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„Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, hogy… levonjuk a következtetést: a jövő a 

szintetikus vegyületeké.” (Bayer István)1 

 

 

1. Bevezetés 
 

Napjainkban az európai drogpolitikát leginkább az ún. új pszichoaktív anyagok (new 

psychoactive substances – továbbiakban NPS2) piacának folyamatos változása foglalkoztatja. 

Az NPS-ek térhódítása nemcsak új drogpolitikai, de a korábbitól eltérő kriminálpolitikai és 

bűnfelderítési megközelítésre és eszközök igénybevételére kényszerítik nemcsak az egyes 

országokat, de a nemzetközi szervezeteket is.   

Az EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) legfrissebb 

jelentése szerint az elmúlt években egyre markánsabb az NPS piac növekedése, amelyet olyan 

indikátorok változása is igazol, mint a lefoglalt szerek mennyiségének, illetve a szerhasznált 

következtében fellépő egészségügyi ártalmaknak az emelkedése. Míg 2005-ben 14, addig 

2013-ban már 81, 2014-ben pedig 101-et új kábítószertípus került az illegális drogpiacra az EU 

Korai Jelzőrendszerének (EU Early Warning System) adatai szerint3.  

2008 és 2013 között hétszeresére nőtt a hatósági NPS-lefoglalások száma az Európai Unió 

tagállamaiban4 (2013-ban 46730 lefoglalás során több mint 3,1 tonna NPS elkobzására került 

sor.)5 Emellett 2014-ben 16 alkalommal került sor az államok között közegészségügyi 

riasztásra, ebből hat anyag vonatkozásában az EMCDDA Tudományos Tanácsa 

kockázatelemzést is végzett6. Közegészségügyi riasztásra, mint „közösségi fegyelmeztetésre” 

jellemzően akkor került sor, ha valamely tagállamban halálos vagy nem halálos kimenetelű 

mérgezés fordult elő ismert vagy eddig még nem ismert NPS fogyasztása következtében 

                                                           
1 Bayer I. (2000): A drogok, történelme. Aranyhal Kiadó. 393. old. 
2 Új pszichoaktív anyag: Olyan tiszta formában vagy készítményben található új kábítószer vagy új pszichotróp kábítószer, 
amely nem szerepel az Egyesült Nemzetek Szervezete kábítószerekről szóló, 1961. évi egységes egyezményének 
jegyzékeiben, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezményének jegyzékeiben, 
és amely hasonló fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint a fenti egyezményekben felsorolt anyagok. (2005/387/IB 
tanácsi határozat) 
A piaci elnevezése meglehetősen változatos: „designer drogok”, „herbál”, „legal highs”, „fürdősók” stb. 
3 A Korai Jelzőrendszer hálózatát az Európa Tanács 2005/387/IB határozatával hozták létre. New Psychoactive Substances in 
Europe. An update from the EU Early Warning System, March 2015. EMCDDA (forrás: 
www.emcdda.europa.eu/publications/2015/new-psychoactive-substances) (2015.05.18.) 
4 Beleértve a 28 tagállamot, illetve Törökországot és Norvégiát is. 
5 New Psychoactive Substances in Europe. An update from the EU Early Warning System, March 2015. EMCDDA (forrás: 
www.emcdda.europa.eu/publications/2015/new-psychoactive-substances) (2015.05.18.) 
6 Ezek a következők voltak: „25I-NBOMe, AH-7921, methoxetamine, MDPV, 4,4’-DMAR, MT-45. A stimuláns 4,4’-
DMAR és az opioid MT-45 egy éven belül 59 halálesetért volt felelős az Unió tagállamaiban. 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/2015/new-psychoactive-substances
http://www.emcdda.europa.eu/publications/2015/new-psychoactive-substances


és/vagy a szerhasználat vagy a szerhasználati mód változása szélesebb társadalmi kárt 

okoz(hat). Mind a szakemberek, mind a nemzetközi szakirodalom7 jelzi a kábítószer-

disztribúció postai úton történő erősödését, hiszen az un. új típusú pszichoaktív anyagok 

nagybani előállítása jellemzően Kínához és Indiához köthető, a kiskereskedelmi elosztás, 

disztribúció pedig részben az ún. „E vagy eBay-kereskedelem” útján zajlik. 

 

Az UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes)  jelentése felhívja a figyelmet arra, 

hogy 2009 és 2013 között megkétszereződött az NPS-ek száma drogpiacon, sőt  2013 

decemberére számuk elkérte a 348-at. Számos nemzetközi vizsgálat jelzi, hogy a legérintettebb 

korcsoportot a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek alkotják (15-24 évesek). Egy 2011-ben végzett 

Eurobarometer vizsgálat szerint ebben a korcsoportban 4,8%-os a fiatalok érintettsége. 

Ugyanakkora, mint ennek a korcsoportnak a kannabiszokkal kapcsolatos életprevalencia-

értéke8. 
 

A jogilag kábítószernek nem minősülő, jobbára szintetikus pszichoaktív szerek kínálata az 

elmúlt 5-6 évben soha nem tapasztalt méretűre bővült. Ezeknek az anyagoknak nagy része nem 

volt és jelentős részük ma sincs a nemzet(köz)i egyezmények kábítószer-jegyzékein, így 

gyártásuk, kereskedelmük és forgalmazásuk, sőt reklámozásuk ellenőrizetlen, és gyakorlatilag 

szabadon folyhat.  
Mivel a fogyasztásuk egészségügyi kockázata jelentős, indokolt volt a szabályozásuk. Külföldi 

– elsősorban európai – tapasztalatok alapján, valamint az aggasztó belföldi fejlemények és – 

nem utolsó sorban – társadalmi igények hatására 2011-ben egy új hazai szabályozás vette 

kezdetét. 
2009 óta a legtöbb EU tagállamban új vagy módosított törvényi háttere van a kábítószerekkel, 

illetve ezen belül is a NPS-ekkel való visszaélésnek. Vannak olyan szerek, szubsztanciák, ahol 

gyógyszerként szabályozzák az új pszichoaktív szereket, és engedélyhez kötik a 

kereskedelmüket. (lsd.2011. évi CLXXVI. törvény). Máshol, más szerek rögtön tiltólistára kerülnek. 

Az országok kábítószer-listái az anyagokat a hivatalos elnevezés és a kémiai szerkezetet leíró 

név szerint, egyedileg sorolják fel.  

                                                           
7 lsd. pl. Aldridge, J.-Decary-Hetu, D. (2014): Not an eBay for Drugs’: The Cryptomarket „silk Road” As a Paradigm 
Shifting Criminal Innovation. Forrás: Social Science Research Network, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2436643. (2015.05.20.); Barratt, M.(2012): Silk Road:eBay for drugs. 
Addiction 107 (3) 683.; Martin, J. (2013): Lost ont he Silk Road: Online drug distribution and the cryptomarket. Criminology 
and Criminal Justice October 7, 2013; 
8 UNODC, World Drug Report 2013 (United Nations publication, Sales No. E.13.XI.6), pp. 75-76. − See more at: 
http://www.drugwarfacts.org/cms/chapter/NPS#sthash.1Y6Ot5cc.dpuf 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2436643
http://www.drugwarfacts.org/cms/chapter/NPS#sthash.1Y6Ot5cc.dpuf


Alapvetően három módszer létezik az Unió tagállami között az NPS-ek szabályozására: az 

egyedi listás, a generikus és az analogon szabályozás. Az egyedi listás szabályozás során a 

vegyület vagy vegyületcsoportok pontos meghatározással Az újonnan megjelenő szerek 

standard, rendkívüli vagy gyorsított eljárással kerülnek a listára. Ez a legelterjedtebb 

szabályozási mód az EU tagállamok körében. 
A generikus szabályozás során a szerkezeti jellemzők kerülnek meghatározásra. Az alkalmazás 

feltétele, hogy a hatóanyag kémiai szerkezete ismert legyen. Ez esetben tehát egy 

vegyületcsoport, azaz egy törzsképlet kerül a listára, de az ebből származtatott vegyületek, vagy 

ezen vegyületek származékai, ezen keresztül szintén listásak lesznek. Ilyen szabályozás 

érvényesül az Egyesült Királyságban, Írországban és Magyarországon is (66/2012 (IV.2.) 

Kormányrendelet). A harmadik szabályozási forma az analogon szabályozás, amelynek az a 

lényege, hogy a hasonlóság alapján kerülnek a listára az egyes szubsztanciák. Alapvetően a már 

listán levőkhöz hasonló kémiai szerkezet és hasonló biológiai hatás a szabályozása alapja. Ezt a 

módszert használják az USA-ban, Lettországban, illetve Norvégiában.  

 

Hazánkban nem folynak társadalomtudományi kutatások a tárgykörben, „A kábítószerrel 

összefüggő bűncselekmények esetén a Be. 222. § (2) és 225. § (4) bekezdéseiben foglaltak 

hatásvizsgálata (B/2.32.)” vizsgálat kiterjesztéseként lehetőségem nyílt a mintába került 

ügyeken keresztül megvizsgálni az NPS-sel történő visszaélések jellemzőit. Ennek során arra 

igyekeztem választ találni, hogy a hazai jogalkalmazás miként képes alkalmazkodni a 66/2012 

(IV.2.) Kormányrendelethez tartozó jegyzékek állandó változásához, azaz a jogszabályi 

környezet folyamatos módosulásához. 

A mintába került esetek között 23 olyannal találkoztam, amelynek során a visszaélés olyan 

NPS-sel történt, amely az elkövetéskor nem volt „listás”, azaz nem szerepelt a 66/2012 (IV.2.) 

Kormányrendelethez tartozó jegyzékeken. 

Továbbá 40 olyan esettel, ahol negatív toxikológiai és negatív vegyészszakértői véleményt 

követően sem szüntették meg az eljárást.  

2013-ban 15 új szer került fel a listára, azonban van, amelyik július 6-án és van, amelyik július 

15-én. Ugyanakkor 2014. január 1-től a 2013. évi CLXXXVI. törvény 118. § (3) bek. 

értelmében nemcsak a NPS-sel történő kereskedés, illetve az azzal kapcsolatos kínálati oldali 

magatartások büntetendők, de hasonlóan a kábítószerekhez, az NPS fogyasztása is, a 

megszerez, tart magatartásokon keresztül. NPS alatt a 66/2012 (IV.2.) Kormányrendelet – az 

EU Korai Jelzőrendszerébe folyamatosan bekerülő és emiatt folyamatosan bővülő C jegyzéke 



alatt található szerek értendők. Azonban a 2014. január 1. előtt NPS-sel elkövetett fogyasztói 

magatartások nem voltak büntethetők. 

Nyilvánvaló, hogy a jogalkalmazók számára, kiváltképp, ha „beugrók” és nem rendszeresen 

foglalkoznak kábítószeres ügyekkel, szinte átláthatatlan a helyzet. Még azok is tévednek, akik 

napra készek, ha egyáltalán lehet ma napra késznek lenni az NPS-ek és azok szabályozásának 

ismerete tekintetében. 

Ez azonban oda vezet, hogy számos esetben olyan NPS-sel való visszaélés miatt indult eljárás, 

ami nem volt az elkövetés idején listán, azaz nem volt illegális. Vagy maga a magatartás nem 

minősült az elkövetéskor bűncselekménynek. 

 

Azoknak a hazai jogalkalmazóknak, akik rendszeresen eljárnak kábítószer-bűncselekmények 

elkövetőivel szemben, naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük nemcsak a folyamatosan 

változó hazai szabályozás, de a drogpiac gyors változásairól is. Nem elégséges az ún. C-lista 

(a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet C) [új pszichoaktív anyagok – R.I.] jegyzéke)9 folyamatos 

nyomon követése, fontos tisztán látni az élvezeti célra használt szintetikus pszichoaktív szerek 

piacán és a kontroll megtestesítő igazságügyi piacon történő nemzetközi fejleményeket is. A 

kutatás eredményei és a beszámoló ezt igyekszik elősegíteni. 

 

2. Az NPS-ek története 
 

Az NPS-ek története tulajdonképpen nem más, mint a drogok egy csoportjának az 

Egyesült Nemzetek Szervezete kábítószerekről szóló 1961. évi egységes egyezményének 

jegyzékeiben, és a pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezményének jegyzékeiben nem 

szereplő narkotikumok vagy pszichotróp anyagok ellenőrzésére (drogpolitikai) és 

szabályozására (jogszabályok és közösségi határozatok) tett társadalompolitikai 

válaszok története. 

És ez a történet mintegy 10 éve, 2005 májusában kezdődött, amikor is az Európa Tanács 

2005/387/IB (2005. május 10.) számon határozatot hozott az új pszichoaktív anyagokra 

vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről10 (továbbiakban: 

                                                           
9 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal 
végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról - C) jegyzék. 
10 A TANÁCS 2005/387/IB HATÁROZATA (2005. május 10.) az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, 
kockázatértékelésről és ellenőrzésről. In: Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Official Journal). L. 127/32-127/37. Forrás: 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0387&from=en) (2015.09.18.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0387&from=en


Határozat). E határozatában a valaha ’szintetikus’, ’designer drog’ vagy ’legal high’ kifejezést 

felváltotta az ’új pszichoaktív anyag’ kifejezés. Ma, a hatásmechanizmusukban és 

farmakológiai jellemzőiknek tekintetében a designer és a legal high-okkal ugyanazon, ám 

egyre bővülő választékkal rendelkező drogok csoportját foglalják magukba.  

A Határozat 2 cikkelye szerint a vonatkozó rendelkezéseket „azon anyagokra kell alkalmazni, 

amelyek jelenleg nem szerepelnek:  

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete kábítószerekről szóló 1961. évi egységes 

egyezményének jegyzékeiben, és amelyek hasonló fenyegetést jelenthetnek a 

közegészségügyre, mint a fenti egyezmény I., II. és IV. jegyzékében felsorolt anyagok; 

valamint 

 b) az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezményének 

jegyzékeiben, és amelyek hasonló fenyegetést jelenthetnek a közegészségügyre, mint a fenti 

egyezmény I., II., III. vagy IV. jegyzékében felsorolt anyagok.  

Ez a határozat a prekurzoroktól különböző végtermékekre vonatkozik, amely prekurzorok 

tekintetében az egyes anyagok kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való 

eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról szóló, 1990. 

december 13-i 3677/90/EGK tanácsi rendelet (1) és a kábítószer-prekuzorokról szóló, 2004. 

február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) közösségi szabályozást 

állapít meg”. 

A Határozat az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információk gyors cseréjével foglalkozó 

mechanizmust igyekezett létrehozni. Figyelembe vette a 2001/83/EK irányelv IX. címe által 

meghatározott farmakovigilancia-rendszer keretében bejelentendő, feltételezett 

mellékhatásokra vonatkozó információkat. Az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos 

kockázatok értékelését is előírta annak érdekében, hogy ellenőrző intézkedéseket 

alkalmazhassanak. 

Hatályosulásával egy időben érvényét veszette a 97/396/IB együttes fellépést, amely az új 

szintetikus kábítószerekkel kapcsolatos információcserét, kockázatértékelést és ellenőrzést 

volt hivatott szabályozni. 11. 

1999. szeptember 13-án a Tanács elfogadott egy, a 97/396/IB közös fellépés kiterjesztését 

célzó, határozatot. Ezt megelőzően a Bizottság elnöke - 1999 februárjában - felkérte az 

EMCDDA-t, hogy vesse alá kockázatértékelésnek az 4-MTA-t (amfetamin derivátum). Ez a 

                                                           
11 Joint Action of 16 June 1997 concerning the information exchange, risk assessment and the control of new synthetic drugs. 
In: Official Journal L 167, 25.06.1997. Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33025 
(2015.09.18.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=uriserv:c11565
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33025


szintetikus kábítószer volt az egyik első olyan új szintetikus drog, amelyet ellenőrzésnek 

vetettek alá és az eredményt követően, az 1971-es ENSZ Egyezményben foglaltaknak 

megfelelően, a „pszichotróp listára” is került12.   

2001 októberében az EMCDDA tanácskozást hívott össze, amelynek során a Bizottság 

megvizsgálta a PMMA-val (paramethoxymethylamphetamine) kapcsolatban készített 

kockázatértékelés eredményeit.  A jelentés tartalmazta, hogy négy tagállam (Németország, 

Írország, Svédország és az Egyesült Királyság) saját hatáskörben ellenőrzés alá vonta ezt a 

szubsztanciát. 

Sokasodtak a szerek és kezdett kialakulni az a máig nehezen változtatható gyakorlat, hogy az 

egységes fellépésnek alávessék magukat a tagállamok. Habár számos irányelv és bizottsági 

határozatok jelölik ki az új pszichoaktív szerekkel szembeni uniós fellépés keretszabályait, 

azok kitöltés és tartalommal megtöltése relatíve széles mozgásteret hagy az egyes 

tagállamoknak. Mindezek okáért még mindig nem beszélhetünk egységes európai 

gyakorlatról, csak olyan uniós irányelvekről és szabályokról, amelyek igyekeznek 

kikényszeríteni, hogy a nemzeti fellépések, szabályozások legalább közös alapokon 

nyugodjanak, továbbá igyekeznek megteremteni az együttműködést a kockázatok felmérése 

és értékelése tekintetében. 

 

A NPS-ek története tulajdonképpen egyidős a definíció vagy a megnevezés megszületésével. 

Mint azt Kai Erikson megfogalmazta az 1966-ban kiadott Önfejű puritánok13 c. művében, 

bűncselekmény az a magatartás vagy viselkedés, amit annak minősítenek. Esetünkben tehát 

azok a szerek minősülnek tiltottnak avagy fogyasztásuk és az azzal való bármilyen tilalmazott 

gazdasági és szociális tevékenység bűncselekménynek, amelyet  a jogalkotók annak tartanak.  

Az érdekesség itt a minősítésben, minősülésben rejtőzik. Ha a Durkheim-féle funcionalista 

elméletből indulunk ki és a magunkévá tesszük Erikson nézetét is, akkor nem hagyható 

figyelmen kívül a minősítés célja, szerepe és funkciója a bűncselekménnyé nyilvánítás 

folyamatában. Nem csak azért, mert ezek a jogérvényesülés sikerességének, gyakorlati 

megvalósulásának indikátorai, hanem azért is, mert a minősítés-változás története 

szignifikánsan összefügg a kriminálpolitika-, illetve a jogalkotás-változás történetével.  

Kérdés, hogy miért volt szükség a drog és/vagy pszichotróp anyag, mint jogi kifejezések 

mellett újabb kategória alkotására, a kábítószerek egy olyan új csoportjának létrehozására, 

                                                           
12 Exchange of information on new synthetic drugs. In: Official Journal L 244, 16.06.1999. Forrás:http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33025&from=EN (2015.09.21.) 
13 Erikson, K. (1966): Wayward Puritans.Wiley. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33025&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33025&from=EN


amelyek – habár korábban nem szerepeltek - de gyakorlatilag beilleszthetők lennének a 

rendelkezésre álló ENSZ Egyezmények jegyzékeibe.  

Mitől mások az NPS-ek, mint más kábítószerek? És mitől van szükség más minősítésre, azaz 

milyen társadalmi folyamatok hatására változott a jogalkotás tárgyköre? 

Touraine (1977,1981)14, kiváló francia szociológus szerint a modern társadalmakat a 

historicitásnak nevezett jelenség jellemzi. Ez egy olyan szemléletmód, amelynek alapján a 

társadalmi folyamatok ismeretét arra használják fel, hogy segítségükkel újraformálják létünk 

társadalmi feltételeit. Esetünkben például a kultúrától idegen élvezeti szerek fogyasztásának 

szocio-kulturális jellemzőinek megismerése, illetve a keresleti és kínálati piaccal és az 

érintettek piaci magatartásával kapcsolatos ismeretek, jobban mondva azok bizonyos 

társadalmi célokat szolgáló vagy azokkal összeegyeztethető speciális értelmezése, ahhoz 

járultak hozzá, hogy a modern társadalmak büntetőpolitikájában megjelenjenek a kockázati 

bűncselekmények. 

Touraine-t kevésbé érdekelték a mozgalmakat, változásokat kiváltó előfeltételek, inkább azok 

céljait igyekezett értelmezni. 

A fogyasztói, illetve biztonságorientált társadalmakban szembetűnő a kockázati 

kriminálpolitika erősödése, amelynek célja a döntéshozók által kockázatként definiált 

társadalmi jelenségek preventív, illetve proaktív ellenőrzése, valamint felszámolása. A 

jogalkotó által meghatározott kockázati bűncselekmények kvázi feljogosítják a társadalom 

nevében és érdekében cselekvő végrehajtó igazságügyi szerveket, hogy akár az emberi jogok 

ellenében, de teljesítsék küldetésüket, és védjék meg a társadalmat a súlyos problémaként 

definiált veszélytől.    

Tekinthetjük ezt „touraine-i” értelemben mozgalomnak, amely azokkal a nézetekkel és 

stratégiákkal együtt fejlődik, amelyek megszüntetésének, visszaszorításának – esetünkben a 

kábítószer-fogyasztás - módjára vonatkoznak. Touraine szerint más csoportokkal tudatosan 

szembehelyezkedve alakulnak ki bizonyos értékek, nézetek védelme érdekében és más 

értékek és nézetek ellenében. 

Szerinte a társadalmi mozgalmakat, így esetünkben a kábítószerek illegálissá minősítésének 

„mozgalmát”, irányzatát olyan összefüggésrendszerekben kell vizsgálni, amelyet ő cselevési 

mezőnek nevez. „A kifejezés a társadalmi mozgalom is azon erők, tényezők közti kapcsolatra 

vonatkozik, amelyekkel szemben fellép. A kölcsönös tárgyalási folyamat egy adott mezőben 

elvezethet azoknak a feltételeknek a megváltozásához, amelyekkel szemben a mozgalom 
                                                           
14 Lásd Touraine, A. (1977). The Self-Production of Society. Chicago: The University of Chicago Press és 
Touraine, A. (1981). The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press. 
 



küzd, illetve eredményezheti a résztvevő felek szemléletének hasonulását.”15   Ebben az 

értelemben a kábítószer-fogyasztás és az azzal kapcsolatos magatartások visszaszorítását vagy 

megszüntetését célzó kriminálpolitikai „mozgalom” fejlődését jelentősen befolyásolja a 

rivális csoportok, azaz a dekriminalizálás és/vagy legalitás mozgalmát alkotó csoportok között 

kialakuló kölcsönös újrafogalmazási és újrameghatározási folyamat. Mind gyakorlati 

értelemben, mind pedig képletesen. A büntetőjogi kereteket immár 30 éve keresi és formálja 

jogalkotó, néha elvesz, néha hozzátesz, szigorít, majd enyhít, azaz újrafogalmaz és 

újrameghatároz. Eközben a tiltott szerek jegyzéke is folyamatos változásban van, amire 

igazán szemléletes példa az NPS-ek „megszületése”, és ezzel együtt az illegitim kábítószerek 

újrafogalmazása és/vagy újradefiniálása. 

A konklúzió tehát az, hogy a jog fejlődése (vagy inkább nevezzük változásnak) a 

kábítószerekkel kapcsolatos magatartások tekintetében, nem feltétlenül a társadalmi 

változásokkal korrelál, hanem sokkal inkább függ egyrészt a társadalmi elit által definiált 

aktuális társadalmi és csoport- értékeknek, érdekeknek és céloknak a szolgálatától, másrészt 

azoknak a társadalmi ellenkultúrális mozgalmaknak, csoportoknak a tevékenységétől, 

amelyek szemben állva tükröt tartanak a jogalkotóknak és folyamatos  „önvizsgálatra” 

kényszerítik  a jogalkotás rendszerét. 

Számon kérve a jog legitimációját, a jogbiztonság érvényesülését, a minősítés társadalmi 

funkcióját és hasznát és nem utolsó sorban tevékenységükkel felhívva a figyelmet a jelenség 

kezelésében elsődleges szerepet betöltő kriminálpolitika eszközrendszerének 

fogyatékosságaira. 

A cselekvési mezőben történő „tárgyalási” folyamatok, akciók-reakciók pedig önkéntelenül  

elvezethetnek oda, hogy a jogalkotás rendszere – a lehetőségi kereteken belül, értve ezalatt pl. 

a ratifikált  a nemzetközi szerződések betartását és betartatását – újradefiniál, újrafogalmaz és 

bizonyos kérdésekben az „ellenmozgalom” szemléletéhez közelít. 

 

Térjünk vissza azonban a jogfilozófiai kérdésekről a pszichoaktív anyagok történetének 

materiális valóságára.  

Antropológiai leletek és írott források bizonyítják, hogy az emberek sok ezer éve 

fogyasztanak pszichoaktív anyagokat. Sullivan és Hagen (2002)16, két antropológus, közlése 

szerint a pszichotróp növények fogyasztása magától értetődő, egyrészt azon mai is létező 

kémiai-ökológiai adaptációk alapján, amelyek a pszichotróp növényi anyagok lebontására az 
                                                           
15 Giddens, A. (1995): Szociológia. Oziris Kiadó, Budapest. 600-601. old. 
16 Sullivan, R.J. – Hagen, E.H. (2002): Psychotropic substance-seeking: evolutionary pathology or adaptation? Addiction, 97, 
389-400. 



emlősökben kifejlődtek, illetve azokban a növényvédő struktúrákban, amelyek úgy fejlődtek, 

hogy utánozzák ezeket a struktúrákat és akadályozzák az emlősök neurotranszmittereinek 

működését.  E bizonyítékok ellenére Sullivan és Hagen  megkérdőjelezik  a  növényi toxinok 

által könnyen kiváltható az érzelmi mechanizmusok fejlődésének lehetőségét.  Azzal 

érvelnek, és érvüket az ókori régészeti és történelmi bizonyítékokra alapozzák, hogy az 

antikvitásban legalább annyira elterjedt volt a pszichotróp növények fogyasztása, mint 

napjainkban.  Meggyőződésük szerint az emberek és a pszichotróp szerek közötti mély és 

hosszú kapcsolat evolúciós eredetű. A mintegy 200 millió éves kapcsolat során nemcsak az 

emlősök toxikus növényekkel szembeni méregtelenítési mechanizmusa fejlődött, de az 

adaptív potenciáljuk is. Ebből a perspektívából nézve a napjainkban is érvényes emberi 

’drogkereső’ viselkedésének evolúciós eredete van, amely ezen növények evolúciós múltban 

történő hasznosításából származik. Még ha a ’drogkeresés’ a környezethez történő adaptációt 

is szolgálta emberszabású őseink számára, ez nem mindig történik így a mai környezetben, 

vélte a két antropológus. 

