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Bevezetés
Már az ókori görög filozófusok megfogalmazták, hogy az ember alapösztöne a
boldogság utáni vágy, abban persze eltért a véleményük, hogy hogyan is érhető el ez. A
későbbi századokban is gyakran fogalmaztak meg boldogságot középpontba állító
(eudaimonista) etikát, a legtöbben óvtak azonban a hedonizmustól, az élvezetek hajszolásától,
még Epikurosz szerint is a gyönyör a test fájdalom-mentességében és a lélek
zavartalanságában, nem az élvhajhászatban keresendő.1 A felületes megoldások csak rövid
távon célravezetők. Az emberek mégis hajlamosak azt hinni, hogy a valódi boldogság és
harmónia elérhető a tudatmódosító szerek (alkohol, nikotin, illegális kábítószerek) nyújtotta
talmi kielégüléssel. „… minden kultúrában használtak és használnak olyan anyagokat,
szereket, amelyek tudatállapot-változást idéznek elő. Az ún. pszichoaktív anyagok
alkalmazásának funkciója az örömszerzés, bódulatkeltés, a vágyott, de el nem ért boldogság,
harmónia megtalálása fogyasztásuk révén. Ennek az antropológiai szempontból állandó
igénynek a kielégítésére kultúránként más és más élvezeti szereket vesznek igénybe az
emberek, illetve az anyagoknak eltérő megítélésével találkozhatunk.”2
Fogadjuk el, hogy az embert a boldogságigénye ösztönzi a tudatmódosító szerek
fogyasztására, de mi alapján tesznek különbséget közöttük, miért engedik fogyasztani az
egyiket és miért nem a másikat? „Korunkban a keresztény-zsidó kultúrkörhöz tartozó
államokban az alkohol és a kávé tekintetében alapvetően permisszív, tehát megengedő kultúra
érvényesül, ezzel szemben a kábítószernek minősülő anyagok vonatkozásában az
absztinencia, azaz a tiltó megítélés az irányadó…”.3Az alkoholfogyasztásnak, köztudomásúan
komoly hagyományai vannak. Lajtai László szerint „Minél régebben van jelen egy drog a
kultúrában, azon túl, hogy biológiai hatásai mennyire közvetlenül pusztítóak, egyre inkább
beépül abba; a különböző szociális interakciókba, rituálékba, konfliktus-feldolgozási
mechanizmusokba. Fogyasztásának biológiai szabályozottsága mellé egyre inkább kiépülnek
a szociális szabályozó rendszerek.”4
A szerek megkülönböztetésének egyik alapja az, hogy mennyire pusztító a hatásuk,
vannak olyan anyagok, amelyeket az egyébként nagyon eltérő kultúrák is hasonlóan ítélnek
meg. Lajtai szerint „a szintetikus ópiát- és kokainszármazékok közvetlen egészségkárosító
hatása általánosan elfogadott. Ezekre érvényes lehet a biológiai szolidaritásból származó,
1

HÁRSING László: A filozófiai gondolkodás Thalestől Kantig I. Miskolc 1991. 107.o.
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kultúrafüggetlen (jogi) tiltás. Az alkohol, a nem szintetikus kannabisz és kokain esetén
közvetlen egészségkárosító hatás ugyan van, de az előbbiekkel összevetve viszonylag csekély,
vagyis ez esetben a jogi szabályozásra a kultúra védelmében lehet szükség, tehát
alkoholközpontú kultúrák (Európa) korlátozhatják a kannabisz használatát, a kannabiszközpontú kultúrák (Dél-Ázsia) korlátozhatják az alkohol használatát.”5
Az alkohol és kannabisz térben különböző megítélése a kultúrák, hagyományok
közötti különbségeken alapulnak. Tovább finomítható a fennálló helyzet bemutatása, ha az
időbeli változásokra is figyelemmel vagyunk.
