítószer hatásaihoz alkalmazkodik, és az alkalmazkodás

miatt az azonos hatás elérése érdekében az adagot nagyságában, mennyiségében emelni

kell.

A WHO szakértői bizottságának 1973-as állásfoglalása a fogyasztók 3 típusát határozza



meg: a, kísérleti kábítószer-fogyasztó

b, alkalmi fogyasztó

c, függőségi helyzetben lévő fogyasztó.

Az  illegális  kábítószer-kereskedelemben  eladóként  részt  vevők a  fogyasztásban  való

érintettségük alapján Schur nyomán:

a, importőr (ritkán fogyasztó)

b, hivatásos nagykereskedő

c, kiskereskedő / dealer (pusher, ha maga is visszaélő, s azért árul,

hogy saját adagja beszerzésére pénzhez jusson.



Magyarország bekapcsolódása a nemzetközi láncolatba

Az újkori  kábítószer-epidémia  hazai  megjelenése előtt  Magyarországon nem okozott

társadalmi problémát a kábítószer-fogyasztás. A csekély számú –többnyire morfinnal –

visszaélők  elsősorban  orvosok  voltak,  szenvedélyük  és  következményei  kizárólag  a

magánszférát érintették.

A II. világháború után közvetlenül rohamosan nő a kábítószer-hódolók és csempészek

száma, de,  mivel  nem vált  társadalmi problémává, rendészeti  beavatkozással sikerült

visszaszorítani.

Lényeges változás a 60-as években következett be. Az ifjúság körében megkezdődött a

szipuzás,  de  az  első  droghalálesetet  is  ebben  az  időszakban  észlelték.  Alappal

feltételezhető,  hogy  Magyarországot  a  hatvanas  évek  közepén  érte  el  a  kábítószer-

probléma,  annak  is  a  keresleti  oldala.  Ezeket  az  éveket  a  “homály időszakának”  is

nevezik,  hiszen  semmilyen  tudományos  elemzés  nem  készült,  amely  alapján  képet

lehetne alkotni az akkori jellemzőkről.

A  második  szakasz  a  hetvenes  évek  eleje.  ekkor  érte  el  hazánkat  az  Egyesült

Államokból  induló  kábítószer-hullám.  Kisszékelyi  Ödön  és  munkatársai  kutatásai

alapján megállapítható,  hogy megjelenik a fiatalok körében a gyógyszerek (Seduxen,

Parkán) és alkohol keverése a kábító hatás elérése érdekében.

A  harmadik periódus  a  hetvenes  évek  első  harmadától  a  80-as  évek  elejéig  tartott.

Vidéken is terjedni kezd a visszaélés, erre az időszakra tehető a Parkán virágkora, s

megjelenik a Codein tabletta. Ennek az időszaknak droggal kapcsolatos jellemzője a

pszichotrop  anyagokat  tartalmazó  nyugtató  és  serkentő  szerek  alkohollal  kombinált

fogyasztása.

A 80-as évek elejétől az évtized végéig tartó időszak jellemzője, hogy megjelennek a

kábító-  ill.  kábító  hatású szerek,  megkezdődik  a  kábítószerek  illegális  előállítása.  A

kábítószer  csempészetre  utaló  jelek  kezdenek  konkréttá  válni.  Ez  a  gyakoribb

előfordulás  abból  fakad,  hogy egyrészt  hazánk  a  Közel-és  Távol-Keletről  a  nyugati

országokba irányuló kábítószer-kereskedelem első számú tartalék útvonala, másrészt a

drogok iránt Magyarországon is van kereslet.

A rendszerváltás időszakával a hazai kábítószer-problémának új időszaka kezdődött el.

E  szakasz  jellemzője,  hogy  a  probléma  minden  olyan  jelensége  megtalálható  ma

Magyarországon,  amely Nyugat-Európában  is  létezik.  Így például  megindul  a  hazai

kereslet  kiépítésére  irányuló  illegális  kereskedelem,  kiszélesedik  az  illegális  drogok



választéka, a külföldiek kábítószer ügyletből származó tőkét próbálnak tisztára mosni

hazánkban, és Magyarország tranzitországból célországgá vált.

Magyarország csatlakozott a nemzetközi kábítószer-ellenes egyezményekhez, így:

- 1960-ban New Yorkban aláírt Egységes Kábítószer Egyezmény (1968. évi 4.

számú tvr.)

- Bécsben 1971-ben aláírt Pszichotrop Anyagokról Szóló Egyezmény (1979.

évi 25. számú tvr.)

- Bécsben  1988.  dec.  20-án  aláírt  A Kábítószerek  és  Pszichotrop  Anyagok

Forgalmazása Elleni ENSZ Egyezmény (14/1998. OGY. hat.)

Ezek  alapján  országunk  kötelezettséget  vállalt,  hogy a  nemzetközileg  kábítószernek

illetve pszichotrop anyagnak nyilvánított anyagokat és készítményeket, azok bármilyen

töménységű  folyékony  vagy  szilárd  hígításait  kábítószernek  illetve  pszichotrop

anyagnak kell tekinteni.

Ismertebb kábítószerfajták

1. Cannabis-származékok:

Hatóanyag: tetrahidro-cannabiol

Fajtái:

Marihuána: kender szárának és leveleinek őrleménye, pipába vagy cigarettába sodorva

fogyasztják.  Fizikai  függőséget nem okoz (kivételt  képez a  Tények Könyve 1998-as

Medicina  kiadványa,  mely szerint:  ”a  hatás  először  testi-lelki  nyugalom formájában

jelentkezik, majd emelkedő hangulat mellett érzékcsalódások lépnek fel, a túladagolás

napokig tartó tudatzavarhoz,  súlyos esetben halálhoz vezethet”),  pszichikai  függőség

kérdéses, némelyek szerint a kemény drogokhoz vezető út első állomása. Ezt cáfolni

látszik a holland helyzet alakulása.

Hatásai:  enyhe  szédülés,  feldobódottság,  gátlások  feloldódása,  szexuális,  vizuális,

akusztikus érzékenység fokozódása, szájszárazság.

Hasis: a cannabis virág ágvégződéseinek gyantája, dohánnyal keverve, vízzel lenyelve

vagy elrágva fogyasztják. Erős pszichikai függőséget és vérnyomás-ingadozást okozhat.

Hatásai:  hasonló  a  marihuánáéhoz,  némileg  erősebb  formában.  Egyes  személyeknél

személyiségi, lelki problémákat hozhat felszínre. Kába álmosságot okozhat.

2. Hallucinogének:



Hatóanyag: lizersav-dietil-amid, amphetamin, meszkalin

Fajtái: 

Speed: stimuláló, teljesítménynövelő szer, fehér, sárga illetve rózsaszínű por formában,

orron át szippantva vagy folyadékba keverve jut a szervezetbe.

Hatásai: mozgáskényszert, szellemi és testi teljesítőképességet, agresszivitást növel. A

szer  kiürülése  után  levertség,  depresszió,  végtagfájdalmak  léphetnek  fel.  Rendszeres

használata  tönkreteszi  a  belső  szerveket,  túladagolása  agyvérzést,  szívinfarktust

okozhat.

Extasy:  kémiailag  változtatott  amphetamin-származék,  tabletta  formájában

forgalmazzák.

Hatásai: fokozott érzelmi reakciók, kikapcsolja a szervezet védekező mechanizmusait,

emeli a testhőmérsékletet, többszörös szív- és májterhelést idéz elő. A kiszáradás érzése

miatt  túlzott  folyadékfogyasztással  párosul,  mely-  mivel  a  szervezet  nem  tudja

feldolgozni  a  vizet,  és  az  a  sejtekben  halmozódik  fel-  életveszélyes.  Hosszú  távú

használata agy- illetve belső szervi károsodást okozhat.

LSD:  lizersav-dietil-amid,  eredetileg az anyarozs  gombájából  készült,  ma szintetikus

úton  állítják  elő.  Szájon  át,  vénán  illetve  vaginán  keresztül  juttatják  a  szervezetbe.

Európában bélyeg, Amerikában folyadék vagy kapszula formájában kerül a forgalomba.

Hatásai:  hallucinogén,  elsősorban  azokra  az  agysejtekre  van  hatással,  melyek  az

érzékszervi  ingerekre  adott  érzelmi  reakciókat  szabályozzák.  Növeli  az  optikai,

akusztikai  és  tapintási  érzékenységet.  Erős  pszichikai  függőséget  okoz,

személyiségzavar, elmebetegség is bekövetkezhet használata következtében.

3. Ópiátok:

Hatóanyag: ópium, morfium, heroin, peditin

Fajtái:

Ópium:  mákból  a mákgubó körülmetélésével  készítik,  pipában vagy teaként  kifőzve

fogyasztják.

Hatása: felfokozott érzelmi, szellemi érzékenység.

Morfium: ópiumból kivont alkaloid.

Hatásai:  nyugtató,  fájdalomcsillapító.  Eufórikus  állapotot  okoz,  erős  lelki  és  fizikai

függőséget alakít ki.

Elvonási tünetei: hasmenés, pánikszerű idegesség, remegés.

Heroin:  barna  vagy  fehér  por,  orron  keresztül  illetve  vénába  injekciózva  kerül  a



szervezetbe.

Hatásai:  eufóriát  okoz,  megszűnnek  a  testi-lelki behatások.  Súlyos  gyomor-és

májkárosodást okozhat.

4. Kokaszármazékok:

Hatóanyag: kokalevél alkaloidja

Legismertebb formája a kokain, mely fehér színű por, szippantva illetve vénán át juthat

a szervezetbe.

Hatása: fokozza a szellemi és fizikai teljesítőképességet, megszünteti a fáradság, éhség-

és  szomjúságérzetet.  Fizikai  függőséget  okoz.  Túladagolás  esetén  a  szív  leállásához

vezethet.

A pszichortop anyagok csoportja elég népes, a legismertebbek közülük:

ópiát alapú készítmények: Dalargan, Depridol, Codein, Hydrocodin.

altató-  és  nyugtatószerek:  Valeriana,  Tardyl,  Seduxen,  Andaxin,  Elenium,  Xanax,  a

bűnügyi múzeumban megtalálható a Dormicum is,  annak ellenére,  hogy e gyógyszer

vény nélkül kapható.

hallucinogének: Meszkalin, Parkan.

A drogok kimutatásának módjai: az előítéletek ellenére a legtöbb fogyasztó nem úgy

néz ki, mint ahogyan azt az emberek elképzelik. Éppen ezért a felismert drogosok száma

nagyon alacsony, hosszú  ideig tudnak fogyasztóként  leplezetten élni,  munkahelyüket

fenntartani.



Adatok, statisztikák

Egészségügyi adatok:

Magyarországon első kezelésbe vételre vonatkozó adatot először 1994-ben számoltak.

Ez alapján ebben az évben 882 olyan drogfogyasztó jelentkezett valamely egészségügyi

intézménynél kezelésre, akit addig drogfogyasztás miatt sehol sem kezeltek.

Rendőrségi statisztikák:

Magyarországon  a  rendőrségi  statisztikák  az  elsődleges  bűncselekmény  alapján

készülnek,  így a kábítószeres bűncselekmények közül  csak azokat  regisztrálják ilyen

címen, akiknél ez volt a fő bűncselekmény, így az a kábítószerrel visszaélés bűntette és

vétsége,  valamint  a  kóros  szenvedélykeltés  vétsége  miatt  nyilvántartásba  vett

elkövetőkről ad számot.

A droggal kapcsolatos bűnelkövetések számának alakulása 1980-1994:

Év Ismertté vált bcs.

száma

Ismertté vált

bűnelkövetők száma

Elítéltek száma

1980 49 29 13
1981 313 134 31
1982 110 81 50
1983 265 105 32
1984 457 119 54
1985 102 97 46
1986 116 110 51
1987 124 120 47
1988 90 80 63
1989 54 50 26
1990 42 44 16
1991 51 54 11
1992 152 116 34
1993 230 249 73
1994 259 261 93

Önbevalláson alapuló vizsgálatok:

Az első ilyen típusú információk Kisszékelyi Ödön munkájának köszönhetők, aki 1974-

ben  két  budapesti  gimnáziumban  végzett  kérdőíves  vizsgálatot.  Ezt  követően  a

drogepidémia  feltárására  irányuló  vizsgálatok  a  80-as  évek  közepéig,  a  kutatási  és

publikálási tilalom megszűnéséig szinte nem történtek.



A  BKE  Szociológiai  Tanszékén  1985-ben  három  budapesti  középiskolában  és  egy

nevelőotthonban megkérdezett 498 fiatal közül 6 % próbálta már élete során a szipuzást,

9,6 % fogyasztott valamilyen visszaélésre alkalmas gyógyszert.

1995  márciusában  nemzetközi  középiskolás  vizsgálatot  végeztek,  melyben

Magyarország  is  részt  vett.  A  vizsgálat  során  közel  700  osztályt,  mintegy  17085

középiskolát kérdeztek meg.