De nézzük miként köszön vissza a jelenbe a múlt! 

A bételdió (Areca catechu) napjainkban, világviszonylatban a negyedik leggyakrabban 

használt drog a nikotin, az etanol és a koffein mellett (Marshall, 1987)17.  Kelet-Afrikától, 

Pakisztántól és Indiától Délkelet-Ázsián át Pápua Új-Guineáig és Mikronéziáig több száz 

millióan rágnak bételdiót, ami nem más, mint a a bételpálma húsos termése. Timor-ból 13000 

és Thaiföldről 10700 évvel ezelőttről származó archeológiai leletek bizonyítják, hogy hasonló 

módon fogyasztották az emberek a bételdiót, mint napjainkban (Glover, 1971, 1977)18. Az 

ausztrál őslakosok, amikor kapcsolatba kerültek Európával, nyugat Queensland-ben az 

őshonos pituri növényt (Duboisia hopwoodii) használták, amely nikotint tartalmazott és a 

szintén őshonos Nicotania-t (N. gossei), közép-Ausztráliában (Watson 1983; Feinhandler et 

al. 1980)19. Az Aboriginal-ok, az ausztrál őslakosok a telepesek érkezése előtt mintegy 40 000 

évvel éltek már Ausztráliában és a régészeti leletek alapján az ókorban már bizonyosan 

használták ezeket a növényeket (Bellwood 1985)20. A khat (Catha edulis) használata már 

elterjedt szokás volt Etiópiában és Észak-kelet Afrikában az európai telepesek és hódítók 

                                                           
17 Marshall, M. (1987): An overview of drugs in Oceania. In: Lindstrom, L., ed. Drugs in Western Pacific Societies: 
Relations of Substance. ASAO Monograph no. 11, pp. 13–49. Lanham: University Press of America 
18 Glover, I. C. (1971) Prehistoric research in Timor. In: Mulvaney, D. J. & Golson, J., eds. Aboriginal Man and Environment 
in Australia, pp. 158–181. Canberra: Australian National University Press.  
  Glover, I. C. (1977) Prehistoric plant remains from Southeast Asia, with special reference to rice. In: Taddei, M., ed. South 
Asian Archaeology, pp. 7–37. Naples: Istituto Universitario Orientale. 
19 Watson, P. (1983) This Precious Foliage: A Study of the Aboriginal Psycho-active Drug Pituri. Sydney: University of 
Sydney; Feinhandler, S. J., Fleming, H. C. & Monahon, J. M. (1980) Pre-Columbian tobaccos in the Pacific. Economic 
Botany, 33, 213–226  
20 Bellwood, P. (1985) Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. Sydney: Academic Press. 



érkezése előtt. (Weir, 1985)21 Amint a kokalevél rágás is (Erythroxylum coca) a Nyugat-

Andokban, mintegy 7000 évvel ezelőtt. Mintegy 5000 éves archeológiai leletek bizonyítják a 

koka használatát Ecuadorban (Balick & Cox 1997)22. 

A pszichoaktív anyagok használatának elterjedése érdekes képet mutat, kiváltképp az egyes 

anyagok hatásmechanizmusának mai ismeretében. Egyes szubsztanciák használata jelentősen 

különbözött az adott szer fogyasztásának mai formájától. Például azokban a kultúrákban, ahol 

a fent említett drogokat használták, ezekre a szubsztanciákra nem úgy tekintettek, mint 

kábítószerekre, hanem mint élelemre, amely nem a modern tisztított, koncentrált formában 

van jelent, hanem mint növényi egyed.  
 

A teljesség igénye nélkül idéztem meg növényeket, de az NPS-ek történetének szempontjából 

kihagyhatatlan Shulgint. „Sacha” Shulgin, alias Dr. Ecstasy kémikus, biokémikus, 

gyógyszerész és pszichopharmakológus volt és az ő nevéhez fűződik – többek között - az 

MDMA (Ecstasy) előállítása. Az Ecstasy-t pszichoterápiás célokra egészen 1984-ig 

alkalmazták, amikor is felvették a tiltott drogok közé. Shulgin egyszer így nyilatkozott „A 20. 

század elején még csupán két pszichedelikus összetevőt ismert a nyugati tudomány: a 

kannabiszt és a meszkalint. Kicsit több mint 50 év múlva az LSD, a pszilocibin, pszilocin, 

TMA, DMT alapú összetevők és más izomerek felfedezésével a szám majdnem húszra 

emelkedett. 2000-re már több mint 200 volt. Tehát látható, hogy a növekedés exponenciális." 

Amikor megkérdezték tőle, hogy ezek szerint akkor 2050-re 2000-féle lesz-e, mosolyogva azt 

felelte: „a dolgok állása szerint akár jóval több is”.23 Előállított, szintetizált és személyesen 

tesztelt több mint 230 pszichoaktív vegyületet és értékelt őket pszichedelikus (észlelést, 

érzetet megváltoztató) és/vagy entaktogénikus (kapcsolatteremtést megkönnyítő) potenciáljuk 

szerint. A Shulgin által előállított tudatmódosító szerek között vannak stimulánsok, 

depresszánsok, afrodiziákumok, empatogének, konvulzánsok , hallásmódosító szerek, olyan 

drogok, amelyek lelassítják vagy éppen felgyorsítják az időérzéket, érzelmi kitöréseket 

indítanak be, vagy olyanok, amelyek megölik az érzelmeket.  

1991-ben és 1997-ben feleségével, Ann Shulginnal megjelentette a PIKHAL és a TIKHAL c. 

könyveket24, amelyekben extenzív leírását adják munkájuknak és személyes tapasztalataiknak 

a pszichoaktív anyagok két nagy csoportja a Phenethylaminok  és a  Triptaminok osztályával. 

                                                           
21 Weir, S. (1985) Qat in Yemen: Consumption and Social Change. Dorset: Dorset Press 
22 Balick, M. J. & Cox, P. A. (1997) Plants, People, and Culture: The Science of Ethnobotany. New York: Scientific 
American Library 
23 Feldmár András idézi Shulgint magyarul: http://fuggosegek.blog.hu/2014/06/09/feldmar_andras_alexander_sasha_shulgin 
24 Shulgin, A. – Shulgin, A. (1991): PiHKAL - A Chemical Love Story. Transform Press, U.S. és Shulgin, A. – Shulgin, A. 
(1997):TIKHAL – The continuation. Transform Press, U.S. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phenethylamines
https://en.wikipedia.org/wiki/Tryptamines
http://fuggosegek.blog.hu/2014/06/09/feldmar_andras_alexander_sasha_shulgin


Itt jegyzem meg, hogy a 66/2012 (IV.2.) Kormányrendelet 1. melléklet C) jegyzéke 

tartalmazza azokat az anyagokat és vegyületeket, amelyek aktuálisan új pszichoaktív 

anyagnak minősülnek. Jelentős részük szintetikus vegyület, csupán három növényi eredetű 

anyag szerepel rajta: a harmin, a rutafű alkaloidja, az ibogain, a mámorcserje alkaloidja és a 

szalvinorin, a látnokzsálya terpenoid hatóanyaga.  

A vonatkozó rendelet négy vegyületcsoportot határoz meg: 1. az indolil-keton szerkezeti 

elemet tartalmazó szintetikus kannabinoidokat; 2. a növényi kationonhoz hasonló szerkezetű, 

aminoketon-csoportba tartozó vegyületeket; 3. a fenetilamin alapvázat tartalmazó 

stimulánsokat vagy hallucinogéneket és a 4. az alapvető hallucinogén hatású triptaminvázas 

vegyületeket.  

A rendeletben szereplő 3. és 4. vegyületcsoportba tartozó anyagokkal foglalkoznak Shulgin 

PIKHAL és a TIKHAL c. könyvei. 

Az ő nevéhez köthető továbbá a 2C-család előállítása (közte a napjainkban elterjedt új 

pszichoaktív szernek minősített 2C-B-vel vagy a DOx-család vegyületeinek megalkotása (a 

DOM-mal) is. 
 

Az 1991-ben napvilágot látott PIKHAL-ban 179 pszichoaktív phenilamfetamin- a TIKHAL 

pedig 55 triptamin-derivátummal foglalkozik. Ezek egy része már a megjelenéskor a 

pszichotróp listán volt, jelentős része azonban mintegy húsz évvel később kerül csak fel az új 

típusú pszichoaktív anyag listára és vált tiltott szerré. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a 

Shulgin házaspár által jegyzett két, fent említett, könyvben felsorolt fenetilamin és triptamin 

vázas vegyületek, derivátumok jelentős része még nem listás! Még nem „fedezték fel” és 

/vagy nagytömegű előállítása költséges(ebb) és/vagy  hatásmechanizmusa miatt fogyasztása 

kockázatosabb és/vagy a piacra kerülőkénél gyengébb és/vagy „nem a jelent trendnek 

megfelelő”. Tovább számos olyan derivátum szerepel benne, amelynek „továbbfejlesztett”, 

ismeretlen változata időközben piacképes droggá nőtte ki magát, sőt már átlépett az illegitim 

vegyületek körébe. 

 

Kérdés, hogy mindezek alapján helytálló-e az „új” jelző az új pszichoaktív anyagok 

csoportnéven belül, továbbá, hogy szükséges, indokolt-e az e csoportba tartozó vegyületek, 

derivátumok önállósulása a jogszabályi környezetben, kiváltképp akkor, ha a hozzájuk rendelt 

jogkövetkezmények megegyeznek más vegyületcsoportok és/vagy szabályozási csoportok 

alatt található drogokéval. 



„Az új jelző arra a tényre utal, hogy ezek az anyagok újonnan jelentek meg a kábítószerpiacon 

vagy újonnan élnek velük vissza. Nagyon sok új kábítószert úgy írtak le a tudományos és a 

szabadalmi irodalomban, mint amelyek részei törvényes kutatásnak és fejlesztésnek. Néhány 

szert kísérletezésre használtak, hogy jobban megértsék az emberi testben zajló összetett 

jelátvételi áramlásokat, amíg mások úgy tanulmányozták ezeket az anyagokat, mint 

potenciális gyógyszereket25. Erre példaként hozhatjuk fel a szintetikus kannabinoidokat, a  

kannabisz farmakológiai hatását utánzó, de a növényi kannabinoidokétól eltérő kémiai 

szerkezetű vegyületek, amelyeket tudományos kutatások során találtak fel. A John W. 

Huffmann kutatócsoportja által előállított vegyületcsoportjának egyik alapváza az indolil-

naftil-keton, azaz a JWH vegyületsorozat. A szerkezet és a laboratóriumi 

receptorvizsgálatokban mért biológiai hatás közti összefüggés tanulmányozásához száznál 

több ilyen vegyületet állítottak elő.  Azonban közös vonása ezeknek az anyagoknak, hogy 

általában korlátozott információ áll rendelkezésre az emberi szervezetre gyakorolt hatásaikról, 

és azokról a sérülésekről, amelyeket okozhatnak. Mindazonáltal ez felveti annak lehetőségét, 

hogy az új anyagok piaca folyamatosan bővüljön, és növekedjen ezeket a potenciális új 

anyagokat kutató irodalom is. Néhányat ezek közül közvetlenül az illegális feketepiacon 

értékesítenek, amíg másokat, az ún. legális hangulatjavító szereket jóval nyíltabban 

árusítanak”26. 
 

Az NPS-kontrollnak két „hívószava” vagy indikátora van, amelyek alapján az ellenőrzés, 

illetve szabályozás módja vagy annak elvetése meghatározható: a hozzáférhetőség és a 

kockázat. Míg korábban a szerek farmakológiai jellemzői bírtak jelentős befolyással azok jogi 

státusának meghatározásában, napjainkban a piac egyik eleme, az adott anyag piaci pozíciója 

is fontos tényezővé vált.  

A következőkben tekintsük át mindezek tükrében miként alakult az NPS-ek szabályozásának 

története az elmúlt 10 évben. 

  

                                                           
25 EU drug markets report | a strategic analysis 2013, Common Report of the EMCDDA and EUROPOL, 
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EU_Drug_Markets_Report_20131.pdf (2015.09.10.) 
26 Jámbor G. (2014): Az új pszichoaktív anyagok megjelenése, elterjedése és az új jelenséggel szembeni lehetséges 
büntetőeljárás jogi és kriminalisztikai válaszlépések. In: 
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3. A „hozzáférhetőség” elleni gyors fellépés szabályozása az EU-ban 
 

„[A] hozzáférhetőség korlátozásának lehetőségei egyre jobban beszűkülnek. Ennek több oka 

is van. Az egyik, hogy jóformán minden drog helyettesíthető [...] a másik, hogy egyes 

drogoknak vagy anyagoknak az ellenőrzése már most is csaknem megoldatlan feladat[…]”27 

– írta Bayer István gyógyszerészprofesszor 2000-ben, aki egyéb funkciói mellett − több éven 

át volt az ENSZ Kábítószer Főosztályának munkatársa, aki aktív szerepet töltött be három 

nemzetközi kábítószer-egyezmény kidolgozásában és akinek szakértelmét, konzultánsként, az 

ENSZ és a WHO mellett az amerikai DEA is igénybe vette. 

A helyzet jottányit sem változott az azóta eltelt 15 évben. Amit a szakemberek már akkor 

láttak, az napjainkra kézzelfogható valóság lett.  

Az NPS-ek gyorsan emelkedő részesedése a drogpiacon az UNODC (United Nations Office 

on Drugs and Crime) szerint annak köszönhető, hogy a nemzetközi kontroll alá vont szerek 

legális alternatíváiként kínálták őket28. A hagyományos kábítószerekhez hasonló 

hatásmechanizmussal rendelkeznek, de a használatuk komoly közegészségügyi és 

közbiztonsági kockázatot jelent. Az NPS-piac gyorsütemű változásai, a folyamatos bővülő 

kínálati piac és az egyre növekvő számú azon jelentés, amely beszámolt a keresleti piac és az 

ehhez kapcsolódó NPS- kereskedelem erős élénküléséről és a nemzetközi szervezett bűnözés 

bevonódásáról oda vezetett, hogy az UNODC Kábítószerügyi-bizottsága kiadta a 48/1. számú 

állásfoglalását 2005-ben (2005. március 11.) a visszaélés újabb trendjeiről és nemzetközi 

kábítószer-egyezményekben nem szabályozott anyagok kereskedelméről rendelkezésre álló 

információk megosztásának előmozdításáról29.  

Két hónappal később az Európai Unió Tanácsa (továbbiakban Tanács) 2005/387/IB sz. (2005. 

május 10.) határozata az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, 

kockázatértékelésről és ellenőrzésről is hatályosult30.   

A határozata (1) bekezdése értelmében a” a pszichoaktív anyagok fejlődésében rejlő különös 

veszélyek miatt a tagállamok gyors fellépésére van szükség.” 
                                                           
27 Bayer I. (2000):id.mű 
28 UNODC (2013): The challenge of nwe psychoactive substances. Global Smart Programme. UNODC. vi pp. 
29 United Nations Commission on Narcotic Drugs (2005): Resolution 48/1. Promoting the sharing of information on 
emerging trends in the abuse of and trafficking in substances not controlled under the international drug control conventions. 
In: Report on the forty-eighth session (19 March 2004 and 7-11 March and 7-8 December 2005). Economic and Social 
Council. 
30 COUNCIL DECISION 2005/387/JHA of 10 May 2005 on the information exchange, risk-assessment and control of new 
psychoactive substances. In: Official Journal of the European Union. 20.5.2005. 



E folyamat elősegítése érdekében 3 lépcsőből álló átfogó megközelítést fogalmazott meg a 

határozat:  

(1) Információcsere/korai jelzőrendszer: amennyiben egy új pszichoaktív anyag detektálásra 

kerül az európai drogszíntéren, a tagállamok biztosítják, hogy a szer előállításával, 

forgalmazásával és használatával kapcsolatos információk eljussanak az EMCDDA-hez és az 

Europol-hoz a Nemzeti Kábítószer-adatgyűjtő Központokon és az Europol nemzeti egységein 

keresztül. Az adatokat szintén el kell juttatni az Európai Bizottsághoz (European Commission 

– továbbiakban Bizottság) és az Európai Gyógyszerészeti Hivatalhoz (European Medicines 

Agency – továbbiakban EMEA). Amennyiben az EMCDDA és az Europol úgy ítéli meg, 

hogy az NPS-re vonatkozó, valamely tagállamtól származó információ nem érdemes a 

továbbításra a többi tagállam felé, erről azonnal tájékoztatja a bejelentést tevő államot. 

Amennyiben azonban úgy ítéli meg, hogy az adott információ további információgyűjtésre 

érdemes, akkor erről az EMCDDA és az Europol közös összegző jelentést készít, és azt 

benyújtja a Tanácsnak, az EMEA-nak és a Bizottságnak. A Tanács tagjainak többségével 

határozva kérheti, hogy valamely NPS felhasználása, előállítása és az azzal való kereskedelem 

által okozott kockázatok (beleérve az egészségügyi és szociális kockázatokat, a szervezett 

bűnözés részvételét és az ellenőrzési intézkedések lehetséges következményeit) értékelésre 

kerüljenek. 

(2) Kockázatértékelés: erre akkor kerül sor, ha a Tanács tagjainak legalább negyede támogatja 

vagy a Bizottság írásban támogatás iránti igényét nyilvánítja a Tanács felé. Az EMCDDA 

Tudományos Bizottsága – kiegészülve a tagállamokból, a Bizottságból, az Europolból és az 

EMEA-ből delegált szakértőkkel – értékeli az újonnan identifikált drog lehetséges 

egészségügyi és szociális kockázatait és a kontroll alá helyezés következményeit. 

A Tudományos Bizottság a kockázatértékelésről jelentést készít, amelyet mind a Bizottsághoz 

mind pedig a Tanácshoz benyújt. 

(3) Döntéshozás: Az Európai Bizottság vagy egy tagállam kezdeményezésére - a 

kockázatértékelő jelentés alapján - a Tanács (minősített többséggel) dönthet arról, hogy az 

adott NPS-t ellenőrzési intézkedésnek kell-e alávetni. Amennyiben a Tanács úgy határoz, 

hogy igen, akkor a tagállamoknak amint lehetséges, de legkésőbb a határozat időpontját 

követő egy éven belül, törekedniük kell a szükséges intézkedések megtételére a nemzeti 

jogukkal és a ratifikált vonatkozó ENSZ egyezményekkel összhangban. A Tanácsi határozat 

nem akadályozza meg az egyes tagállamokat abban, hogy egyoldalúan bevezessenek 

szükségesnek vélt ellenőrzési intézkedéseket, azaz felvegyenek egy adott NPS-t a nemzeti 

kábítószer-listájukra. 



Érdekességképpen megemlítem, hogy az első NPS, amelyet kockázatelemzésnek vetettek alá 

és amelynek kérdésében Tanácsi határozat született 2005 októberében, az 1-(3-

chlorophenyl)piperazine (mCPP) volt31. 

2005-ben a korai jelzőrendszer segítségével még csak 14 új pszichoaktív anyagot detektáltak 

az Unió tagállamaiban, 2015 márciusáig, azaz tanácsi határozat és a kori jelzőrendszer 

működése óta eltelt időszakban összesen több mint 450-et32. 

Az Uniós tagállamok együttműködésének kereteit az NPS-ek vonatkozásában a Tanács 

2005/387/IB sz. határozata lefektette és ehhez a tagállamok tartják is magukat. Azonban a 

nemzeti jogalkotások és joggyakorlatok közötti harmonizáció habár növekvő mértékű, de még 

így is szerénynek tekinthető (nagyrészt a nemzetközi szerződések és egyezmények 

ratifikációjából ered). Ez pedig lehetővé teszi, hogy az egyes tagállamok eltérő büntetőjogi 

kontrollt alkalmazzanak az NPS-ek kapcsán is. 

 

3.1. A „hozzáférhetőség” korlátozásának jogi eszközei 
 

Az új pszichoaktív anyagok megjelenése és terjedése számos innovatív jogi válaszlépést, 

szabályozási mechanizmust generált. Voltak köztük gyors intervenciók, amelyek azzal a céllal 

születtek, hogy „betömjék a rést”, azaz időt hagyjanak a jogalkotónak és a jogrendszernek 

arra, hogy hossztávú kriminálpolitikai koncepciót tervezhessenek és életbe léptethessék az új 

szabálysértési vagy büntetőjogi szabályozást. Nagyjából három jól elkülöníthető típust lehet 

megkülönböztetni a kontroll célja alapján33.  

 

a) A fogyasztóvédelem vagy a gyógyszer-kereskedelem szabályozása 

 

A kontroll célja ez esetben az NPS-ek nyílt disztribúciójának visszaszorítása. Jellemzően 

akkor került terítékre, ha kevés idő áll rendelkezésre a változások végrehajtásához. Számos 

európai állam sikeresen alkalmazott ilyen jogszabályokat. De a harmonizált EU definíciókon 

alapulva gyakorlatilag működőképes minden EU tagállamban. Ennek lényege, hogy 

különböző típusú fogyasztóvédelmi törvényt érvényesítenek, amelyek közül van, amely 

általánosságban az NPS termékekre vonatkozik (amint ez Lengyelországban is történt, ahol a 

szabályozás ”headshop”-ok tömeges bezáráshoz vezetett) de olyan is, amely egy adott 

                                                           
31 Monitoring new drugs (2006). EMCDDA (Forrás: www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index40105EN.html) (2015.05.18.) 
32 New Psychoactive Substances in Europe: id.mű. 
33 Monitoring new drugs (2006). EMCDDA (Forrás: www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index40105EN.html) (2015.05.19.) 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index40105EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index40105EN.html


termékre fókuszál. Olaszországban például olyan szabályozást vezettek be, amely szerint 

bármely eladásra szánt árut vagy ételt egyértelmű és pontos címkével kell ellátni arra 

vonatkozóan, hogy milyen várható használatra szánták. Ennek a rendelkezésnek az alapján 

nyílt lehetőség az akkor még legális Spice (szintetikus kannabinoid – JWH-018) 

forgalmazásának visszaszorítására és a termék elkobzására, ugyanis a csomagolása nem 

tartalmazta nemzeti (olasz) nyelven a kért információkat. Hasonló szabályozást alkalmaztak 

Nagy-Britanniában is annak érdekében, hogy visszaszorítsák a mephedron árusítását. Ott 

ugyanis az anyag csomagolásán csak a „fürdősó” vagy „növényvédő-szer” terméktípus 

elnevezés szerepelt, de a címke nem tartalmazott részletes ismertetőt a termékről és annak 

használatáról.  

A fogyasztóvédelmi törvények alkalmazását követően Lengyelország módosította a 

„helyettesítő gyógyszer/drog”34 kifejezés jogi definícióját és megújította az egészségvédelmi 

törvényét, amelynek segítségével a megszüntethette vagy korlátozhatta egy adott helyettesítő 

gyógyszer alkalmazását, ha erős gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi 

veszélyt jelent.  

Az „egészségügyi termék” kifejezésre használt harmonizált EU definíció nem mindig kívánja 

meg, hogy az adott termék terápiás tulajdonságokkal rendelkezzen. Vannak olyan államok, 

ahol ezt a kitételt használták fel a NPS-ek ellen.  Legalább nyolc EU államban a 

gyógyszerészeti törvényt használják az új típusú kábítószerek visszaszorítására. Amikor a 

nemzeti gyógyszerészeti hivatal egy NPS-t egészségügyi terméknek minősít, akkor a 

minősítés azt is magával vonja, hogy speciális engedéllyel folytatható csak vele kapcsolatban 

bármilyen importtevékenység, marketing, diszrtribúció. Így járt el 2009-ben Ausztria is, aki a 

Spice-t nem büntetőjogi, hanem gyógyszerszabályozás alá vonta, így hatásosan megállította 

ennek a szintetikus kannabinoidnak a nyílt kereskedelmét az országban anélkül, hogy a 

fogyasztókat kriminalizálta volna35. 

  

                                                           
34 A helyettesítő drog egy olyan szer, amelyet kábítószer helyett  fogyaszt valaki orvosi indikáció alapján. A helyettesítő 
droggal történő kezelést szubsztitúciós kezelésnek nevezik. Ilyen szer pl. a methadon, amit ópiátfüggők terápiája során 
alkalmaznak. A szubsztitúciós kezelés egy olyan ártalomcsökkentő módszer, amelynek elsődleges célja, nem az absztinencia 
(amely egy hosszú ideje ópiátfüggő betegnél nagyon nehezen elérhető), hanem az, hogy a szerhasználattal összefüggő egyéni 
és társadalmi ártalmakat, károkat mérsékeltje, visszaszorítsa. 
35 Medicines Act of 7 January 2009. Lsd. bővebben: Drugnet EuropeNews from the European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction — January–March 2009.Forrás: www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2009/65/article6 
(2015.05.21.) 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2009/65/article6


b) A hatályos anyagi és eljárásjogi rendelkezések kiterjesztése és alkalmazása 

 

Az NPS-ekre adott válaszalternatíva a már meglévő jogszabályok rendelkezéseinek 

kiterjesztése és/vagy módosítása. Gyakran nehéz információkat gyűjteni az új kábítószerekről. 

