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Kábítószer
A nemzetközi egyezmények 

és a hazai szabályozás tükrében
Az Egyesült Nemzetek közgyűlése az 1991 és 2000 közötti évtizedet 
az ENSZ kábítószer-ellenes évtizedének nyilvánította, hogy nem
zetközi, regionális és nemzeti viszonylatban támogassa és fokozza a 
kábítószer-ellenes küzdelmet.

Nemzetközi
visszatekintés
A kábítószert és hatásait már az ókori 

népek is ismerték. Az ópiumot például a su- 
mérok is termesztették. Őshazája Kis- 
Ázsia. Gyógyító hatását a keleti világban is 
széles körben ismerték és alkalmazták. Kí
nában már a Kr. e. VIII.—VII. századtól 
használták, az orvosok gyógyírként java
solták. Indiában még e század közepén is 
szinte minden faluban működtek ópiumpa
tikák.

Az ópium tartós használata, huzamo
sabb alkalmazása során idejekorán felis
merték a pszichikumra és a fizikumra gya
korolt negatív hatásait. Ezért a középkor 
adott időszakaiban be is tiltották.

A keleti világban az ópium olyan szere
pet kapott, hogy például Kínában háború 
okává vált. Az ópiumkereskedelmet a Ke
let-Indiai Társaság tartotta kezében. Az In
dia felől érkezett szállítmányok miatt Kína 
háborúba keveredett Angliával. Ez volt a 
híressé vált „ópiumháború” 1834-ben. De 
1856-ban ismét az ópium miatt viselt egy

más ellen háborút Anglia és Kína. Az Ame
rikai Egyesült Államok a bevándorlások 
következtében fenyegető ópiumszívási 
szenvedély veszélyétől félt. Ezért -  ennek 
kivédése érdekében -  1833-ban szigorú be
vándorlási szabályokkal sújtotta a kínaia
kat.

Ahogy terjedt a kábítószer-fogyasztás, 
úgy ismerték fel veszélyeit. Igyekeztek 
megtenni a szükséges intézkedéseket, 
hogy elterjedését visszaszorítsák. 1887- 
ben Lisszabonban Portugália Kínával kö
tött egyezséget. Az egyezményben rögzí
tették a kábítószer-fogyasztás visszaszorí
tására vonatkozó intézkedéseket.

Az ópiumháború után 50 évvel, 1906- 
ban Anglia szerződést kötött Kínával, 
amelynek célja a termelés és a szállítás 
évenkénti fokozatos csökkentése. E szer
ződés szerint 1917-ig megszűnt volna a fo
gyasztók ópiummal való ellátása.

Az 1909. évi sanghaji értekezlet újabb 
előrelépés: az Amerikai Egyesült Államok 
-  néhány más ország egyetértésével és tá
mogatásával -  segítséget ajánlott fel Kíná
nak az ópiumszívás tömegszenvedélyének 
visszaszorítására.
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Jelentős fordulatot hozott az 1912-es 
hágai konferencia. Ezt a kongresszust azért 
hívták össze, hogy megoldják az ópiumfo
gyasztás okozta súlyos problémákat. A 
konferencián rögzítettek néhány alapelvet, 
amelyek hatással lettek a későbbi évek 
egyezményeire és a kábítószerrel kapcso
latos nemzetközi helyzet megítélésére. Itt 
hozták meg a kábítószer-fogyasztás és ká
bítószer-kereskedelem elleni nemzetközi 
együttműködés első, jelentős intézkedése
it. A kongresszus legfontosabb alapelvei a 
következők voltak: korlátozzák az ópium
alapú készítmények termelését, kereske
delmét és használatát, ellenőrzik a nyers 
ópium termelését, elosztását, exportját és 
importját, megfelelő szabályok és törvé
nyek alapján, megfogalmazzák, hogy a 
nyers ópium, az ópiumkészítmények, a 
morfium és más származékainak bármiféle 
birtoklása bűncselekmény.

A hágai konferencián az Amerikai 
Egyesült Államok kezdeményezésére létre
hozták az úgynevezett nemzetközi ópium 
egyezményt, amely a sanghaji konferencia 
törekvéseit fejlesztette tovább. Ennek a fi
gyelemre méltó okmánynak az az érdeme, 
hogy nemzetközi szintre emelte az ópium, a 
kokalevél és származékai kereskedelmével 
összefüggő tennivalókat. Ezt a kongresszust 
úgy tartják számon, mint a kábítószerek ille
gális kereskedelme elleni küzdelem első je 
lentős fellépését. Az eredmény érdekében az 
okmány szorgalmazza a nemzetközi egyez
mények és az államok közötti megállapodá
sok életre hívását. Hamarosan 59 állam csat
lakozott a konvencióhoz. Magyarország 
1921 .július 26-án ratifikálta, majd az 1923. 
évi XXII. törvénycikként lépett hatályba.

