
1979. évi 5. törvényerejű rendelet 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és 

végrehajtásáról
1
 

A kábítószer csekély és jelentős mennyiségének fogalma
9
 

23. §
10

 (1) A Btk. 282-283. §-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
11

 

a)
12

 annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma 

LSD esetén a 0,001 gramm, 

pszilocibin esetén a 0,1 gramm, 

pszilocin esetén a 0,2 gramm, 

amfetamin és metamfetamin esetén a 0,5 gramm, 

dihidrokodein esetén a 0,8 gramm, 

heroin esetén a 0,6 gramm, 

morfin esetén a 0,9 gramm, 

ketamin, kodein, MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA, N-metil-1-PEA, mCPP, metadon 

és petidin esetén az 1 gramm, 

kokain esetén a 2 gramm, 

BZP esetén a 3 gramm, 

b)
13

 tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelenlevő THC-tartalom (totál-

THC) a 6 gramm mennyiséget nem haladja meg. 

(2)
14

 A Btk. 282-283. §-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)
15

 A Btk. 282-283. §-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. 
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