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Büntetőjogi szabályozás

2012. évi C. törvény Btk.

• 176-184 §

• hatályos 2013. július 1.

• Új törvényi tényállások

• Büntetés korlátlan enyhítése

• Függőkre vonatkozó enyhítések kikerültek – bíróság 

értékel



Hogyan lehet visszaélni a 

kábítószerekkel?

• Kábítószer-kereskedelem

• Kábítószer birtoklása (fogyasztás)

• Kóros szenvedélykeltés

• Kábítószer készítésének elősegítése

• Kábítószer-prekurzorral visszaélés

• Új pszichoaktív anyaggal visszaélés



Elterelés feltételei (180. §)

• Csekély – jelentős mennyiség

tiszta hatóanyag-tartalom

• kezelés – ellátás

• Kizáró okok: 2 éven belül volt 

elterelésen/kábítószerrel visszaélt



Btk 461. § :   csekély, jelentős és különösen 

jelentős mennyiség
Csekély mennyiség 

felső határa

Jelentős mennyiség 

alsó határa

Különösen jelentős 

mennyiség alsó határa

Amfetamin

Metamfetamin
0,5 gramm 10 gramm 100 gramm

MDA

MDMA

N-etil-MDA (MDE)

MBDB

1-PEA

1 gramm 20 gramm 200 gramm

Heroin 0,6 gramm 12 gramm 120 gramm

Kokain 2 gramm 40 gramm 400 gramm

Morfin 0,9 gramm 18 gramm 180 gramm

GHB 7,5 gramm 150 gramm 1500 gramm

Ketamin 1 gramm 20 gramm 200 gramm

LSD 1 milligramm 20 milligramm 200 miligramm

THC 6 gramm 120 gramm 1200 gramm

Kannabisz növény 5 tő 100 tő 1000 tő



Értelmező rendelkezések (461. §)

a kábítószer csekély mennyiségű, ha annak 

tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem 

szokott fogyasztó átlagos hatásos 

adagjának hétszeres mértékét nem 

haladja meg



Új pszichoaktív szerrel 

visszaélés

Btk.   2013. december 31-ig:

184. § (1) Aki új pszichoaktív anyagot

a) az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,

b) előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) E § alkalmazásában új pszichoaktív anyagon az emberi 

alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló törvényben 

meghatározott fogalmat kell érteni.



Új pszichoaktív szerrel 

visszaélés
Btk.   2014. január 1-től:

184. §

• kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik

184/A-D §

• megszerez, tart (csekély mennyiséget meghaladó)

• fogyaszt, fogyasztás céljából megszerez, tart – nem 

szerepel

• elterelés nincs



Új pszichoaktív szerrel 

visszaélés
Btk. 2014. január 1-től:

184/D. § (2)

„ az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha 

a készítmény legfeljebb 

10 gramm tömegű új pszichoaktív anyagot tartalmaz”
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