A Nemzetek Szövetsége (a Népszövet
ség) megalakulását követően a kábítószer 
tiltott forgalmazása és fogyasztása elleni

küzdelem újabb állomásához érkezett. A 
Népszövetségi Egyezségokmány 23. cikké
nek c) pontja kifejezetten megbízást adott a 
Nemzetek Szövetségének, hogy a kábító
szerekkel kapcsolatos nemzetközi jellegű 
ügyekben intézkedjék. Megállapodás szü
letett arról is, hogy az 1912. évi hágai kon
venció alkalmazása feletti el lenőrzést átve
szi a Nemzetek Szövetsége.

A csempészet, a nemzetközi kábító
szer-kereskedelem visszaszorítását célzó, 
a kiviteli és a behozatali engedélyek meg
reformálását szándékozó, azellenőrzést ki
építendő és a jogvitákat rendezendő fel
adatkörök ellátására a Népszövetség a 
nemzetközi igazságszolgáltatás állandó bi
zottságát jelölte ki. Ezt az egyezségok
mányt Magyarország az 1930. évi 
XXXVII. törvénycikkel ratifikálta. A II. 
világháború megkezdéséig ötven állam 
csatlakozott.

Ugyancsak a Népszövetség keretében 
1921-től megkezdte működését az Ópium 
és más ártalmas drogok kereskedelmének 
tanácsadó bizottsága.

Az 1931-esév fokozott figyelmet érde
mel. Két kábítószer-ellenes kongresszust is 
tartottak, az egyiket Genfben. a másikat 
Bangkokban.

A Genfben összehívott kongresszus 
célja: a kábítószer-termelés korlátozása. A 
tanácskozáson ötvennégy állam vett részt, 
közöttük Magyarország is. Hangsúlyozták, 
hogy néma kábítószer-termelést szükséges 
korlátozni, hanem a módszereket kell ki
építeni, hogy hatásosan lehessen felvenni a 
harcot. A kongresszus egyezménnyel zá
rult, amelyben már differenciáltan jelenik 
meg a gyártott, illetve a feldolgozott kábí
tószer. Magyarország is csatlakozott az 
egyezményhez, az 1933. évi VIII. törvény
cikkel ratifikálva az okmányt.
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A Bangkokban megtartott értekezleten 
nem egyezményt, csupán megegyezést ír
tak alá. Bejelentették, hogy a megállapodás 
csak a távol-keleti területekre vonatkozik. 
A záróokmány -  többek között -  megálla
pítja, hogy az ópiumfogyasztók életkörül
ményeinek megváltoztatására, az egész
ségügyi szolgálat javítására helyezik a 
hangsúlyt, és az ópiumfogyasztók gyógyí
tására, az utógondozás hatékonyságának 
fokozására erőfeszítéseket tesznek.

Az események peregtek tovább. 1936 
júniusában nemzetközi munkaügyi értekez
let foglalt állást a munkásokat érintő kábí
tószer-fogyasztás, különösen az ópiumszí
vás ellen. Határozatait a Nemzetek Szövet
sége tanácsadó bizottsága elé terjesztette.

Az eddig megtartott, a problémakört át
fogó vagy érintő kongresszusok közül a 
legjelentősebb az 1936 júniusában, Genf- 
ben megrendezett Konferencia a veszélyes 
szerek, tiltott forgalmúnak korlátozására 
című tanácskozás főként büntetőjogi vo
natkozásai miatt. Az itt elfogadott egyez
mény tiszteletben tartja azt az alapelvet, 
amely szerint a büntetőjogi szabályozás 
rpinden állam kizárólagos joga. A záróok
mány négy ajánlást tett: az államok hala
déktalanul szüntessék meg az ópiumnak az 
orvosi és a tudományos célokon kívül való 
használatát: szabályozzák a kábítószerrel 
összefüggésben elkövetett bűncselekmé
nyek tetteseinek a kiadatását; javasolták 
speciális rendőri szolgálat felállítását; vé
gül ismételten hangsúlyozták a nemzetkö
zi együttműködés szükségességét.