A drogfogyasztás gyakorisága a középiskolások körében:

Az egyes szereket kipróbálók aránya %-ban
alkohol gyógyszerrel együtt 9,5
nyugtatók orvosi recept nélkül 8,6
szipuzás 5,3
marihuána 4,8
altatók orvosi recept nélkül 4.0
ópiátszármazékok 1,4
LSD vagy más hallucinogének 1,4
anabolikus szteroidok 1,4
XTC 0,8
amphetaminok 0,5
kokain 0,5
heroin 0,5
fecskendővel bevitt drogok 0,5
crack 0,3



A törvényi szabályozás alakulása 1930-tól napjainkig

Az  első  kábítószerrel  kapcsolatos  törvény  az  1930/XXVII.  törvénycikkely,  mely

meghatározza a kábítószer használat tiltott formáit.

Az 1968/I. törvény (Szabálysértési törvény) szabálysértésként tiltani rendeli a kábítószer

átadását.  A  törvény szerint  5000  Ft.  pénzbüntetéssel  sújtható,  aki  arra  jogosulatlan

személynek vagy a megengedett mennyiségen felül bárkinek kábítószert  juttat.  Aki a

kábítószer  nyilvántartására,  tárolására  vagy  elszámolására  vonatkozó  kötelességét

megszegi,  3000  Ft.  pénzbüntetéssel  sújtható.  Ebben  az  évben  született  meg  a

kábítószereket  illetve  a  kábítószerek  nyilvántartását,  jogszerű,  hatósági  előírásoknak

megfelelő készítését, felhasználását felsoroló 1/1968. BM-EüM egységes rendelet.

A jelenleg hatályban lévő,  és  többszöri  módosításokkal  egységes szerkezetbe foglalt

1978/IV.  Büntetőtörvénykönyv  282.§-a  már  bűncselekményként  rendeli  büntetni  a

kábítószerrel visszaélés elkövetési magatartását megvalósító személyt.

E  szerint  a  kóros  élvezetre  alkalmas  kábítószer  készítése,  megszerzése,  tartása,

forgalomba  hozatala,  az  országba  behozatala,  kivitele,  az  ország  területén  átvitele

bűntett,  elkövetője egytől öt  évig terjedő szabadságvesztéssel  büntetendő. Ugyanez a

tétel  vonatkozik  arra  a  személyre,  aki  18  évet  be  nem  töltött  személynek  juttat

kábítószert.

A  minősített  esetek  körében  súlyosabban  büntetendő,  aki  a  bűncselekményt

üzletszerűen,  bűnszövetségben  illetve  jelentős  mennyiségű  vagy értékű  kábítószerre

követi  el a cselekményt. Az elkövetési  magatartás előkészületét megvalósító személy

vétség  miatt  kétévi  szabadságvesztéssel  büntetendő.  Szintén  privilegizált  esetet

fogalmaz  meg  az  (5)  bekezdés,  mely  szerint  aki  nem  forgalomba  hozatal  céljából

csekély mennyiségben  készít,  megszerez  vagy tart  kábítószert,  vétség  miatt  egy évi

szabadságvesztéssel büntetendő.

A  következő  jelentős  Büntetőtörvénykönyv-módosítás  az  1993/XVII.  törvénnyel

következett be, mely 1999. március elsejéig volt hatályban.

E törvény jogi tárgya, elkövetési  tárgya hasonló a most  hatályban lévőhöz,  így ezek

ismertetésétől  e  helyütt  eltekintek.  Az  1993/XVII.  törvénnyel  egységes  szervezetbe

foglalt  1978/VI.  törvény elkövetési  magatartásai  alapján  a  bűncselekmény alapesete

tizenegy elkövetési magatartással valósítható meg. Ezek: kábítószer tartása, előállítása,

megszerzése,  tartása,  kínálása,  átadása,  a forgalomba hozatal,  az országba behozatal,

kivitel, az ország területén átvitel  és a kábítószerrel kereskedés. Az elkövetés módja,



csakúgy, mint az 1998/LXXXVII. törvényé, a cselekmény hatósági előírásokba ütköző

végrehajtása.

A bűncselekmény elkövetője tettesként bárki lehet, ez a törvény nem tett különbséget a

kábítószerfüggő, illetve a nem kábítószerfüggő személy felelősségének alakulása között.

A  minősítő  körülmények  körét  a  törvény  a  következőképpen  határozza  meg,  az

üzletszerűség (rendszeres haszonszerzésre törekvés), fegyveresen elkövetett cselekmény

(lőfegyver vagy robbanóanyag magánál tartásával) illetve, ha a cselekmény fiatalkorú

vagy gyermekkorú személy felhasználásával követik el,  vagy ha az elkövetés folytán

ilyen  személy  jut  kábítószerhez.  Szintén  minősített  esetnek  számít  és  súlyosabban

büntetendő,  ha  a  cselekményt  jelentős  mennyiségre  követik  el  (BK.155.számú

állásfoglalás),  illetve  aki  bűnszervezet  tagjaként  vagy  megbízásából  hajtja  végre  a

magatartást.

Az 1993/XVII. 282.§ (4) bekezdése szerint az alapeset szerint büntetendő az a személy,

aki  a  cselekmény  elkövetéséhez  anyagi  eszközöket  szolgáltat.  Az  anyagi  eszközök

szolgáltatása  a  bűncselekmény  elkövetési  magatartásaihoz  nyújtott  bűnsegédi

magatartás, ami a törvényben sui generis tettesi cselekményként nyer megfogalmazást.

Az  1998/LXXXVII.  törvény  a  Btk.  kábítószerrel  visszaélés  szabályait  jelentős

mértékben újraszabályozta. A jogalkotók a reformálás körében abból a kriminálpolitikai

tételből  indultak ki,  mely szerint  a büntetőjognak eltérően kell  kezelnie azokat,  akik

maguk  is  részben  áldozatnak  tekinthetők,  illetve  azokat  az  elkövetőket,  akik  a

bűncselekmény haszonélvezői.  Sok  kritika  érte  az  1993/XVII.  törvény kábítószerrel

visszaélés  bűncselekményére  vonatkozó  szabályait,  mivel  a  törvény  nem  nyújt

megfelelő  lehetőséget  a  jogalkalmazó  számára  a  fogyasztó  és  a  kereskedő  közötti

egyértelmű különbségtételhez. Ehhez képest az új törvény szétválasztja az elkövetőket

aszerint,  hogy  a  visszaélést  előállítási-szállítási  típusú,  illetve  forgalmazási  típusú

magatartással valósítja-e meg, s e szerint különbözőképpen rendeli büntetni.

Az 1988. december 20-án Bécsben aláírt A Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Tiltott

Forgalmazása  Elleni  ENSZ  Egyezmény  szabályaihoz  közeledve  a  jogalkotók  új

minősített  esetek  felvételével  tettek  eleget  az  Egyezmény  ratifikálásából  eredő

nemzetközi kötelezettségvállalásnak.

Így az új törvény szerint súlyosabban büntetendő, ha a bűncselekményt:

- hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy,

- közművelődési  intézmény,  közhasznú  tevékenységet  végző  más  szervezet

területén,  annak  környezetében;  közművelődési  vagy  közhasznú  tevékenység



helyszínén; fegyveres erők és a büntetés-végrehajtás objektumaiban követik el.

Az  új  szabályozás  diverziós  lehetőséget  kíván  biztosítani  a  kábítószer-függőség

állapotába  eljutott  fogyasztónak,  akik  részben  a  bűncselekmény  áldozatai.  A

miniszteri indoklás a kábítószer-függőség megállapítását orvosszakértők feladatává

teszi.

A  törvény  bizonyos  elkövetési  magatartásoknál  önálló,  privilegizált  tényállást

fogalmaz  meg  a  kábítószer-függőségből  eredő  befolyásolt  állapotban  történt

kábítószerrel visszaélés esetén, de feltételként szabja, hogy a visszaélés csak csekély

mennyiségű kábítószerre történhet.

Az  1993/XVII.  törvénnyel  szemben  az  új  szabályozás  csak  a  kábítószerfüggő

személy esetében engedi a büntethetőség alóli  elterelést  (hat hónapos folyamatos,

kábítószer-függőséget gyógyító kezelés igazolásával).

Az  1998/LXXXVII.  törvény iktatta  be  a  Btk.  rendelkezései  sorába  a  kábítószer

készítésének elősegítése bűncselekményét annak törvényhozói felismeréseként, hogy

a  kábítószer  termesztéséhez,  előállításához  szükséges  dolgok,  berendezések  ún.

prekurzorok  e  célból  való  készítésének,  forgalmazásának  társadalomra

veszélyessége olyan súlyú, amely önálló büntetőjogi fenyegetettséget igényel.



Visszaélés kábítószerrel

282.  §  (1)  Aki  a  hatósági  előírások  megszegésével  kábítószert  termeszt,  előállít,

megszerez,  tart,  az  országba  behoz,  onnan  kivisz,  az  ország  területén  átvisz,

bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki a hatósági előírások megszegésével kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz,

vagy  azzal  kereskedik,  bűntettet  követ  el,  és  két  évtől  nyolc  évig  terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén két évtől nyolc évig, a (2) bekezdés esetén öt

évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

a) üzletszerűen,

b) fegyveresen,

c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként követik el,

d) tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött

személy felhasználásával követi el, illetve az elkövetés folytán ilyen személy jut

kábítószerhez,

e) nem kábítószerfüggő személy kábítószerfüggő személy felhasználásával

követi el.

(4) A büntetés a (2) bekezdés esetén öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a

bűncselekményt  oktatási,  köznevelési,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi,

közművelődési  feladatok  ellátására  rendelt  épületek  területén,  annak

környezetében,  a  fegyveres  erők  vagy  a  büntetés-végrehajtási  szervezet

objektumaiban követik el.

(5) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés,

a  (2)  bekezdés  esetén  tíz  évtől  tizenöt  évig  terjedő  vagy  életfogytig  tartó

szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

a) jelentős mennyiségű kábítószerre,

b) bűnszervezet tagjaként vagy megbízásából

követik el.

(6)  Az  (1)-(5)  bekezdés  szerint  büntetendő  az  is,  aki  a  kábítószerrel  visszaélés

bűncselekményének elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(7) Aki kábítószerrel visszaélés elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a

közös  elkövetésben  megállapodik,  bűntett  miatt  három  évig  terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.



(8)  Ha a kábítószerrel visszaélést  csekély  mennyiségű kábítószerre követik  el,  a

büntetés  vétség  miatt  az  (1)  bekezdés  esetén  két  évig  terjedő  szabadságvesztés,

közérdekű munka vagy pénzbüntetés,  a  (2)  bekezdés  szerinti  kínálás  és  átadás

elkövetési magatartások esetén két évig terjedő szabadságvesztés.

282/A. § (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki a hatósági előírások megszegésével

kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az

ország területén átvisz, vétséget követ el,  és két évig terjedő szabadságvesztéssel

büntetendő.

(2)  Az  a  kábítószerfüggő  személy,  aki  a  hatósági  előírások  megszegésével

kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el,

és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3)  A büntetés bűntett  miatt az (1) bekezdés esetén három évig,  a  (2)  bekezdés

esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha bűncselekményt üzletszerűen követik el.

(4)  A büntetés  bűntett  miatt  az  (1)  bekezdés  esetén  két  évtől  nyolc  évig,  a  (2)

bekezdés esetén öt évtől  tíz évig terjedő szabadságvesztés,  ha a bűncselekményt

jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

(5) Az a kábítószerfüggő személy, aki a hatósági előírások megszegésével

a) kábítószert fogyaszt, illetőleg saját fogyasztása céljából tart,

b) csekély  mennyiségű  kábítószert  saját  fogyasztása  céljából  előállít,  termeszt,

megszerez,

c) csekély  mennyiségű  kábítószert  tizennyolcadik  életévét  betöltött  személynek

fogyasztás céljából kínál, átad

vétséget  követ  el,  és  egy  évig  terjedő  szabadságvesztéssel,  közérdekű  munkával

vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(6) Nem büntethető a kábítószerfüggő személy

a) az (5) bekezdés a)-b) pontja esetén, vagy

b)  ha  kábítószer  fogyasztásával  összefüggő  -  kétévi  szabadságvesztésnél  nem

súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt követett el,

feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat

hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben részesült.

A bűncselekmény jogi tárgya a közegészség fenntartása, vagyis az állampolgárok –

különösen a fiatal korosztály – távoltartása a szenvedélybetegség kialakítására alkalmas

szerek használatától. A jogi tárgy komplex módon magába foglalja a közrend védelmét



is,  mivel  a  büntetőjogi  fenyegetettség  különös  súllyal  irányul  a  kábítószer-élvezetre

települő bűnözői szerveződés ellen.

A  bűncselekmény  elkövetési  tárgya a  kábítószer.  A  Btk.  nem  határozza  meg  a

kábítószer fogalmát. A Btk. 282. §-ához fűzött miniszteri indokolás szerint "büntetőjogi

szempontból is ugyanaz tekintendő kábítószernek, amit külön jogszabály kábítószernek

nyilvánít".  A  Btk.  286/A.  §-ának  értelmében  pedig  "kábítószeren  a  visszaélés

szempontjából veszélyes pszichotrop anyagot is érteni kell".