Magyarország (2010) és Finnország (2011) is un. tudományos kockázatelemző paneleket 

készített, hogy tényekkel szolgálhasson az új kábítószerekkel kapcsolatos kontrollforma 

(esetünkben a kábítószer-listára vétel) megítéléséhez. Annak érdekében, hogy felgyorsítsák 

ezt a jogi folyamatot néhány ország ideiglenes ellenőrzési rendszert vezetett be annak 

érdekében, hogy időt hagyjon az állandó kontrollhoz szükséges információgyűjtéshez. 

Lettország és Szlovákia (2013) is ezek közé az államok közé tartozott, ahol a 

Betegségmegelőző és Ellenőrzési Központ illetve az Egészségügy Miniszter tevőlegesen 

közreműködött a végrehajtásban. 2011-ben Nagy-Britannia életbe léptetett egy eljárást, amely 

lehetővé tette az ideiglenes kábítószer-klasszifikációt, amelyek alapján a megnevezett 

anyagok gyorsan a kábítószerlistára és így büntetőjogi kontroll alá kerültek maximum egy év 

időtartamra. Ehhez hasonló a magyar „C-listás” szabályozási rendszer is. Hazánkban az új 

pszichoaktív anyaggá minősített szerek körét – a gyógyszertörvényben szereplő fogalomleírás 

szerint – a Kormánynak rendeletben kell meghatároznia (lsd. 66/2012. Korm. rendelet).  A 

kormányrendelet 1. mellékletében található „C” jegyzék az új pszichoaktív anyagok jegyzéke, 

ami négy vegyületcsoport kémiai meghatározásával kezdődik, majd ezt követi a további 

vegyületek tételes felsorolása. A vegyületcsoportok leírása meghatározza a csoportra jellemző 

közös szerkezeti részt (törzsképletet), továbbá azt, hogy annak mely helyeihez milyen további 

szerkezeti részek kapcsolódhatnak36.  

Sem az említett brit, sem pedig a magyar szabályozás nem rendelkezett a személyes 

használat, birtoklás kéréséről, habár hazánkban a 2012. évi C. törvény 184/B. § (1) b) pontja 

értelmében 2014. I. 1-től „Aki csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyagot 

megszerez vagy tart, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”  

A Cseh Köztársaságban a tiltott kábítószerek listája egy parlamenti jogszabályban került 

felsorolásra egészen 2014-ig, amikor is egy kormányrendeletbe emelték azt át, elősegítve az 

új kábítószerek listára vételét az eljárási idő csökkentésével. 

Néhány állam kiterjesztette a meglévő kábítószertörvényét különböző anyag– vagy 

vegyületcsoportokra. Szűk generikus csoport-definíciókat használnak például Írországban és 

Angliában, míg szélesebb analóg csoportokat vagy derivátumokat nevesítenek a büntetőjogi 

                                                           
36 Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (2012) – Monitoring Hírlevél, különkiadás – A „C-lista”. Forrás: 
www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2012Ic.pdf) (2015.05.20.) 

http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2012Ic.pdf


szabályozásban pl. Bulgáriában, Lettországban vagy éppen Máltán.  Ellenben a csoport-

meghatározások már más országok, köztük Olaszország, Luxemburg, Ciprus, Litvánia, Dánia, 

Franciaország, és Norvégia kábítószertörvényeiben is beillesztésre kerültek37.  

Németország még tanulmányozza a csoport-meghatározás megközelítés bevezetésének 

várható hatásait, Belgium pedig 2014-ben létrehozta a jogi alapokat annak végrehajtására. 

Ezzel szemben a hollandok 2012-ben elutasították a csoport-meghatározás bevezetését azzal 

érvelve, hogy néhány szubsztanciára fókuszáló bonyolultsága miatt nem korlátozzák más 

anyagok jogszerű használatát. 

 

c) Új szabályozás kidolgozása az új anyagok kezelésére 

 

A legátfogóbb uniós tagállamok által adott válasz az NPS-ek kihívására a pszichoaktív 

anyagok engedély nélküli forgalmazásra vonatkozó új szabályozás bevezetése volt. Ezt a 

kontrollrendszert alkalmazza Írország, Ausztria, Portugália és Románia is. Annak ellenére, 

hogy hasonló utat jártak be ezek az országok az új szabályozás kialakításában, számos 

különbség is megfigyelhető köztük. Habár mind a négy állam úgy definiálja a pszichoaktív 

anyagokat, mint amelyek serkentik vagy deprimálják a központi idegrendszert, dependenciát 

okozhatnak, valamint hallucinációkat, a motoros funkciók zavarát vagy viselkedészavart 

idézhetnek elő, Írországban és Portugáliában a zavar, azaz veszélyesség lehet „jelentős”, míg 

Ausztriában, egy szubsztancia csak akkor kerül listára, ha a társadalom egyes rétegei 

visszaélésszerűen használják, és potenciális veszélyt jelent a fogyasztók egészségére. A 

román törvények nem specifikálják a veszélyességet. Az új szabályozás alapján sem 

Írországban, sem pedig Romániában nem szükséges nevesíteni az új anyagot, minden 

pszichoaktív anyagra vonatkoznak rendelkezések. Ausztriában az egészségügyi miniszternek 

kell megneveznie a szubsztanciát a szabályozásban, Portugáliában pedig az anyagokat egy 

törvényerejű rendelet sorolja fel, de a hatóságoknak megmaradt a jogosultságuk, hogy 

lefoglaljanak vagy tesztnek vessenek alá bármely olyan anyagot, amelyről azt valószínűsítik, 

hogy komoly veszélyt jelent az egészségre. Sőt ideiglenesen betilthatják annak forgalmazását 

is.   

Az NPS-ek kínálata bűncselekménynek minősül Ausztriában, ha azt az eladó pszichoaktív 

hatása miatt történő fogyasztásra szánja és egyben haszonszerzési céllal értékesíti. 

Írországban a bűncselekménnyé minősítéshez arra van szükség, hogy az elkövető tudja, hogy 

                                                           
37 A csoport-meghatározás egy vegyületcsoportra jellemző törzsképlet leírása, vagy hasonló kémiai struktúrájú, 
farmakológiai hatású szubsztanciák „közös nevezőre hozása”, azaz gyűjtőnévvel ellátása. 



az anyag valószínűleg emberi fogyasztásra alkalmas. Ezzel szemben Romániában semmilyen 

kitételre nincs szükség a minősítéshez. Ausztriában, Írországban és Romániában a 

maximálisan kiszabható büntetés NPS-sel történő kerekedés miatt 2,5 és 3 évig terjedő 

szabadságvesztés büntetés, ami emelkedhet, ha a cselekmény következtében súlyos sérülés, 

egészségkárosodás történik vagy valaki életét veszti. A portugál törvény némileg elérő, ott a 

büntetés azonnal adminisztratív szankció: az ügyet átadják az egészségvédelmi hatóságnak, 

amelynek megvan a jogosultsága ahhoz, hogy az adott anyagot kivonja a forgalomból és 

bezárassa az azt fogalmazó boltokat38. 

 

3.2. A hazai szabályozás története 
 

A hazai szabályozás történetének bemutatáshoz segítségül hívom Ujváry István e tárgykörben 

készült kiváló munkáját39, amit kiegészítek a jogszabályi környezetben azóta történt 

változásokkal. 

Elsősorban az Európai Unió határozatainak végrehajtása, valamint a uniós drogpolitikai 

trendekhez való közeledés  érdekében 2011-ben az NPS-ekkel kapcsolatban új szabályozás 

készült.  

Ennek első pillére a 2011- évi CLXXVI. törvény 161. § (7) bekezdése, amely a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 283/B. §-ában „Visszaélés új pszichoaktív 

anyaggal” c. új tényállást állapított meg , amely 2012. március 1-én lépett hatályba. Itt kerül 

először említésre a büntetőjogi rendelkezések között az új pszichoaktív anyag fogalma. A 

hatályos rendelkezések egészen 2014. január 1-jéig kizárólag az új pszichokatív anyagokkal 

kapcsolatos olyan kínálati magatartásokhoz (országba behoz, onnan kivisz, ország terültén 

átvisz, előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, azzal kereskedik) társítottak büntető 

jogkövetkezményeket, amelyek a 2005. évi XCV. törvény (2005. évi XCV. törvény az emberi 

alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról – „Gyógyszerkönyv”) 1.§  37. pontjában meghatározott definíciónak eleget 

tesznek.  

Az új pszichoaktív anyag kifejezést a 2011. évi CLXXVI. törvény 79.§. (4) bekezdése iktatta 

be ( a 2005. évi XCV. törvény 37. pontjaként ) és 2012. március 1-től hatályosult. Ennek 

értelmében „pszichoaktív anyag: olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati 

                                                           
38 Monitoring new drugs (2006). EMCDDA (Forrás: www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index40105EN.html) (2015.05.18.) 
39 Ujváry I. (2013): Tudnivalók az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról. In: 
http://members.iif.hu/ujvary/Drugs/Ujvary2013_C-jegyzek-leiras-20130731.pdf. (2015.09.10.) 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index40105EN.html
http://members.iif.hu/ujvary/Drugs/Ujvary2013_C-jegyzek-leiras-20130731.pdf


felhasználással nem rendelkező anyag vagy vegyületcsoport, amely a központi idegrendszer 

működésének befolyásolása révén alkalmas a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés 

módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a 

közegészségügyre, mint az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 

1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, az 

1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 

1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, vagy az 

emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény mellékletében meghatározott 

pszichotróp anyagok jegyzékein szereplő anyagok, és erre tekintettel azt az egészségügyért 

felelős miniszter rendeletében ilyen anyaggá minősítette…” 

Tehát maga a kifejezés mindössze 4 éve képezi részét vonatkozó jogszabályi 

környezetünknek és az ezzel kapcsolatos szabályozás ezen idő alatt jellemzően a kínálati 

oldali magatartásokat érintette. Még egy éve sincs, hogy tiltottá vált az NPS-ek fogyasztása. A 

2013. évi CLXXXVI. törvény 118.§ (3) bekezdése módosította a 2012. évi C. törvény 184.§-

át.  Így annak 184/B.§-ában a megszerzés, tartás útján történő keresleti oldali, azaz fogyasztói 

magatartás megvalósításához is büntető jogkövetkezményeket társított a jogalkotó 2014. 

január 1-től. 

Nem egyértelmű, hogy mi okból, de a jogalkotó a vétségi alakzatú, csekély mennyiségre 

elkövetett NPS megszerzés, tartáshoz egy évig terjedő szabadságvesztés büntetést társított és 

az anyagi jogban nem rendelkezik a vádemelés elhalasztásáról. A büntetőeljárási törvény 

értelmében erre van lehetőség ugyan, de a szabályozás eltér az ún. vétségi alakzatú 

kábítószer-bűncselekményekre jellemző szabályozástól, ahol bizonyos feltételek fennállása 

esetén a vádemelés elhalasztása nem opcionális lehetőség, ahol a hatóság diszkrecionális 

jogkörben alkalmazhatja, hanem az elkövető joga eldönteni, hogy kíván-e élni eme alternatív 

jogintézmény keretein belül a kezelésen vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson történő 

részvétel lehetőségével. 

Jelen esetben a jogalkotó a C listán szereplő  anyagokkal történő visszaélések esetén 

diszkrecionális jogkörben dönthet a jogkövetkezményekről, míg A és B listás szerek esetén, 

ha  a feltételek fennállnak és az elkövető is belelegyezett, elterelésen vesz részt. 

Ha jól értelmezem, a vonatkozó rendelkezésnek a hatályba lépésével megvalósult hazánkban 

is a szertípus szerinti differenciáció. Bár érdekes módon és okok mentén. 

Arról nem beszélve, hogy jogalkalmazó legyen a talpán, aki ezt a differenciált szabályozást 

képes folyamatosan nyomon követni és hiba nélkül alkalmazni! 

 



A 66/2012 (IV.2.) Kormányrendelet A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint 

az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre 

vételéről és jegyzékeinek módosításáról 1. melléklet C) jegyzéke (továbbiakban: C-lista) 

tartalmazza azokat az anyagokat és vegyületcsoportokat, amelyek jelenleg új pszichoaktív 

anyagnak minősülnek. A módosított Gyógyszertörvény külön rendelkezik az ilyen 

anyagokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezéséről. 

A 66/2012 (IV.2.) Korm. rendelet a pszichoaktív anyagok három jegyzékét különbözteti meg: 

A) kábítószerek jegyzéke (ezen belül K1, K2 és K3) B) pszichotróp anyagok jegyzéke (ezen 

belül P1, P2, P3 és P4) C) új pszichoaktív anyagok jegyzéke A C) jegyzék kétféle 

jegyzéktípusból áll. Az elsőként ismertetendő lista (a jegyzék 5.pontja) a nevesített új 

pszichoaktív anyagokat – az A) és a B) jegyzékhez hasonló módon – egyenként sorolja fel (1. 

táblázat). A Gyógyszertörvény 2011-es módosítása alapján viszont lehetővé vált a drogpiac 

dinamikus változásait figyelembe vevő, újfajta szabályozása, mégpedig a közös alapvázú 

vegyületek törzsképlettel meghatározott jegyzékre vétele is. Ezek a vegyületcsoportok a C-

lista 1–4. pontjában kerültek meghatározásra.   

A C) jegyzék a kezdeti 43 vegyületen kívül a következő négy vegyületcsoportot határozta 

meg (az 1. csoport elnevezése a 254/2013 (VII. 5.) Kormányrendelet 7. pontja alapján 

módosult;):  

1. az indolil-keton szerkezeti elemet tartalmazó szintetikus kannabinoidok, melyek a 

marihuánához hasonló hatást váltanak ki,  

2. a növényi katinonhoz hasonló szerkezetű, aminoketon-csoportot tartalmazó 2-amino-1-

fenilpropán-1-on alapvázú vegyületek,  

3. a fenetilamin alapvázat tartalmazó stimulánsok vagy hallucinogének, valamint 

 4. az alapvetően hallucinogén hatású triptaminvázas vegyületek.  

„A négy csoport mindegyikének jellegzetes, kémiailag szabatosan leírható alapváza van. Az 

alapváz és az ahhoz kapcsolódó helyettesítők együttesen adják az adott vegyületcsoportra 

jellemző törzsképletet. A helyettesítők kiválasztása és kémiai megnevezése a már 

forgalomban levő és kémiailag egyértelműen azonosított, illetve az irodalomban leírt – és 

olykor hatástanilag is jellemzett – vegyületek alapján történhet. A vegyületcsoportok körének 

meghatározása, szabatosan megfogalmazott szerkezeti leírása az ilyen kémiai anyagokat 

gyártók vagy forgalmazók, kutatási vagy ipari célra felhasználók, illetve a hatóságok és 

igazságügyi szakértők számára egyértelmű kell, hogy legyen. Csak azok a vegyületek 

tartoznak a C) jegyzékbe, amelyek pontosan megfelelnek az 1–4. vegyületcsoportok 

alpontjaiban megfogalmazott szerkezeti leírásnak. Magától értetődő, hogy ha egy újonnan 



felbukkanó anyag alapváza nem megnevezett helyettesítő(ke)t tartalmaz, akkor a vegyület 

nem tartozik a C) jegyzék szóba jöhető vegyületcsoportjába. Szükség esetén a 

vegyületcsoport meghatározásainak megfelelő kiegészítésével az ilyen új anyagok is gyorsan 

ellenőrzés alá vonhatók. Természetesen nem vonatkozik a jegyzék azokra a többgyűrűs, 

bonyolult szerkezetű vegyületekre, amelyekben a C-lista vegyületcsoportjában meghatározott 

alapváz nem meghatározó szerkezeti elem. Erre egy példa az ibogain (1. táblázat, 22. sor), 

melyben a jól felismerhető triptamin szerkezeti rész egy összetett gyűrűrendszer részeleme. 

Hasonlóképp, az etilfenidát nem felel meg a fenetilaminok alább részletezendő szerkezeti 

leírásának (a hatástípusnak ehhez a szerkezeti elemhez köthető hasonlóságától függetlenül)! 

Azokat a vegyületeket, amelyek megfelelnek ugyan törzsképletekkel meghatározott 1–4. 

vegyületcsoport valamelyikének, de már szerepelnek a pszichotróp szerek A) vagy B) 

jegyzékén, a C) jegyzék kivételnek tekinti: „Az alábbi szerkezetei leírásnak megfelelő 

vegyületek, amennyiben azok e melléklet A) és B) jegyzékén nem szerepelnek.” (Ujvári, 

2013)40 

A rendelet 2012. április 3-i hatályba lépésekor a szintetikus indolil-keton kannabinoidok négy 

csoportjára vonatkozott. Az újabb szerkezeti elemeket tartalmazó szintetikus kannabinoidok 

megjelenését követően újabb vegyületcsaládok kerültek ellenőrzés alá 2013. július 6-i 

hatállyal. 

 

Hazánkban a szakemberek körében hosszas egyeztetés előzte meg, hogy a hazai jogrendszer 

sajátosságit figyelembe véve az NPS-ek szabályozásnak milyen módját válasszuk. 

Magyarország a már meglévő jogszabályok rendelkezéseinek kiterjesztését, illetve  

módosítását vélte a legalkalmasabb szabályozási keretnek.  

Ezen belül pedig az un. generikus szabályozást alkalmazza. Ez gyakorlatilag egy csoport-

meghatározás egy vegyületcsoportra jellemző törzsképlet leírása vagy hasonló kémiai 

struktúrájú, farmakológiai hatású szubsztanciák „közös nevezőre hozása”, azaz gyűjtőnévvel 

ellátása. 

A generikus szabályozást működtető államok (pl. Egyesült Királyság, Írország, 

Magyarország) a vegyületcsoportra jellemző közös szerkezeti rész alapján vonják kontroll alá 

az NPS-eket, míg az analóg szabályozást alkalmazók „hasonló farmakológiai hatású”, így sok 

esetben „hasonló kémiai struktúrájú” anyagcsoportokat alkotnak (pl. Lettország, Norvégia). A 

                                                           
40 Ujváry I. (2013): Tudnivalók az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról.  
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tagállamok többsége azonban még most is az egyedi listás szabályozást preferálja, habár 

bizonyos csoport-meghatározásokat már ők is érvényesítenek. 

Egyes anyagcsoportok a különböző tagállamokban: Luxemburg (2009): szintetikus 

kannabinoidok; Olaszország (2011): szintetikus kannabinoidok és katinonok; Ciprus(2011): 

szintetikus kannabinoidok, katinonok és fenetilaminok; Litvánia (2011,2012): szintetikus 

kannabinoidok, katinonok (2011), kannabinoidok, fenetilaminok és triptaminok (2012); Dánia 

(2012): kannabinoidok, katinonok,fenetilaminok és triptaminok; Franciaország (2012): 

kannabinoidok; Norvégia (2013) kannabinoidok, katinonok,fenetilaminok és triptaminok; 

Lettország (2013): szintetikus kannabinoidok, katinonok,fenetilaminok, triptaminok, 

piperazinok, aminoindanok és mások. 

A generikus szabályozás mellett olyan érvek szóltak, mint a kiskapuk szűkítése, az gyors 

és relatíve egyszerű listára vétel, azaz tiltottá tétel és nem utolsó sorban meghatározó 

szempontként kizárni, de legalábbis lecsökkenteni annak lehetőségét, hogy a 

farmakológiai hatástekintetében kockázati magatartással felérő szerhasználat észlelését 

követően, amennyiben az adott szer nem szerepel az egyedi listán vagy az analóg 

szabályozás alapján nem tagja tilalmazott anyagcsoportnak, akkor se lehessen 

visszaszolgáltatni a fogyasztónak, kvázi visszafordítani a veszélyes anyagot a drogpiacra 

csak azért mert még nem szerepel a „listán”. Azaz nem minősül bűncselekmény tárgyának. 

Ujváry szerint (2013) „ a közös alapvázú vegyületek helyettesítőinek változtatásával – azaz az 

egyedi vegyületeken alapuló szabályozás kiskapuit kihasználva – nagyszámú hasonló hatású 

vegyület kerül a drogpiacra... Olykor lánchosszabbítás (homológ vegyületek) vagy az 

alapvázhoz kapcsolódó csoportok helyének megváltoztatása (helyzeti izomerek) elegendő a 

„legalitáshoz”. Tudni kell, hogy az ilyen szerkezeti módosítások jelentősen befolyásolhatják a 

pszichoaktivitás erősségét, változhat a hatásjelleg, sőt – sajátos biológiai mechanizmusok 

révén – fokozódhat a toxicitás. Az utóbbi különösen indokolja egy vegyület szabályozását. Ha 

egy, a külföldi információcsere keretében, hazai próbavásárlással beszerzett vagy lefoglalt 

minta (folyadék, por, tabletta, növényi törmelék, stb.) analitikai kémiai vizsgálat szerint új 

vegyületet tartalmaz, a vegyészszakértő egyértelműen meg tudja állapítani, hogy az új anyag 

beletartozik-e a C) jegyzék vegyületcsoportjainak valamelyikébe, azaz a vizsgált új anyag 

megfeleltethető-e az 1–4. csoport, és azon belül valamely alcsoport fent részletezett szerkezeti 

leírásának. Ha igen, akkor a vizsgált új anyag a C) jegyzékbe tartozik, és megindítandó a 

megfelelő jogi eljárás. Amennyiben nem, akkor megfontolandó a felvétele az A), a B) vagy a 

C) jegyzékre.” A 66/2012 (IV.2.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdés szerint az „Új 



pszichoaktív anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékére történő felvételét követő 

kockázatértékelését az OAC végzi. A kockázatértékelés során az OAC vizsgálja, hogy 

a) a kérdéses anyag kiválthat-e függőségi állapotot és a központi idegrendszer izgalmát 

vagy depresszióját, melyek hallucinációkat vagy motoros vagy ítélőképességi vagy 

magatartásbeli vagy felfogóképességi vagy kedélyállapoti zavarokat hoznak létre, vagy a P1, 

P2, P3 vagy P4 jegyzéken szereplő valamely anyaghoz hasonló visszaélést és káros hatást, és 

b) okkal feltételezhető-e, hogy az anyag közegészségügyi és szociális problémát jelentő 

olyan visszaélésre ad vagy adhat lehetőséget, amely indokolja annak a GyT. Mellékletébe 

történő felvételét. 

(7) Az OAC a kockázatértékelés eredményére figyelemmel kezdeményezi a miniszternél 

a) a kockázatértékelés idejének egy évvel történő meghosszabbítását, vagy 

b) az anyagnak a GyT. (Gyógyszertörvény) Mellékletébe történő felvételét, vagy 

c) az anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékéről történő törlését. 

(8) Amennyiben valamely, az 1. melléklet C) jegyzékén szereplő vegyületcsoporthoz tartozó 

anyag a GyT. Mellékletébe vagy az 1. melléklet más jegyzékére felvételre kerül, a C) 

jegyzéken a vegyületcsoport mellett ezen anyag kivételként kerül feltüntetésre”. 

Az OAC a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, a 

rendőrség és a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság előzetes megkeresését követően 

kezdeményezheti a Nemzeti Erőforrás Miniszternél egy ilyen új anyag jegyzékre vételét. 

„A gyógyszertörvény és a Korm. rendelet értelmében, amennyiben egy anyagról az EMCDDA 

a 2005/387/IB tanácsi határozat alapján értesítést küld, azt az Országos Addiktológiai 

Centrum egy előzetes szakmai értékelésnek veti alá annak eldöntésére, listára vehető-e az 

adott anyag a hazai szabályozás értelmében. Ahhoz, hogy egy anyag a C jegyzékre kerüljön az 

előzetes szakmai értékelés során igazolni kell, hogy magyar hatóságok, szakértői intézmények 

előtt nem ismert olyan adat: 

 amely az értesítésben megjelölt anyag gyógyászati felhasználására utalna, és 

 amely kizárja, hogy az anyag hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a 

közegészségügyre, mint a kábítószer és pszichotróp listákon szereplő anyagok. 

Az új pszichoaktív anyagok jegyzékén szereplő egyedi vegyületeket a jegyzékre vételüktől 

számított egy éven belül kockázatértékelésnek kell alávetni. A kockázatértékelés 

eredményétől függően a vegyületet pszichotróp listára (a 1998. évi XXV. tv. valamely 

jegyzékére) kell áthelyezni vagy meg kell szüntetni új pszichoaktív anyaggá minősítését. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800025.TV


Amennyiben az 1 éven belüli  kockázatértékelés lezárásához a szakértői szerv megállapításai 

szerint nem áll rendelkezésre elegendő adat, az új pszichoaktív anyag minősítése további 1 

évre meghosszabbítható.  A kockázatértékelési kötelezettség nem alkalmazandó 

vegyületcsoportok esetén, melyek mindaddig az új pszichoaktív anyagok 

jegyzékén maradhatnak, amíg legalább egy, a vegyületcsoporthoz tartozó anyag teljesíti az 

előzetes szakmai értékelés feltételeit. Új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos jogszabály 

szerinti tevékenységek kizárólag érvényes, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott 

engedély birtokában végezhetők”.(Nemzeti Drog Fókuszpont, 2014)41 

Ezt a folyamatot jól szemlélteti a Nemzeti Drog Fókuszpont által közölt folyamatábra: 

 

 
         (Nemzeti Drog Fókuszpont, 2014) 

 

A hozzáférhetőség, a kockázati kínálati piaci státusz vált tehát a drogkontroll új indikátorává 

egy-egy újonnan megjelenő szubsztancia tekintetében. Elsődlegesen már nem a farmakológiai 

jellemzők és nem is a bűnözésre gyakorolt hatás vagy azzal történő kapcsolat szolgál az 

újonnan piacra kerülő anyagok jogi státuszának meghatározására. Még csak nem is a 

társadalmi nyomás vagy érzékenység, hanem a fenyegetettség, a félelem, a tehetetlenség 

érzésének egy olyan vetülete, amely arra készteti a döntéshozókat és tanácsadóikat, hogy 

bízva és kapaszkodva a jelen rosszul működő rendszereibe, húzva egyet a kontraproduktív 
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http://drogfokuszpont.hu/eves-jelentesek/#y2014 (2015.09.19.) 
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restriktív szabályozás nadrágszíján, még több és még bonyolultabb szabályozással és 

rendelkezéssel védjék azt a társadalmat, amely képtelen társadalmi konszenzust felmutatni a 

represszív drogpolitika és/vagy kábítószerekkel kapcsolatos büntetőpolitika iránt.  