A második világháború alatti években a 
Nemzetek Szövetsége nagy erőfeszítése
ket tett, hogy a megkezdett munkát folytas
sa. Az európai államokat azonban olyan 
mértékben lekötötte a háború, hogy túlnyo
mó többségük nem vett részt e munkában.

A folyamat háború alatti megtorpanása ép
pen azt bizonyítja, hogy nemzetközi össze
fogásra van szükség.

A li. világháború győztes nagyhatalmai 
1945. október 24-én életre hívták az Egye
sült Nemzetek Szervezetét. A világ 184 ál
lamát tömörítő szervezet a Nemzetek Szö
vetsége helyébe lépett. A világháború után 
ismét előtérbe került a nemzetközi kábító
szerhelyzet. New Yorkban 1961. március 
30-án elfogadták az egységes kábítószer 
egyezményt. A Magyar Népköztársaság is 
csatlakozott az egyezményhez, az 1965. évi 
4. sz. tvr.-rel iktatta jogszabályaink sorába.

Az egyezményt Genfben, 1972. márci
us 25-én módosították és kiegészítették. 
Magyarország az 1988. évi 17. sz. tvr.-rel 
fogadtad .

Az 1961-ben életbe lépett Single Con- 
vention on Narcotic Drugs, amelyet az 
1971. évi Convention on Psychotropic 
Substances, a pszichotropikus anyagokról 
rendelkező egyezménnyel módosítottak, 
hatályon kívül helyezett minden korábbi 
nemzetközi egyezményt, kivéve az 1936- 
os genfi megállapodást. Az egységes sza
bályozás -  fontosságánál fogva -  rövid át
tekintést kíván. Az egyezmény bevezető
ként a készítmény, a gyártás, a felhasználás 
fogalmát határozza meg. Ezt követően a 
szervezeti felépítést vázolja. A 13 tagú 
nemzetközi ellenőrzési szervezet -  fogal
mazza meg az egyezmény -  a kormányok
kal együttműködve arra törekszik, hogy a 
kábítószer termelését, gyártását csak gyó
gyászati és tudományos célra korlátozzák. 
Törekedni fog továbbá arra is, hogy meg
akadályozza a kábítószerek tiltott termesz
tését, termelését, gyártását, kereskedelmét 
és használatát.

Külön fejezet tárgyalja a komiányok és 
a Szervezet közötti együttműködés formáit.
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Az okmány a szervezet és a kormányok kö
zötti konzultáció szükségességéről eljárási 
szabályokat rögzít. Javasolja az érintett kor
mánynak, hogy bizonyos esetekben kezde
ményezzen vizsgálatot. Javasolhatja továb
bá az ENSZ illetékes szerveinek és szakosí
tott intézményeinek, hogy az érintett kor
mánynak technikai vagy pénzügyi segítsé
get nyújtsanak abból a célból, hogy az 
egyezményből eredő kötelezettségei teljesí
tésére tett erőfeszítéseit támogassák. Rész
letesen kidolgozza az egyezmény a kábító
szer-mennyiség becslésének előirányzatára 
tett jelentést. Kidolgozza a kábítószer lefog
lalásának szabályait, és rögzíti az ehhez kap
csolódó egyéb szabályokat.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
Bécsben, 1971. február 25-én született a 
pszichtrop anyagokról szóló egyezményt 
sem. Magyarország az 1979. évi 25. sz. tvr.- 
rel iktatta be. Az okmány rendelkezik a szer
ződő felek által adandó tájékoztatásról. A 
pszichotrop anyagokkal való visszaélés elle
ni intézkedések, ezek célkitűzései érdekében 
összehangolt erőfeszítéseket kíván. Harcot 
folytat a tiltott forgalomba hozatal ellen. 
Szükségesnek tartja a meglévőnél szigorúbb 
ellenőrzési rendszabályok alkalmazását.

1987-ben az ENSZ által megrendezett 
kábítószer-fogyasztással és illegális kereske
delemmel foglalkozó nemzetközi konferen
cián 138 állam vett részt. Megegyeztek ab
ban, hogy a probléma minden területre kiter
jedő, multidiszciplináris megközelítése alap
ján fokozzák a kölcsönös együttműködést. A 
nemzetek közössége számára megjelöltek 
célkitűzéseket. A kábítószer-fogyasztás jö
vőbeni ellenőrzését szolgáló tevékenységek 
multidiszciplináris áttekintése (Comprehen- 
sive Multidisciplinary Outline of Future Ac- 
tivities in Drug Abuse Controll) az e néven 
ismertté vált dokumentumban történt meg.

