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 A Btk. 461.§ (4) alapján az (1)-(2) bekezdésben nem szereplő kábítószer 
esetén a kábítószer csekély mennyiségű, ha annak tiszta 
hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos 
adagjának a hétszeresét nem haladja meg.  

 A jogszabályi rendelkezés szerint jelentős mennyiséget akkor lehet 
véleményezni, ha az adott kábítószer tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá 
nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának száznegyvenszeres 
mértékét meghaladja,  

 különösen jelentős mennyiséget pedig akkor, ha az egyszeri adag 
ezernégyszázszoros mértékét meghaladja. 

 



 A Bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok 
céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. 

 Az Alaptörvény és jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a 

 józan észnek 

 és közjónak megfelelő, 

 erkölcsös és 

 gazdaságos célt szolgálnak.  



 “hozzá nem szokott fogyasztó” - mihez? vád tárgyává tett 
kábítószerhez v. általánosságban 

 mi tekinthető ”hozzá szokásnak” – kábítószer függőség?? (két 
szakértős elmeszakértői vizsgálat) 

 “átlagos hatásos adag” – díler egyszeri adag v. annak tiszta 
hatóanyagtartama? 

 “hatásos adag”  - milyen alkalmazásban?  

 



 illegális terjesztők weboldalai 

 fogyasztói chat-oldalak 

 fogyasztókkal való beszélgetés 

 elmeszakértői vizsgálatok 

 konferenciák 

 szakértői eszmecserék 

 MIOT – kábítószer munkacsoport 

 

minek ehhez szakértő??? 



 jogalkalmazóként önkényesen értelmezhető 

 orvos szakértőnek van-e kompetenciája szakvélemény adására? 

 szakvélemény vagy jogszabály értelmezés? 

 mai napig nincs szakmai ajánlás, módszertani levél 

 egy pontos mennyiség (tömeg) hogyan lehet jogértelmezési kérdés?  

 tisztességes eljárás?  

 

 



”.....ha a bírónak az előtte folyamatban levő egyedi ügy 
elbírálása során olyan jogszabályt kell alkalmazni, 
amelynek alaptörvény-ellenességét észleli, vagy 

alaptörvény-ellenességét az Alkotmánybíróság már 
megállapította, - a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – 
kezdeményezi a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés 

alaptörvény-ellenességének a megállapítását, illetve 
alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazásának 

kizárását....” 



  Becslés a szokásos 

egyszeri adagra 

vonatkozóan (EA) 

A szokásos 

egyszeri adag 

hétszeresével 

számított csekély 

mennyiség 

A szokásos 

csomagolási 

egységben lévő 

átlagos 

mennyiség 

Bizottság által 

konszenzussal 

elfogadott javaslata a 

csekély mennyiség 

felső határára 

vonatkozóan 

Pentedron 15 mg 0,1g 0,05g-0,1 g 0,4 g 

AB-CHMINACA 1 mg 0,007 g 0,007-0,03 g 0,05 g 

α-PVP 25 mg 0,175 g 0,02 g 0,5 g 

MDMB-CHMICA 1 mg 0,007 g nincs adat 0,05 g 

AM-2201 1 mg 0,007 g  nincs adat 0,05 g 

AB-PINACA 3 mg  0,02 g nincs adat 0,05 g 

AB-FUBINACA 1 mg 0,007 g nincs adat 0,05 g 

ADB-FUBINACA nincs releváns 

adat 

nincs releváns 

adat 

nincs adat 0,05 g 

GBL 0,89 g 6,2 g nincs adat 6,2 g 



NEM ALAPTÖRVÉNY-ELLENES A KÁBÍTÓSZEREK 
MENNYISÉGÉT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁS A BÜNTETŐ 

TÖRVÉNYKÖNYVBEN 

Jelen esetben a mérce általános megfogalmazásával a jogalkotó egy 
olyan, univerzálisan használható mércét alkotott, amelynek 
köszönhetően az újabb, kábítószernek minősített anyagok 
megjelenésével egyidejűleg nincs szükség a büntető jogszabályok 
módosítására. Az átlagot középpontba állító mennyiség-meghatározás 
emellett objektívnek tekinthető, hiszen a kábítószer mennyisége sem a 
konkrét elkövető személyes tulajdonságaitól, sem a kábítószer konkrét 
használati módjától nem függ. 
 



 2014-2015: tiszta hatóanyag tartalom 1-10 %         0.7-1.0 gramm/pakk 

 2016:  tiszta hatóanyagtartalom            0.5-6 %         0.2-0.6 gramm/pakk 

 

 1 pakk - kb. 4 cigi kb. 0.25 gramm herbál (2.5-25 milligramm) 

 1 pakk 200 milligramm 0.5%-a 1 milligramm tiszta hatóanyag/pakk! (díler lenni 
okos....) 

 



 50 mg szakmailag megalapozatlan  

 érdemes lenne –tól -ig határokban gondolkodni  

 lefoglalt minták elemzése 

                                ÁTLAGOS HASZNÁLATI DÓZISÉRTÉK 

                                 FOGYASZTÓI EGYSÉG CSOMAG 

 jövőben általános metodika 

 befolyásoltság véleményezése 

 szakmai kollégiumok összefogása 

 

 