És mindezt úgy, hogy kétséget kizáróan egészségre ártalmas anyagnak még nem minősített, 

csak annak vélelmezett – kockázatértékelésnek még alá nem vetett – anyagokat minősítenek 

jogszabályi rendelkezések alapján bűncselekmény tárgyának. 2014. január 1. óta a 

kriminológiai értelemben áldozatnélküli bűncselekménynek minősülő új pszichoaktív anyag 

fogyasztása magatartást is büntetik, úgy, hogy ehhez a szubsztancia-csoporthoz tartozó 

anyagokról hivatalosan szakértőkből álló testület még nem állapította meg egészségkárosító 

hatásukat.  

Míg az NPS-ek szabályozását, számos Uniós tagállam, igyekezett ahhoz a „uniós” trendhez 

igazítani, miszerint a keresleti oldal helyett (a fogyasztók kriminalizálás a nélkül)  a kontroll 

fókuszát és így  a büntető jogkövetkezményeket  a kínálati oldali magatartásokra helyezi, 

hazánkban – jogszabályi szinten – továbbra is a kriminalizálást tekintik az NPS-ek 

visszaszorítására a legfőbb eszköznek.  

Hiába a generikus szabályozás, rövid idő elteltével kiderült, hogy nem sikerült sem 

visszaszorítani az NPS-eket és azok használatát, sem pedig a kínálati piacot korlátozni a 

hatályos kontrollmechanizmusokkal. Ám a szerteágazó és bonyolult szabályozás tengernyi 

hibalehetőséget teremtett a végrehajtás, a jogalkalmazás intézményrendszere számára. 

Olyanokat, amelyek korábban nem jellemezték ezt a bűncselekménycsoportot. Ráadásul ezek  

nemcsak az NPS-kontrollra, de a jogbiztonságra is erősen visszahatottak és ma már 

kimondható a következő kutatási eredmények tükrében, hogy talán több társadalmi kár és 

költséget okoztak, mint amennyit maga az NPS-jelenség. 

Ma már nyíltan kimondott és kimondható, felvállalható szakmai vélemény, hogy a generikus 

szabályozással, habár kezdetben jó ötletnek tűnt, nem leszünk képesek kezelni a jelenséget. 

Minderre mi volt a döntéshozók válasza? Természetesen a további restrikció: a keresleti 

magatartások (a megszerzés és tartás útján a fogyasztás) kriminalizálása 2014. január 1-től42. 

                                                           
42 184/B. § (1) Aki 
a) új pszichoaktív anyagot előállít, az ország területére behoz, onnan kivisz vagy azon átszállít, 
b) csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
a) üzletszerűen, 
b) bűnszövetségben, 
c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva 

követik el. 
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket 

szolgáltat. 



Időközben azonban a jogszabályi háttér is változott – habár ez a jelen vizsgálat mintája 

szempontjából már indifferens.  A 66/2012. (IV.2.) Kormányrendeletet módosította a 

367/2014. (XII.30.) Kormányrendelet 4.§ d) pontja értelmében  „a 27. § (7) 

bekezdés c) pontjában az „1. melléklet C) jegyzékéről történő törlését” szövegrész helyébe az 

„új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri 

rendeletből történő törlését” szöveg, 

e) 1. melléklet D) részének címében az „A C) JEGYZÉKRŐL ÁTHELYEZETT ANYAGOK 

JEGYZÉKE” szövegrész helyébe az „AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGGÁ MINŐSÍTETT 

ANYAGOKRÓL VAGY VEGYÜLETCSOPORTOKRÓL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBŐL 

ÁTHELYEZETT ANYAGOK JEGYZÉKE” szöveg 

lép. 

5. § Hatályát veszti az R. 

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „az új pszichoaktív anyagok C) jegyzékéről törölt” 

szövegrész, 

b) 1. melléklet C) része”. 

 

Azaz 2015. január 1-je óta már nem a 66/2012. (IV.2.) Kormányrendelet C) jegyzékén 

szerepelnek a kockázatértékelésre „érdemesnek” minősített szubsztanciák, hanem az 55/2014. 

(XII. 30.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében. Mindez a jogalkalmazásra nézve azt jelenti, 

hogy még egy újabb jogszabályi forrással kell(ene) 2015. január 1. óta egybevetni az 

elkövetési tárgyat. Így ahhoz, hogy jogszerűen meg tudja ítélni az ilyen ügyekben eljáró 

hatósági személy a tényállást, naprakészen ismernie vagy ellenőriznie szükséges a 66/2012. 

(IV.2.) Kormányrendelet jegyzékeit és az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. sz. 

mellékletét és össze kell vetnie az abban szereplő adatokat az elkövetés időpontjával annak 

érdekében, hogy bizonyossá váljon, hogy az elkövetés tárgya az elkövetéskor tilalmazott 

szubsztanciának minősült-e.  
                                                                                                                                                                                     

(4) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el, a büntetés 
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben vétség miatt egy évig, 
b) a (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben vétség miatt két évig 

terjedő szabadságvesztés. 
184/C. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával 
aa) új pszichoaktív anyagot előállít, az ország területére behoz, onnan kivisz vagy azon átszállít, 
ab) csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart, 
b) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak 

közvetlen környezetében 
ba) új pszichoaktív anyagot előállít, 
bb) csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart, 

bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 



 

Jelen vizsgálat tervezésekor – forráshiány és a munkakörülmények időleges rendezetlensége 

miatt – csak korlátozott mintában gondolkodhattam, így értelemszerűen a 2013-as évet 

választottam, ahol az eljárások már befejeződtek vagy befejezéshez közeli állapotban voltak. 

Tehát nem kerültek bele a csekély mennyiségű NPS megszerzése vagy tartása miatt indult 

eljárások, vagy legalábbis nem kellett volna, hogy belekerüljenek. 

 

4. NPS-ek és statisztika 
 

A hatóságok által lefoglalt NPS-ek eloszlásáról a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet készít 

éves összesítést. 

„A lefoglalt anyagok vizsgálati eredményei alapján, az új szerek („designer drogok”) piaci 

részesedésének 2010 óta tartó emelkedése tovább folytatódott. 2013-ban a lefoglalások 

mindössze 43%-a tartalmazott csak „klasszikus” szereket, ezzel szemben a lefoglalások 49%-

a kizárólag új hatóanyagokat tartalmazott, és 8% volt azon esetek aránya, ahol a „klasszikus” 

és az új szerek együttesen kerültek lefoglalásra. A lefoglalási adatok alapján tehát, 2013-ra az 

új szerek piaci részesedése meghaladta a „klasszikus” szerek piacát Magyarországon.  

1. ábra 

 
  

http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/ews_hu_01.jpg


A katinonszármazékok körében, 2013-ban a leggyakoribb szer a – 2012. április 3-tól új 

pszichoaktív anyagnak minősülő – pentedron volt, amely elsősorban por formában került 

lefoglalásra (531 esetben, összesen 48,06 kg), de 89 lefoglalás esetében tabletták 

hatóanyagaként is megjelent. A katinonok családjába tartozó anyagok közül megemlítendő 

még a 3-MMC (3-metil-metkatinon) és a mefedron, amelyekből az első félévben történt több 

lefoglalás, valamint az alfa-PVP amely egész évben folyamatosan jelen volt a 

lefoglalásokban.”43
 

2. ábra 

 
  

A BSZKI jelentése szerint a szintetikus kannabinoid hatóanyagokkal kezelt növényi 

készítmények lefoglalásainak száma 2010 óta folyamatosan emelkedik, 2013-ban az előző 

évhez képest közel megduplázódott. A lefoglalások száma (2099 eset) 2013-ban már 

meghaladta a marihuána lefoglalásainak számát (2040 eset). A szintetikus kannabinoidok 

családjába tartozó vegyületek elsősorban növényi hordozóra felvitt formában kerültek 

lefoglalásra, de 2013 folyamán 60 esetben por formájában is előfordult ilyen hatóanyag. 

A feketepiaci forgalomban lévő szintetikus kannabinoidok köre a jogszabályi környezet 
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hatására 2013-ban is dinamikusan változott. 2013 elején az akkor még nem ellenőrzött AKB-

48F hatóanyag volt a legnépszerűbb, de 2013 januárjától számottevő mennyiségben jelentek 

meg a piacon a PB-22 illetve az 5F-PB-22 hatóanyagokat tartalmazó készítmények. Az új 

pszichoaktív anyagok listájának júliusi módosulását (lásd 1.2. fejezet) követően 2013 

októberében jelentek meg a lefoglalásokban jelentős esetszámmal olyan új hatóanyagok (AB-

PIANACA, AB FUBINACA, 5F-AB-PINACA), amelyek még nem tartoztak ellenőrzés alá.”44 

3. ábra 

 
  

 

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet adatai a lefoglalások számán alapulnak, az ENyÜBS-

ből kinyerhető kriminálstatisztikai adatok pedig a bűncselekmények, illetve az elkövetők 

számán. Egy bűncselekmény vagy elkövetőhöz többféle anyag lefoglalása is kötődhet vagy 

ugyanazon anyag többféle csomagolásban történő és/vagy formában történő realizálása. Így a 

két adatbázis nem vethető össze, ugyanakkor mindkettő érdekes adatokkal szolgál egyrészt a 

rendőrség észlelésének jellemzőiről, másrészt ezen észlelések során lefoglalt szubsztanciák 

jellemzőiről. Tényként meg kell azonban állapítani, hogy az e bűncselekményi kategóriára 

jellemző nagy látencia miatt mindkét adatbázisból származó adatok elemzése kapcsán 

levonható következtetések csak a vonatkozó mintára érvényesek, nem általánosíthatók a hazai 

drogpiac egészére.   
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5. A vizsgálat célja és módszere  
 

5.1. Időszerűség 
Hazánkban – érdeklődés(?) és forráshiány miatt – sajnálatos módon nem folynak 

társadalomtudományi kutatások a tárgykörben, habár a publikált tanulmányok száma ezt nem 

tükrözi. A témával foglalkozó publikációk jellemzően a nemzetközi szakirodalom 

feldolgozásán alapulnak és/vagy az érintett szubsztanciák farmakológiai jellemzőit és/vagy a 

jelenséggel kapcsolatos szabályozást tárgyalják. 

A hazai szabályozás hatásosságára reagáló szakanyagok, kutatások hiányában azonban nem 

ismerjük meg sem az NPS-jelenség, sem pedig az arra adott társadalompolitikai válaszok valós 

hatásait. Ez pedig odavezet, legyen szó bármely társadalmi jelenségről vagy devianciáról, hogy 

egy vélelmezett helyzetre reagálunk, a tényeken alapuló valóság helyett, továbbá a 

problémakezelés módját és eszközeit nem magához a jelenséghez igazítjuk, hanem egyfajta – 

adott csoport attitűdjén és probléma-definícióján alapuló – jelenség-értelmezéshez. A kezdeti 

problémakezelés módja és eszköze kétségbevonhatatlanná, támadhatatlanná válik és minél 

kevésbé advekvát a jelenség kezelésére, annál határozottabban ragaszkodunk hozzá. Ha nem 

működik, szigorítunk a szabályozáson, mert nem a szabályozás módjában, eszközében keressük 

a hibát, hanem azt gondoljuk, hogy a félreértelmezett jelenség fenyegetettségének mértékét 

mértük fel rosszul. Nem a jelenség megértése és megismerése és az arra történő legadekvátabb, 

leghatásosabb társadalmi válasz, kezelés a cél, hanem a vélelmezett fenyegetettség elleni gyors 

és erőteljes szabályozás, még akkor is, ha az a legkevésbé alkalmas a jelenség kezelésére. A 

büntetőjog ma mindent visz; bármely deviáns jelenséggel szemben azt gondoljuk a büntetőjogi 

fenyegetés az aduász. A még szigorúbb büntetés pedig a még nagyobb aduász. Ez a szemlélet 

azonban a büntetőjog és a jogkövető magatartás devalválódásához, továbbá a már oly sokat 

hangoztatott, jogbiztonság hiányához vezet. A büntetőjog ugyanis nem képes minden társadalmi 

jelenség kezelésére. Minél több társadalmi problémaként, fenyegetettségként és/vagy 

biztonságot veszélyeztető jelenségként definiált magatartást és/vagy tárgyat rendelünk büntetni 

büntetőjogi eszközökkel anélkül, hogy ismernénk vagy szándékunkban állna megismerni annak 

valóságát, működési mechanizmusát és a viselkedések motivációit, céljait és eszközeit, annál 

több esetben szembesülünk azzal, hogy olyan jogtárgyat vagy viselkedést emeltünk be a 

büntetőkódexbe, amelynek kezelésére, szabályozására ez az eszköz jellegénél fogva nem 

alkalmas. Ez pedig odavezet, hogy éppen azokat a funkcióit nem lesz képes a büntetőjog a 



társadalom védelme és a társadalmi rend fenntartása érdekében betölteni, amelyre hivatott, és 

amelyre társadalmi szerződés kötelezi. 

Éppen ezért a társadalomtudományi kutatások és hatásvizsgálatok jelentősége, kiváltképp az új,  

társadalmi fenyegetettséget magában hordozó vagy a kollektív társadalmi biztonságérzetet 

veszélyeztetőnek értelmezett jelenségek kapcsán, megkérdőjelezhetetlen mind gazdasági 

szempontból, mind pedig a társadalmi rend és a jogbiztonság érdekében.  

Éppen ezért a jelen vizsgálat eredményei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megértsük a 

jogalkalmazás harcát saját korlátaival, a jogalkotói szándék érvényesítésével, valamint a 

joggyakorlat működését az NPS-háborúban. 

 

5.2. A vizsgálat célja 
A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények esetén a Be. 222. § (2) és 225. § (4) 

bekezdéseiben foglaltak hatásvizsgálata (B/2.32.) vizsgálat kiterjesztéseként lehetőségem 

nyílt a mintába került ügyeken keresztül megvizsgálni az NPS-sel történő visszaélések 

jellemzőit. Ennek során igyekeztem választ találni arra, hogy a jogalkalmazás miként képes 

alkalmazkodni a 2012. évi C. törvény és a 66/2012 (IV.2.) Kormányrendelethez tartozó 

jegyzékek állandó változásához, azaz a jogszabályi környezet folyamatos módosulásához. 

Azaz a jogalkalmazás rendszere képes-e átlátni, nyomon követni betartani és betartatni a 

vonatkozó rendelkezéseket, kvázi működik-e a jogbiztonság, beszélhetünk-e joghatásosságról 

az NPS-szabályozás érvényesülése alapján? 

 

5.3. A vizsgálat hipotézise  
Az előző fejezetekben részletesen tárgyaltam az NPS-ek szabályozásának uniós és hazai 

történetét. Mindezek alapján azt gondolom, hogy a hazai NPS-kontroll se nem igazodik 

igazán a kábítószer-jelenség kezelésének hazai szabályozásához, se nem tér el tőle 

határozottan, egy más kriminálpolitikai irányt szabva. Számos ésszerű és hasznos elemet 

tartalmaz, ugyanakkor a farmakológia és a kémiatudomány szakmai kategorizációit és 

értelmezését nem adaptálja, „nem fordítja le a jog nyelvére”, nem harmonizálja a jogi 

gondolkodással, nem idomítja a jogalkalmazás logikai sajtosságihoz és jellemzőihez. Az 

ismertté vált bűncselekmények körében – évek óta - kevesebb, mint 1%-ot kitevő vétségi 

alakzatú kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos anyagi és eljárásjogi szabályozás és a 

jogalkalmazáshoz szükséges rendeletek, irányelvek túlságosan – és meggyőződésem szerint 



feleslegesen – bonyolulttá teszik a jelenség büntetőjogi kezelését, a jogértelmezést, a 

jogalkalmazást és így az eljárásokat is. Ez pedig odavezet(het), hogy  a jogalkalmazás során 

az eljárásjogi hibalehetőségek megnövekednek, amely az átlagos tévedések számában 

bekövetkező növekedéssel párosul. Ez pedig komolyan veszélyezteti a jogbiztonság 

érvényesülését. 

 

5.4. A vizsgálat módszere 
Jelen vizsgálat elvégzéséhez a dokumentumelemzés módszerét választottam és az un. elterelés 

kutatás adatállományából leválogatásra és elemzése kerültek azok az ügyek, amelyekben a 

visszaélés tárgya NPS volt. 

A mintavételi keretet a 2013-ban az ENyÜBS-ben szereplő, azon kábítószer-

bűncselekmények alkották, amelyekben vádhalasztás elrendelésére került sor és amelyek 

bekerültek  „A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények esetén a Be. 222. § (2) és 225. § 

(4) bekezdéseiben foglaltak hatásvizsgálata (B/2.32.)” c. vizsgálat mintájába. Azaz 

gyakorlatilag azok az esetek amelyek egy másik vizsgálat mintáját alkották, amelyben 

fogyasztói magatartás vétségi alakzata miatt indult eljárás.  (Szükséges megjegyezni, hogy az 

elkövetők közel teljes létszáma vállalja ezekben az esetekben az „elterelést”, azaz a 

gyógykezelésen vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. Ennek oka 

elsődlegesen anyagi természetű. Az nem jelen vizsgálat tárgya, hogy időközben e sokaság 

mekkora hányada gondolja meg magát vagy életkörülményei változására hivatkozva szakítja 

meg a teljesítést.)  

A mintavételi keretbe eleve azokaz ügyek kerültek, amelyek a vizsgálat időpontjában 

hozzáférhetők voltak, azaz nem történt bennük az adott időintervallumban semmilyen eljárási 

cselekmény. A vizsgálati terv alapján országos, teljes mintán történt volna a vizsgálat, 

azonban az intézet rekonstrukciós munkálataihoz alkalmazkodva, nem volt mód az eljárási 

cselekmény miatt az adatgyűjtésből kimaradt ügyiratok pótlólagos vizsgálatára, miként a 

kutatás végén tervezett fókuszcsoport összehívására sem. 

Így az eredmények torzításának kiküszöbölésére a mintavételi keretet alkotó, rögzített 

ügyiratok mintáját súlyoztam.  

A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények esetén a Be. 222. § (2) és 225. § (4) 

bekezdéseiben foglaltak hatásvizsgálata (B/2.32.) mintáját 1319 eset alkotta. Ezekből 

válogattam le azokat, amelyekben NPS vagy NPS is szerepelt elkövetési tárgyként, így a 



vizsgálati mintát 580 eset alkotta. A vizsgálat során ezeket az ügyeket dolgoztam fel és 

elemeztem. 

 

A dokumentumelemzést kiegészítettem, a fókuszcsoport helyett, jogalkalmazókkal készített 

mélyinterjúkkal. Összesen 14 mélyinterjút készítettem Ennek célja az volt, hogy hiteles képet 

kapjak az alkalmazás problémáiról, a jogalkalmazó szervek korlátairól, az alkalmazás 

eredményeiről, hatásairól. A megkérdezett jogalkalmazók a jogalkalmazással kapcsolatos 

gyakorlati problémák több fontos momentumára, okára rávilágítottak. Miként az ötleteiket és 

javaslataikat is megosztották velem.  

 

5.5. Az adatfeldolgozás 
Az adatfeldolgozás során számítógépen rögzítésre kerültek a kigyűjtött adatok és a kitöltött 

kérdőívek, melyeket SPSS statisztikai programcsomag segítségével elemeztünk. 

A vizsgálat során 580 olyan kábítószer-bűncselekményt elkövetett személy ügyiratát 

elemeztem, akikkel szemben az eljáró ügyész vádemelés elhalasztását kezdeményezte és ahol 

az elkövetés tárgya NPS vagy NPS is volt. Továbbá 14 ügyésszel készítettem mélyinterjút. 

Az alábbiakban ezek elemzését teszem közzé. A tanulmány végén összefoglalom a vizsgálati 

eredményeket, következtetéseket és ajánlást fogalmazok meg az érintett szervek számára. 

 

6. Vizsgálati eredmények 
 

A vizsgálati eredmények olyan képet mutatnak a hatóság által észlelt NPS-visszaélések és az 

azokat elkövetők jellemzőiről, amely a statisztikai adatbázisból (ENyÜBS) nem nyerhető ki. 

Az NPS-ek előfordulási gyakoriságának jelentős növekedésének tényét jellemzően a BSZKI 

által bevizsgált anyagokat tartalmazó statisztikából ismerhetjük. Ehhez azonban nem köthetők 

sem az elkövető személyének, sem pedig az elkövetés módjának jellemzői. Így „csupán” a 

növekedés ténye és annak intenzitása detektálható. 

A bűnügyi statisztika adatgyűjtési rendszere (software-e) ugyanis nem teszi lehetővé, hogy a 

statisztikai lapot kitöltő személy egynél több kábítószertípust rögzítsen egy ügyhöz, még 

akkor sem, ha az elkövetés tárgyaként több kábítószer szerepel. Márpedig a kábítószeres 

esetek többségénél egynél több kábítószerre történik a hatósági észlelés és/vagy a bizonyítási 

eljárás során többféle kábítószerrel történő visszaélés válik bizonyíthatóvá. Ezekben az 



esetekben kvázi a kitöltő diszkrecionális jogköre, hogy mi kerül a kriminálstatisztikába, azaz 

mit rögzít a statisztikai lapon. Mivel erre vonatkozóan nincs semmiféle előírás, rendelkezés, 

így – a megkérdezett ügyek többsége szerint – a kitöltő vagy a számára legismertebb anyag 

nevét tünteti fel vagy az ügyben a legnagyobb mennyiségben előforduló szubsztanciáét.  

Éppen ezért a kriminálstatisztikai adatokból kinyert kábítószertípus szerinti eloszlás nem 

alkalmas arra, hogy akár a hatósági észlelés miatt lefoglalt NPS-ek tényleges előfordulási 

gyakoriságáról, intenzitásáról, illetve változásáról megbízható adatokkal szolgáljon. A BSZKI 

által közzétett adatok pedig az elkövetők jellemzőiről és – többek között − az elkövetési 

módokról nem nyújtanak információt. Így sem önmagában, sem pedig a két adatbázisból 

kinyerhető információkat összevetve nem kaphatunk teljes képet sem az NPS-jelenség 

kriminális vetületéről, sem pedig az NPS-sekkel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlatról. 

(Nyilvánvaló, hogy kriminálsztaisztikai adatok alapján az NPS-piac, illetve az NPS-fogyasztás 

epidémiája és jellemzői nem értelmezhetők, de más adatbázisok, illetve kvantitatív vizsgálati 

eredmények együttesen már hitelese képet adhatnak a jelenségről és kezelésének 

eredményességéről.) Ahhoz, hogy az NPS-kriminalitásról, illetve a büntetőjog által történő 

kezelésének eredményességéről és jellemzőiről valós képet kapjunk, illetve, hogy a valóságra 

reagálhassunk, szükség van célzott vizsgálatokra. 

A vizsgálati eredményeket, ahol lehetséges volt, összevetettem a mintavételi keretbe került 

ügyek eloszlásaival, így detektálhatóvá váltak a vétségi alakzatú NPS-kriminalitásra, illetve 

észlelésre jellemző sajátosságok; a vétségi alakzatú kábítószer-bűnözés egyes változóival való 

egyezések, illetve eltérések. 

 

6.1. A vizsgált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények számának 
megoszlása az eljáró ügyészségek szerinti megoszlásban 
A következő táblázat a minta területi eloszlását mutatja. Itt jegyzem meg, hogy az 

alábbiakban közölt adatok nem ügyszámokat jelölnek (egy ügyszám alatt ugyanis több 

elkövető is lehet), hanem azoknak a személyeknek a számát, akiknek az ügye bekerült a 

vizsgálati mintába45.  

  

                                                           
45 Jelen mintavételi keret - A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények esetén a Be. 222. § (2) és 225. § (4) bekezdéseiben 
foglaltak hatásvizsgálata (B/2.32.) c. vizsgálat során minta vételét két probléma is nehezítette: egyrészt, hogy a bekért ügyek 
egy részét a hatóság azért nem tudta rendelkezésemre bocsátani, mert az ügyben valamilyen eljárási cselekmény volt 
folyamatban. Másrészt pedig hogy a második hullámban tervezett iratbekérésekre azért nem kerülhetett sor, mert az 
intézetben felújítás miatt nem volt lehetőség azok biztonságos tárolására. Így matematikai-statisztikai módszerek 
igénybevételével kellett a mintavételi problémákat kiküszöbölni.  