Lévay szerint: „A növényi eredetű, ma kábítószernek tartott anyagok a XIX. századig
a közösség által elfogadott, szocio-kulturális funkcióval bíró drogok voltak, vallási,
gyógyászati és különböző társadalmi célokat szolgáltak. (…) Az itt felsoroltaktól alapvetően
eltér azonban a XIX. század elejétől, elsősorban Észak-Amerikában és Európában (…) egyre
nagyobb mértékben terjedő kábítószer-használat. Ennek a kábítószerezésnek a hátterében már
nem találjuk azokat a szocio-kulturális funkciókat, amelyeket az előbbiekben említettem,
illetve az új típusú kábítószer-használat funkciója mögött nincs társadalmi konszenzus.”6
Igen, a szocio-kulturális funkcióra, nem, a pusztán élvezetre? Ez megmagyarázhatná
miért is kezelik egyes társadalmak olyan különbözően az alkohol és az illegális kábítószerek
fogyasztását. A keresztény világban az egyes alkoholos italok jutottak vallási szerephez, arról
nem is beszélve, hogy bizonyos időszakokban egészségesebb volt ezek fogyasztása, mint a
fertőzött ivóvízé, mindezekért „hálásak vagyunk” az alkoholnak, így a fenti funkcióinak
háttérbe szorulásával, vagy elenyészésével sem kezdjük el üldözni. Vagy az elmúlt századok
alatt annyira hozzászoktunk, hogy már nem tudunk megválni tőle? Az illegális kábítószerek
európai történetében kimaradt a szocio-kulturális funkció (legfeljebb gyógyszerként
használták azokat rövid ideig, amíg fel nem ismerték a bennük rejlő veszélyeket) ezek csak
mint élvezeti cikkek jelentek meg, ráadásul nem is olyan régen. „Napjainkban mindig a
legújabb kábítószereket tartják a legrosszabbnak, a bizalmat nem élvező kábítószerek
különleges szimbólumok, a másságot, a fajidegenséget szimbolizálják, ezért kultúridegen
jelzőt is kapnak. A veszélyességi feltételezések ezért sokszor nem a tényleges testi-szellemi
következményeken alapulnak, hanem a szociális hatásokon – amelyek elhárítására lenne
egyébként más stratégia is.”- írja Karsai Krisztina. 7
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Nem pusztán következetlenségről, vagy az újtól való félelemről van szó. A
tudatállapotot módosító szerekhez fűződő társadalmi viszonyt, illetve a jog-, büntetőjogpolitikát gyakran meghatározta valamilyen állami „hátsó szándék”, ami a már említett
bizalmatlanság mellett, téves útra vitte a szabályozást.
Változott az államok hozzáállása attól függően, hogy mit diktáltak a gazdasági,
politikai, illetve az uralkodó társadalmi csoportok érdekei. Bayer István szerint a XVIII.
századtól a brit ópiumpolitika konzekvensen követett néhány elvet, melynek lényege, hogy az
angolok célszerűnek vélték a sajátjuknak tekintett Indiában az ópiumfogyasztás csökkentését
(az anyaországban ez a szokás még nem terjedt el), ugyanakkor biztosítani kívánták a nagy
jövedelmet jelentő ópiumexportot olyan országokba és területekre, amelyekhez semmi közük.
Sőt a Kelet-indiai Társaság hatalmas profitja érdekében két ópiumháborút is megvívtak (az
első ópiumháborút lezáró nankingi szerződéssel vált Hongkong koronagyarmattá). Jól
példázza a brit politika képmutatását Sir H. Pottingernek a beszéde, amelyet a nankingi
szerződés aláírásakor tartott, ebben kioktatta a kínai küldöttséget arról, hogy jobb lenne, ha
inkább az ópium használatának betiltásával és felszámolásával foglalkoznának ahelyett, hogy
brit törvénykezési kérdésekbe avatkoznak be azzal a kívánságukkal, hogy Nagy-Britannia
korlátozza a brit indiai ópium kereskedelmét.8
Említhetnénk az Amerikai Egyesült Államok alkoholprohibícióját is, ami pedig
részben a kultúrák közötti összeütközés folyománya. A legtöbb európai bevándorló római
katolikus volt, a városokba koncentrálódtak, és a mindennapjaik része volt az
alkoholfogyasztás. Ezzel szemben marginális jelenség volt az ivás az Amerikában született,
vidéken élő protestánsok körében. A prohibíció ezen rétegek harcának egy állomása volt.9
Ahogy Gusfield rámutatott, a prohibícionisták utópista moralisták voltak, akik azt hitték, hogy
az alkohol legális gyártásának és eladásának megszüntetésével megoldhatók lesznek az
amerikai társadalom nagy szociális, gazdasági problémái. 10
Az Egyesült Államok a szesztilalom kudarca után is vezető szerepet játszik a
kábítószerek elleni küzdelemben. A már idézett Bayer István írja, hogy a XIX. század
második felében sok kínai áramlott az országba, akik hozták magukkal az ópiumszívás
szokását, ami gyorsan terjedt. Mégis az ópiumszalonok betiltása, és az ezt követő kaliforniai
ópiumellenes intézkedések célja nem az ópium, hanem a kínaiak korlátozása volt. A
8

BAYER István: A drogok történelme, Aranyhal Könyvkiadó, Budapest, 2000, 86.,97.,108.o
GUSFIELD Joseph R.: Alcohol and crime: The Prohibition Experiment, Encyclopedia of Crime and Justice,
Macmillan, London, 1983. 48-53.o.