Négy lényeges szempont kapott hangsúlyt: 
megfontolandó a kereslet csökkenése és 
megelőzése, akínálatellenőrzése, az illegális 
kereskedelem megszüntetése és a kábítószer- 
fogyasztó kezelése és rehabilitációja.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1988- 
ban újabb egyezményt fogadott el a drogok és 
pszichotrop anyagok illegális kereskedelme 
ellen (International Convention on Illegal 
Trafficing in Narcotic Drugs and Psychotro- 
pic Substance).

Az ENSZ A gyermek jogairól szóló New 
Yorkban, 1989-ben kihirdetett egyezményét 
a Magyar Köztársaság az 1991. évi LXIV. 
törvénnyel iktatta jogrendünkbe. A 33 cikk 
kötelezi a részes államokat, hogy megvédjék 
a gyermekeket a kábító- és pszichotrop sze
rek tiltott fogyasztásától.

Az United Nations Interregional Crime 
and Justice Research Institute, azaz az ENSZ 
Nemzetközi Bűnügyi és Igazságszolgáltatási 
Kutató Intézete (UNICR1) az a szervezet, 
amely megbízást kapott a kutatási tervek, a 
képzés és a technikai együttműködés világ
szintű összehangolására. Ebben a tevékeny
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ségben és együttműködésben hazánk is részt 
vesz. 1989-ben kezdődtek meg azok a nem
zetközi tárgyalások, amelyek eredménye
képpen lehetőség nyílt arra, hogy módszerta
ni programok készüljenek a droggal való 
visszaélések megelőzésére. A Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium az UNICRl-val 
való együttműködésben valósítja meg -  több 
más tevékenységgel együtt -  a megelőzési 
program iskolai oktatását.

Hazai
jogi szabályozás

A korábbi hazai szakirodalom szinte 
egységes annak megítélésében, hogy az 
1970-es évekig nem beszélhetünk hazai ká
bítószer-problémáról, pontosabban, el
enyésző a kábítószer-fogyasztók száma, és 
jelentéktelen az ebből fakadó társadalmi 
probléma. Ezért korábban a hazai büntető
jogi szabályozás inkább a nemzetközi 
egyezmények aláírásából, elfogadásából 
állt, mint a ténylegesen felmerülő problé
mák kezeléséből.

Hasznos a kábítószer hazai jogi szabá
lyozásának rövid áttekintése, mert nyomon 
követhető az a folyamat, amint a drog elter
jedésének, kereskedelme térhódításának 
következtében módosult a büntetőjogi sza
bályozás.

A II. világháború utáni első kódex, az 
1961. évi V. törvény, a büntető törvény- 
könyv 198. § (1) bekezdése tiltja a kábító
szer készítését, megszerzését, tartását, for
galmazását, az ország területére való beho
zatalt, kivitelt és a tranzitszállítást. Az el
követési magatartások között a fogyasztás 
nem szerepel, következésképpen a kábító
szer fogyasztását a törvény nem bünteti.

Ezek az elkövetési magatartások a ha
tósági előírások megszegésével vagy kiját

szásával való megvalósítás esetén bünte
tendők. A bűncselekmény kritériuma, a ká
bítószer kóros élvezetre alkalmas volta. A 
cselekmény minősített esete, ha az elköve
tő üzletszerűen, visszaesőként, bűnszövet
ségben, jelentős mennyiségre, illetve ér
tékre követi el. A törvény a kábítószerrel 
való visszaélésre irányuló előkészületi cse
lekményt is büntetni rendeli.

Elkobzás alá esik az a kábítószer, amely 
a bűncselekmény tárgya, még akkor is, ha 
az nem az elkövető tulajdona.

Az 1978. évi IV. törvény, az új büntető 
törvénykönyv szabályozása árnyaltabb: a 
kábítószerrel való visszaélés bűntettét 
(282. §) és a kóros szenvedélykeltés vétsé
gét (283. §) szabályozza.

A kábítószerrel való visszaélés törvé
nyi tényállása megegyezik a korábbi bün
tető törvénykönyvben írt tényállással. A 
(2) bek. új rendelkezést tartalmaz: büntetni 
rendeli azt a személyt, aki a tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személynek (tehát 
fiatalkorúnak) kóros élvezetre alkalmas 
kábítószert ad. Magát az átadás tényét bün
teti a törvény. Így az elkövetési magatartás: 
az átadás ténye önmagában büntetendő, 
függetlenül attól, hogy a fiatalkorú „él-e 
vele”, fogyasztja-e vagy sem. Ez az elköve
tési magatartás a veszélyeztetési cselekmé
nyek csoportjába tartozik, vagyis önmagá
ban a veszélyhelyzet előidézése a bünteten
dő cselekmény. Ez a törvény is súlyosab
ban bünteti a cselekményt, ha üzletszerűen, 
bűnszövetségben, vagy jelentősebb meny- 
nyiségű kábítószerrel követték el.