1. táblázat 

A vizsgált esetek területi megoszlása 

 

Az elemszám (N) a mintába került esetek (egy/egy személy) számát jelölik. A mintavételi 

keret (N) oszlop azon esetek számát jelöli, amelyek „A kábítószerrel összefüggő 

bűncselekmények esetén a Be. 222. § (2) és 225. § (4) bekezdéseiben foglaltak 

hatásvizsgálata (B/2.32.)” c. kutatás mintáját alkották. A Mintavételi keret (%) oszlop pedig 

ezen esetek eloszlását mutatja. A következő grafikon segít szemléletesebbé tenni a két minta 

területi megoszlásának eltéréseit: 

4. ábra 

A mintavételi keretbe és a mintába került esetek területi eloszlása(%) 

 

 

 

 

 

 

 

Megye Elemszám Minta (%) Mintavételi 
keret  (N) 

Mintavételi 
keret (%) 

Bács-Kiskun 14 2,4 55 4,2 
Baranya 27 4,7 39 3,0 
BAZ 20 3,4 45 3,4 
Békés 16 2,8 24 1,8 
Budapest 192 33,1 365 27,6 
Csongrád 9 1,6 23 1,7 
Fejér 68 11,7 139 10,5 
Győr-Moson-Sopron 15 2,6 152 11,5 
Hajdú-Bihar 5 ,9 12 ,9 
Heves 30 5,2 42 3,2 
Jász-Nagykun-Szolnok 41 7,1 49 3,7 
Komárom-Esztergom 13 2,2 62 4,7 
Nógrád 34 5,9 60 4,5 
Pest 42 7,2 114 8,6 
Somogy 16 2,8 34 2,6 
Szabolcs-Szatmár 23 4,0 35 2,7 
Tolna 6 1,0 15 1,1 
Vas 6 1,0 23 1,7 
Veszprém 3 0,5 15 1,1 
Zala 0 0,0 16 1,2 
Összesen 580 100,0 1319 100,0 
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A mintavételi keret eseteit tartalmazó egyenesre nem illeszkedik mindenhol a mintába került 

eseteket tartalmazó egyenes. Néhol csak kis eltérés található, máshol azonban jelentős. Győr-

Moson-Sopron megye NPS-mintába került esetei az összes esetnek mindössze 2,6%-át 

alkották, miközben a mintavételi keretben a részesedésük 11,5% volt. Ez azt jelzi, hogy a 

Győr-Moson-Sopron megyei hatóság előtt ismertté vált csekély mennyiségre elkövetett 

kábítószer-bűncselekményeinek elkövetési tárgya többségében valamilyen un. klasszikus 

kábítószer;  a táblázatban szereplő adatok alapján az NPS-ek az észlelt esetek mintegy 10%-át 

alkotják mindössze. Ezzel szemben Heves, illetve Jász-Nagykun-Szolnok, Baranya és Nógrád 

megyében, valamint  Budapesten az NPS-mintába kerülő esetek aránya jóval túlhaladta a 

mintavételi keretben szereplő arányszámukat. Ez pedig azt jelzi, hogy a hatóság által észlelt 

kis mennyiségre elkövetett NPS-sel történő visszaélések ezekben a megyékben az átlagos 

előfordulási gyakoriságnál magasabb arányban fordulnak elő. Az előfordulási gyakoriság 

44% volt 2013-ban, azaz az ismertté vált kis mennyiségre elkövetett kábítószer-

bűncselekmények 44%-ában volt NPS vagy NPS jelenléte, fogyasztása is bizonyítható. Ehhez 

képest a budapesti esetek viszonylatában ez az arány 52,6% volt, Baranyában 69,2%, 

Szabolcs-Szatmárban 65,7%, Hevesben 71,4%, Nógrádban 56,6%, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében pedig  83,6%. Még Fejér megyében is túllépte az átlagos előfordulási gyakoriságot 

az NPS-esetek száma közel 5 százalékponttal (48,9%). 

A BSZKI adatok és a TDI (treatment demand indicator) adatok is egyértelműen jelzik a NPS-

ek  térhódítását, amit jelen vizsgálati eredmények is megerősítenek.  

Elgondolkodtató és mindenképpen figyelmet érdemel, hogy a mintában 6 megyében és a 

fővárosban az átlagos NPS-előfordulási gyakoriságnál magasabb arányszámot detektáltunk. 

Ez pedig azt jelenti, hogy az eljáró hatósági személyek ezekben a megyékben jellemzően 

többször találkoznak kis mennyiségre lekövetett kábítószer-bűncselekmények során NPS-

ekkel, mint un. klasszikus kábítószerekkel. 

 

6.2. Elkövetési idő 
A kriminológiai vizsgálatok egyik lényeges ámde napjainkban, hazánkban kissé mostoha 

területe, az elkövetési idő vizsgálata. Pedig a bűnüldöző szerveknek és a közösségi 

bűnmegelőzés intézményrendszereinek is szükségük van a bűncselekmények tér- és időbeli 

mintázatából nyerhető információkra annak érdekében, hogy számos cselekmény 

megelőzhető legyen. Minél nagyobb a rejtett bűncselekmények aránya, annál bizonytalanabb 



eredményre számíthatunk. A kábítószer-bűncselekmények tekintetében mind a 

kriminálstatisztikábaól, mint pedig az ebből leválogatott ügyeken alapuló vizsgálatok 

mintájából nyerhető tér- és időbeli mintázat elsődlegesen a rendőrség aktivitásának jellemzőit 

tükrözi, nem pedig a jelenség valódi tér és időbeni mintázatát mutatja. 

Nézzük tehát a vonatkozó ügyekben a rendőrségi aktivitás tér és időbeli mintázatát: 

2. táblázat 

A mintába került esetek elkövetési év szerinti eloszlása(%) 

 NPS-mintába került esetek Mintavételi keret esetei 
Év Esetszám (N) % Esetszám (N) % 

2010 vagy előtte 9 1,6 71 5,5 
2011 88 15,2 216 16,4 
2012 377 65,0 783 59,4 
2013 106 18,3 247 18,7 

 580 100 1319 100,0 
 

Elkövetési év alatt értjük azt az évet, amikor a bűncselekmény észlelése megtörtént, azaz a 

bűncselekmény ismertté vált.  A kriminálstatsztikai adatgyűjtés output jellegéből adódóan a 

statisztikába kerülő eseteknek csak töredékét követték el a tárgyévben, jelentős többségét az 

azt megelőző években észlelte a hatóság. Ezt mutatják a fenti táblázat adatai is.  Az elmúlt 10 

évben folyamatosan csökken a kriminálstatisztikában a tárgyévben elkövetett kábítószer-

bűncselekmények száma. A csekély mennyiségre történő elkövetések tárgyévben elkövetett 

aránya magasabb, mint az összes kábítószer-bűncselekmény tárgyévi arányszáma. 

Ugyanakkor az NPS-mintába került esetek elkövetési év szerinti megoszlása azt jelzi, hogy az 

hatóság találkozása az új típusú anyagokkal jellemzően 2010 utánra tehető.  

 

6.3. Az elkövetés hónapja 
Az elkövetés hónapja érdekes indikátora a hatóság felderítő tevékenységének és 

szemléletesen tükrözi a hatóság működésének, és nem utolsó sorban a személyi 

erőforrásváltozásnak időbeli mintázatát. Ugyanakkor – lévén a rekreációs célú vagy alkalmi 

kábítószer-fogyasztás speciális életkori csoporthoz és szabadidős tevékenységhez, 

programhoz köthető – kérdés, hogy az észlelések havi eloszlásában is detektálható-e az un. 

party- vagy fesztivál-szezonban történő észlelések számának emelkedése? 

  



5. ábra 

A mintába, illetve a mintavételi  keretbe került esetek elkövetési hónap szerinti eloszlása (N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábra a mintába és a mintavételi keretbe került esetek észlelési hónap szerinti megoszlását 

mutatja. A két eloszlási görbe egy ábrán történő megjelenítése arra szolgál, hogy láthatóvá, 

szemléletesebbé tegye  a két minta eloszlásában található egyezéseket és különbségeket. 

Észlelési hónap vagy elkövetési hónap kifejezések azt az elkövetési időt jelölik, amikor a 

rendőrség tudomására jutott a bűncselekmény vagy elfogta az elkövetőt. Azaz gyakorlatilag 

tekinthetjük egyfajta felderítési mutatónak is. 

A két grafikon nem illeszkedik egymáshoz, bár mindkét esetben a január volt a legmagasabb 

esetszámú hónap, ezt követte az október, a harmadik legmagasabb eloszlási mutatóval 

rendelkező hónap azonban már különbözött a két vizsgált mintában. Míg a  mintavételi 

keretet alkotó esetek között az augusztus, az NPS-mintába kerültek esetén a szeptember 

hónapban mért eloszlás volt a harmadik legmagasabb. A legalacsonyabb eloszlást mutató 

hónapok tekintetében azonban illeszkedtek egymáshoz a grafikonok. Mindkét esetben a 

december és a március hónapok bizonyultak a legalacsonyabb elem- és arányszámú 

hónapoknak. 

Mindezek alapján már megválaszolható a feltett kérdés, miszerint az észlelések havi 

eloszlásában is detektálható-e az un. party- vagy fesztivál-szezonban történő észlelések 

számának emelkedése? 

A válasz az NPS-minta vonatkozásában egyértelműen az, hogy nem! Míg a mintavételi 

keretet alkotó csekély mennyiségre elkövetett elterelések mintáján a nyári hónapok – a 

fesztiválok időszaka – a többi hónaphoz képest a relatíve magas eloszlási értékűek voltak, az 
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NPS-mintára azonban éppen ennek ellenkezője igaz, a nyári hónapok a legalacsonyabb 

eloszlású hónapok  közé sorolhatók. 

Az észlelési hónap szerinti eloszlás grafikus ábrázolása szemléletessé és egyértelmű teszi, 

hogy a kriminálstatisztika egyértelműen észlelési vagy felderítési indikátorként értelmezhető, 

sajnos a kriminalitás társadalmi valóságának visszatükrözésére – legalábbis a kábítószer-

bűncselekmények vonatkozásában – nem alkalmas. Viszont fölöttébb érdekes képet rajzol a 

felderítés, észlelési aktivitás mintázatáról:  így leolvasható róla, hogy a január az egyik 

legaktívabb észleléssel töltött hónap, miként az október is, holott a célcsoport aktivitása 

szempontjából ezek a hónapok nem tartoznak a erős intenzitású hónapok közé. Miközben a 

fesztiválokban és partikban bővelkedő hónapok alulreprezentáltak. Tudvalevő, hogy nyáron 

és decemberben sok a szabadságolás a hatósági állományban, sőt azt is tudjuk, hogy a 

kábítószeres ügyek eljárási költsége határozottan magas, amely, ha az elkövető a cselekményt 

csekély mennyiségre követte el és vállalja az elterelésen történő részvételt, még csak át sem 

hárítható az elkövetőre.  Nyilvánvaló, hogy a rendőrség sem társadalmi, sem gazdasági, sem 

adminisztratív, sem pedig munkaszervezési  és eredményességi szempontból nem érdekelt 

abban, hogy  a csekély mennyiségű kábítószer-bűncselekményt elkövetőket, értsd kábítószer-

fogyasztókat, potenciális célcsoportnak tekintse. 

Az észlelések ad hoc-nak tűnő jellege mögött azonban található logikai összefüggés. A 

vonatkozó bűncselekmények havi eloszlása elsődlegesen a felsőbb szintű utasítások 

parancsok végrehajtásával, az állományi létszám azaz a humán erőforrás rendelkezésre 

állásával, illetve  az egyéb, a bűnfelderítésen kívül eső tevékenységek, aktivitások 

jellemzőivel függ össze. 

Habár a drogpiac változása, különös tekintettel a marketinget és a disztribúciót érintő 

változásokra (e-kereskedelem erős dominanciája), magyarázhatná az NPS-mintán a fesztivál-

időszak relatíve alacsony észlelési gyakoriságát, ha ez a havi eloszlás relatíve egyenletes 

lenne. Azonban a nagy amplitudójú „kilengések” az észlelési görbén azt jelzik, hogy nem 

egyenletes a hatósági észlelések havi eloszlása, a „kiugrások” pedig nem magyarázhatók sem 

a drogpiac működésével, sem pedig a drogfogyasztó magatartás vagy viselkedési minták 

jellemzőivel csak a rendőrség aktvitásának intenzitás-változásával. (Ennek okait fentebb 

említettem.) 

 

Összefoglalva: A rendőrségen a kábítószeres ügyek felderítési, észlelési mutatói 

nagymértékben függnek 

• a szolgálatot teljesítők létszámától, 



• a technikai eszközök és személyi állomány igénybe vehető nagyságától, 

• a rendőrök felkészültségétől, probléma-orientáltságától, 

• a rendőrök más jellegű tevékenységének időtartamától 

•  az elöljáró(k) vagy éppen a rendőri vezetés eredménycentrikusságával. 

 

6.4. Az elkövetés napszaka 
Az elkövetési idő vizsgálata során jellemzően a kriminológusok az elkövetés vagy a hatósági 

észlelés évét, hónapját, illetve napszakát szokták vizsgálni. Nem áldozat nélküli 

bűncselekmények esetén – ahol van közvetlen sértett - ezek elemzése bűnmegelőzési 

szempontból hasznos információkat tartalmaz, azonban esetünkben csupán tovább finomítja 

az észlelés és az észlelő hatóság tevékenységének jellemzőit, lévén a kábítószer-fogyasztás, 

tartás áldozat nélküli bűncselekmény. 

 

6. ábra 

A mintavételi keretbe és az NPS- mintába került esetek eloszlása az elkövetés 

napszaka(időintervallum) szerint (N=1161; N=538) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a változó is – hasonlóan az elkövetési hónapokhoz – a rendőrség csekély súlyú kábítószer-

bűncselekményekkel kapcsolatos felderítésének jellemzőiről informál. Mind az NPS-

mintában, mind pedig a mintavételi keretbe került esetekben az észlelés gyakorisága 20-24 

óra között a legmagasabb, míg 4-8 óra között a legalacsonyabb. A legtöbb eljárásindításra a 
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csekélysúlyú kábítószer-bűncselekmény elkövetése miatt jellemzően a késő délutáni, esti, 

késő esti időszakban kerül sor.  

Ennek egyrészt az az oka, hogy a szerhasználók jelentős része rekreációs céllal fogyaszt 

kábítószert, így a szerhasználatra jellemzően a napi elfoglaltságokat követően kerül sor. 

Másrészt, a rendőrség a napi rutintevékenységét követően, késő, délután és az esti órákban, 

habár kisebb létszámmal, de célzottabb ellenőrző tevékenységet folytat. 

Értem ezalatt a gépjármű-ellenőrzés és/vagy igazoltatás bekövetkezésének nagyobb 

valószínűségét. Ha valaki esti, éjszakai órákban autózik vagy gyalogosan közlekedik, 

nagyobb eséllyel számíthat hatósági ellenőrzésre, mint napközben. Ennek oka, hogy a 

gyérebb gépjármű és gyalogos forgalomban könnyebben észlelhetők az átlagostól, a 

szabályoktól eltérő magatartást tanúsítók, illetve a rendőröknek is több lehetőségük van – 

egyéb járulékos feladatok híján- az ellenőrző tevékenység folytatására. 

 

6.5. Az észlelés helyszíne 
Megvizsgáltam, hogy a vizsgálati mintába került esetek észlelésére hol került sor. 580 esetben 

tudtam egyértelműen megállapítani az észlelés helyszínét, ez a vizsgált esetek 99,6%-a. 

Az elkövetés, azaz a hatósági észlelés vagy realizálás helyszínének eloszlása újabb 

jellemzővel, faktorral bővítheti a jelenség felderítését végző hatóság aktivitásával kapcsolatos 

képet. 
A leggyakoribb helyszín az utca volt, itt történt az esetek 58,4%-ának hatósági észlelése. 

Ebből minden ötödik észlelésre (20,9%) közúti gépjármű-ellenőrzés során és minden 

harmadikra (38,4%) utcán történő igazoltatás alkalmával került sor. 

Meghatározó volt még az NPS-felderítésben a lakás, mint észlelési helyszín. Az esetek 

24,5%-a, azaz gyakorlatilag egynegyede, minden 4. eset felderítése lakásban történt. 

Ugyanakkor a mintába került esetek 2,2%-ában kórházból, 1,9%-ban pedig iskolából, 

kollégiumból vagy nevelőotthonból tett bejelentés miatt indult eljárás. Elgondolkodtató, hogy 

az esetek 5,1%-ában az észlelés a rendőrkapitányságon történt, ahová vagy más 

bűncselekmény elkövetése miatt állították elő a gyanúsítottat (2,1%) vagy tanúként idézték 

be, majd meggyanúsították (3,0%). 

Az NPS-ekkel érintett elterelteknek 2013-ban mindössze 0,3%-át állították elő fesztiválról 

kábítószer tartása miatt és további 1,9%-ukat valamilyen szórakozóhelyről. Azaz az NPS-

fogyasztással kapcsolatos észlelések elsődlegesen nem a partikon, szórakozóhelyeken és 

fesztiválokon történnek, hanem  a közutakon és a közterületeken. Az NPS-ekkel kapcsolatos 



hatósági észlelések helyszíni mintázata úgy tűnik nem cselekmény-specifikus, hanem az 

általános bűnészlelés, felderítés mintázata jellemzi. Habár  a mintába került esetek 2,4%-ában 

valószínűsíthető volt, hogy operatív nyomozásból származó információk alapján történő 

realizálása volt a gépjármű-ellenőrzés vagy igazoltatás oka, azonban a többi esetben az 

észlelés véletlenszerű volt. 

A következő táblázat az NPS-mintába és a mintavételi keretbe került esetek észlelési helyszín 

szerinti eloszlását mutatja: 

3. táblázat 

Az NPS-mintába és a mintavételi keretbe  került esetek elkövetési helyszín szerinti eloszlása 

(%) 

 
Az észlelés helyszínei 

       
NPS-minta 

(%) 

  
Mintavételi 
keret(%) 

utca 38,4 28,7 
gépjármű ellenőrzés 20,9 20,8 
lakás 24,5 21,1 
kórház/orvos/mentős  2,2 3,0 
iskola/kollégium/nevelőotthon  1,9 3,0 
áruház 1,6 1,6 
lépcsőház, pince 0,0 0,2 
benzinkút 2,4 0,9 
aluljáró 0,0 0,1 
szórakozóhely 1,9 5,9 
pályaudvar 1,3 2,2 
étterem/gyorsbüfé 0,2 0,3 
posta 1,7 0,4 
parkoló 2,7 2,6 
üzem, telephely 0,0 1,0 
egyéb 0,3  
Összesen 100,0 100,0 

 

A táblázatban szereplő adatok összehasonlítása megerősíti a fenti állítást, miszerint az NPS-

sekkel csekély mennyiségre történő visszaélések nem cselekmény-specifikus felderítési 

mintázatot mutatnak, azaz a rendőrség nem tekinti kiemelt bűncselekménynek és kiemelt 

felderítési aktivitást igénylő jogsértésnek az NPS-használatot. Az észlelések jelentős többsége 

általános hatósági ellenőrzés során véletlenszerűen történik. Figyelmet érdemel, hogy az NPS-

mintában szereplő esetek között mintegy 10%-kal magasabb arányú volt az utcán történt 

észlelések aránya, mint a mintavételi keret, azaz az elterelések esetén. Ez pedig azt jelzi, hogy 

vélelmezhetően helyen  a hatósági aktivitás észlelési mintázatáról tett fenti megállapítás.  



Azt gondolom, hogy a hatóság kábítószer-felderítő tevékenysége a kis súlyú. csekély 

mennyiségre történő elkövetések vonatkozásában egyrészt nem kiemelt felderítési aktivitást 

igénylő cselekménynek minősül, másrészt alapvetően a klasszikus kábítószerek felderítési, 

észlelési mintázatát követi. Azaz nem igazán működik a célzott, az adott szubsztanciacsoport 

drogpiaci sajátosságait figyelembe vevő észlelési mintázat. 

 

6.6. Az észlelés módja  

A bejelentések egy rendkívül érdekes kategóriáját képezik a hatósági észleléseknek a kábítószer-

bűncselekmények vonatkozásában. A kábítószer-fogyasztás (a korábbi hatályos jogszabályi 

környezetben megszerzés, tartás kifejezéseken keresztül) kriminológiai értelemben un. 

áldozatnélküli bűncselekmény, így nincs sértett, áldozat az eljárásban, aki a hatósághoz fordulna. 

Azonban számos esetben előfordul, hogy a kábítószer-használatot észlelő állampolgár tesz 

bejelentést írásban, telefonon vagy személyesen a rendőrségen szerhasználó ellen, őt megnevezve. 

A mintába került esetek közül gyakorlatilag minden negyedik (19,1%, N=111) megindulását 

állampolgári bejelentés előzte meg. Ebből 14,4% családtag volt (szülő, házastárs vagy 

élettárs, 11,7% orvos vagy mentős, 11,1% iskolavezető, otthonvezető vagy kollégiumvezető, 

0,2%-ban a posta, 9,9%-ban szomszéd vagy gondnok, 5,4%-ban egyéb ismerős és 47,3%-

ban ismeretlen állampolgár.  Az észlelési mód szerinti eloszlást az alábbi táblázat szemlélteti 

(egyértelmű információ az észlelés módjáról csak az esetek 42%-ban állt rendelkezésre): 

4. táblázat 

Az NPS-mintába került esetek eloszlása az észlelés módja szerint (%) 

 N % 

nincs adat 3 ,5 
balesetet szenvedett 6 1,0 
bejelentés 111 19,1 
elfogás 41 7,1 
gépjármű ellenőrzés 101 17,4 
házkutatás 67 11,6 
idézés 13 2,2 
igazoltatás 212 36,6 
más bcs miatt eljárás ellene 2 ,3 
megtalálás 1 ,2 
mentősök segítséget kértek 2 ,3 
realizálás 9 1,6 
sértett segítséget kér 11 1,9 
térfigyelő kamera 1 ,2 
Összesen 580 100,0 

 



Az észlelések helyszíne változó és az észlelési mód  változó azonos megnevezésű egyes item-

jeinek arányértéke között található különbség elsősorban abból adódik, hogy az észlelési mód 

változó itemjei  (pl. „bejelentés” item-je (19,1%))  esetén a realizálás vagy elfogás különböző 

észlelési helyszíneken történt. 

Mindazonáltal az észlelési mód eloszlása arra hívja fel a figyelmet, hogy a bejelentések 

jelentős részét képezik az NPS-visszaélések hatósági észlelésének (minden ötödik eset 

bejelentéssel indult). A hatósági ellenőrzés (szúrópróbaszerű gépjármű-ellenőrzés, igazoltatás) 

miatt, kvázi véletlenszerűen, az esetek valamivel több, mint fele indult (55,7%) a többi 

ügyben bizonyos adott körülmények, kockázati helyzetek vagy magatartások előfordulása 

vagy személyek bevonódása segítette a felderítést. 

 

6.7. Az elkövetés tárgya: NPS 
Az elkövetés tárgya a kábítószeres esetekben jellemzően az a tiltott szubsztancia, amellyel a 

visszaélést, bűncselekményt elkövették. A hangsúly a tiltott kifejezésen van, amely magában 

foglalja mindazokat az anyagokat, amelyek az elkövetés időpontjában szerepelt a 66/2012 

(IV.2.) Kormányrendelethez tartozó jegyzékeken. 

Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az NPS-mintán az elkövetési tárgy szerinti eloszlást, érdemes 

a mintavételi keret hasonló eloszlását vizsgálni. Ugyanis ezen változó alapján került 

leválogatásra a mintavételi keretből az NPS-minta. 

Felelevenítve a hazai szabályozás főbb sajátosságait: 2013-ban 15 új szer került fel a listára, 

azonban van, amelyik július 6-án és van, amelyik július 15-én. Ugyanakkor 2014. január 1-től a 

2013. évi CLXXXVI. törvény 118. § (3) bek. értelmében nemcsak a NPS-sel történő 

kereskedés, illetve az azzal kapcsolatos kínálati oldali magatartások büntetendők, de hasonlóan 

a kábítószerekhez, az NPS fogyasztása is, a megszerez, tart magatartásokon keresztül. NPS alatt 

a 66/2012 (IV.2.) Kormányrendelet – az EU Korai Jelzőrendszerébe folyamatosan bekerülő és 

emiatt folyamatosan bővülő C jegyzéke alatt található szerek értendők. 2014. január 1. előtt 

NPS-sel elkövetett fogyasztói magatartások nem voltak büntethetők. 

 

A mintavételi keretbe és egyben az NPS-mintába került esetek között 26 olyannal 

találkoztam, amelynek során a visszaélés olyan NPS-sel történt, amely az elkövetéskor nem 

volt „listás”, azaz nem szerepelt a 66/2012 (IV.2.) Kormányrendelethez tartozó jegyzékeken 

(sőt van olyan, amely még most sem). 



A mintába került esetekben során 23 esetben (ebből 5 fiatalkorú) indult úgy eljárás, hogy az 

elkövetés tárgya csak új pszichoaktív anyag volt és az elkövetés időpontja 2014. január 1. előtt 

volt. Azaz a megszerzés, tartás (és így a fogyasztás) nem volt ekkor még büntetendő cselekmény. 

Más típusú, „listás” kábítószer jelenléte, fogyasztása pedig nem volt vagy nem volt bizonyítható. 

Ebből mindössze két esetben történt − a hatályos jogszabályra hivatkozva – bűncselekmény 

hiányában, az ügyészi szakban eljárás megszüntetés. A többi esetben lefolytatták az eljárást, 

elterelésre is sor került, illetve sikertelen elterelés esetén vádemelés történt. 

