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Változott a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények büntetőjogi szabályozása
Az utóbbi évtizedben a kábítószerek terjedése világméretű problémává vált, amely hazánkat sem
kerülte el. Az illegális kereskedelem és a nyomában keletkező járványszerű
szenvedélybetegségek a társadalom egészségügyi, morális és közbiztonsági faktorait egyaránt
veszélyeztetik. A kínálat terén megjelentek mindazok az anyagok, amelyek teljes választékot
nyújtanak, és gerjesztőleg hatnak a jelenség tömegessé válására.
A kábítószer valamelyik fajtájának egyszeri, eseti vagy rendszeres fogyasztása, főleg a
fiatalkorúak és a fiatal felnőttek körében terjedt el. Jelenleg az életkori sajátosságokból adódó
fogékonyság miatt legveszélyeztetettebb az ezen korosztályba tartozó középiskolások.
A hatályos jogszabályok szerint a kábítószerekkel kapcsolatos minden tevékenység (pl.:
előállítás, termesztés, megszerzés, tartás, fogyasztás, kínálás, átadás, kereskedelem) továbbra is
bűncselekménynek minősül.
Az új Büntető Törvénykönyv (2012.
évi C. törvény) 2013. július 1-jén
lépett hatályba. Jelentősen módosította
– többek között – a kábítószerekkel
kapcsolatos
törvényi
tényállást,
valamint a büntetési tételeket.
A módosítás röviden az alábbiakban
foglalható össze:
Fogyasztás
A korábbi szabályozás a kábítószer-fogyasztást önmagában nem büntette, de az egyéb
magatartásokon keresztül (tartás, megszerzés) ez is bűncselekménynek minősült. Július 1-jétől
önálló elkövetési magatartásként került vissza a fogyasztás a Btk-ba. A törvény szerint az
elkövető két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Lehetőség van elterelésen való
részvételre, azonban a jogalkotók korlátozták ennek a jogintézménynek az alkalmazását.

2
Elterelés
Elterelésnek nevezzük, amikor az elkövető az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja,
hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószerhasználatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt
Csak az választhatja a büntetőeljárás alternatívájaként az elterelést, aki:
a) két éven belül nem vett részt elterelésben, illetve
b) két éven belül más kábítószerrel visszaélés bűncselekmény elkövetése miatt nem állt
büntetőeljárás alatt.
Új mennyiségi szabályozás
A korábbi mennyiségek mellett (csekély, alapeseti, jelentős) új minősített eset, a különösen
jelentős mennyiség megszerzése vagy birtoklása. A mennyiség meghatározásánál az adott
kábítószernek minősülő anyag bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma a mérvadó.
Büntetés enyhítése
A kábítószer-fogyasztók büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető lehetővé teszi a
kábítószert átadó személy kilétének megállapítását.
Designer drogok
A designer drogok a kábítószerekkel és
pszichotróp anyagokkal, valamint az új
pszichoaktív
anyagokkal
végezhető
tevékenységről,
valamint
ezen
anyagok
és
jegyzékeinek
jegyzékre
vételéről
módosításáról
szóló
66/2012.
(IV.2.)
Kormányrendelet „C” új pszichoaktív anyagok
jegyzékén szerepelnek. Ezen szerek előállítása,
forgalmazása, országba való behozatala illetve
onnan
való
kivitele
3
évig
terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
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