A korábbi törvényben még elő nem for
dult, új szabályozást iktat be a törvényhozó: 
aki kóros élvezetre alkalmas kábítószert 
nem forgalomba hozatal céljából csekély 
mennyiségben készít, megszerez vagy tart, 
az bűncselekményt -  de annak enyhébb vál
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tozatát: vétséget-követ el. (Ebből követke
zően a büntetés is enyhébb mértékű.)

A kóros szenvedélykeltés (Btk. 283. §) 
törvényi tényállása értelmében, aki a ti
zennyolcadik életévét be nem töltött sze
mélynek (tehát fiatalkorúnak), kábító hatá
sú anyag vagy szer kóros élvezetéhez segít
séget nyújt, vagy őt arra rábírni törekszik, 
vétséget követ el és büntetendő.

Ez a törvényi megfogalmazás a bűncse
lekmény tárgyában tér el a büntető törvény- 
könyv 282. §-ában írt szabályozástól. Az elő
ző esetben a kábítószert, jelen esetben a ká
bító hatású anyagot vagy szert határozza meg 
a törvényhozó. (Mint korábban említettem, a 
Bécsben 1971. február 21 -én aláírt pszichot- 
rop anyagokról szóló egyezményhez hazánk 
is csatlakozott. Az egyezménynek a hazai 
jogrendbe való beiktatása után került sor a 
kábítószerek, kóros anyagok gyártásáról, 
forgalmazásáról, tartásáról és használatáról 
való széles körű jogi szabályozásra.)

A Btk. 283. §-ában meghatározott bűn- 
cselekmény passzív alanya a fiatalkorú, de 
ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 
cselekmény elkövetője: aki a szert adja, az is 
ne lehetne fiatalkorú. Az elkövetési maga
tartás: a segítségnyújtás vagy rábírni törek
vés. A törvényi szabályozás hiányossága, 
hogy az úgynevezett magányos „szipuzás” 
nem bűncselekmény. Nem bűncselekmény 
továbbá az olyan anyagok fogyasztása sem, 
amelyek nem minősülnek kábítószernek.

A kábítószer jogi szabályozásában je
lentős fordulatot hozott a büntető törvény- 
könyvnek az 1993. évi XVII. törvénnyel 
történt módosítása. A társadalomban bekö
vetkezett változások miatt jöttek létre azok 
a viszonyok, amelyek szükségessé tették az 
újabb szabályozást.

A módosítás a Btk. 282. § rendelkezé
seit hatályon kívül helyezi és új rendelke

zést iktat be. Ennek lényege, hogy az elkö
vetési magatartások körét szélesíti. Ennek 
megfelelően: [Btk. 282. §. (1) bek.] aki 
termeszt, előállít, megszerez, tart, kínál, 
átad, forgalomba hoz, az országba behoz, 
innen kivisz, az ország területén átvisz, 
vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el 
és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

A módosítás eredményeként új elem
ként, minősítő körülményként kerül szabá
lyozásra -  ennek következtében szigorúbb 
büntetést kilátásba helyezve - ,  ha a bűncse
lekményt fegyveresen vagy fiatalkorú, il
letve gyermekkorú személy felhasználásá
val követik el, vagy ha az elkövetés során 
ilyen személy jut kábítószerhez. Még szi
gorúbb büntetést helyez kilátásba a tör
vényhozó, ha a bűncselekményt a kábító
szernek a hatósági előírások megszegésé
vel való termesztésével, előállításával, 
megszerzésével, forgalomba hozatalával 
vagy kereskedelmével foglalkozó szerve
zet keretében követik el.

Az 1993. évi XVII. törvény módosítá
sának eredményeként büntetendő az is, aki 
a kábítószerrel való visszaélés bűncselek
ményének elkövetéséhez anyagi eszközö
ket szolgáltat.

Aki az (1) bek.-ben írt esetben a kábító
szerrel való visszaélést csekély mennyi
ségre követi el, vétséget valósít meg (ennek 
következtében enyhébb a büntetési tétel).