A nemzetközi egyezmények alapján kiadott - a Btk. miniszteri indokolásában említett -

külön  jogszabály  ez idő  szerint  a  többször  módosított  1/1968.  (V.  12.)  BM-EüM

rendelet.  E  rendelet  mellékleteinek  szövege  tartalmazza  a  kábítószernek  minősülő

anyagok és készítmények jegyzékét.

A  rendelet  3.  sz.  melléklete  egyes  kábítószereket,  illetve  kábítószert  tartalmazó

gyógyszerkészítményeket  egy,  illetve  két  üres  négyzettel  jelöl  meg,  és  ehhez  azt  a

magyarázatot fűzi, hogy ezek a kábítószerek (készítmények) az orvosi vényen történő

rendelés szempontjából és más igazgatási szempontból nem tekintendők kábítószernek.

Ez azonban nem változtat azon, hogy a Btk. 282. §-ában meghatározott bűncselekmény

elkövetési tárgyai lehetnek.

A pszichotrop anyagok jegyzékét ez idő szerint a 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes

rendelet I-V. melléklete tartalmazza. A kábítószerre vonatkozó rendelkezések azonban -

a Btk. 286/A. §-ára tekintettel - csak az I-II. jegyzékben felvett anyagokra irányadók. Az

egyéb  pszichotrop  anyagok  tehát  nem  tekinthetők  kábítószernek,  de  a  kóros

szenvedélykeltés (Btk. 283. §) bűncselekménye szempontjából kábító hatású anyagok

lehetnek.

(Fővárosi Bíróság 21. Bf. IV. 7181/1984. sz.) BH 359/1986

Az első fokú bíróság a vádlottat társtettesként elkövetett kábítószerrel való visszaélés

bűntette miatt ítélte el, mert a vádlottársa kérésére 3 esetben váltott be orvosi vényt -

melyeknek hamis  voltáról  nem volt  tudomása -,  és  amelyeken 1 esetben Coderit  és

Noxyron tabletta,  2 esetben pedig 3-3 üveg Hydrocodin csepp szerepelt.  Ezek közül

csupán az utóbbi egy orvosi vényen szereplő gyógyszert sikerült beváltani, míg a többi

orvosi vényre megtagadták a gyógyszer kiadását.

Egy esetben a Hydrocodin cseppekből a vádlott is fogyasztott.

A  másodfokú  bíróság  által  elrendelt  orvosszakértői  vizsgálat  eredményeként

megállapítható,  hogy  a  Coderit  és  a  Noxyron  tabletta  nem  szerepel  a



kábítószerjegyzéken, illetve az ezzel egy tekintet alá eső pszichotrop lista, a 4/1980. (VI.

24.) EüM-BM számú együttes rendelet I. és II. jegyzékén, így nem tekintendő veszélyes

pszichotrop  anyagnak,  és  a  kábítószerrel  visszaélés  szempontjából  nem  minősül

kábítószernek.

A Codein  és  a  Hydrocodin  csepp viszont  a  15/1981.  (XII.  8.)  EüM. sz.  rendelet  I.

jegyzékén kábítószerként, és a rendelethez csatolt 3. számú mellékletben mint a Magyar

Népköztársaság területén forgalomba hozatalra engedélyezett kábítószer és kábítószert

tartalmazó  gyógyszerkészítmény  szerepel.  A  rendelet  értelmében  e  két  gyógyszer

gyógyszertári,  gyógyintézeti  beszerzés,  gyógyszertárból  való  kiadás  és  egyéb  orvosi

szempontból  nem  tekintendő  kábítószernek,  de  a  kábítószerrel  visszaélés

bűncselekménye vonatkozásában igen.

A másodfokú bíróság az eljárás tárgyát képező gyógyszerek vonatkozásában azért találta

megalapozatlannak  az  első  fokú  bíróság  álláspontját,  mert  az  eltért  az  eddigi  bírói

gyakorlattól,  és  azt  sem igazságügyi orvosszakértői  vélemény, sem a hatályban levő

jogszabályok nem támasztották alá. A listán szereplő gyógyszerek, kábítószerek vagy

egyéb anyagok  vonatkozásában  nem szükséges  orvosszakértői  vélemény beszerzése,

mivel  annak  eldöntése,  hogy  valamely  gyógyszer  vagy  egyéb  anyag  szerepel-e  a

kábítószer,  illetve  a  pszichotrop  jegyzéken  elsősorban  jogi  kérdés,  és  csak

bizonytalanság esetén szükséges  szakértő  kirendelése.  Az adott  esetben a Coderit  és

Noxyron tabletta tekintetében az okozta az első fokú bíróság téves álláspontját, hogy a

lista  III. jegyzékén  szereplő  gyógyszereket  is  ún.  veszélyes  pszichotrop  anyagoknak

értékelte, és ezért a kábítószerrel visszaélés vonatkozásában kábítószerrel egy tekintet

alá esőnek ítélte meg.

A Btk. 23. §-ához fűzött miniszteri indokolás szerint veszélyes pszichotrop anyagon az

1971. évi Bécsben aláírt  egyezmény (kihirdetve az 1979. évi 25.  sz.  tvr.-rel) alapján

kiadott I. és II. jegyzékén szereplő pszichotrop anyagokat, illetve azok készítményeit

kell érteni.

A kifejtetteknek megfelelően a bűnösség köréből  kirekesztésre  került  a  Coderitet  és

Noxiront  tartalmazó  orvosi  vény,  míg  a  Hydrocodin-cseppre  vonatkozó  egy  vény

beváltása a gyógyszerkiadás megtagadása miatt  kísérletnek minősül. Így mindössze 2

orvosi  vényen szereplő,  összesen  6  üveg Hydrocodin  csepp képezi  azt  a  kábítószer

mennyiséget,  amelyre  nézve  a  visszaélést  a  vádlott  megvalósította.  Ez  pedig  olyan

csekély mennyiség, amely lehetővé teszi az enyhébb minősítést, azaz a Btk. 282. §-ának

(5) bekezdésében meghatározott, a kábítószerrel visszaélés vétségének a megállapítását.



A vádlott az irányadó tényállás szerint az orvosi vények beváltásakor tudott arról, hogy

azon kóros élvezet keltésére alkalmas gyógyszer szerepel, amelyet társa az ott írt hatás

elérése érdekében kíván elfogyasztani.  Mivel  a  vádlott nem egy, hanem két  esetben

kívánt orvosi vényt beváltani, ezért e cselekmény már nem természetes egység, hanem a

Btk. 12. §-ának (2) bekezdése értelmében a jogtárgy azonossága, a rövid időhöz és az

egységes akarat-elhatározás miatt  a  folytatólagosság törvényi egységébe tartozik  úgy,

hogy az  részben  kísérleti  szakban  maradt.  A  vádlott  a  társával  együtt  szándék-  és

akarategységben váltotta ki a kábítószert tartalmazó gyógyszert; ezért e vonatkozásban

társtettesként járt el.

A bűncselekmény  elkövetési  magatartását  a  törvény négy változatban  és  többféle

magatartási fordulattal határozza meg.

1. Az  előállító-szállító  jellegű  változat elkövetési  magatartási  fordulatait  a  Btk.

282.  §  (1)  bekezdése  írja  elő.  Ez  alapján  ilyen  jellegű  cselekmény  a  kábítószer

termesztése, előállítása, megszerzése, tartása, az országba behozatala, onnan kivitele és

az ország területén való átvitele.

Termesztés:  olyan  növény  termesztését  jelenti,  amely,  illetve  amelynek  részei

szerepelnek a kábítószerek jegyzékén és jelentősebb feldolgozás nélkül kábítószerként

használhatók. Ezeket a növényeket a 10/1998. FVM-EüM. rendelet 1. számú melléklete

tartalmazza:  a magas  alkaloid  tartalmú mákfajták,  a  0,3  %-ot  meghaladó tetrahidro-

kannabiol  tartalmú  kender  és  vetőmagja.  E  növények  termesztésére,  felhasználására

jogszerűen  csak  hatósági  engedéllyel  kerülhet  sor.  Nem minősül  terjesztésnek  az  1.

számú  mellékletben  nem  szereplő  olyan  növények termesztése,  amelyek esetében  a

termesztett növényből a kábítószert csak további feldolgozás után lehet kivonni, de az

előállítás ezek esetében is megvalósulhat.  Ugyanez vonatkozik azokra a növényekre,

melynek  részei  jelentősebb  feldolgozás  nélkül  kábítószerként  felhasználhatók,  de

ezekkel  kapcsolatban  is  megvalósulhat  a  kábítószer  kivonása  esetén  az  előállítás,  a

kóros  élvezetre  közvetlen  felhasználhatóság  következtében  a  további  elkövetési

magatartási fordulatok (megszerzés, tartás, kínálás stb.).

Előállítás:  olyan művelet,  melynek közvetlen eredménye a kábítószer. Ilyen művelet

lehet a kábítószer kivonása a növényből, vagy az olyan tisztítás, melynek következtében

az  addigi  kábítószer-fogyasztásra  nem  alkalmas  anyagból  kóros  élvezetre  alkalmas

anyag keletkezik,  illetve  a  kábítószer  szintetikus  úton való  előállítása.  Az  előállítás

elkövetési  magatartása  csak  akkor  vezet  befejezett  bűncselekményhez,  ha  az  olyan



műveleteket  tartalmaz,  melynek  közvetlen  eredménye  már  maga  a  fogyasztható

kábítószer.  Az  ezt  megelőző  cselekmények  előkészületi  jellegűek,  a  hatóanyag

kivonásának megkezdésével  a cselekmény a kísérlet  szakaszába  lép.  Nem tekinthető

előállításnak  a  már  megszerzett  kábítószernek  minősülő  anyagból  más  kábítószer

előállítása (ópiumból heroin), illetve a kábítószer további finomítása, tisztítása.

Itt  szeretnék  beszélni  a  kábítószer  készítésének  elősegítése  bűncselekményéről,  a

tényállás  sui  generis,  részben  előkészületi,  részben  bűnsegédi  magatartásokat  foglal

magába.

Kábítószer készítésének elősegítése

283/A.  §  (1)  Aki  kábítószernek  a  hatósági  előírások  megszegésével  történő

termesztéséhez,  illetőleg előállításához szükséges,  vagy a termesztést,  illetőleg az

előállítást  könnyítő  feltételeket  biztosítja,  úgyszintén,  aki  kábítószer

termesztéséhez,  előállításához  szükséges  anyagot,  terméket,  berendezést  vagy

felszerelést

a) készít, illetőleg készíttet,

b) átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki kábítószernek a hatósági előírások

megszegésével történő termesztéséhez,  illetőleg előállításához szükséges,  vagy azt

könnyítő  vagyoni  értékű  gazdasági,  műszaki,  szervezési  ismeretet  a  kábítószer

termesztőjének, illetőleg előállítójának a rendelkezésére bocsát.

(3) Nem büntethető az (1) bekezdés  a)  pontja esetén, aki -  mielőtt a kábítószer

termesztéséhez,  előállításához  szükséges  anyag,  termék,  berendezés,  felszerelés

készítése,  illetőleg készíttetése  a hatóság tudomására jutott  volna -  a kábítószer

készítését elősegítő tevékenységét a hatóság előtt felfedi, és az elkészített dolgokat a

hatóságnak átadja, valamint lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személyek

kilétének megállapítását.

A bűncselekmény elkövetési  magatartását  a  törvény két  változatban több  fordulattal

határozza meg. Az (1) bekezdés szubszidiárius jellegű, csak akkor állapítható meg, ha

súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg.



A  kábítószer  termesztéséhez  vagy  előállításához  szükséges,  illetve  az  azt  könnyítő

feltételek  biztosítása  a  visszaélés  kábítószerrel  bűncselekményének  termesztési  és

előállítási  elkövetési  magatartás  előkészülete  materiális  változatának  sui  generis

tényállása.  Közömbös  az,  hogy  az  elkövető  a  saját  kábítószert  termelő-előállító

tevékenységének, vagy más személy ilyen tevékenységének szükséges vagy könnyítő

feltételeit biztosítja.

A kábítószer termesztéséhez, előállításához szükséges anyag, termék, berendezés vagy

felszerelés

a) készítése vagy készíttetése,

b) átadása, forgalomba hozatala vagy az azokkal való kereskedés.

A készítés,  átadás történhet visszterhes ügylet alapján,  illetve ingyenesen is,  ennek a

bűncselekmény  szempontjából  nincs  jelentősége.  A  tényállás  megvalósulása

szempontjából  figyelmen  kívül  hagyható,  hogy a  készített  dolgot  az  elkövető  maga

kívánja-e felhasználni, vagy más számára készíti, a készíttetés után felhasználásra vagy

más további személy részére átadásra,  forgalomba hozatalra vagy azzal  kereskedésre

kerül  sor.  A  forgalomba  hozatal  e  dolgok  több  személy  részére  történő  átadásával

valósul meg. Kereskedésnek a haszonszerzésre törekvő rendszeres tevékenység minősül.