Ez a mintába került esetek 8,4%-át alkotta. Ezekben az esetekben egyértelműen a hatályos 

jogszabályok rendelkezésinek figyelmen kívül hagyásával indultak, folytak és fejeződtek be az 

eljárások. Itt nem beszélhetünk jogértelmezési kérdésről vagy problémákról, hiszen a hatályos jog 

egyértelműen rendelkezett. Gyakorlatilag minden 12. ismertté vált NPS-sel történő vétségi 

alakzatú kábítószer-bűncselekményt tévesen minősített a jogalkalmazás rendszere. Nemcsak az 

észlelő rendőr, de a vizsgáló, az ügyész, sőt némely esetben a bíró is! Senkinek nem tűnt fel, hogy 

nem volt listás az elkövetés idején a kábítószer vagy, hogy az elkövetéskor a vonatkozó 

magatartás nem minősült bűncselekménynek (éppen az elkövetési tárgy okán.) 

 

A toxikológiai, illetve a vegyészszakértői vizsgálatok eredményei szolgáltatják ezekben az 

esetekben a büntető eljárás megindításának alapját. Habár ezen vizsgálati eredmények 

szakértői vélemények formájában kerülnek az eljáró hatóság elé, nincs tudomásom arról, hogy 

eddig a vegyészszakértői véleményt megkérdőjelezte volna bárki. Tény azonban, hogy a 

toxikológiai vizsgálatok eredményeit – bár csak a „kábítószertől befolyásolt állapot” kétséget 

kizáró bizonyítására vonatkozólag - a védelem több ügyben támadta.  A korábbi szabályozás 

értelmében a megszerzés, tartás, a jelenleg hatályos rendelkezések szerint pedig a kábítószer 

birtoklása tényállások esetén a vegyészszakértői vizsgálatok eredményeit tartalmazó 

vegyészszakértői véleményt az eljáró hatóságok kétséget kizáró bizonyítéknak értékelik.  

 

6.7.1. Vegyészszakértői vizsgálatok 

A mintavételi keretbe került ügyekben 50-féle kábítószertípust (pszichoaktív anyagot) 

azonosítottak a vegyészszakértők. Azaz az elkövetőknél realizáláskor, előállításkor vagy 

házkutatáskor 50-féle anyagot vagy annak maradványát találtak a rendőrök. Ezek előfordulási 

gyakorisága a mintában a következőképpen alakult: 

  



 

5. táblázat/7. ábra 

A különböző kábítószerek és új pszichoaktív anyagok előfordulási gyakorisága a mintavételi 

keretbe került ügyekben (N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

szubsztanciák (N) 
cannabis 486 
amfetamin 100 
 pentedron 66 
MDMA 38 
AM-2201 31 
mefedron 27 
kokain 24 
4-MEC 22 
AKB48F 20 
MDPV 18 
5FUR-144 17 
UR-144 14 
JWH-122 12 
AKB48 12 
4-FA 11 
JWH-018 10 
3,4-DMMC 10 
STS-135 8 
PVP 7 
methadon 6 
3-MMC 6 
MDA 5 
ketamin 5 
JWH-022 4 
heroin 4 
mCPP 4 
5-FAKB-48 4 
GBL 4 
metilon 4 
LSD 3 
4-metilbufedron 3 
5F-BP-22 2 
5CI-UR-144 2 
5FUR-144 2 
MDPBP 2 
4-FMC 2 
DMMA 1 
JWH-210 1 
JWH-073 1 
pentilon 1 
2C-E 1 
2-MPA 1 
alfa-PBT 1 
DMT 1 
AM6527 1 
TFMPP 1 
DBZP 1 
4-MA 1 
NEB 1 
pszilocin gomba 1 
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A táblázat és az ábra szemléletesen tükrözi, hogy a mintába került ügyekben előforduló 

anyagok vagy anyagmaradványok többsége kannabisz-származék volt. A második 

leggyakoribb szertípust az amfetamin/metamfetamin-származékok képviselték, a harmadik 

pedig egy új pszichoaktív szer, a pentedron volt. 

A hazai szabályozás elvét követve a következő grafikon a mintába került esetekben lefoglalt 

szubsztanciák anyagcsoport szerinti megoszlását mutatja: 

 

8. ábra 

A mintába került esetek során lefoglalt szubsztanciák anyagcsoport szerinti eloszlása (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kábítószernek minősülő anyagok (A listán szereplők) lefoglalása képezte a mintába került 

esetekben a lefoglalások valamivel több, mint felét (51%); a pszichotróp (B listán szereplő) és 

az új pszichoaktív anyagok (C-listán szereplők) alkották a fennmaradó 49%-ot. 

Nem a jogszabályban foglalt (vegyületszerkezeti) csoport meghatározás szerint, hanem 

drogpolitikai értelemben  a hatóság által lefoglalt anyagok 65,5%-a volt un, klasszikus 

kábítószer (beleértve azokat az anyagokat, amelyeket már a 2000. évi vizsgálati mintában is 

lefoglalásra kerültek: kannabisz-származékok, amfetamin-származékok, MDA, MDMA, 

kokain, heroin, LSD, pszilocin gomba) és 34,5% volt új pszichoaktív anyag, azaz olyan szer, 

amely új termék és az elmúlt pár évben kerül csak a drogpiacra. 
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26%

23%

kábítószerek

pszichotróp anyagok

új pszichokatív anyagok



Az új pszichoaktív anyag kifejezést a 2011. évi CLXXVI. törvény 79.§. (4) bekezdése iktatta 

be hazánkban ( a 2005. évi XCV. törvény 37. pontjaként ) és 2012. március 1-től hatályosult. 

Ennek értelmében „pszichoaktív anyag: olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati 

felhasználással nem rendelkező anyag vagy vegyületcsoport, amely a központi idegrendszer 

működésének befolyásolása révén alkalmas a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés 

módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a 

közegészségügyre, mint az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 

1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, az 

1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 

1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, vagy az 

emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény mellékletében meghatározott 

pszichotróp anyagok jegyzékein szereplő anyagok, és erre tekintettel azt az egészségügyért 

felelős miniszter rendeletében ilyen anyaggá minősítette…” 

Az elmúlt években piacra kerülő új típusú kábítószereknek csak egy része került az un. C-

listára. Kémiai szerkezetük illetve farmakológiai tulajdonságaik határozták és határozzák 

meg, hogy -  a hazai szabályozás értelmében – mely listára sorolandók. A drogpolitikai 

értelemben NPS-nek tekintett szereket tekintettem én is NPS-eseknek, azaz azokat a szereket, 

amelyek az EMCDDA Korai Jelzőrendszerébe (EWS) 2005 óta bejelentésre kerültek és 

büntetőjogi értelemben tiltott szernek minősítődtek. 

Lássuk, hogy alakult az NPS-mintába került esetek szubsztancia-típus szerinti eloszlása! 

 

6. táblázat 

A mintába került esetek szubsztancia-típus szerinti eloszlása(%) az előfordulási hely (lista) és 

a szubsztancia jegyzékbe vételének időpontjával 

Szubsztancia N Lista Jegyzékbe vétel időpontja 
pentedron 66 C-lista 2012.04.03 
AM-2201 31 C-lista 2012.04.03 
mefedron 27 A-lista 2011.01.01 
4-MEC 22 A-lista 2012.01.01 
AKB48F 20 C-lista 2013.07.06 
MDPV 18 A-lista 2012.01.01 
5FUR-144 17 C-lista 2012.11.21 
UR-144 14 C-lista 2012.11.21 
JWH-122 12 A-lista 2012.01.01 
AKB48 12 C-lista 2012.11.21 
4-FA 11 A-lista 2012.01.01 
JWH-018 10 A-lista 2012.01.01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mintába került esetekben a vegyészszakértők elé került lefoglalt NPS-eket 9 különböző 

időpontban vették fel a 66/2012 (IV.2.) Kormányrendelethez tartozó jegyzékek valamelyikére, 

jellemzően az A vagy a C jegyzékre. 

(Mint azt korábban jegyeztem 2015. január 1-je óta már nem a 66/2012. (IV.2.) 

Kormányrendelet C) jegyzékén szerepelnek a kockázatértékelésre „érdemesnek” minősített 

szubsztanciák, hanem az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében. Ami 

jogalkalmazásra nézve azt jelenti, hogy még egy újabb jogszabályi forrással kell(ene) 2015. 

január 1. óta egybevetni az elkövetési tárgyat. Így ahhoz, hogy jogszerűen meg tudja ítélni az 

ilyen ügyekben eljáró hatósági személy a tényállást, naprakészen ismernie vagy ellenőriznie 

szükséges a 66/2012. (IV.2.) Kormányrendelet jegyzékeit és az 55/2014. (XII. 30.) EMMI 

rendelet 1. sz. mellékletét és össze kell vetnie az abban szereplő adatokat az elkövetés 

időpontjával annak érdekében, hogy bizonyossá váljon, hogy az elkövetés tárgya az 

3,4-DMMC 10 C-lista 2012.04.03 
STS-135 8 C-lista 2012.11.21 
α-PVP 7 C-lista 2012.04.03 
3-MMC 6 C-lista 2012.04.03 
JWH-022 4 C-lista 2012.04.03 
mCPP 4 A-lista 2006.01.01 
5-FAKB-48 4     
GBL 4 C-lista 2012.04.03 
metilon 4 A-lista 2012.01.01 
4-metilbufedron 3 C-lista 2012.04.03 
5F-BP-22 2 C-lista 2013.07.06 
5CI-UR-144 2 C-lista 2013.07.06 
5FUR-144 2 C-lista 2012.11.21 
MDPBP 2 C-lista 2012.04.03 
4-FMC 2 C-lista 2012.04.03 
DMMA 1 C-lista 2012.04.03 
JWH-210 1 A-lista 2012.01.01 
JWH-073 1 A-lista 2012.01.01 
pentilon 1 C-lista 2012.04.03 
2C-E 1 C-lista 2012.04.03 
2-MPA 1 C-lista 2012.04.03 
alfa-PVT 1 C-lista 2014.03.04 
DMT 1 C-lista 2012.04.03 
AM6527 1 C-lista 2013.07.06 
TFMPP 1 C-lista 2012.04.03 
DBZP 1 C-lista 2012.04.03 

4-MA 1 
C listás majd A-listára 
kerül 

2012.04.03. majd 
2013.06.07 

NEB 1 C-lista 2012.04.03 



elkövetéskor tilalmazott szubsztanciának minősült-e. Ez a rendelkezés a mintát alkotó ügyeket 

még nem érintette.) 

Összesen 38 NPS-típusú szerrel történő visszaélés miatt indult eljárás, ebből 10 az A-listára 

került, ami azt jelezte, hogy már  (akár nemzetközi) kockázatértékelésen (is) átesett és az 

Egyesült Nemzetek Szervezete kábítószerekről szóló 1961. évi egységes egyezményének 

jegyzékeire felvett anyagról van szó; 29 pedig a C-listára, ami azt jelentette, hogy 

kockázatértékelés alatt álló szubsztancia. Egy szer időközben került át a C-listáról az A-ra (4-

MA) és vált jogilag kábítószerré. 

 

6.7.2.Toxikológiai vizsgálatok 

A toxikológiai vizsgálatok (vér és/vagy vizeletvizsgálat) célja annak megállapítása, hogy a 

gyanúsított fogyasztott-e valamilyen kábítószert. A mintavételi keretbe került ügyekben 34-

féle ismert szubsztanciát/hatóanyagot azonosítottak a toxikológusok.  7 olyan anyag volt, 

amely nem szerepelt a mintavételi keretbe került vegyészszakértők által azonosított 

kábítószerek között (Ezek a következők voltak: morfium, 4-MMC, 3-MA, kodein, PMA, 

MBDB, PB-22). És 27 olyan, amellyel mindkét szakértői csoport „találkozott”.   

Az NPS-mintába került esetekben 22-féle NPS-t azonosítottak a toxikológusok. Ebből 5 olyan 

anyag volt, amely nem  szerepelt a vegyészszakértők által azonosított szubsztanciák között is 

és 17 olyan, amellyel mindkét szakértői csoport találkozott . (Lásd a következő táblázatot!) 

  



 

7. táblázat/9. ábra 

a vegyészszakértői és a toxikológiai vizsgálatok során azonosított anyagok, hatóanyagok 

előfordulási gyakorisága (N) 

  

 A bal oldali táblázat – a mintavételi keretbe került ügyekben - 

a toxikológiai  vizsgálatok során azonosított anyagok, 

hatóanyagok előfordulási  gyakoriságát mutatja. A kokain-, 

az ópáit-származékok fogyasztása hosszú idő elteltével is 

kimutatható a szervezetből, de a kannabisz-származékoké is 

hetekig detektálható. Azonban vannak olyan szerek, amelyek 

relatíve gyorsan kiürülnek ki a szervezetből. A mellékelt 

táblázat ezért pusztán annyit mutat, hogy a mintavételi keretbe 

került esetekben milyen sokféle anyagot azonosítottak a 

szakértők. Az új típusú pszichoaktív szerek térhódítása már 

a drogpiac változásaira csak fáziskéséssel reagáló 

igazságszolgáltatás működését jellemző kriminálstatsiztikai 

adatokban is tetten érhető. 

  

 Míg korábbi vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekmények 

ügyiratainak vizsgálata során (1999,2001,2003,2005) nem volt 

detektálható bűncselekmény-hiány ellenére történő 

eljárásindítás, illetve ügyész vagy bíró által határozatba foglalt 

intézkedés vagy büntetés ilyen esetekben, a mintavételi keretbe 

került ügyek esetén a bűncselekmény-hiányos (nem találtak 

kábítószergyanús anyagot a toxikológiai vizsgálat pedig 

negatív volt vagy találtak kábítószergyanús anyagot, de az nem 

minősült a szakértők szerint kábítószernek és a toxikológiai 

vizsgálat is negatív volt vagy a vonatkozó cselekmény vagy az 

elkövetés tárgya az elkövetéskor nem minősült tiltottnak, 

illetve bűncselekménynek) esetek aránya 4,9%, az NPS-minta 

ügyeinek esetén pedig 8,4% volt. 

 

 

szubsztanciák (V) (T)  
cannabis 486 824  
amfetamin 100 331  
 pentedron 66 80  
MDMA 38   
AM-2201 31 2  
mefedron 27 37  
kokain 24 58  
4-MEC 22 17  
AKB48F 20 1  
MDPV 18 21  
5FUR-144 17   
UR-144 14   
JWH-122 12   
AKB48 12   
4-FA 11 23  
JWH-018 10 4  
3,4-DMMC 10 4  
STS-135 8   
PVP 7 3  
methadon 6 9  
3-MMC 6 7  
MDA 5   
ketamin 5 10  
JWH-022 4   
heroin 4 8  
mCPP 4   
5-FAKB-48 4   
GBL/GHB 4 4  
metilon 4 4  
LSD 3 2  
4-metilbufedron 3 1  
5F-BP-22 2   
5CI-UR-144 2   
5FUR-144 2   
MDPBP 2   
4-FMC 2   
DMMA 1   
JWH-210 1   
JWH-073 1 1  
pentilon 1   
2C-E 1   
2-MPA 1   
alfa-PBT 1   
DMT 1   
AM6527 1 1  
TFMPP 1   
DBZP 1   
4-MA 1 2  
NEB 1   
pszilocin gomba 1   
morfin 

 
13  

4-MMC 
 

3  
3-MA 

 
1  

kodein 
 

4  
PMA 

 
1  

MBDB 
 

4  
PB-22 

 
2  

 



 Ez pedig azt jelzi, hogy 2013-ben minden 20. ismertté vált olyan vétségi alakzatú kábítószer-

bűncselekmény, ahol az elkövető elterelésen történő részvételi szándékát kifejezte és minden 

12. vétségi alakzatú NPS-sel elkövetett kábítószer-bűncselekmény, ahol az elkövető 

elterelésen történő részvételi szándékát kifejezte bűncselekmény-hiány ellenére indult és 

alternatív szankcióval, intézkedéssel vagy jogerős büntetéssel fejeződött be.  

 

6.8. Eljárási költség 
Az eljárási költség ezekben az esetekben arról informál, hogy egy NPS-sel történő vétségi 

alakzatú kábítószer-bűncselekmény bizonyítási eljárása során mekkora összeget költ az 

igazságszolgáltatás rendszere a szakértői vizsgálatokra. Ha a bizonyítási eljárásának alapszintű 

működését állandónak tekintjük, akkor az un. speciális vagy bűncselekmény-specifikus költséget 

(esetünkben eljárási költségek) azon bizonyítási eszközök és/vagy tudások és/vagy technológiák 

megvásárlásaként értelmezhetjük, amelyeket az igazságszolgáltatás rendszere az adott 

bűncselekménytípus bizonyításához célzottan alkalmaz. Ez a kábítószer-bűncselekmények esetén 

a toxikológiai és vegyészszakértői vizsgálatokat, illetve azt a költségráfordítást tartalmazza, 

amelyet ezekért  az igazságszolgáltatás rendszere fizet. 

Az NPS-mintába került egy esetre (elkövetőre) jutó átlagos szakértői költség 249.115 Ft volt.    

A mintavételi keretbe került ügyek esetén az egy fő ügyére jutó szakértői átlagköltség 

197.761 Ft volt, azaz több, mint 50.000 Ft-tal kevesebb, mint az NPS-mintába került ügyek 

esetén. .(Itt jegyzem meg, hogy hazánkban az átlagfizetés 156.735 Ft)46 

Ez azért izgalmas eredmény, mert egyértelművé teszi, hogy az NPS-ek szakértői vizsgálata 

jóval költségesebb, mint az un. klasszikus kábítószereké. Ha ehhez hozzávesszük az elterelés 

végrehajtásának költségét, tudva, hogy sikeres teljesítés esetén mind a megelőző-felvilágosító 

szolgáltatás vagy kezelés  költsége (egy főre jutó költség 52.000Ft/fő), mind pedig az un. 

eljárási költség az állam terhe marad bizony rövid időn belül tekintélyes összeggel (kb. 

300.000 Ft/fő átlagköltséggel), illetve költségnövekedéssel kell számolnunk a kábítószer-

bűncselekmények bizonyítási eljárása során amennyiben -  a tendenciák ezt mutatják – az 

NPS-ek részesedése az észlelt kábítószer-bűncselekményeknek ilyen intenzitással növekszik, 

illetve,  ha  a szabályozás változatlan marad. (Itt jegyzem meg, hogy az első, 1999-ben végzett 

vizsgálat eredménye szerint a szakértői vizsgálatokból összeadódó átlagköltség, egy csekély 

mennyiségre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűncselekmény esetén 64.436 Ft volt.) 

 

                                                           
46 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli030.html) (2015.08.15.) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli030.html


6.9. Eljárások jellemzői 

6.9.1. Az egy bűnügyre jutó elkövetők száma  

A mintavételi keretben az ügyátlag 2,3 elkövető, azaz átlagosan két elkövető jutott egy-egy 

ilyen ügyre. Az NPS-mintán ez az érték 1,8 volt, azaz gyakorlatilag itt is 2 elkövető jutott 

átlagosan egy ügyre. Míg azonban a mintavételi keretben az egy elkövetős ügyek aránya 

58,4% volt, az NPS-mintában 65,1%, közel 7%-kal magasabb. 

Részben az ügy sajátosságaitól függ, hogy hány elkövető kerül egy eljárásba, részben pedig az 

ügyben eljáró hatósági személyektől, akik egyesíthetnek vagy elkülöníthetnek ügyeket, 

amennyiben az a célszerűség (bizonyítási okok vagy eljárási idő) vonatkozásában indokolt.  

 

6.9.2. Védők az eljárásokban 

A védő szerepe kétségkívül érdekes és meghatározó eleme még ezeknek az eljárásoknak is. 

Jellemzően az ügyvéd jelenléte segít(het)i az elkövető jogérvényesítését és az elkövetőre 

nézve kedvező jogértelmezés kikényszerítését. Ugyanakkor hiába az ügyvédi jelenlét, ha az 

ügyvéd nem szakembere ezeknek a speciális jog- és szakismeretet igénylő az eljárásoknak. A  

Be. 46.§-a értelmében abban  az esetben kötelező a védő részvétele az eljárásban ha  „a) a 

bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, b) a 

terheltet fogva tartják, c) a terhelt hallássérült, siketvak, vak, beszédképtelen vagy - a 

beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros elmeállapotú, d) a terhelt a magyar nyelvet, 

illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri, e) a terhelt egyéb okból nem képes személyesen 

védekezni, f) e törvény erről külön rendelkezik.” 

A védő részvétele kötelező továbbá a fiatalkorú elleni eljárásban, a bíróság elé állítási 

eljárásban, valamint ha az eljárás biztosíték letétele mellett folyik. 

A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság védőt rendel ki, ha a védelem kötelező, és a 

terheltnek nincs meghatalmazott védője.  (Be. 48. §(1)). 

A védő részvétele az eljárásban az alapos gyanú közlését követően azonnal lehetővé, a 

kötelező védelem eseteiben pedig kötelezővé válik. 

Megvizsgáltam, hogy a mintában milyen gyakorisággal vettek részt ügyvédek az eljárásban, 

illetve azt, hogy milyen jellemzőkkel bíró elkövetői kört védtek. 

A mintavételi keretbe került estek 63%-ában, az NPS-mintába kerültekének 61,4%-ában nem 

volt védő az eljárásokban. További  30,9%-ban (mintavételi keret), illetve 33,6%-ban (NPS-

minta)  kirendelt védő volt jelen, azaz a gyanúsított fiatalkorú volt és/vagy külföldi 

állampolgár, A mintavételi keret maradék 6,1%-ában, az NPS-mintába került esetekben 5,0%-



ában pedig meghatalmazott védő járt el. Gyakorlatilag a mintavételi keretben minden 17., az 

NPS-mintában minden 20. elkövető hatalmazott meg ügyvédet. 

 

Az ügyvédek meghatalmazó gyanúsítottak 67,8%-a (mintavételi keretben 64,8%-a) büntetlen 

előéletű volt, 32,2%-uk (mintavételi keretben 35,2%-uk) pedig büntetett. A 93,1%-uk 

(mintavételi keretben 87,6%-uk) férfi, 6,9%-uk (mintavételi keretben 12,4%-uk) nő. A 

meghatalmazók 31,1%-ának (mintavételi keretben 43,6%-ának) legmagasabb iskolai 

végzettsége a 8 általános volt vagy befejezetlen 8 osztály. Érdekes, de a csak általános iskolát 

végzettek zöme nem fiatalkorú volt, hanem 19-22 év közötti fiatal(!)  

További 31,0%-uk (mintavételi keretben 51,8%-uk) érettségizett vagy egyetemet végzett, 

azaz legalább középfokú végzettséggel rendelkezett. A fennmaradó 37,9%-nak (mintavételi 

keretben 4,6%-nak) befejezett szakiskola vagy szakmunkásképző volt a legmagasabb iskolai 

végzettsége. Minden 10. (a mintavételi keretben 5.) ügyvédet meghatalmazó delikvens 

felsőfokú végzettségű volt. 

 

A tipikus ügyvédet fogadó személy tehát NPS-sel történő vétségi kábítószer-

bűncselekmények esetén: 23-25 év közötti fiatal felnőtt (52,3%) férfi, aki jellemzően 

szakmunkásvégzettséggel rendelkezik, büntetlen előéletű. 

Ehhez képest a mintavételi keretben a tipikus ügyvédet fogadó személy: 21-23 éves fiatal 

felnőtt férfi, aki legalább érettségivel rendelkezik és büntetlen előéletű. 

Tehát az ügyvédet meghatalmazó elkövetői kör – azaz az a csoport, amely egyrészt 

megengedheti magának, hogy jogi védelmet vásároljon és/vagy szokatlan, erős frusztrációt 

okozó helyzetként éli meg, hogy büntetőeljárás alanyává vált – némileg eltér a két mintában a 

vizsgált jellemzők, változók alapján. 

Az ügyvédet meghatalmazó NPS-sel történő vétségi alakzatú kábítószerrel visszaélők az 

átlagos vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekményt elkövetőknél valamivel idősebbek és 

iskolázatlanabbak, miközben arányszámuk valamivel magasabb. Ez azt jelzi, bár ezt az 

elkövetők jellemzőinek vizsgálata tárja majd szemléletesen elénk, hogy a hatóság által észlelt  

NPS-sel visszaélések elköveti sajátos elkövetői kört alkotnak az összes kábítószerrel 

visszaélők csoportján belül. Ez a fentebb említett vizsgálati eredmények tükrében 

valószínűleg sokkal inkább az észlelés jellemzőivel, mintsem az NPS-fogyasztó populáció 

jellemzőivel hozható összefüggésbe. 

 



Megdöbbentő azonban a védők –meghatalmazott vagy kirendelt -  gyenge jogérvényesítési, 

illetve érdekvédelmi képessége ezekben az eljárásokban. A mintába került esetek között 26 

olyannal találkoztam, amelynek során a visszaélés olyan NPS-sel történt, amely az 

elkövetéskor nem volt „listás”, azaz nem szerepelt a 66/2012 (IV.2.) Kormányrendelethez 

tartozó jegyzékeken. További 23 esetben indult úgy eljárás, hogy az elkövetés tárgya csak új 

pszichoaktív anyag volt és az elkövetés időpontja 2014. január 1. előtt volt. Azaz a 

megszerzés, tartás (és így a fogyasztás) nem volt ekkor még büntetendő cselekmény. Más 

típusú, „listás” kábítószer jelenléte, fogyasztása pedig nem volt vagy nem volt bizonyítható. 