A törvény új szabályozásként iktatja be 
a (7) bekezdést: Aki nagy nyilvánosság 
előtt kábítószer-fogyasztásra hív fel, ha sú
lyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
vétséget követel.

A büntető törvénykönyv új, a 282/A §- 
sál egészül ki:

„Nem büntethető az, aki csekély 
mennyiségű kábítószert saját használatára
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termeszt, állít elő, megszerez, vagy tart; ká
bítószer fogyasztásával összefüggő -  két 
évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendő -  bűncselekményt követel, fel
téve, ha az első fokú ítélet meghozataláig 
okirattal igazolja, hogy legalább hat hóna
pig folyamatos, kábítószer-függőséget 
megelőző vagy gyógyító kezelésben része
sült.” A törvény módosítása következtében 
a Btk. 283. § helyébe is új rendelkezés lé
pett. Eszerint: „az a tizennyolcadik életévét 
betöltött személy, aki tizennyolcadik élet
évét be nem töltött személynek kábító hatá
sú anyag vagy szer kóros élvezetéhez segít
séget nyújt, vagy őt arra rábírni törekszik, 
bűntettet követ el...”

(A korábbi, a ’78. évi IV. törvény sze
rinti „aki” megfogalmazás mindenkire, a 
tizennyolc év alatti elkövetőre is vonatko
zott. A 93. évi XVII. törvény módosítása 
következtében szűkül az elkövetők köre. 
Ha fiatalkorú nyújt ugyanis segítséget vagy 
társát rábírni törekszik, nem valósítja meg 
a bűncselekményt, mivel az elkövető csak 
18. életévet betöltött személy lehet.)

A fenti törvénymódosítást követően a 
Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma 
meghozta a BK. 155. számú kollégiumi ál
lásfoglalását.

1. Ennek értelmében a kábítószerek és 
kábító hatású anyagok fogyasztásából eredő 
bódult állapotok olyan, a szokványos ré
szegséghez hasonló állapotok, amelyek a 
Btk. 25. §-a értelmében nem zárják ki, illet
ve nem korlátozzák az elkövető büntetőjogi 
felelősségét. 2. A kábítószer sajátos hatása, 
az úgynevezett kábítószer-függőség, csak 
akkor vezethet az elkövető beszámítási ké
pességének korlátozásához vagy kizárásá
hoz (Btk. 24. §.), ha betegség szintjét elérő 
személyiségzavart, illetve elmebetegséget 
vagy szellemi leépülést okoz. 3. A kábító

szerhez való hozzájutás hiányában jelentke
ző megvonási tünetek, ha elérik az elmebe
tegség szintjét, kizárhatják vagy korlátoz
hatják az elkövető beszámítási képességét. 
A kábítószer fogyasztója a kábítószerrel va
ló visszaélés bűncselekményét akkor is el
követi, ha nem maga termesztette, állította 
elő vagy tartotta a kábítószert, hanem más
tól, a saját használatára szerezte meg.

Az állásfoglalás meghatározza a ter
mesztés, az előállítás, a kínál, a forgalomba 
hoz, a kereskedik fogalmakat. A Büntető 
Kollégium állásfoglalása értelmében „cse
kély menny iségű” kábítószer-a Btk. 282. íj
ának alkalmazásában-a kábítószerhez hoz
zá nem szokott fogyasztóra vonatkozott ha
lálos (letális), illetve mérgező (toxikus) 
adag legfeljebb tízszerese. „Jelentős 
mennyiségű” kábítószer az ilyen adag több 
mint százszorosa. A Btk. 282/A §-ának b) 
pontja szerinti büntethetőséget megszüntető 
ok -  az egyéb feltételek fennállása esetén is 
-  csak annak javára alkalmazható, aki nem 
kábítószerrel visszaélést, hanem más bűn- 
cselekményt követett el.

Összegzésként értékelhető, hogy a tör
vény rendelkezései stabilak, a Legfelsőbb 
Bíróság kollégiumi állásfoglalásával ki
egészítve megnyugtató módon értelmez
hetőek.

Nem másodlagos viszont az a tényező, 
hogy a speciális és nemzetközi bűncselek
mény elleni küzdelemben egyéb feltételek 
is szükségesek ahhoz, hogy a bűnüldözés 
eredményes legyen. Még ennél is fonto
sabb lenne hazai viszonyaink között a pre
venció szerepének előtérbe helyezése. Má
ig érvényes Beccaria Ceaser kétszáz éve 
megfogalmazott gondolata, amely szerint: 
jobb a bűnt megelőzni, mint büntetni!

Kisida Erzsébet