A (2)  bekezdésben meghatározott  elkövetési  magatartás a  kábítószer  termesztéséhez,

előállításához  szükséges,  vagy  az  azt  könnyítő  vagyoni  értékű  gazdasági,  műszaki

szervezési  ismereteknek  a  kábítószer  termesztőjének-előállítójának  a  rendelkezésre

bocsátásával valósul meg. Vagyoni értékűnek tekinthető az olyan gazdasági, műszaki

vagy  szervezési  ismeret,  mely  a  kábítószer  termesztésére-előállítására,  ezek

módszereire,  technológiájára  olyan  kihatással  van,  hogy  a  kábítószer  ennek

felhasználásával termeszthető, állítható elő, illetve ezt döntő mértékben meghatározza.

Nem tekinthető ilyen ismeretnek az egyszerű tanácsadás,  amely ismeret  a kábítószer

termesztése-előállítása szempontjából nem jelentős, esetleg a termelő-előállító maga is

ismeri,  vagy  annak  megjelölése,  ahonnan  az  könnyen  beszerezhető.  Az  ismeret

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban “vagyoni értékű” megjelölés tekintetében nem

meghatározó kritérium, hogy a rendelkezésre bocsátás visszterhesen vagy ingyenesen

történik-e. A nyelvtani értelmezés alapján nem tényállási követelmény, hogy az ismeret

a rendelkezésre bocsátó saját ismerete legyen, de az szükséges, hogy a rendelkezésre

bocsátás  saját  cselekvősége legyen. Fontos,  hogy az  ismeretet  rendelkezésre  bocsátó

személy a  rendelkezésre  bocsátással  nem valósíthat  meg olyan cselekményt,  mely a

kábítószerrel  visszaélés  bűntettének  elkövetési  magatartási  körébe  tartozik,  mert  ez



esetben  azt  a  bűncselekményt  valósítja  meg  tettesként.  A  vagyoni  értékű  ismeretek

rendelkezésre bocsátását sui generis bűncselekménynek tekinthetjük akkor is, ha azok

felhasználásával a kábítószer termesztése-előállítása megkezdődött.

A  cselekmény  jogellenessége  az  elkövetési  magatartás  bűncselekményt  megvalósító

feltétele, amelyet a törvény azzal emel ki, hogy az elkövetési magatartás a kábítószernek

a hatósági előírások megszegésével történő termesztéséhez-előállításához csatlakozik.

Az elhatárolási kérdések vonatkozásában figyelembe kell venni azt, hogy a kábítószer

készítésének elősegítése lényegében a kábítószerrel visszaélés Btk. 282. § és 282/A. §

szerinti termesztés és előállítás esetei előkészülete, a szükséges és könnyítő feltételek

biztosításával kapcsolatos materiális változatának sui generis alakja, és a törvény nem

határozza  meg azt,  hogy a  cselekmény csak  az  elkövető  saját,  vagy csak  másnak a

termesztő vagy előállító tevékenységéhez járulhat-e. Ezért, ha a kábítószer termesztését

vagy  előállítását  tervező  személy  a  maga  számára  biztosítja  a  szükséges  vagy  azt

könnyítő feltételeket,  vagy pl.  készít,  illetve készíttet  ezekhez  szükséges berendezést

vagy felszerelést:  a  cselekménye a  Btk.  283/A.  §  (1)  bekezdés  szerint  minősül,  ha

viszont a későbbi cselekménye már termesztést vagy előállítást is megvalósítja: csak a

Btk. 282. § vagy látszólag 282/A. §-a szerinti kábítószerrel visszaélés tettesi magatartása

állapítható meg. Bűnhalmazat megállapítása mind a Btk.  283/A. § (1) bekezdésében

meghatározott  szubszidiárius  tényállás,  mind  a  látszólagos  anyagi  halmazatnak  az

önállótlan részcselekményre vonatkozó elve alapján kizárt.

A  bírói  gyakorlat  feloldására  vár  az  az  ellentmondás,  hogy  ha  a  kábítószerfüggő

termesztést, előállítást tervez és hajt végre előkészületi jellegű cselekményt, a feltételek

biztosításával  –  márpedig  a  szándékos  magatartásnál  szükségképpeni  előfeltétel  az

előkészületi magatartás -, ezt követően pedig termeszt vagy előállít: a cselekményét a

sui generis előkészületet megvalósító Btk. 283/A.§ (1) bekezdése alapján a súlyosabb,

hároméves  büntetési  tételű  bűncselekményként  kell  büntetni,  és  nem  az  enyhébb,

kétéves büntetési tételű Btk.282/A.§ (1) bekezdése, vagy az egyéves büntetési tételű (5)

bekezdés b) pontja szerinti  bűncselekmény valósul meg. Ebben az esetben a valóban

gyakorlati  probléma  az  lehet,  hogy  a  Btk.283/A.§-a  szerinti  minősítés  miatt  a

kábítószerfüggővel  szemben  a  Btk.282/A.§  (6)  bekezdése  szerinti  büntethetőséget

megszüntető ok érvényesülése is akadályba ütközik.

A nem kábítószerfüggő elkövető esetében elhatárolási kérdés merülhet fel a Btk.282.§

(6)  bekezdés  szerinti  anyagi  eszközök  szolgáltatása,  és  a  kábítószer  készítésének

elősegítése Btk.283/A.§ (1) bekezdése szerinti esete között. Az esetben, ha a kábítószer



termesztése  vagy  előállítása  elkövetési  magatartása  még  nem  kezdődött  meg,  a

cselekmény a Btk.283/A.§ (1) bekezdése szerint minősül. Ha viszont a termesztés vagy

az előállítás már legalább a kísérleti szakaszba lépett, és a szükséges vagy azt könnyítő

feltételek  biztosítása  anyagi  eszközök  szolgáltatásában  fejeződik  ki,  továbbá  a

Btk.283/A.§  (1)  bekezdésének  a),  b)  pontjaiban  meghatározott  készítés,  készíttetés,

átadás  eseteiben,  amelyek  tipikusan  anyagi  eszközök  szolgáltatását  jelentik:  a

cselekmény a Btk.282.§ (6) bekezdése szerint minősül.

Kábítószerfüggő vonatkozásában a Btk.282.§ (6) bekezdésének megfelelő rendelkezés

nincs,  ezért  ha  ilyen  személy  kábítószer  termesztésére  vagy  előállítására  irányuló

előkészületi  tevékenységéhez más személy csatlakozik  a Btk.  283/A. § (1) bekezdés

szerinti  magatartásával:  a  cselekménye  e  törvényhely  szerint  minősül,  míg  ha  a

kábítószerfüggő termesztési vagy előállítási cselekménye legalább a kísérleti szakaszba

lépett:  a más személy cselekményének minősítése a súlyosabb büntetési tétel  alapján

minősülhet  a  Btk.282/A.  §-a  szerinti  részesi  cselekményként,  vagy  amennyiben  ez

enyhébb, a cselekmény minősítése a Btk.283/A. § (1) bekezdése marad.

Az egység-halmazat kérdésével kapcsolatban elvileg az az álláspont tartható helyesnek,

hogy a bűncselekmény természetes egység akkor is, ha az elkövető a bűncselekményt

több – akár különféle elkövetési fordulatba ütköző – cselekményével valósítja meg. A

“forgalomba  hoz”,  illetve  “azzal  kereskedik”  fordulatok  ugyanígy  értelemszerűen

többszöri,  illetve  folyamatos  tevékenységet  feltételeznek,  de  valamennyi  elkövetési

fordulat  esetében a  jogi  tárgy sérelmének  egysége  foglalja  egységbe a  cselekményt.

Ezért  a  folytatólagosság,  vagy  a  bűnhalmazat  megállapítása  akkor  sem  látszik

helyesnek,  ha  az  elkövető  cselekménye  több  személy  különböző  termesztésre  vagy

előállításra irányuló céljához kapcsolódik.

Ha  a  cselekmény elkövetésével az  (1)  bekezdés  esetében  súlyosabb  bűncselekmény

valósul meg, a bűnhalmazat kizárt. Amennyiben az elkövető kábítószert termeszt vagy

állít  elő,  de  ettől  elkülönülten  e  tényállásba  ütköző  magatartást  is  megvalósít,  a

materiális halmazat a kábítószer visszaélés bűntette és a kábítószer készítés elősegítése

között megállapítható.

Tevékeny megbánásnak  tekinthető  büntethetőséget  megszüntető  okot  határoz  meg  a

törvény  az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  készítés-készíttetés  elkövetési

magatartásokhoz kapcsolódóan.

A büntethetőséget megszüntető ok érvényesülésének konjuktív feltétele, hogy

- az  elkövető a  tevékenységet  a  hatóság előtt  felfedje,  mielőtt  a  kábítószer



termesztéséhez, előállításához szükséges anyag, termék, berendezés vagy felszerelés

készítése illetve készíttetése a hatóság tudomására jutott volna,

- az elkészített dolgokat a hatóságnak átadja,

- lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személy kilétének megállapítását.

Megszerzés: a kábítószer megszerzését valósítja meg a kábítószer feletti rendelkezési

jog mindennemű megszerzése, vagy rendelkezés lehetőségével a kábítószer bármilyen

módon  történő  birtokbavétele:  akár  ingyenes,  akár  visszterhes  ügylettel,  találással,

jogellenes magatartással valósul meg.

Közömbös,  hogy az  elkövető  a  megszerzést  a  maga vagy más  részére  vagy céljára

valósítja meg. Megszerzést valósít meg a kábítószer fogyasztója is, aki a kábítószert a

kóros  élvezete  kielégítése céljából  vásárolja  meg,  s  azt  a  megszerzés  után  nyomban

felhasználja.

Ki  kell  emelni,  hogy  a  megszerzés  birtokbavétel  nélkül  is  megvalósulhat,  ha  a

kábítószer  vásárlója  az  ellenérték  kifizetése  után  rendelkezik  arról,  hogy az  eladó a

kábítószert  hová,  kihez  szállítsa,  és  a kábítószert  esetleg akként  tovább értékesítteti,

hogy egyáltalán nem volt a birtokában.

Tartás:  a  kábítószer  tényleges  birtokba  vételével  valósul  meg.  A tartás  tipikusan  a

kábítószer előállításának vagy megszerzésének az utócselekménye, ezért a tartás esetén

a  cselekmény  az  előző  magatartási  fordulatok  alapján  minősül,  de  a  tartásnak  a

jogellenes  állapot  fenntartása  folytán  a  bűncselekmény  bevégzettsége,  illetőleg  az

elévülés  szempontjából  önálló  jelentősége  lehet.  Tartást  valósít  meg  a  kábítószer

megszerzés nélküli birtokban tartása is, a megszerző érdekében történő szállítás, őrzés,

raktározás során. A tartást a törvény nem köti időhöz, ezért az elvileg bármilyen rövid

ideig történő birtoklással is megvalósulhat és az a birtokbavétellel befejezetté válik.

Elhatárolási kérdés merülhet fel a megszerzés és a tartás között. Ezzel kapcsolatban az

az  álláspont  tűnik  helyesnek,  hogy  a  rendelkezési  jog  nélküli  birtokbavétel  nem

megszerzést,  hanem – a  tényleges birtoklással  –  tartást  valósít  meg.  Megszerzésnek

minősül  viszont  a  cselekménye,  ha  a  birtoklás  mellett  az  azzal  való  rendelkezést  is

magához vonja. Ennek megfelelően sem a megszerzés, sem a tartás tettesi magatartását

nem  valósítja  meg,  hanem  e  magatartások  bűnsegédi  bűnrészese  lehet  az,  aki  a

kábítószer vásárlásával kapcsolatos ügylet során a jelenlévő eladó és a vásárló között

csak a pénz. illetve a kábítószer átadását közvetíti.

Az országba behoz, kivisz, az ország területén átvisz: ezek a magatartási fordulatok a



nemzetközi  kábítószer-kereskedelem  hazai  megnyilvánulásának  jól  körülhatárolható

részei, önálló elkövetési magatartásként való meghatározásukat elsősorban az ez elleni

fellépés  biztosítása  indokolja,  annak  érdekében,  hogy a  jogtárgyat  sértő  semmilyen

magatartás ne maradhasson a büntetőjogi értékelés körén kívül.

Külföldi eredetű kábítószer vonatkozásában a behozatalt, belföldi eredetű kábítószerre

elkövetett  magatartással  a  kivitelt  valósíthatja  meg  az,  aki  a  kábítószert  jogszerűen

termesztette, előállította, megszerezte vagy tartotta, de a behozatalra, illetőleg a kivitelre

az igazgatási szabályok szerint jogosultsággal nem rendelkezett.

A behozatal  a  kábítószer  belföldi  elhelyezésére irányuló magatartás.  Ezért  az  ország

területén átvitel fordulat valósulhat meg, ha a külföldi eredetű kábítószer elhelyezésének

célja nem Magyarország, de az elkövető az országon keresztül történő tranzitszállításra

a magyar igazgatási szabályok szerint jogosultsággal nem rendelkezett.