Ebből mindössze két esetben történt - a hatályos jogszabályra hivatkozva – bűncselekmény 

hiányában, az ügyészi szakban eljárás megszüntetés. A többi esetben lefolytatták az eljárást, 

elterelésre is sor került, illetve sikertelen elterelés esetén vádemelés történt.  

Ez a mintába került ügyek 8,4%-át alkotta. 

A fenti 49 esetből 12-ben volt védő az eljárásban! 2 esetben megbízott ügyvéd látta el a 

védelmet! (A fent említett 2 bűncselekmény-hiányos megszüntetéssel végződött eljárásban 

nem volt jelen sem kirendelt, sem megbízott védő!) 

 

Mindössze két eljáró védő próbált írásban fellebbezni, illetve panasszal is élni a gyanúsítás 

ellen, de elutasították. 

A védők gyenge jogérvényesítése és érdekvédelme mögött jellemzően az az ügyészi szemlélet 

áll – le kell szögezni nem minden esetben érvényesül-, mely szerint a beismerő vallomás a 

bizonyítékok királynője és „mindent visz”. Ha van beismerő vallomás vagy bűncselekmény, 

van bizonyíték, van elkövető.  Így az ügyész gyakorlatilag a független mérlegeléssel  - „…az 

ügyész a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli, és a bizonyítás 

eredményét az így kialakult meggyőződése szerint állapítja meg” (Be. 78.§ (3)) – kizárja a 

bizonyításból és/vagy figyelmen kívül hagyja és/vagy negligálja a szakértői véleményeket és 

egyben lemond a neutralitás elvének érvényesítéséről és nem utolsó sorban a jogbiztonság 

érvényesüléséről. 

6.9.3. Beismerő vallomás 

Az eljárások egyik meghatározó bizonyítéka volt a vizsgált ügyekben a beismerő vallomás. 

Mint fent utaltam rá több ügyben is ez szolgált egyedüli bizonyítékként (negatív toxikológiai 

és/vagy vegyészszakértői vizsgálati eredmény mellett), a büntetőeljárási törvényben rögzített 

elvekkel szemben.  



A mintába került elkövetők 95,8%-a tett beismerő vallomást, míg 4,2%-uk (N=24)) tagadta 

bűnösségét. A bűnösséget tagadók közül 5 fő esetén a szakértői vizsgálattal kimutatott szer a 

hatósági észleléskor/ a bűncselekmény elkövetésekor nem volt kábítószert, sem pszichotróp 

anyag.  

A gyanúsított/terhelt beismerő vallomása kétségkívül gyorsíthatja és egyszerűsítheti az 

eljárásokat azonban a jelenleg hatályos büntetőeljárási törvényünk szerint „a terhelt 

beismerése esetén… meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat is.” (118.§. (2)) 

 

Az új pszichoaktív szerek térhódítása a drogpiacon alaposan átrendezte a disztribúciót és a 

termékmenedzsmentet. Ráadásul az új vásárlók, akik még nem ismerik az árukat, könnyen 

rászedhetők. Sokszor az elkövető maga sem tudja, mit fogyaszt(ott). Egy illegális piacon 

vásárolt terméket vagy egy illegális piacon vásárolt legális terméket vagy egy illegálisnak 

tűnő, de mégis legális terméket vagy…. Így beismerő vallomásukban – előfordul -, hogy azt 

mondják, amit nekik mondtak az eladók, miközben a laborvizsgálatok egyértelműen cáfolják 

azt.  

Nyilvánvaló , hogy nem könnyű ezekben az esetekben a bizonyítás. A legdrágább ugyanakkor 

legkevesebb kétséget hagyó eszközei a szakértői vizsgálatok, ugyanakkor tisztába kell lenni 

azzal is, hogy míg a vegyészszakértői vizsgálatok relatíve kétséget kizáró eredményt adnak, 

addig a toxikológiai vizsgálatok eredményei könnyen támadhatók, hiszen az eredményt 

nagymértékben befolyásolja pl. a testnedv levételének és tárolásának módja, ideje, az 

esetleges együttfogyasztásból (több szertípus és/vagy alkohol együttes fogyasztása) adódóan 

az értékelést nehezítő körülmények. 

A Be. 4.§ (2) bekezdése szerint  „A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a 

terhelt terhére”. Ugyanakkor a mintában számos esetben mégis előfordult. Mi lehet ennek az 

oka? 

 

6.9.4. Eljárási idő - Az eljárás megindulása és a nyomozás felfüggesztése között eltelt idő 

 

Az eljárási idő hossza meghatározó indikátora a büntetés hatásosságának. Ha tehát az eljárási 

idő elnyúlása miatt a büntetés legyen az bármilyen mértékű és formájú is időben távol esik az 

elkövetett jogsértéstől, úgy a büntetés hatásossága, legyen az bármilyen mértékű és formájú 

is, is távol fog esni társadalmilag kívánatostól. Azaz a büntetés nem segíti elő sem a generális 

sem pedig a speciális prevenció érvényesülését. Sőt, hatásossága mellett hatékonysága is 



csökken: az ár-érték aránya felborul. Értve ezalatt mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi 

szempontú megközelítést: sokba kerül a hatásosságához képest és több társadalmi kár okoz, 

mint amennyi társadalmi érték származik belőle. 

Esetünkben ez a következőképpen értelmezhető: a csekély mennyiségre elkövetett vétségi 

alakzatú kábítószer-bűncselekményt elkövetők büntetése elsősorban a vádemelés elhalasztása 

mellett alkalmazott kábítószer-használatot kezelő ellátáson vagy megelőző-felvilágosító 

szolgáltatáson való részvétel. Ez a büntetés (és nem a büntetőeljárás, mint azt néhányan 

tévesen jegyzik) alternatívájaként alkalmazott intézkedés elméleti szinten előnyös, a 

gyakorlati megvalósulása azonban számos hátrányt is felhalmoz.  

A mintavételi keretbe került ügyekben az eljárás megindulása és az ügyészi vádhalasztó 

határozat között eltelt átlagos időtartam 9,4 hó volt, az NPS-mintába került ügyekében 10,1 

hó, közel 1 hónappal több. A mintavételi keretbe került ügyekben az átlagtól való eltérés 5 

hónap volt, az NPS-minta esetén 4,2 hó. A mintavételi keretbe került ügyek, mint 

egyötödében (21,2%) a vádhalasztó határozat megszületéséig eltelt idő elérte az egy évet vagy 

túlnyúlt azon. Az NPS-minta ügyeiben az egy éven túlnyúló esetek aránya 24,2% volt, azaz 

minden ötödik eljárás hossza meghaladta az egy évet. 

Azaz az NPS-sel történő vétségi alakzatú visszaélések miatt indított eljárások átlagosan közel 

egy hónappal hosszabbak, mint a vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekmények átlagos 

hosszúsága. 

10. ábra 

Az eljárás megindulása és a kezelés vállalása miatt történő felfüggesztő határozat kihirdetése 

között eltelt időtartamok megoszlása a mintavételi keretben és az NPS-mintában (külső perec 

az NPS-minta, belső a mintavételi keret ügyeinek megoszlását mutatja; %) 
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A fél éven belül befejezett eljárások aránya a mintavételi kerete került ügyek esetén 24% volt, az 

NPS-mintában csak 15%. Ez az arányeltolódás két fő dologgal hozható összefüggésbe: egyrészt 

az elkövetés tárgyával, (az NPS-ek vizsgálata bonyolultabb és esetenként hosszabb időt vesz 

igénybe, mint az un. klasszikus kábítószereké), másrészt pedig azzal, hogy az NPS-mintában az 

eljárás indításának oka az esetek 15,4%-ában más bűncselekmény elkövetése volt és a bizonyítás 

vagy az azzal összefüggő kényszerintézkedések alkalmazása során derült fény az NPS-

fogyasztásra vagy tartásra. Még ha ezekben az esetekben az ügyek elkülönítésére kerül is sor, az 

eljáró hatsági személy jellemzően azonos és az ügymenet kvázi egymáshoz igazodva folyik. 

 

6.9.5. Az eljárás vége 

A mintavételi keretet elterelésre kerülő ügyek alkották, így az NPS-mintába kerülő ügyek is 

elterelésre kerülő ügyek voltak. A következőkben a végrehajtás eredményességének 

eloszlását, illetve a vádra kerülő ügyek jellemzőit vizsgálom. 

Míg a mintavételi keretbe került ügyek 15,9%-ában vagy meg sem kezdődött a kezelés vagy 

rövid időn belül félbeszakadt, addig az NPS-mintában a sikertelen teljesítések aránya 13,3% 

volt. A befejezett ügyek a mintába került esetek 35%-át tették ki. A sikeres befejezések 

alapján az elterelések végrehajtásának átlagos időtartama 6,4 hónap, míg a mintavételi keretbe 

tartozó ügyek esetén 7 hónap volt. Azaz jellemzően a felfüggesztéstől számított 6,4, illetve 7 

hónapon belül az esetek többségében a megkezdett teljesítések befejeződnek. 

 
11. ábra 

A felfüggesztő határozat és a kezelésen illetve megelőző, felvilágosító szolgáltatáson való részvétel 
okirattal történő igazolása között eltelt idő eloszlása a mintavételi keret és az NPS-minta ügyeiben(%; 
N=772, illetve N=212) 
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A mintába került esetek 51,7%-ában még folyamatban volt a teljesítés (a mintavételi keretben 

ez az arány 41,5% volt). Ez az eltérés az eljárási idő hosszában mért különbséggel 

magyarázható. 

Ugyanakkor az ábrán is szembetűnő, hogy az NPS-mintába került ügyekben a teljesítések 

gyorsabban és sikeresebben történnek meg, mint az a mintavételi keretben detektálható volt. 

Ennek okát az elkövetők jellemzői között találhatjuk, ugyanakkor meglehetősen abszurd: az 

NPS-mintában a büntetett előéletű elkövetők aránya 59,5% volt, míg a mintavételi keretben 

ez az arány ’csak’ 43,2%. 

Meglepő, de a mintában az adatgyűjtés idején más bűncselekmény miatt előzetes 

letartóztatásban lévő vagy szabadságvesztés büntetés letöltése miatt büntetés-végrehajtási 

intézetben tartózkodó elkövetők aránya 10,5% volt, azaz minden 10. elkövető érintett volt, 

míg a mintavételi keretben arányuk 5,4% volt. Míg a mintában a sikeres tejesítések 15,4%-a 

valamely BV-intézetben történt, addig a mintavételi keretben ez az arány 10,3% volt. 

Azaz bármilyen furcsa is, de a relatíve gyors teljesítések oka az NPS-mintán az elkövetők 

előéletéből adódó inkarceráció gyakoriságával hozható összefüggésbe. 

A büntetés-végrehajtási intézetben lévő elítéltek vagy előzetes letartóztatásban lévők, ha a 

lehetőségek adottak az intézményben, a nevelők motivációja és/vagy idejük változatosabb 

eltöltése okán jellemzően rövid határidővel teljesítik az elterelés feltételeit. Mivel az NPS-

mintán ezen elkövetői körbe tartozó delikvensek aránya jóval magasabb, mint a mintavételi 

keretbe tartozó ügyekben, így nem véletlen a teljesítések rövidebb átlagidőtartama és a hat 

hónap alatt történő teljesítések magas arányszáma. 

 

A nem teljesített elterelések, kezelések esetén az ügyész minden esetben vádat emelt. Ez a 

mintába tartozó ügyek 13,3%-ában fordult elő. 

  



A vádra került ügyekben a következő határozatok születtek: 

 

12. ábra 

A vádra került esetek eloszlása a kiszabott büntetések, intézkedések típusa szerint a 

mintavételi keretben és az NPS-mintában (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bíróság által kiszabott leggyakoribb büntetés a közérdekű munka volt az NPS-sel történő 

vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekmények esetén. Ezt követte a próbára bocsátás, mint 

intézkedés, majd a pénzbüntetés. A nem teljesített elterelések jogkövetkezményei tekintetében 

is a mintavételi kerettől némileg eltérő előfordulási gyakoriságot detektáltam. A vádra került 

eljárások terheltjeinek 59,7%-a büntetett előéletű volt, 13,3%-uk a határozat kihirdetésének 

idején büntetés-végrehajtási intézetben volt fogvatartott. Így nem véletlen, hogy a büntetés-

kiszabás során az ítélkező bírók – jellemzően követve az ügyészi javaslatot – a pénzbüntetés 

helyett próbára bocsátást alkalmazták nagyobb gyakorisággal, kiegészítve olyan magatartási 

szabállyal, amely 6 hónapos folyamatos megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vagy 

kábítószer-használatot kezelő ellátáson való részvételt írt elő vagy éppen kötelezték a 

delikvenst a megkezdett, de félbehagyott kezelés befejezésére. 

 

Az eljárások jellemzői egyértelműen az eljáró hatóság felderítési és bizonyítási, továbbá a 

hatósági személyek jogértelmezési és jogérvényesítésének mintázatát és módszereit tükrözik. 

Habár nem sok információt szolgáltatnak az NPS-piac működéséről, de annál többet ezen 

áldozat-nélküli bűncselekmény jogi kontrolljának anomáliáiról. 
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A következőkben ezen eljárások elkövetőinek jellemzőit vizsgálom. Hipotézisem szerint  ezen 

elkövetői kör egy speciális csoportot képez az ismertté vált vétségi alakzatú kábítószer-

bűncselekményt elkövetők körén belül is. Az ok pedig egyértelműen az észlelés formájában 

rejlik, vagyis abban, hogy e csoporthoz tartozó elkövetők egy jelentős része nem kábítószer-

bűncselekmény, hanem más normasértés miatt került kapcsolatba  az igazságszolgáltatás 

rendszerével. Így a kábítószer-bűncselekmény csak másodlagos cselekményként 

értelmezhető, amely véletlenszerűen jutott a hatóságok tudomására. 

 

7. Az elkövetők jellemzői 

7.1. Nem szerinti megoszlás 

A mintavételi keretbe került elkövetőinek 89,5%-a férfi, 10,5%-a nő volt. Az NPS-mintában a 

nők érintettsége közel 3 százalékponttal alacsonyabb volt (7,8%), míg a férfiaké közel 

ennyivel magasabb (92,2%). A nembeli eloszlás arányértékei nem hajaznak az utolsó hazai 

drogepidemiológiai vizsgálat során mért nembeli eloszlás arányértékeire47. 

 

13. ábra 

A mintavételi keretbe és az NPS-mintába került elkövetők nem szerinti eloszlása (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
47 2013 tavaszán készült drogepidemiológiai vizsgálat eredményei szerint a 19-64 éves korosztályba tartozó válaszolók 
(N=1959) körében a tiltott drogok életprevalencia értéke 8,2% volt. A férfiaknál az arány 9,4%, a lányoknál pedig 7,1% volt. 
In: 2014-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára. Készítette: Drogfókuszpont. Forrás: http://drogfokuszpont.hu/wp-
content/uploads/EMCDDA_jelentes_2014.pdf. A 2011-es ESPAD vizsgálat (16 évesek körében végzett drogepidemiológiai 
felmérés) adatai szerint a biztosan droghasználati célú szerfogyasztás életprevalencia értéke a fiúknál 26%, a lányoknál pedig 
23,7% volt. Az életprevalencia érték a fiúknál 3,2 százalékponttal, a lányoknál pedig 6 százalékponttal nőtt a 2007. évben 
mérthez képest”. In: 2012-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára. Készítette: Drogfókuszpont. Forrás: 
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2012.pdf 
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Ez pedig tovább erősíti azt az állítást, miszerint az észlelt cselekmények jellemzői sokkal 

inkább a hatóság felderítésének és eljárási mintázatának sajátosságait mutatja, mintsem a 

drogpiacét és a drogpiaci szereplőkét. Ami azt is jelzi, hogy a hatóság tevékenységét – 

legalábbis a gyors piaci változású áldozatnélküli bűncselekmények esetén - elsősorban az 

igazságszolgáltatás intézményrendszerének működési sajátosságai, mint sem a piac vagy 

magatartás tényleges jellemzői befolyásolják. Az igazságszolgáltatás rendszere, ezen belül is 

a felderítés. észlelés mintázatai csak lassan, komoly fáziskéséssel képesek reagálni a bűnözés 

piacán történő változásokra, kiváltképp olyan piacokéra, amelyet a folyamatos, rapid  változás 

jellemez. 

 

7.2. Életkor  
Az elkövetők életkor szerinti eloszlását mutatja a következő ábra: 
 

14. ábra 
A mintavételi keretbe és az NPS-mintába került elkövetők életkor szerinti eloszlása (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindkét mintán határozottan látszik, hogy  gyakorlatilag a 30 év alattiak alkotják az elkövetői 

kör jelentős többségét. Ugyanakkor az is szembetűnő, hogy az NPS-mintába került elkövetők 

csoportja idősebb, mint a mintavételi keretbe tartozóké (a 30 éven felüliek aránya 5,5 %-kal 

magasabb).  Míg egy mintavételi keretbe tartozó elkövető átlagosan 26 éves, addig az NPS-

mintában az átlagos elkövetői életkor 27,5 év48. 

                                                           
48 19-64 éves korosztály körében, 2013 tavaszán készült drogepidemiológiai vizsgálat (Paksi, 2013) eredményei szerint a 
válaszolók (N=1959) körében a tiltott drogok életprevalencia értéke 8,2% volt. A tiltott drogok életprevalencia értéke a 
különböző életkori csoportokban a 19-64 éves népességben a következőképpen alakult: 19-25 évesek körében a mért érték 
18,1% volt, a 26-35 évesek között 12,8%,a 36-45 éveseknél 6,8%, a 46-55 éveseknél 4,0, míg az 56-65 évesek esetén 1,3%. 
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Azaz az NPS-sel, illetve más kábítószerekkel elkövetett – a hatóság által észlelt, felderített - 

vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekmények elkövetői jellemzően a 25-30 év közöttiek. A 

2013-as országos drogepidemiológiai vizsgálat adatai azt jelezték, hogy a vizsgált felnőtt 

népesség tiltott droggal való első találkozása leggyakrabban 17 éves korban, átlagosan 18 és 

fél évesen történik. A valaha használók több mint fele (55%) 18 évesen, vagy ennél fiatalabb 

életkorban próbálkozott először49. 

 

7.3. Előélet 

Az eljárások, kiváltképp a védők eljárásbeli szerepét vizsgálva már elemzésre került a 

mintába került elkövetők előélet szerinti eloszlása, legalábbis a védelmet vásárlók 

vonatkozásában. A következőkben vizsgáljuk meg a mintavételi keretbe és a mintába kerülő 

elkövetők előélet szeri ti eloszlását. A kriminálstatisztikában a jogi értelemben használt 

„előélet” definícióval ellentétben a vizsgálat során büntetlen előéletűnek tekintettem azokat, 

akik életük során – jelen bűncselekményt leszámítva - nem kerültek kapcsolatba az 

igazságszolgáltatás rendszerével, míg büntetett előéletűnek azokat, akik igen, még akkor is, ha 

a jogkövetkezmények alól már mentesültek.   

 

15. ábra 

A mintavételi keretbe és az NPS-mintába került elkövetők előélet szerinti eloszlása (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
In: 2014-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára. Készítette: Drogfókuszpont. Forrás: http://drogfokuszpont.hu/wp-
content/uploads/EMCDDA_jelentes_2014.pdf. 20.old. 
49 In: 2014-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára. Készítette: Drogfókuszpont. Forrás: http://drogfokuszpont.hu/wp-
content/uploads/EMCDDA_jelentes_2014.pdf. 20.old. 
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Az ábra szemléletesen tükrözi a két mintán az eltérést az elkövetők előéletének tekintetében. 

16,3%-os különbség detektálható, ami már határozottan jelentősnek tekinthető. Az NPS-

mintába került elkövetők közel 60%-a (59,5%) korábban már valamilyen normasértés miatt 

kapcsolatba került az igazságszolgáltatás rendszerével, míg a mintavételi keretbe tartozó 

elkövetők esetén ez az arány 43,2% volt. Ezek az eredmények tovább erősítik azt a 

következtetést, miszerint az eljáró hatóság felderítési és bizonyítási mintázatát és módszerei 

határozzák meg – legalábbis az áldozatnélküli bűncselekményként értelmezett, vétségi 

alakzatú kábítószer-bűncselekmények vonatkozásában bizonyosan – a „mintát”, azaz az 

elkövetők körét. Amely kör jellemzői eltérnek az epidemiológiai vizsgálatok során mért 

eredményektől és jellemzőktől. Éppen ezért logikailag is alátámasztható az a következtetés, 

mely szerint ilyen ügyekben az intézményrendszer strukturális és funkcionális sajátosságaiból 

adódó gyakorlat képezi az észlelés, felderítés mintázatát, nem pedig az adott normasértésnek 

tartott magatartás és az ahhoz kapcsolódó piac sajátosságai.  

 

16. ábra 

Az NPS-mintába került büntetett előéletű elkövetők eloszlása a korábban elkövetett 

bűncselekmények száma szerint (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diagramon jól látható, hogy a mintába került büntetett előéletű elkövetők 93,2%-a korábban 

egynél több alkalommal került kapcsolatba normasértés miatt az igazságszolgáltatás 

rendszerével. Sőt, minden 4. büntetett előéletű elkövetővel szemben (26,9%) 5-nél több 

eljárás indult. 

A következő grafikon az elkövetett bűncselekmények típus szerinti eloszlását mutatja: 
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17. ábra 

A mintába került büntetett előéletű személyek által korábban elkövetett bűncselekmények típus 

szerint eloszlása (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leggyakrabban a mintába került büntetett előéletű delikvensek ellen vagyon elleni 

bűncselekmény, illetve kábítószer-bűncselekmény miatt indult eljárás. Ha megvizsgáljuk, 

hogy a mintába kerültek milyen típusú ellátásban vettek részt az állapotfelmérés alapján, 

érdekes képet kapunk: a büntetett előéletű elkövetők 38,3%-a kábítószer-függőséget gyógyító 

vagy kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vett részt vagy kellett volna részt vennie. Ez 

azt jelenti, hogy a mintába került minden 3. büntetett előéletű elkövető addiktív droghasználó, 

kábítószerfüggő vagy rendszeres kábítószer-fogyasztó volt. Ők szenvedélybeteg emberek, 

akiknek a kezelés a legmegfelelőbb büntetés, ugyanis további bűncselekmények 

elkövetésének megelőzése akkor valószínű, ha legyőzik, vagy kontroll alatt tudják tartani 

szenvedélybetegségüket. A szerhez jutás kényszere ugyanis erősebb a büntetéstől vagy a 

lebukástól való félelemnél. 

 

Ez azt jelzi, hogy egyrészt a mintába került relatíve magas számú büntetett előéletű elkövető 

körében a kábítószer-fogyasztás elterjedt szokás, illetve, hogy a rendszeres szerhasználók az 

addikció előrehaladtával – a szenvedélyük egyre költségesebb kielégítése érdekében – 

bűncselekményeket is elkövetnek. Azaz a bűnöző szubkultúra alsó decilisébe tartozók között 

a kábítószer-használat elterjedt jelenség, illetve a kábítószer-használók az addikció 

előrehaladtával belecsúsznak a bűnöző szubkultúrába. Ezeknek az elkövetőknek a felderítése 

pedig nem igényel speciális szakértelmet a nyomozóhatóságtól, az un. hagyományos 

módszerek alkalmazása megfelelő. 
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7.4. Iskolai végzettség és foglalkozás 

Az iskolai végzettség és a foglalkozás változók elemzése a célcsoport szociális státuszáról ad 

információt. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a jelen mintát alkotó célcsoport a hatósági 

tevékenység sajátosságai és nem a normasértésnek számító magatartás sajátosságai mentén 

„szerveződött”, így annak jellemzőit kevésé tükrözik az elemzések. Annál inkább a hatóságét; sőt 

működésének mintázatát és annak anomáliáit. 

A következő ábra a mintavételi keret, illetve a mintába kerültek iskolai végzettség szerinti 

eloszlását mutatja 

 

18. ábra 

A mintavételi keret, illetve  az NPS-mintába kerültek iskolai végzettség szerinti eloszlása (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vonalábrák nem illeszkednek egészen egymásra, ami azt jelzi, hogy a mintavételi keretbe és 

az NPS-mintába tartozó ügyek elkövetőinek iskolai végzettségbeli eloszlása némileg eltér 

egymástól. A jelentős elmozdulás az érettségizettek és felsőfokú végzettségűek arányában 

észlelhető. Amíg a mintavételi keretben a legalább érettségivel rendelkezők aránya  21,8%, 

addig az NPS-mintán ez az érték 12,4%. Azaz míg a minatvételi keretben minden 5. elkövető 

legalább érettségivel rendelkezik, addig az NPS-mintában ez csak minden 8. elkövetőre igaz. 

Ezek az adatok is azt erősítik, hogy az ismertté vált NPS-sel vétségi alakzatú kábítószer-

bűncselekményt elkövetők valamivel idősebbek, ugyanakkor iskolázatlanabbak, mint  a 

vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekményt elkövető sokaság, sőt jóval magasabb körükben a 

bűncselekményt elkövetők aránya is. 
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Vizsgáljuk meg a foglalkozás szerinti eloszlást, amely vélelmezhetően tovább erősíti a 

felderítés mintázatával kapcsolatos következtetés relevanciáját. 

 

19. ábra 

A mintavételi keret, illetve  az NPS-mintába kerültek foglalkozás szerinti eloszlása (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az NPS-mintába került, a vizsgálat idején fogvatartott elkövetők aránya a mintavételi keretbe 

tartozókénak kétszerese volt (13,2%, illetve 6,5%). Továbbá a munkanélküliek és az alkalmi 

munkások aránya 3,5-3,5 százalékponttal volt magasabb, miközben a tanulóké közel 4%-kal, 

az állandó munkahellyel rendelkező szakmunkásoké pedig 5%-kal volt alacsonyabb.  