A  belföldi  eredetű  kábítószer  vonatkozásában  –  az  előzőekben  tárgyalt  elkövetési

magatartási  fordulatok  miatt  –  az  országból  kivisz  fordulat  önálló  elkövetési

magatartásként való megvalósulásának lehetősége gyakorlatilag igen csekély, de nem

kizárt.

Az országba behozatal az államhatáron belépéssel befejezetten megvalósul akkor is, ha

az elrejtett  kábítószert  a vámvizsgálat  során megtalálják.  A kivisz  fordulat  elvileg a

határon  történő  kilépéssel  válik  befejezetté,  a  vámvizsgálat  során  történő  felfedezés

esetében a cselekmény kísérlet.

Magyarország viszonylagos központi fekvése miatt különösen ki van téve a külföldről

irányított és a külföldre irányuló kábítószer csempészetnek.

Ázsiában két fontos máktermesztő vidék van: az Arany Háromszög és az Arany Félhold

(Pakisztán, Afganisztán, Irán és Kasmír bizonyos részei). Innen szállítják a csempészek

a nyers heroint, esetleg marihuánát karavánokkal, illetve gépjárművekkel a Balkáni úton

nyugatra. A Balkáni út Törökországon halad át, s Bulgáriában több ágra szakad. Ezt

megelőzően  azonban  elválik  tőle  Isztambulban  az  a  tengeri  útvonal,  amely

Olaszországba vezet.  A fő csempészeti  vonal Bulgárián,  Románián, Magyarországon

vagy Szlovákián keresztül vezet nyugatra. (Magyarországból Ausztriába, Szlovákiából

Németországba).

2.  A forgalmazási  jellegű változat elkövetési magatartási változatait a Btk. 282.§ (2)

bekezdése  határozza  meg.  E  szerint  ilyen jellegű  cselekmény a  kábítószer  kínálása,

átadása,  forgalomba hozatala  vagy az  azzal  való kereskedés.  Ez a  változat  az  előző



változat elkövetési magatartásainak egy vagy több fordulatát is szükségképpen magába

foglalja.

Kínálás:  kábítószert  kínál,  aki  mást  kábítószer  átvételére  eredménytelenül  felhív,  a

kínáló tettesnél  ténylegesen meglévő kábítószer  megszerzésére,  átvételére.  A kínálás

irányulhat visszterhes megszerzésre vagy ingyenes fogyasztásra. Amennyiben a felhívás

eredményes, a felhívott személy a megszerzést,  a kínáló pedig a kábítószer átadását,

forgalomba hozatalát vagy az azzal való kereskedést valósítja meg.

Mivel  a  kínálás  lényegében  egy felhívásban  megnyilvánuló  ajánlattétel,  elhatárolási

probléma merülhet fel az elkövetési magatartást megvalósító kínálás és a Btk.282.§ (7)

bekezdése szerinti kábítószerrel visszaélésre felhívással  és egyéb szóbeli  előkészületi

magatartásokkal  megvalósított  előkészülete,  valamint  a  Btk.282.§  (9)  bekezdés  b)

pontja szerinti kábítószer fogyasztásra nagy nyilvánosság előtti felhívás bűntette között.

Az az álláspont tartható helyesnek, hogy a kínálás csak az elkövető által tartott (birtokolt

vagy ténylegesen  rendelkezésre  álló)  kábítószer  megszerzésére,  átvételére  vonatkozó

kínálás esetében állapítható meg, míg ha az elkövető csak a jövőbeni magatartásából

származó kábítószert kínál felhívással: a felhívással ajánlkozást valósít meg, illetve ha a

felhívásával a felhívott szándékát is kialakítja: közös elkövetésben állapodnak meg. A

más  személy felhívására  a  jövőben  történő  megszerzés  és  átadás  ígérete  ugyancsak

ajánlkozást vagy vállalkozást és nem kínálást valósít meg.

A  kábítószer  fogyasztója  részére  az  elkövető  által  ténylegesen  tartott  kábítószer

fogyasztás  céljából  való  átvételére  vonatkozó  felhívás  (függetlenül  attól,  hogy

ellenszolgáltatásért, ingyenesen, szívességből vagy a hozzászoktatás céljából történik)

kínálást valósít meg, míg a fogyasztásra felhívással megvalósuló Btk.282.§ (9) bekezdés

b)  pontja  szerinti  bűntett  akkor  állapítható  meg,  ha  a  fogyasztásra  felhívás  nagy

nyilvánosság előtt  nem konkrét,  hanem egyedileg meg nem határozott  személyekhez

általánosságban történik.

Átadás: ha a kínálás nyomán a címzett átveszi a kábítószert, az azt juttató személy ezzel

a kábítószert átad elkövetési magatartását valósítja meg. A kábítószer átadása a birtokba

adást, a megszerzés a birtokba vételt jelenti. Kábítószer átadásának akkor minősül az

elkövetési magatartás, ha egy, konkrétan meghatározott személy részére történik. Aki

több személynek juttat  kábítószert,  az nem átadást,  hanem forgalomba hozatalt  vagy

azzal való kereskedést hajt végre. Szubjektív oldalon feltétel, hogy az elkövető szándéka

a magatartásnak folyamatosságát, gyakoriságát még eshetőlegesen sem foghatja át, ezért

cselekménye alkalmi jellegű.



Forgalomba hozatal: kábítószert forgalomba hoz, aki azt akár ellenérték fejében, akár

ingyenesen több személy részére (esetleg meghatározhatatlan számú személyek részére)

juttatja. Szubjektív oldalon az elkövető akár egyenes, akár eshetőleges szándéka átfogja

a magatartás gyakoriságát, folyamatosságát. A forgalomba hozatal úgy is megvalósulhat,

hogy az elkövető csak egy személlyel áll kapcsolatban (neki adja át a kábítószert), de

nem kizárólag azzal  a szándékkal, hogy az azt megszerző maga fogyassza el, hanem

avégett,  hogy másnak,  másoknak  továbbadja.  Az  elkövető  e  szándékáról  az  átadott

kábítószer mennyiségéből is lehet következtetni.

Kereskedés:  kábítószerrel  kereskedik,  aki  haszonszerzésre  törekedve  közreműködik

kábítószer forgalmazásában. A kereskedés tágabb körű, mint a kábítószer forgalomba

hozatala, magában foglal minden tevékenységet, mely elősegíti a kábítószer eljuttatását

a viszonteladóhoz, illetve a fogyasztóhoz (csomagolás, tárolás, szállítás, elosztás).

A  kereskedésre  jellemző  ismérv,  hogy  az  elkövető  a  magatartását  haszonszerzésre

törekedve  valósítja  meg,  szubjektív  oldalon  a  haszonszerzést  az  egyenes  szándéka

átfogja.  Ez  azonban  nem  azonos  az  üzletszerűség  fogalmával,  mivel  a  rendszeres

haszonszerzésre  törekvés  nem  szükséges  feltétel,  bár  a  kereskedés  gyakorlatilag

megvalósuló eseteit egyben üzletszerűen követik el.

Fontos, hogy a kereskedés mindig tettesi magatartás, az olyan esetekben is, amikor az

más  elkövetési  magatartási  fordulatokhoz  látszólag  felbújtói  vagy bűnsegédi  alakkal

kapcsolódik.

3. Kábítószerrel visszaélés elkövetési magatartásának különös formáját valósítják meg a

bűnsegédi-bűnpártolói, illetve az előkészület sui generis tényállásként megfogalmazott

változatai. 

A  bűnsegédi-bűnpártolói  változat:  a  Btk.282.§  (6)  bekezdése  szerint  az  (1)-(5)

bekezdés  szerint  büntetendő,  aki  a  kábítószerrel  visszaélés  elkövetéséhez  anyagi

eszközöket  szolgáltat.  Ez  a  tényállás  csakis  a  nem  kábítószerfüggő  személlyel

kapcsolatos, de annak valamennyi elkövetési magatartási fordulatára és azok minősített

eseteire is vonatkozik,  és nem alkalmazható a kábítószerfüggő személy Btk.282/A. §

(1)-(5) bekezdés alapján értékelhető cselekményre, de annak bűnsegédi bűnrészessége

lehet.

A tényállás a kábítószerrel visszaélést elkövető termesztéssel, előállítással megvalósuló

cselekménye  esetében  legalább  a  kísérleti,  illetőleg  a  befejezett  stádiumban  lévő

cselekményéhez kapcsolódhat (akár a megismétlődő cselekményfolyamat során is), mert



amennyiben ezek még maguk is csak előkészületi szakaszban vannak, a cselekmény a

Btk.283/A.§-a szerinti kábítószer készítésének elősegítése körében bírálható el.

Az egyéb elkövetési magatartási  fordulatokhoz történő anyagi eszközök szolgáltatása

esetén  azonban tényállásszerű  e  sui  generis  cselekmény akkor  is,  ha  a kábítószerrel

visszaélés még csak előkészületi stádiumban van.

Az anyagi eszköz bármilyen értékkel bíró dolog vagy eszköz lehet. Közömbös az, hogy

az anyagi eszközök szolgáltatása ingyenesen, vagy ellenszolgáltatásért történik, de az

üzletszerű elkövetés e fordulat  esetében is  minősítő  körülmény. Az anyagi eszközök

szolgáltatása csak akkor illeszkedik e változatba, ha a cselekmény nem értékelhető a

társtettességben megvalósuló magatartás részeként.

Megjegyezhető,  hogy  kábítószerrel  visszaélés  bűnsegédi  bűnrészessége

(termesztés/előállítás kivételével) csak a bűnsegély úgynevezett pszichikai változataival,

illetőleg a fizikai változat olyan eseteivel valósítható meg, amely nem minősülhet anyagi

eszköz szolgáltatásának. Ha a cselekmény a kábítószerrel visszaéléshez viszonyítva már

járulékos, utólagos jelleggel kapcsolódó magatartás: a Btk.303.§-a szerinti pénzmosás

valósulhat meg.

A sui generis előkészületi változat a nagy nyilvánosság előtt kábítószer fogyasztásra

felhívás, amelyet a törvény szubszidiárius tényállásként határoz meg.

Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a fogyasztásra felhívás a korábban tárgyaltaknak

megfelelően  a  kábítószer  kínálásának  minősíthető  (tekintet  nélkül  arra,  hogy  a

kábítószertől nem függő-vagy függő személy kínálja nem kábítószerfüggő-vagy függő

személynek),  kínálásként  tényállásszerű  magatartást  valósít  meg.  Önmagában  a

fogyasztásra felhívás pedig büntetendő előkészületként a nem kábítószerfüggő elkövető

esetében sem tényállásszerű.

A siu generis változat tehát csak nagy nyilvánosság előtt a kábítószer fogyasztásának

nem konkrét  személyhez,  hanem a személyekhez  általánosságban intézett  felhívással

valósul meg. A nagy nyilvánosság fogalmát a Btk.137.§ 12. pontja tartalmazza: nagy

nyilvánosságon  a  bűncselekménynek  sajtó,  egyéb  tömegtájékoztatási  eszköz  vagy

sokszorosítás útján elkövetését is érteni kell.

Mindkét  sui  generis  változattal  kapcsolatban  kiemelhető,  hogy  azok  a  befejezett

bűncselekményi  tényállásnak  megfelelően  viselkednek,  tehát  azokkal  kapcsolatban

elvileg kísérlet, valamint felbújtói és bűnsegédi bűnrészesség megvalósulhat.

4. A kábítószerrel  visszaélés önálló változatait  valósítja meg a nem kábítószerfüggő,



illetve a kábítószerfüggő személy  kábítószer fogyasztása (Btk.282.§ (9) bekezdés a)

pont, 282/A.§ (5) bekezdés a) pont).

Az elkövetési magatartás a kábítószer kóros élvezet céljából a szervezetbe juttatásával

valósul  meg.  Közömbös  az,  hogy a nem kábítószerfüggő csupán ki  akarja  próbálni,

illetve hogy a kábítószerfüggő pusztán a kóros élvezetet akarja elérni, vagy ezzel egyben

a kábítószer-függőség hiánytünetei kapcsán jelentkező fizikális rosszullétét is el akarja

hárítani.

A kábítószer fogyasztása önálló elkövetési magatartást valósít meg, bár a termesztés-

előállítás-megszerzés-tartás  elkövetési  magatartási  fordulatokra  figyelemmel  ennek

önálló megvalósulása csak elvileg képzelhető el. Ezért a fogyasztás önálló elkövetési

magatartásként  megvalósulásának  gyakorlati  jelentősége  nincs.  Mindemellett  a  nem

kábítószerfüggő  által  elkövetett  cselekmény  szubszidiárius:  kétéves  büntetési  tételű

cselekmény,  és  a  fogyasztást  magába  foglaló  valamennyi  elkövetési  fordulat  ennél

súlyosabb bűncselekményt valósít meg.

A bűncselekmény elkövetője tettesként  bárki lehet, de a törvény megkülönböztetést
tartalmaz aszerint, hogy kábítószerfüggő vagy nem kábítószerfüggő személy hajtja végre
a  cselekményt.  A  kábítószer-függőség  megállapítása  az  1998/LXXXVII.  törvény
miniszteri indokolása szerint orvosszakértői feladat.

Társtetteségben megvalósuló elkövetés esetén utalni kell arra, hogy a szándékegységben

lévő  tettestársaknak  nem  kell  szükségképpen  ugyanazt  a  magatartási  fordulatot

megvalósítani, társtettesek azok is, akik közös elkövetési szándékkal a tényállás más-

más fordulatát valósítják meg.

A felbujtói bűnrészesség megvalósulása elvileg minden elkövetési magatartás kapcsán

lehetséges, de a felbujtásnak a magatartások részben egymást átfedő, részben egymásból

következő  fordulatai  következtében  a  joggyakorlatban  nincs  jelentősége,  mivel  az

elkövető  felbujtóként  minősülő  egyik  cselekménye  mellett  rendszerint  tettesként

minősülő másik magatartási fordulatot is  megvalósít.  Amennyiben a felbujtó további

magatartásával  tettesi  cselekményt  nem  valósít  meg,  a  BTK.21.§  (1)  bekezdésének

általános  szabálya  szerint  a  felbujtói  felelősség  a  felbujtó  személyi  minőségétől

függetlenül kapcsolódik a BTK.282./A § tettesi eseteinek büntetési tételeihez.

A  bűnsegédi  bűnrészesség vizsgálatánál  szintén  figyelembe  kell  venni,  hogy  a

segítségnyújtó magatartást nem követi-e egy másik fordulat szerinti tettesi cselekmény.

A tettesi és a bűnsegédi magatartás elhatárolása szempontjából figyelembe kell venni,



hogy a tettesi magatartások megfogalmazása szempontjából figyelembe kell venni, hogy

a  tettesi  magatartások  megfogalmazása  nyitott  jellegű,  magába  foglalja  mindazt  a

tevékenységet, amely a magatartási implicit következményéhez vezet.

A  nem  kábítószerfüggő  személy  Btk.  282.  §-a  szerinti  cselekményéhez  anyagi

eszközöket szolgáltató személy bűnsegédi tevékenysége a korábban tárgyaltak szerint

sui  generis  bűncselekmény. Ezért  a bűnsegédi  bűnrészesség ezen kívüli  fizikai  vagy

pszichikai  segítségnyújtással  valósulhat  meg.  Kivételt  képez  a  kábítószer

termesztéséhez, illetve előállításához vagyoni értékű gazdasági, műszaki vagy szervezeti

ismeretek  rendelkezésre  bocsátásával  való  segítségnyújtás,  amely  e  vonatkozásban

ugyancsak sui generis bűncselekmény.

A kábítószert használó személy büntetőjogi felelősségének alakulásával foglalkozik a

Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának 155. számú állásfoglalása. E szerint:

1. A kábítószerek és kábító hatású anyagok fogyasztásából eredő bódult állapotok olyan,
a szokványos részegséghez hasonló állapotok, amelyek a Btk. 25. §-a értelmében nem
zárják ki, illetve nem korlátozzák az elkövető büntetőjogi felelősségét.

2. A kábítószer sajátos hatása, az ún. kábítószer-függőség csak akkor vezethet az
elkövető  beszámítási  képességének  a  korlátozására  vagy kizárására  (Btk.  24.  §),  ha
betegség szintjét elérő személyiségzavart, illetve elmebetegséget vagy szellemi leépülést
okoz.
3.  A  kábítószerhez  való  hozzájutás  hiányában  jelentkező  megvonásos  tünetek,
amennyiben elérik az elmebetegség szintjét, kizárhatják vagy korlátozhatják az elkövető
beszámítási képességét.

A  különféle  kábítószerek  és  kábító  hatású  anyagok,  biológiai  értelemben  véve,
tudatzavart okoznak. Ennek a tudatzavarnak a jellege és foka nagymértékben függ a szer
milyenségétől,  mennyiségétől,  de  még  ugyanazon  szer  és  személy  esetében  is  -
különböző  időpontokban  -  igen  eltérően  nyilvánulhat  meg.  Nincs  tehát  szokványos,
kábítószertől való bódult állapot, hanem különböző bódult állapotok vannak, amelyek
formája és mélysége igen változatos lehet, és sokkal inkább eltérnek egymástól, mint a
szeszes  ital  fogyasztásából  eredő  szokványos  részegségi  állapotok.  Közös  vonásuk
azonban,  hogy nem  tekinthetők  a  kóros  részegséghez  hasonló  kivételes  állapotnak,
hanem jellegüknél fogva - a szokványos részegséggel azonos elbírálás alá esnek.
A  kábítószerek  vagy  kábító  hatású  anyagok  ismétlődő  fogyasztásának  hatására  a
kábítószer-fogyasztóknál  kábítószer-függőség alakulhat  ki.  Ez  a  fizikai  és  pszichikai



függőség azonban, mindenekelőtt a kábítószer utáni vágy, az ún. kábítószeréhség mint a
függőség  egyik  tünete,  általában  nem  tekinthető  az  elmeműködés  olyan  kóros
állapotának,  amely  korlátozza  az  elkövetőt  a  cselekmény  következményeinek
felismerésében vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék. Ha tehát a
kábítószer-függőségben szenvedő személy ezzel összefüggésben bűncselekményt követ
el (pl. lopást, magánokirat-hamisítást stb.), a Btk. 24. §-ának a büntetőjogi felelősséget
kizáró vagy korlátozó rendelkezései nem alkalmazhatók a javára.
Más a helyzet, ha a kábítószer-függőség már betegség szintű személyiségzavart okoz.
Az  ilyen  személyiségzavar  korlátozhatja  vagy  kizárhatja  az  elkövető  beszámítási
képességét, és erre tekintettel a Btk. 24. §-ának (1), illetve (2) bekezdése alkalmazható a
javára.

Ugyancsak  korlátozhatja  vagy  kizárhatja  az  elkövető  beszámítási  képességét  a

kábítószer-fogyasztás folytán kialakuló elmebetegség vagy szellemi leépülés.

A kábítószerhez való hozzájutás hiányában a fizikai és pszichikai függőségben szenvedő
személynél  ún.  megvonási  tünetek  jelentkezhetnek.  Ezek  elérhetik  az  elmebetegség
szintjét, s ez esetben a Btk. 24. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
alkalmazására  vezethetnek,  azaz  kizárhatják  vagy  korlátozhatják  az  elkövető
beszámítási  képességét  arra  a  bűncselekményre  nézve,  amelyet  ilyen  állapotával
összefüggésben követett el.

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. Az elkövető tudatának át kell fogni,
hogy az elkövetés tárgyát képező anyag kábítószer, ami azt jelenti, hogy tudnia kell azt,
hogy olyan szerről van szó, ami kábító hatású és kóros élvezetre alkalmas, továbbá ilyen
értelemben  a  magatartás  jogellenességét  is.  Nem  kell  azonban  tudomással  lennie  a
pontos igazgatási szabályokkal.
Azokban az esetekben, amikor a törvény minősített tényállási elemként meghatározza a
személy életkorát, kábítószerfüggő minőségét, az elkövetés helyét illetve a kábítószer
mennyiségét, a szándékosság körében a tudatnak ezeket az elemeket is át kell fognia.
A tévedést  a  Btk.  27.  §-a  szerinti  általános  szabályok szerint  kell  elbírálni,  viszont
amennyiben a minősítő körülményekben való tévedést gondatlanság okozta, a tévedés
csak a minősített esetért való felelősség megállapítását zárja ki.
A  cselekmény  célzatának  az  üzletszerűség,  és  a  kábítószerfüggő  elkövető  saját
fogyasztásra  termesztés,  előállítás,  megszerzés,  tartás,  illetve  a  18.  életévet  betöltött
személynek fogyasztás  céljára átadás  eseteiben van szerepe,  egyébként a  célzat  és a
motívum a tényállás szempontjából közömbös, csakis a büntetéskiszabási szempontból
bír jelentőséggel.

A törvény a minősített esetek körét eltérően határozza meg a kábítószerfüggő és a nem



kábítószerfüggő elkövető személy vonatkozásában.
I. A nem kábítószerfüggő tettes vonatkozásában a törvény megkülönböztet
aszerint,  hogy  előállító-szállító  jellegű  vagy  forgalmazási  jellegű  magatartáshoz
kapcsolódik-e a minősítő körülmény.
Minősített eset, ha az elkövető a cselekményt:
a. üzletszerűen
b. fegyveresen
c. hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként követi el,
d. 18. életévét betöltött személy 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával

követi el, illetve, ha az elkövetés folytán ilyen személy jut kábítószerhez,
e. nem  kábítószerfüggő  személy  a  cselekményt  kábítószerfüggő  személy

felhasználásával követi el.

A  Btk.  137.  §  (9)  bekezdése  szerint  üzletszerűen  követi  el  a  bűncselekményt,  aki

hasonló  jellegű  bűncselekmények  elkövetése  révén  rendszeres  haszonszerzésre

törekszik. Ez a minősítő körülmény leggyakrabban a kábítószerrel kereskedés elkövetési

magatartásához kapcsolódik. Az alapeset és a minősített eset elhatározása azon alapul,

hogy  az  üzletszerűség  akkor  állapítható  meg,  ha  az  elkövető  „rendszeres”

haszonszerzésre  törekszik.  A kábítószerrel  kereskedés  folyamatos  jellegű magatartás,

ezért  az  üzletszerűség  mint  minősítő  körülmény  megállapítása  esetén  nem  létesül

bűnhalmazat.

A Btk.  értelmező  rendelkezései  szerint  fegyveresen követi  el  a bűncselekményt,  aki
lőfegyvert vagy robbanóanyagot tart magánál (Btk. 137. § (4) bekezdés).
A  hivatalos  vagy közfeladatot  ellátó  elkövetésének  minősített  esetként  értékelését  a
Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Tiltott  Forgalmazása Elleni  ENSZ Egyezmény
szabályainak átvétele indokolta.
A Btk. értelmező rendelkezései szerint:

1. hivatalos személy:

a) az országgyűlési képviselő;

b) a köztársasági elnök;

c) a miniszterelnök;

d) a Kormány tagja, a politikai államtitkár;

e) az alkotmánybíró, a bíró, az ügyész;

f)  az állampolgári és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, az

állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosa  és  általános  helyettese,  valamint  a  külön

biztosok;



g) a helyi önkormányzati testületek tagja;

h) a közjegyző;

i) az önálló bírósági végrehajtó;

j)  alkotmánybíróságnál,  bíróságnál,  ügyészségnél,  államigazgatási  szervnél,

önkormányzati  igazgatási  szervnél,  az  Állami  Számvevőszéknél,  a  Köztársaság

Elnökének  Hivatalánál,  az  Országgyűlés  Hivatalánál  szolgálatot  teljesítő  személy,

akinek a tevékenysége a szerv rendeltetésszerű működéséhez tartozik;

k)  jogszabály alapján  közhatalmi,  államigazgatási  feladatokkal  megbízott  szervnél,

testületnél az a személy, aki közhatalmi, államigazgatási feladatot lát el,

2. közfeladatot ellátó személy:

a)  a postai szolgáltató végrehajtó vagy biztonsági szolgálatot ellátó alkalmazottja, a

közforgalmú tömegközlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtó

vagy  biztonsági  szolgálatot  ellátó  személy,  továbbá  a  közúti  személyszállítási

szolgáltatást végző más személy,

b) a biztonsági feladatot teljesítő katona,

c)  a  polgári  védelmi  szervezetbe  beosztott  és  polgári  védelmi  szolgálatot  teljesítő

személy,

d) a mentőszolgálat tagja,

e) a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő vagy a jogi képviselő,

f)  az  egészségügyről  szóló  törvényben  meghatározott  esetben  az  egészségügyi

dolgozó,  valamint  az  egészségügyi  szolgáltatóval  munkavégzésre  irányuló

jogviszonyban álló más személy,

g) a közoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus,

h)  az állami,  önkormányzati,  önkéntes  és  létesítményi tűzoltóság tűzoltói  feladatot

ellátó tagja.

A  d)  minősített  eset,  a  18.  életévet  be  nem  töltött  személy  minősítő  körülmény

törvénybe kerülését  a  fiatalkorú  illetve  a  gyermekkorú  személy fokozott  büntetőjogi

védelme indokolta.

Csak a  Btk.  282.  §  (2)  bekezdésében meghatározott  forgalmazási  jellegű elkövetési

magatartásokhoz  kapcsolódó  minősített  eset  valósul  meg  az  elkövetés  helyére

tekintettel,  ha  a  tettes  a  bűncselekményt  oktatási,  nevelési,  gyermekjóléti  és

gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épületek területén, annak

körzetében,  a  fegyveres  erők  vagy  a  büntetés-végrehajtási  szervezet  objektumaiban

követi  el.  A terület  lehet  maga az  épület,  a hozzá  tartozó  bekerített  hely.  Az ilyen



intézmények  körzetéhez  tartozó  területet  a  hétköznapi  életszemlélet  szerint  kell

értelmezni.

Súlyosabban minősített eset, ha a bűncselekményt

a. jelentős mennyiségű kábítószerre

b. bűnszervezet tagjaként vagy megbízásából követik el.