Az NPS-minta elkövetői köre e változó tekintetében is eltérést mutat a mintavételi keretbe 

került elkövetőkétől. Nemcsak iskolázatlanabb és idősebb csoport, de magasabb körükben a 

bűnismétlők vagy visszaesők, valamint a munkaerőpiacon inaktív személyek aránya. 

 

Összességében, a mintába került elkövetők szocio-demográfiai jellemzőinek elemzése 

kapcsán elmondható, hogy az észlelt cselekmények jellemzői sokkal inkább a hatóság 

felderítésének és eljárási mintázatának sajátosságait mutatja, mintsem a drogpiacét és a 

drogpiaci szereplőkét. Ami azt is jelzi, hogy a hatóság tevékenységét – legalábbis a gyors 

piaci változású áldozatnélküli bűncselekmények esetén - elsősorban az igazságszolgáltatás 

intézményrendszerének működési sajátosságai, mint sem a piac vagy magatartás tényleges 

jellemzői befolyásolják. 
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8. Összefoglalás 
 

Az NPS-ek gyors térhódítása számos innovatív jogi válaszra késztette az államokat, de a 

helyzet tovább eszkalálódik. Minden uniós ország igyekezett reagálni a maga drog- és 

kriminálpolitkai keretein belül, azonban egységes fellépés, válaszlépés nem alakult ki. A 

büntető anyagi- és eljárásjogi rendelkezések és ehhez kapcsolódóan a büntetőjogi szankciók is 

nagy diverzitást mutatnak az Unión belül, és sok esetben nincs egységes jogi 

fogalomhasználat sem: például az egyes tagállamok szabályozásában más és más értelmezést 

nyer a „egészségre potenciálisan veszélyes anyagnak” kifejezés. Nem látszik a közeledés sem, 

aminek vélelmezhetően az a fő oka, hogy nagyon nagy a diverzitás az Unión belül a 

drogpolitikai megközelítések, a kriminálpoltikai szemléleti keretek, sőt a kriminálpolitika 

drogpolitikában betöltött szerepének megítélése között.  

 

Az Európai Unió Tanácsának 2005/387/IB sz. határozata az új pszichoaktív anyagokra 

vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről megteremtette ugyan az 

együttműködés kereteit, de a végrehajtás módját a tagállamokra hagyta. 

Mára egyértelművé vált, hogy az un. hagyományos kábítószerek ismert fogyasztási és 

kereskedelmi jellemzőire épülő drogpolitikák alkalmatlanok az NPS-ekkel kapcsolatos 

társadalmi és egészségügyi kockázatok visszaszorítására, illetve kezelésre.  

A kriminálpolitika dominanciáján alapuló kábítószerpolitikák ugyan széteső félben vannak, 

de nehezen adják meg magukat. Az NPS-ek „totális támadása” és piachódítása jelentősen 

hozzájárul azonban ahhoz, hogy „rés nyíljon várfalon”. Egyre többen gondolják úgy, hogy a 

fogyasztás kriminalizálása helyett a kínálati piac visszaszorítására kell helyezni a hangsúlyt 

valamint, hogy a kriminálpolitikai eszközöknél sokkal hatékonyabb egészség- és 

gazdaságpolitikai eszközrendszer áll e célra rendelkezésre. 

A kérdés alapvetően az, hogy lehet-e és egyáltalán indokolt, sőt szükséges-e egységes NPS-

kontroll az Unión belül? 

Egyetértve Bayer Istvánnal „reméljük, hogy a XXI: században sikerül olyan 

„droghelyzetet”[drogpolitikát – R.I.] teremteni, amely a kábítószer-ellenőrzési és 

gyógyszerellenőrzési rendszerek, valamint a társadalom által „ellenőrzött” és elfogadott 

viselkedési normák harmonizálásán alapul… A jövő azon múlik, hogy hajlandók-e az 

emberek feladni a „fehér” vagy „fekete” a „jó” vagy a „rossz” kategóriák mechanikus 



használatát… a konfliktusokat a nemzetközi egyezmények (és a nemzeti jogszabályok) józan 

észnek megfelelő, a társadalom számára elfogadható módosításával lehet feloldani”.50 

 

A nemzetközi NPS-politika és szabályozás fent megfogalmazott jellemzői sajátosan 

hasonlítanak a hazai szabályozásra és annak érvényesülésére. A büntető anyagi- és eljárásjogi 

rendelkezések − és ehhez kapcsolódóan a büntetőjogi szankciók − alkalmazása is nagy 

diverzitást mutat; sok esetben nincs egységes jogértelmezés, bizonyíték-értelmezés sőt, jogi 

fogalomhasználat sem. 

 

Az NPS-kontrollnak két „hívószava” vagy indikátora van, amelyek alapján az ellenőrzés, 

illetve szabályozás módja vagy annak elvetése meghatározható: a hozzáférhetőség és a 

kockázat. Míg korábban a szerek farmakológiai jellemzői bírtak jelentős befolyással azok jogi 

státusának meghatározásában, napjainkban a piac egyik eleme, az adott anyag piaci pozíciója 

is fontos tényezővé vált.  

 

A mintába került NPS-sel történt vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekmények észlelésének, 

eljárásnak és elkövetőinek jellemzői sokkal inkább a hatóság felderítésének és eljárási 

mintázatának sajátosságait mutatják, mintsem a drogpiacét és a drogpiaci szereplőkét. Ami azt 

is jelzi, hogy a hatóság tevékenységét – legalábbis a gyors piaci változású áldozatnélküli 

bűncselekmények esetén − elsősorban az igazságszolgáltatás intézményrendszerének 

működési sajátosságai, mint sem a piac vagy magatartás tényleges jellemzői befolyásolják. Az 

igazságszolgáltatás rendszere, ezen belül is a felderítés. észlelés mintázatai csak lassan, 

komoly fáziskéséssel képesek reagálni a bűnözés piacán történő változásokra, kiváltképp 

olyan piacokéra, amelyet a folyamatos, rapid változás jellemez. 

Az elkövetői kör jellemzői eltérnek nemcsak az epidemiológiai vizsgálatok során mért 

eredményektől és jellemzőktől, de még a vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekmények 

elkövetőinek jellemzőitől is. Jóval közelebb állnak sajátosságaikban a hatóság előtt ismertté 

vált átlagos bűnelkövetői populációhoz, mint a kábítószer-bűncselekményt elkövető 

populációhoz. 

Nem véletlen, hogy az észlelések jelentős része egyéb bűncselekmény elkövetéséhez volt 

köthető (un. másodlagos bűncselekmény), bejelentés útján szerveződött vagy véletlenszerű 

ellenőrzés okán jutott a hatóság tudomására. 

                                                           
50 Bayer, I. (2000): id.mű. 395-396. old. 



Az ilyen ügyekben az intézményrendszer strukturális és funkcionális sajátosságaiból adódó 

gyakorlat képezte, képezi az észlelés, felderítés mintázatát, nem pedig az adott 

normasértésnek tartott magatartás és az ahhoz kapcsolódó piac sajátosságai. Ami azt is jelzi, 

hogy a rendőrség nem tekinti kiemelt figyelmet igénylő cselekménynek ezt a normasértést, 

így nem fordít az átlagosnál sem több anyagi, sem több technikai sem több krimináltaktikai, 

kiváltképp pedig humán erőforrást ennek felderítésére és/vagy üldözésére. 

 

A vizsgálat eredményei azt jelzik, hogy sem  a nyomozóhatóság, sem az igazságszolgáltatás 

rendszere nem képes átlátni, nyomon követni betartani és betartatni az NPS-sel történő vétségi 

alakzatú kábítószer-bűncselekmények kapcsán a vonatkozó rendelkezéseket. Jelentősen sérül   

a jogbiztonság;  joghatásosság tekintetében pedig  az elmúlt 15 évben a kábítószer-bűnözés 

hazai kontrolljának érvényesülését és hatásait vizsgáló kutatások eredményei alapján 

kijelenthetem, hogy ennyire gyenge hatásosságú, anomáliákkal terhes szabályozás ebben a 

bűncselekménykörben  -  a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények 1978. IV. törvénnyel 

bevezetett tényállása óta -  még nem volt. 

 

A vizsgálat legfőbb eredményei a következők voltak: 

- Az új pszichoaktív anyag kifejezést a 2011. évi CLXXVI. törvény 79.§. (4) 

bekezdése iktatta be (a 2005. évi XCV. törvény 37. pontjaként ) és 2012. március 1-

jétől hatályosult. Maga a kifejezés mindössze 4 éve képezi részét vonatkozó 

jogszabályi környezetünknek és az ezzel kapcsolatos szabályozás ezen idő alatt 

jellemzően a kínálati oldali magatartásokat érintette. Még egy éve sincs, hogy tiltottá 

vált az NPS-ek fogyasztása. A 2013. évi CLXXXVI. törvény 118.§ (3) bekezdése 

módosította a 2012. évi C. törvény 184.§-át.  Így annak 184/B.§-ában a megszerzés, 

tartás útján történő keresleti oldali, azaz fogyasztói magatartás megvalósításához is 

büntető jogkövetkezményeket társított a jogalkotó 2014. január 1-től. Nem 

egyértelmű, hogy mi okból, de a jogalkotó a vétségi alakzatú, csekély mennyiségre 

elkövetett NPS megszerzés, tartáshoz egy évig terjedő szabadságvesztés büntetést 

társított és az anyagi jogban nem rendelkezik a vádemelés elhalasztásáról. A 

büntetőeljárási törvény értelmében erre van lehetőség ugyan, de a szabályozás eltér az 

ún. vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekményekre jellemző szabályozástól, ahol 

bizonyos feltételek fennállása esetén a vádemelés elhalasztása nem opcionális 

lehetőség, ahol a hatóság diszkrecionális jogkörben alkalmazhatja, hanem az elkövető 



joga eldönteni, hogy kíván-e élni eme alternatív jogintézmény keretein belül a 

kezelésen vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson történő részvétel lehetőségével. 

Jelen esetben a jogalkotó a C listán ( ma már az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. 

sz. mellékletében) szereplő  anyagokkal történő visszaélések esetén diszkrecionális 

jogkörben dönthet a jogkövetkezményekről, míg A és B listás szerek esetén, ha  a 

feltételek fennállnak és az elkövető is belelegyezett, elterelésen vesz részt. 

Ha jól értelmezem, a vonatkozó rendelkezésnek a hatályba lépésével megvalósult 

hazánkban is a szertípus szerinti differenciáció. Bár érdekes módon és okok mentén. 

Arról nem beszélve, hogy jogalkalmazó legyen a talpán, aki ezt a differenciált 

szabályozást képes folyamatosan nyomon követni és hiba nélkül alkalmazni! 

- 2015. január 1-je óta már nem a 66/2012. (IV.2.) Kormányrendelet C) jegyzékén 

szerepelnek a kockázatértékelésre „érdemesnek” minősített szubsztanciák, hanem az 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében. Mindez a jogalkalmazásra 

nézve azt jelenti, hogy még egy újabb jogszabályi forrással kell(ene) 2015. január 1. 

óta egybevetni az elkövetési tárgyat. Így ahhoz, hogy jogszerűen meg tudja ítélni az 

ilyen ügyekben eljáró hatósági személy a tényállást, naprakészen ismernie vagy 

ellenőriznie szükséges a 66/2012. (IV.2.) Kormányrendelet jegyzékeit és az 55/2014. 

(XII. 30.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletét és össze kell vetnie az abban szereplő 

adatokat az elkövetés időpontjával annak érdekében, hogy bizonyossá váljon, hogy az 

elkövetés tárgya az elkövetéskor tilalmazott szubsztanciának minősült-e. A mintába 

került esetekben a vegyészszakértők elé került lefoglalt NPS-eket 9 különböző 

időpontban vették fel a 66/2012 (IV.2.) Kormányrendelethez tartozó jegyzékek 

valamelyikére, jellemzően az A vagy a C jegyzékre. 

- Hazánkban – érdeklődés(?) és forráshiány miatt – sajnálatos módon nem folynak 

társadalomtudományi kutatások a tárgykörben,  habár a publikált  tanulmányok száma 

ezt nem tükrözi.  A témával foglalkozó publikációk jellemzően a nemzetközi 

szakirodalom feldolgozásán alapulnak és/vagy az érintett szubsztanciák farmakológiai 

jellemzőit és/vagy a jelenséggel kapcsolatos szabályozást tárgyalják. 

A hazai szabályozás hatásosságára reagáló szakanyagok, kutatások hiányában azonban 

nem ismerjük meg sem az NPS-jelenség, sem pedig az arra adott társadalompolitikai 

válaszok valós hatásait. Ez pedig odavezet, legyen szó bármely társadalmi jelenségről 

vagy devianciáról, hogy egy vélelmezett helyzetre reagálunk, a tényeken alapuló 

valóság helyett, továbbá a problémakezelés módját és eszközeit nem magához a 



jelenséghez igazítjuk, hanem egyfajta – adott csoport attitűdjén és probléma-definícióján 

alapuló – jelenség-értelmezéshez. 

A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények esetén a Be. 222. § (2) és 225. § (4) 

bekezdéseiben foglaltak hatásvizsgálata (B/2.32.) vizsgálat kiterjesztéseként 

lehetőségem nyílt a mintába került ügyeken keresztül megvizsgálni az NPS-sel történő 

visszaélések jellemzőit. Ennek során igyekeztem választ találni arra, hogy a 

jogalkalmazás miként képes alkalmazkodni a 2012. évi C. törvény és a 66/2012 (IV.2.) 

Kormányrendelethez tartozó jegyzékek állandó változásához, azaz a jogszabályi 

környezet folyamatos módosulásához. 

- 2013-ban, azaz az ismertté vált kis mennyiségre elkövetett kábítószer-

bűncselekmények 44%-ában volt NPS vagy NPS jelenléte, fogyasztása is 

bizonyítható. Ehhez képest a budapesti esetek viszonylatában ez az arány 52,6% volt, 

Baranyában 69,2%, Szabolcs-Szatmárban 65,7%, Hevesben 71,4%, Nógrádban 

56,6%, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig  83,6%. Még Fejér megyében is 

túllépte az átlagos előfordulási gyakoriságot az NPS-esetek száma közel 5 

százalékponttal (48,9%).A BSZKI adatok és a TDI (treatment demand indicator) 

adatok is egyértelműen jelzik a NPS-ek  térhódítását, amit jelen vizsgálati eredmények 

is megerősítenek. Elgondolkodtató és mindenképpen figyelmet érdemel, hogy a 

mintában 6 megyében és a fővárosban az átlagos NPS-előfordulási gyakoriságnál 

magasabb arányszámot detektáltunk. Ez pedig azt jelenti, hogy az eljáró hatósági 

személyek ezekben a megyékben jellemzően többször találkoznak kis mennyiségre 

lekövetett kábítószer-bűncselekmények során NPS-ekkel, mint un. klasszikus 

kábítószerekkel. 

- NPS-mintába került esetek elkövetési év szerinti megoszlása azt jelzi, hogy az hatóság 

találkozása az új típusú anyagokkal jellemzően 2010 utánra tehető. 

- Az észlelések havi eloszlásában nem detektálható-e az un. party- vagy fesztivál-

szezonban történő észlelések számának emelkedése. Míg a mintavételi keretet alkotó 

csekély mennyiségre elkövetett elterelések mintáján a nyári hónapok – a fesztiválok 

időszaka – a többi hónaphoz képest a relatíve magas eloszlási értékűek voltak, az 

NPS-mintára azonban éppen ennek ellenkezője igaz, a nyári hónapok a 

legalacsonyabb eloszlású hónapok  közé sorolhatók. A nem egyenletes  hatósági 

észlelések havi eloszlása  nem magyarázható sem a drogpiac működésével, sem pedig 

a drogfogyasztó magatartás vagy viselkedési minták jellemzőivel csak a rendőrség 



aktvitásának intenzitás-változásával. A rendőrségen a kábítószeres ügyek felderítési, 

észlelési mutatói nagymértékben függnek 

• a szolgálatot teljesítők létszámától, 

• a technikai eszközök és személyi állomány igénybe vehető nagyságától, 

• a rendőrök felkészültségétől, probléma-orientáltságától, 

• a rendőrök más jellegű tevékenységének időtartamától 

•  az elöljáró(k) vagy éppen a rendőri vezetés eredménycentrikusságával. 

- Az NPS-ekkel érintett elterelteknek 2013-ban mindössze 0,3%-át állították elő 

fesztiválról kábítószer tartása miatt és további 1,9%-ukat valamilyen 

szórakozóhelyről. Azaz az NPS-fogyasztással kapcsolatos észlelések elsődlegesen 

nem a partikon, szórakozóhelyeken és fesztiválokon történnek, hanem a közutakon és 

a közterületeken. A bejelentések jelentős részét képezik az NPS-visszaélések hatósági 

észlelésének (minden ötödik eset bejelentéssel indult). Az NPS-ekkel kapcsolatos 

hatósági észlelések helyszíni mintázata úgy tűnik nem cselekmény-specifikus, hanem 

az általános bűnészlelés, felderítés mintázata jellemzi. 

- A vizsgálati eredmények alapján kijelenthető, hogy hatóság kábítószer-felderítő 

tevékenysége a kis súlyú. csekély mennyiségre történő elkövetések vonatkozásában 

egyrészt nem kiemelt felderítési aktivitást igénylő cselekménynek minősül, másrészt 

alapvetően a klasszikus kábítószerek és piac felderítési, észlelési mintázatát követi. 

Azaz nem igazán működik a célzott, az adott szubsztanciacsoport drogpiaci 

sajátosságait figyelembe vevő észlelési mintázat. 

- A mintába került esetek között 26 olyannal találkoztam, amelynek során a visszaélés 

olyan NPS-sel történt, amely az elkövetéskor nem volt „listás”, azaz nem szerepelt a 

66/2012 (IV.2.) Kormányrendelethez tartozó jegyzékeken. További 23 esetben indult 

úgy eljárás, hogy az elkövetés tárgya csak új pszichoaktív anyag volt és az elkövetés 

időpontja 2014. január 1. előtt volt. Azaz a megszerzés, tartás (és így a fogyasztás) 

nem volt ekkor még büntetendő cselekmény. Más típusú, „listás” kábítószer jelenléte, 

fogyasztása pedig nem volt vagy nem volt bizonyítható. Ebből mindössze két esetben 

történt - a hatályos jogszabályra hivatkozva – bűncselekmény hiányában, az ügyészi 

szakban eljárás megszüntetés. A többi esetben lefolytatták az eljárást, elterelésre is sor 

került, illetve sikertelen elterelés esetén vádemelés történt. Ez a mintába került esetek 

8,4%-át alkotta. Ezekben az esetekben egyértelműen a hatályos jogszabályok 

rendelkezésinek figyelmen kívül hagyásával indultak, folytak és fejeződtek be az 



eljárások. Itt nem beszélhetünk jogértelmezési kérdésről vagy problémákról, hiszen a 

hatályos jog egyértelműen rendelkezett. Gyakorlatilag minden 12. ismertté vált NPS-

sel történő vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekményt tévesen minősített a 

jogalkalmazás rendszere. Nemcsak az észlelő rendőr, de a vizsgáló, az ügyész, sőt 

némely esetben a bíró is!A fenti 49 esetből 12-ben volt védő az eljárásban.  

- A mintában 38 NPS-típusú szerrel történő visszaélés miatt indult eljárás, ebből 10 az A-

listára került, ami azt jelezte, hogy már  (akár nemzetközi) kockázatértékelésen (is) 

átesett és az Egyesült Nemzetek Szervezete kábítószerekről szóló 1961. évi egységes 

egyezményének jegyzékeire felvett anyagról van szó; 29 pedig a C-listára, ami azt 

jelentette, hogy kockázatértékelés alatt álló szubsztancia. Egy szer időközben került át 

a C-listáról az A-ra (4-MA) és vált jogilag kábítószerré. Az NPS-mintába került 

esetekben 22-féle NPS-t azonosítottak a toxikológusok. Ebből 5 olyan anyag volt, 

amely nem  szerepelt a vegyészszakértők által azonosított szubsztanciák között is és 

17 olyan, amellyel mindkét szakértői csoport találkozott . 

- Az NPS-mintába került egy esetre (elkövetőre) jutó átlagos szakértői költség 249.115 

Ft volt.   A mintavételi keretbe került ügyek esetén az egy fő ügyére jutó szakértői 

átlagköltség 197.761 Ft volt, azaz több, mint 50.000 Ft-tal kevesebb, mint az NPS-

mintába került ügyek esetén. Ezek az eljárások tehát drágábbak, mint a klasszikus 

kábítószerrel történt vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekmények. 

- A tipikus ügyvédet fogadó személy NPS-sel történő vétségi kábítószer-

bűncselekmények esetén: 23-25 év közötti fiatal felnőtt (52,3%) férfi, aki jellemzően 

szakmunkásvégzettséggel rendelkezik, büntetlen előéletű. 

- Az NPS-sel történő vétségi alakzatú visszaélések miatt indított eljárások átlagosan 

közel egy hónappal hosszabbak, mint a vétségi alakzatú kábítószer-bűncselekmények 

átlagos hosszúsága. 

- A mintába került ügyekben az elterelések teljesítése gyorsabban és sikeresebben 

történt meg, mint az a mintavételi keretben detektálható volt. Ennek okát az elkövetők 

jellemzői között találhatjuk, ugyanakkor meglehetősen abszurd: az NPS-mintában a 

büntetett előéletű elkövetők aránya 59,5% volt, míg a mintavételi keretben ez az arány 

’csak’ 43,2%. A relatíve gyorsabb és sikeresebb teljesítések oka az elkövetők 

előéletéből adódó inkarceráció gyakoriságával hozható összefüggésbe. A büntetés-

végrehajtási intézetben lévő elítéltek vagy előzetes letartóztatásban lévők, ha a 

lehetőségek adottak az intézményben, a nevelők motivációja és/vagy idejük 

változatosabb eltöltése okán jellemzően rövid határidővel teljesítik az elterelés 



feltételeit. Mivel az NPS-mintán ezen elkövetői körbe tartozó delikvensek aránya jóval 

magasabb, mint a mintavételi keretbe tartozó ügyekben, így nem véletlen a teljesítések 

rövidebb átlagidőtartama és a hat hónap alatt történő teljesítések magas arányszáma. 

- Az eljárások jellemzői egyértelműen az eljáró hatóság felderítési és bizonyítási, 

továbbá a hatósági személyek jogértelmezési és jogérvényesítésének mintázatát és 

módszereit tükrözik. Sokkal inkább a hatóság felderítésének és eljárási mintázatának 

sajátosságait mutatják, mintsem a drogpiacét és a drogpiaci szereplőkét. Ami azt is 

jelzi, hogy a hatóság tevékenységét – legalábbis a gyors piaci változású áldozatnélküli 

bűncselekmények esetén - elsősorban az igazságszolgáltatás intézményrendszerének 

működési sajátosságai, mint sem a piac vagy magatartás tényleges jellemzői 

befolyásolják. Az igazságszolgáltatás rendszere, ezen belül is a felderítés. észlelés 

mintázatai csak lassan, komoly fáziskéséssel képesek reagálni a bűnözés piacán 

történő változásokra, kiváltképp olyan piacokéra, amelyet a folyamatos, rapid  

változás jellemez. 

- Az NPS-mintába került elkövetők csoportja idősebb, mint a mintavételi keretbe 

tartozóké. Míg egy mintavételi keretbe tartozó elkövető átlagosan 26 éves, addig az 

NPS-mintában az átlagos elkövetői életkor 27,5 év. 

- A mintába került minden 3. büntetett előéletű elkövető addiktív droghasználó, 

kábítószerfüggő vagy rendszeres kábítószer-fogyasztó volt. Ez azt jelzi, hogy egyrészt 

a mintába került relatíve magas számú büntetett előéletű elkövető körében a 

kábítószer-fogyasztás elterjedt szokás, illetve, hogy a rendszeres szerhasználók az 

addikció előrehaladtával – a szenvedélyük egyre költségesebb kielégítése érdekében – 

bűncselekményeket is elkövetnek. Azaz a bűnöző szubkultúra alsó decilisébe tartozók 

között a kábítószer-használat elterjedt jelenség, illetve a kábítószer-használók az 

addikció előrehaladtával belecsúsznak a bűnöző szubkultúrába. Ők azok, akik a 

hatóság számára relatíve jól látható, a hagyományos felderítési mintákkal könnyen 

elérhető elkövetői kört alkotnak. 

- Az NPS-minta elkövetői köre nemcsak iskolázatlanabb és idősebb csoport mint a 

mintavételi keretbe tartozóké, de magasabb körükben a bűnismétlők vagy visszaesők, 

valamint a munkaerőpiacon inaktív személyek aránya is. 

- Az eljáró hatóság felderítési és bizonyítási mintázatai és módszerei alakítják– 

legalábbis az áldozatnélküli bűncselekményként értelmezett, vétségi alakzatú 

kábítószer-bűncselekmények vonatkozásában bizonyosan – a „mintát”, azaz az 

elkövetők körét. Amely kör jellemzői eltérnek a felnőtt mintán végzett 



drogepidemiológiai vizsgálatok során mért eredményektől és jellemzőktől. Ez tovább 

erősíti annak a következtetésnek a relevanciáját, mely szerint ilyen ügyekben az 

igazságszolgáltatás intézményrendszerének strukturális és funkcionális sajátosságaiból 

adódó gyakorlat képezi az észlelés, felderítés mintázatát, nem pedig az adott 

normasértésnek tartott magatartás és az ahhoz kapcsolódó piac sajátosságai. 
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