A  Btk.  értelmező  rendelkezései  szerint  bűnszervezet:  bűncselekmények  rendszeres

elkövetése  révén  haszonszerzés  végett  létrejött  olyan  bűnszövetség,  amely

feladatmegosztáson, alá-fölérendeltségi rendszeren és személyi kapcsolatokon nyugvó

szerepvállaláson alapul.

A  bűnszervezet  fogalma  alapvető  jelentőségű  az  ilyen  bűncselekmények
bizonyíthatóságának  szempontjából.  A  törvény  fenntartva  a  jelenlegi  konstrukciót,
amely a bűnszervezetet a bűnszövetségre visszavezetve definiálja, további ismérveket
határoz  meg  támpontként.  A  törvény  alapján  a  bűnszervezetnek  egyfelől  külsőleg
felismerhető  tulajdonsága  az,  hogy  bűncselekmények  rendszeres  elkövetése  révén
haszonszerzés  végett  jött  létre.  Másfelől  a  bűnszervezet  belső tulajdonsága az,  hogy
feladatmegosztáson, alá-fölérendeltségi rendszeren és személyi kapcsolatokon nyugvó
szerepvállaláson alapul.

A bűnszervezet törvény szerinti fogalma hangsúlyt helyez arra a körülményre, amely a

magatartás szervezeti  keretben való kifejtése iránti  igényt mutatja,  és ebből adódóan

minőségileg más, mint pusztán egyének együttcselekvése. Másrészt a törvény szerinti

fogalomban megjelenik a személyi kapcsolatok szerepe, illetve a bűnszervezetben való

léttel szükségképpen együttjáró (akár absztrakt) személyi szerepvállalás jelentősége.

Enyhébben  minősülő (privilegizált)  eset,  ha  a  kábítószerrel  visszaélést  csekély

mennyiségre követik el.

A csekély, illetve a jelentős mennyiségű kábítószer fogalmát a Btké. 23.§-a határozza

meg. E szerint:

A kábítószer csekély és jelentős mennyiségének fogalma

23. § (1) A Btk. 282. §-ában és 282/A. §-ában szereplő "előállít, megszerez, tart, az

országba behoz, onnan kivisz,  az ország területén átvisz" és "kínál, átad, forgalomba

hoz, vagy azzal kereskedik" elkövetési magatartások szempontjából a kábítószer csekély

mennyiségű, ha

a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma

LSD esetén 0,001 gramm,



heroin esetén 0,6 gramm,

amfetamin metamfetamin esetén 0,5 gramm,

MDA,  MDMA,  N-etil-MDA  (MDE),  MBDB,  1-PEA  és  N-metil-1-PEA  esetén  1

gramm,

metadon esetén 1 gramm,

morfin esetén 0,9 gramm,

kokain esetén 2 gramm,

ketamin esetén 1 gramm,

kodein esetén 1 gramm,

dihidrokodein esetén 0,8 gramm,

petidin esetén 1 gramm

mennyiséget nem haladja meg,

b)  tetrahidro-kannabinol  (THC)  esetén  a  tiszta  hatóanyag-tartalom  az  1  gramm

mennyiséget nem haladja meg.

(2) A Btk. 282. §-ában és 282/A. §-ában szereplő "termeszt, megszerez, tart, az
országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz," és "kínál, átad, forgalomba
hoz, vagy azzal kereskedik" elkövetési magatartások szempontjából a kábítószer csekély
mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt.

(3)  A  Btk.  282.  §-ának  és  282/A.  §-ának  alkalmazása  szempontjából  az  (1)-(2)

bekezdés  szerinti  kábítószer  jelentős  mennyiségű,  ha  az  adott  kábítószerre

meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros mértékét meghaladja.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben nem szereplő kábítószer esetén a kábítószer akkor
csekély  mennyiségű,  ha  tiszta  hatóanyag-tartalmának  élettani  hatása  legfeljebb  0,9
gramm morfinbázis élettani hatásával megegyező.

(5) Az (1)-(2) bekezdésben nem szereplő kábítószer esetén a kábítószer akkor jelentős

mennyiségű,  ha  tiszta  hatóanyag-tartalmának élettani  hatása  18  grammot  meghaladó

morfinbázis élettani hatásával megegyező.

A  kábítószerfüggő  tettes  vonatkozásában  ugyancsak  megkülönböztetést  tartalmaz  a

törvény  aszerint,  hogy  a  minősítő  körülmény  az  elkövető  előállító-szállító,  vagy

forgalmazási jellegű cselekményéhez kapcsolódik-e.

A törvény minősítő körülményként határozza meg az üzletszerű elkövetést, súlyosabban

minősített esetként a jelentős mennyiségű kábítószerre történő elkövetést.

Privilegizált  eset  valósul  meg,  ha  a  kábítószerfüggő  kábítószert  fogyaszt,  vagy  ha

kábítószert  saját  fogyasztás  céljára  tart.  A saját  fogyasztás  céljára  tartás  esetében  a



törvény nem határozza meg a kábítószer mennyiségét, vagyis a privilegizált esetet a Btk.

282/A.§ (1) bekezdése szerinti  alapesettől  és a 282/A.§ (3)-(4) bekezdés I. fordulata

szerinti minősített esettől a cselekmény célzata határolja el. Ha az elkövető a kábítószert

üzletszerűen, de kábítószerfüggő személy lévén egyben saját fogyasztásra is tartja, az

enyhébb minősítés nem alkalmazható, és a bűncselekmény egyéb fordulatai, valamint a

Btk.  282/A.§  (5)  bekezdés  b)  és  c)  pontja  szerinti  esete  gyakorlatilag  a  csekély

mennyiséget meghaladó mennyiségű kábítószerre vonatkozó tartás esetén is kizárhatja

az enyhébb minősítés lehetőségét.

Szintén enyhébben minősülő eset, ha a kábítószerfüggő csekély mennyiségű kábítószert

18. életévét betöltött személynek fogyasztás céljából kínál vagy átad. A 18. életévét még

be nem töltött személynek akár fogyasztás, akár nem fogyasztás céljából történő kínálás

vagy átadás, illetőleg a 18. életévét már betöltött személynek nem fogyasztás céljából

történő kínálás vagy átadás az alapeset, vagy ennek minősített esetei szerint minősül. A

fogyasztás  céljára  kínálás  vagy  juttatás  tipikusan  ingyenes,  de  történhet

ellenszolgáltatásért  is,  azonban  nem  lehet  forgalomba  hozatalt  vagy  kereskedést

megvalósító cselekmény.

Az  elhatárolási  kérdésekkel  kapcsolatban  a  joggyakorlatban  jelentős  súllyal  bíró

eldöntendő kérdéssé válhat, hogy miként kell minősíteni a cselekményt, ha az elkövető a

cselekménysorozatát még mint nem kábítószerfüggő kezdi meg, melynek során - maga

is kóros élvezőként – kábítószerfüggővé válik, és cselekményét ekként folytatja. Ezzel

kapcsolatban  helyesnek  tartható  az  az  álláspont,  hogy  ha  az  elkövető  még  a  nem

kábítószerfüggőség  állapotában  nem  valósít  meg  olyan  minősített  esetet,  melyet  a

törvény csakis a nem kábítószerfüggő Btk. 282.§-ában meghatározott  cselekményével

kapcsolatban  állapít  meg,  a  később  kábítószerfüggővé  vált  elkövető  egész

cselekménysorozatát  a Btk. 282/A.§, illetve annak minősített  eseteként kell elbírálni,

ellenkező esetben az egész cselekménysorozat a Btk. 282.§ alapján bírálandó el.

Az egység, illetve halmazati kérdések körében természetes egység valósul meg, ha az

elkövető  ugyanarra  vagy  más  kábítószerre  az  elkövetési  magatartás  több  fordulatát

valósítja  meg.  Különböző  kábítószer-mennyiségek  vonatkozásában  az  elkövetési

magatartás többszöri megvalósítása esetén a cselekmény ugyancsak természetes egység.

Ilyen esetben a mennyiség megállapítása szempontjából az elkövetési magatartásokkal

érintett kábítószerek mennyiségét össze kell vonni.

Bűnhalmazat valósul meg, ha a kábítószer megszerzése vagyon elleni bűncselekménnyel



történik. Az érték megállapítása nem vet fel jogalkalmazási problémát, ha a kábítószer

egyben gyógyszer. Más a helyzet, ha legálisan forgalomképtelen kábítószerről van szó,

melynek  illegális  kábítószer-piaci  értékét  nyilvánvalóan  nem  lehet  elismerni.  Ilyen

esetekben  az  érték  megállapítása  a  hatóság  mérlegelési  jogkörébe  tartozik,  mellyel

kapcsolatban gyógyszergyártót,  egészségügyi hatóságot  kereshet  meg, szakértőt  vehet

igénybe.

Ugyancsak  halmazat  állapítható  meg,  ha  a  kábítószer  jogtalan  megszerzése

magánokirat-hamisítással (hamisított orvosi vények) történik.

A büntetlenség feltételei:

A törvény az orvostudomány, a bűnüldözési  gyakorlaton alapuló szociálkriminológia

tapasztalatai  alapján  elterelési  lehetőséget  biztosít  a  kábítószer-függőség  állapotába

eljutott  kábítószer-fogyasztó  részére,  aki  a  cselekményét  saját  fogyasztása  céljából

valósítja  meg.  A  bűnüldözési  tapasztalatok  szerint  a  kábítószerfüggő  személyek  a

kialakult függőség és az ezzel kapcsolatos személyiségtorzulás, erkölcsi leépülés folytán

gyakran  követnek  el  a  kábítószer  fogyasztásával  összefüggő  kisebb  tárgyi  súlyú

bűncselekményeket, közvetlen a kábítószer,  illetve annak megvásárlásához szükséges

pénzmegszerzése, a kábítószerrel visszaélés leplezése érdekében, vagy a kábítószertől

bódult  állapotban.  Ilyen  esetben  nagyobb  társadalmi  érdek  fűződik  a  kábítószer-

függőséget gyógyító kezeléshez, mint a csekély súlyú bűncselekmény miatt kiszabható

büntetéshez, mivel a büntetési célok megvalósítása érdekében az elkövető gyógyítása

hatásosabb eszköz, mint megbüntetése.

Ezért  a  Btk.  282/A.§  (6)  bekezdése  értelmében  nem  büntethető  a  kábítószerfüggő

személy,

- aki  kábítószert  fogyaszt,  saját  fogyasztás  céljából  kábítószert  tart,  csekély

mennyiségű kábítószert előállít, termeszt, illetőleg megszerez, vagy

- ha  a  kábítószer-fogyasztással  összefüggő  kétévi  szabadságvesztésnél  nem

súlyosabban büntetendő bűncselekmény követ el.

Mindkét esetben a büntethetőség megszűnésének konjuktív feltétele, hogy az elkövető

az  elsőfokú  ítélet  meghozataláig  okirattal  igazolja,  hogy  legalább  hat-hónapig

folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben részesült.

Az okiratot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vagy gyógyintézetek

adhatják ki. A törvény a gyógyító kezelés eredményességének igazolását nem kívánja

meg.



A büntethetőséget megszüntető ok a nem kábítószerfüggő személyre nem vonatkozik, és

a kábítószerfüggő személynek a fentieken kívüli egyéb elkövetési magatartása (behoz,

kivisz, átvisz, átad, forgalomba hoz, kereskedik) esetében sem érvényesíthető. Ezekben

az esetekben a függőséget gyógyító kezelés csak enyhítő körülményként értékelhető.



A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi szabályozásának hatásossága

Az 1999. március 1-jén hatályba lépett módosítás hatásvizsgálatára 2002-ben került sor,

melyet az Ifjúsági és Sportminisztérium felkérésére az Országos Kriminológiai Intézet

végzett.

A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy

- jogszabály alkalmazásával elérhető e a kívánt társadalmi cél,

- mennyire sikeres a jogszabály-módosítás,

- a jogszabály alkalmazása milyen közvetett hatásokat indukál,

- a jogszabályi környezet változása képes e megelőzni, feloldani a konfliktusokat.

A  vizsgálat  országos  hatáskörű  volt  és  az  ismertté  vált  kábítószeres

bűncselekményekben  lefolytatott  eljárások  összehasonlítását  célozta  a  módosítást

megelőző  és  azt  követő  időszakban,  rendőrségi-ügyészségi  iratok  és  érintett

szakemberekkel készített interjúk feldolgozásán alapult.

A teljesség igénye nélkül a feltárt hiányosságok:

- a  törvénymódosítás  olyan  követelményeket  támasztott  a  jogalkalmazás

rendszerének, melynek nehezen tudott eleget tenni, 

- hasonló magatartásokat különböző jogalkalmazók eltérően minősítettek,

- alkalmi fogyasztók értelmetlen kriminalizálása,

- kapcsolat hiánya a jogalkalmazó szerv és a kezelőintézmény között,

- az egyes elkövetési magatartásokhoz rendelt magas büntetési tételek az elkövető

személyi  körülményeinek  figyelembe  vételét  kevéssé  engedik,

túlkriminalizálják a jelenséget.

A 2003. évi II. törvény jelentős mértékben módosította a BTK. szabályait, átrendezte a

visszaélés kábítószerrel bűncselekmény törvényi tényállását.

A  korábbi  szabályok  eltérő  jogalkalmazási  problémáira  figyelemmel  a  törvény

megfogalmazásai sokkal pontosabbak, részmagatartásokat differenciáltan szankcionál a

jogalkotó.

Az  elterelés  lehetőségének  nagyobb  teret  engedése  megfelel  azon  szemléletbeli

változásnak,  mely  szerint  a  tiltáson  alapuló,  szankcionáló,  megtorló  visszaszorítás

helyett  egyre  inkább  a  "meggyőzés",  a  kábítószer-használat  negatív  hatásainak

megismertetésével kívánja visszaszorítani a problémát.

A  magam  részéről  mindenképpen  jónak  tartom  a  jogalkotás  korábban  említett



szemléletmódbeli  változását a kábítószer probléma kezelésével  kapcsolatban, és csak

reménykedni  tudok  abban,  hogy  a  törvényben  meghatározott  elvek  nem  csak  a

jogalkotás,  hanem az egész  társadalom viszonyulását  fejezik  ki  a bűncselekmény és

elkövetői  vonatkozásában,  illetve  a  szabályokhoz  megfelelő  intézményrendszer  áll

rendelkezésre, vagy képes rövid idő alatt kialakulni.

Mindazonáltal  érdekes  számomra,  hogy egy elkövetési  magatartás  megítélése  pár  év

alatt  olyan  változáson megy át,  hogy az  öt  évtől  tíz  évig  tartó  szabadságvesztéssel

fenyegetett cselekmény a hatályba lépett módosítás következtében elterelési lehetőség

következtében nem büntethető (282. § (3) d), 283. § (1) d) 1.).

Visszaélés kábítószerrel

282. § (1) Aki a hatósági engedély nélkül kábítószert termeszt, előállít, megszerez,

tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, bűntettet követ el,

és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés

a) két  évtől  nyolc  évig  terjedő  szabadságvesztés,  ha  a  bűncselekményt

üzletszerűen  vagy  bűnszövetségben,  illetőleg  kábítószerfüggő  személy

felhasználásával,

b) öt  évtől  tíz  évig  terjedő  szabadságvesztés,  ha  a  bűncselekményt  jelentős

mennyiségű kábítószerre

követik el.

(3) Aki

a) az  (1)  bekezdésben  meghatározott  bűncselekmény  elkövetésére  irányuló

előkészületet követ el, 

b) kábítószer  előállításához  szükséges  anyagot,  berendezést  vagy  felszerelést

készít, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, az országba behoz, onnan

kivisz,  az  ország területén átvisz,  ha  súlyosabb  bűncselekmény nem valósul

meg,

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4)  Az  (1)-(3)  bekezdés  szerint  büntetendő,  aki  az  ott  meghatározott

bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,



b) a (2) bekezdés a) pontja esetén bűntett miatt három évig

terjedő szabadságvesztés.

282/A. § (1) Aki hatósági engedély nélkül kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz,

vagy  azzal  kereskedik,  bűntettet  követ  el,  és  két  évtől  nyolc  évig  terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

a) bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával,

b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva,

c) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet

létesítményében

követik el.

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés,

ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

(4) Aki

a) az  (1)  vagy  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  bűncselekményre  irányuló

előkészületet követ el, bűntett miatt három évig,

b) az  (3)  bekezdésben  meghatározott  bűncselekményre  irányuló  előkészületet

követ el, bűntett miatt öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5)  Az  (1)-(4)  bekezdés  szerint  büntetendő,  aki  az  ott  meghatározott

bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(6) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,

b) a (2) bekezdés estén bűntett miatt öt évig

terjedő szabadságvesztés.

283. § Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, 

a) aki  csekély  mennyiségű  kábítószert  saját  fogyasztásra  termeszt,  előállít,

megszerez vagy tart,

b) aki  csekély  mennyiségű  kábítószert  együttesen  történő  kábítószer-fogyasztás

alkalmával kínál vagy átad,

c) az a tizennyolcadik  életévét  betöltött  személy,  aki  tizennyolcadik  életévét  be

nem  töltött  személy  felhasználásával  csekély  mennyiségű  kábítószert  saját

használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart,

d)



1. az  a  tizennyolcadik  életévét  betöltött,  de  huszonegyedik  életévét  meg  nem

haladott  személy,  aki  tizennyolcadik  életévét  be  nem  töltött  személynek,

illetőleg

2. az  a  huszonegyedik  életévét  meg  nem  haladott  személy,  aki  oktatási,

köznevelési,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi,  közművelődési  feladatok

ellátására rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében

csekély  mennyiségű  kábítószert  együttesen  történő  kábítószer-fogyasztás

alkalmával kínál vagy átad,

e) az a kábítószerfüggő személy, aki

1. jelentős  mennyiséget  el  nem  érő  mennyiségű  kábítószert  saját  használatra

termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország

területén átvisz, illetőleg

2. csekély  mennyiségű  kábítószert  együttesen  történő  kábítószer-fogyasztás

alkalmával kínál vagy átad,

f) az  a  kábítószerfüggő  személy,  aki  az  e)  1.  alpontban  meghatározott

bűncselekménnyel  összefüggésben  -  kétévi  szabadságvesztésnél  nem

súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt követ el,

feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat

hónapig  folyamatos,  kábítószer-függőséget  gyógyító  kezelésben,  kábítószer-

használatot  kezelő  más  ellátásban  részesült,  vagy  megelőző-felvilágosító

szolgáltatáson vett részt.

(2)  Az  (1)  bekezdés  b)  és  d)  pontja,  valamint  e)  pontjának  2.  alpontja  nem

alkalmazható, ha az elkövetővel szemben a cselekmény elkövetését megelőzően két

éven  belül  legalább  egy  alkalommal  kábítószerrel  visszaélés  miatt  indított

büntetőeljárás keretében az elkövető büntetőjogi felelősségét megállapították, vagy

vele szemben a vádemelést elhalasztották.

282/B.  §  (1)  Az  a  tizennyolcadik  életévét  betöltött  személy,  aki  tizennyolcadik

életévét  be  nem  töltött  személy  felhasználásával  hatósági  engedély  nélkül

kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az

ország  területén  átvisz,  bűntettet  követ  el  és  két  évtől  nyolc  évig  terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, 

a) ha a tizennyolcadik  életévét betöltött  személy,  aki  tizennyolcadik  életévét be

nem  töltött  személynek  kábítószert  kínál,  átad,  illetve  ilyen  személy



felhasználásával forgalomba hoz vagy azzal kereskedik,

b) ha  az  elkövető  oktatási,  köznevelési,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi,

közművelődési feladatok ellátására rendelt épületek területén, annak közvetlen

környezetében kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik,

c) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben követik el.

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés,

ha

a) a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre,

b) a  (2)  bekezdés  a)  vagy  b)  pontjában  meghatározott  bűncselekményt

bűnszövetségben,  illetve  hivatalos  vagy  közfeladatot  ellátó  személyként,  e

minőséget felhasználva,

követik el.

(4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére

irányuló  előkészületet  követ  el,  bűntett  miatt  három  évig  terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Az a tizennyolcadik  életévét betöltött személy,  aki tizennyolcadik  életévét be

nem töltött személynek kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetőleg

szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt, vagy ilyen személyt erre rábírni törekszik,

bűntett három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6)  Az  (1)-(5)  bekezdés  szerint  büntetendő,  aki  az  ott  meghatározott

bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(7) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,

b) a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés b) pontja esetén bűntett miatt öt évig

terjedő szabadságvesztés.

282/C.  §  (1)  Az  a  kábítószerfüggő  személy,  aki  a  hatósági  engedély  nélkül

kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az

ország területén átvisz, vétséget követ el,  és két évig terjedő szabadságvesztéssel

büntetendő.

(2) Az a kábítószerfüggő személy, aki a hatósági engedély nélkül kábítószert kínál,

átad,  forgalomba hoz,  vagy azzal  kereskedik,  bűntettet  követ  el,  és  három évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3)  A büntetés  bűntett  miatt az (1)  bekezdés  esetén három évig,  a (2)  bekezdés

esetén  öt  évig  terjedő  szabadságvesztés,  ha  bűncselekményt  üzletszerűen  vagy



bűnszövetségben követik el.

(4) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén öt évig, a (2) bekezdés esetén két

évtől  nyolc  évig  terjedő  szabadságvesztés,  ha  a  bűncselekményt  jelentős

mennyiségű kábítószerre követik el.

(5) Ha a bűncselekményt a kábítószerfüggő személy csekély mennyiségre követi el,

a büntetés vétség miatt

a) az (1) vagy a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű

munka vagy pénzbüntetés,

b) a (3) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy

pénzbüntetés.

283. § Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt,

a) aki  csekély  mennyiségű  kábítószert  saját  fogyasztásra  termeszt,  előállít,

megszerez vagy tart,

b) aki  csekély  mennyiségű  kábítószert  együttesen  történő  kábítószer-fogyasztás

alkalmával kínál vagy átad,

c) az  a  tizennyolcadik  életévét  betöltött  személy,  aki  tizennyolcadik  életévét  be

nem  töltött  személy  felhasználásával  csekély  mennyiségű  kábítószert  saját

használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart,

d)

1. az  a  tizennyolcadik  életévét  betöltött,  de  huszonegyedik  életévét  meg  nem

haladott  személy,  aki  tizennyolcadik  életévét  be  nem  töltött  személynek,

illetőleg

2. az  a  huszonegyedik  életévét  meg  nem  haladott  személy,  aki  oktatási,

köznevelési,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi,  közművelődési  feladatok

ellátására rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében

csekély  mennyiségű  kábítószert  együttesen  történő kábítószer-fogyasztás

alkalmával kínál vagy átad,

e) az a kábítószerfüggő személy, aki

1. jelentős  mennyiséget  el  nem  érő  mennyiségű  kábítószert  saját  használatra

termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország

területén átvisz, illetőleg

2. csekély  mennyiségű  kábítószert  együttesen  történő  kábítószer-fogyasztás

alkalmával kínál vagy átad,

f) az  a  kábítószerfüggő  személy,  aki  az  e)  1.  alpontban  meghatározott



bűncselekménnyel  összefüggésben  -  kétévi  szabadságvesztésnél  nem

súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt követ el,

feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat

hónapig  folyamatos,  kábítószer-függőséget  gyógyító  kezelésben,  kábítószer-

használatot  kezelő  más  ellátásban  részesült,  vagy  megelőző-felvilágosító

szolgáltatáson vett részt.

(2)  Az  (1)  bekezdés  b)  és  d)  pontja,  valamint  e)  pontjának  2.  alpontja  nem

alkalmazható, ha az elkövetővel szemben a cselekmény elkövetését megelőzően két

éven  belül  legalább  egy  alkalommal  kábítószerrel  visszaélés  miatt  indított

büntetőeljárás keretében az elkövető büntetőjogi felelősségét megállapították, vagy

vele szemben a vádemelést elhalasztották.



Nemzeti stratégia születése

A  kábítószer  illegális  használatával  összefüggő  veszélyek  felismerése  vezetett  a

Nemzeti  stratégia  a  kábítószer-probléma  visszaszorítására  című  dokumentum

elkészülésére, mely 2000 decemberében országgyűlési határozat rangjára emelkedett.

A Nemzeti  stratégia általános célja,  hogy a harmadik évezred küszöbén egy szabad,

magabiztos és produktív társadalom tudjon kialakulni, ahol az emberi méltóság, a testi,

lelki és szociális jól-lét, az alkotóképesség kiemelt fontosságú.

A stratégia fő céljai:

- Közösségi  együttműködés  kialakítása,  a  társadalom,  kiemelten  a  helyi

közösségek érzékenyebbé válásával a probléma iránt.

- Megelőzés:  esélyteremtés  a  fiatalok  számára  egy  produktív  életstílus  és  a

drogok visszautasítására való képesség kialakítása.

- Segíteni a kábítószerrel kapcsolatba kerülő és problémákkal küzdő egyéneket és

családokat.

- Kínálatcsökkentés: a hozzájutás lehetőségének csökkentése.

Intézményi keretek:

- Nemzeti  Drogmegelőzési  Intézet,  mely  szakmailag  támogatja  a  stratégia

megvalósulását.

- Kábítószer  Egyeztető  Fórum,  helyi  szinten  képviseltetik  magukat  az  állami,

önkormányzati,  civil  és  egyházi  szervezetek,  információáramlást  biztosít  a

gyermekjóléti  szolgálatok,  a  rendőrség,  büntetés-végrehajtás,

igazságszolgáltatás és az önkormányzat szakosított szervei között.

- Kábítószer  Koordinációs  Bizottság,  faladata  a  stratégia  végrehajtásának

ellenőrzése,  az  egyes  tárcák  és  az  állami  intézményrendszer  működésének

koordinálása.