10
LEVINE Harry G. - REINARMAN Craig: From prohibition to regulation , Lessons from Alcohol Policy for
Drug Policy www.drugtext.org/library/articles/craig100.htm (2006. 03. 29.)
9
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rendelkezések a kínaiak elleni gyűlöletből fakadtak, és kifejezetten egy kisebbség elleni
„fajvédelmi” rendszabályok voltak.11
A kender gazdasági érdekeknek esett áldozatul. Mivel az 1930-as években újra kezdett
elterjedni az Egyesült Államokban, éppen akkor, amikor a kőolaj- és szénalapú műszálból
előállítható műanyagok is megjelentek a piacon, a vegyiparnak és a papírgyártásnak is
konkurenciát jelentett. Hogy megakadályozzák a kender elterjedését a hallucinogén tartalmára
hivatkozva veszélyes kábítószerként 1937-ben korlátozták a termesztését.12 Bayer szerint a
harmincas évek első felében a déli államok sorban hoztak marihuána elleni törvényeket,
melyek a marihuána birtoklását és használatát megtiltották. Ezeknek az állami törvényeknek,
és végül 1937-ben a Marihuana Tax Actnak, az életbe léptetését a délnyugati államok vezető
politikusai szorgalmazták, akiknek a harmincas években bekövetkezett recesszió során a
konjunkturális években felgyülemlett mexikói munkások tömege sokkal súlyosabb problémát
jelentett, mint a marihuána-szívás. Bizonyos analógiát lehet látni a fölöslegessé vált,
ópiumszívó kínai munkaerő csökkentésére irányuló első kaliforniai ópiumtörvények és a
marihuánát szívó mexikói munkások helyzetét érintő marihuána elleni intézkedések között.13
Az 1960-as évek óta a politikusok a választási kampányaik során használták fel a
bűnözés és az illegális kábítószerek feletti kontroll kérdését. 1971-ben a toxikománia Nixon
elnök szavaival ”Amerika első számú közellenségévé” vált és ezzel politikai kérdés lett. Volt
ezt megelőzően is politikai vonatkozása a kábítószerügynek, sőt az első amerikai
kábítószertörvényeket elsősorban külpolitikai okokból hozták. A változást az jelentette, hogy
az USA kül- és belpolitikájának egyaránt meghatározó részévé vált.14 Reagan és id. George
Bush alkalmazta azt a módszert, miszerint gondosan megválasztott társadalmi problémák
elleni küzdelmet kell meghirdetni kampányaik során. Fontos, hogy ezek ne olyanok legyenek,
mint a szegénység, munkanélküliség, környezetszennyezés stb., ugyanis ez utóbbiak elleni
közvetlen fellépés vereséghez vezet, ezért kell keresni politikailag „biztonságosabb” témákat,
amilyen a drogkérdés is. A Reagan adminisztráció először is az illegális drogokra koncentrált,
mint az elsődleges szociális problémára, amivel szembe kellett nézni a társadalomnak az
1980-as években, de főleg 1986 után.15
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Úgy tűnik, hogy a fentebbi állami „hátsó szándékok” is hozzájárultak ahhoz, hogy a
kábítószer-kérdés kiemelt helyet foglal el napjaink társadalmi problémái között gyakran
indokolatlanul háttérbe szorítva az alkohol okozta gondokat. Meg kell jegyezni, hogy ez
utóbbinál az alkoholipar, vendéglátás gazdasági érdekeinek érvényesítése is nehezíti az ellene
történő fellépés hatékonyságát.

Korán felismerték, hogy a tudatmódosító szer hatása alá került egyének veszélyt
jelentenek, mert a társadalmi normák áthágását akadályozó gátlások feloldódnak bennük. E
felismerés nyomán születtek bizonyos korlátozások, amelyek előbb-utóbb a büntetőjog
területére is beszivárogtak. A XX. századra már az állam megalkotja a drog- és
alkoholpolitikáját és ennek részeként a drogokkal kapcsolatos büntetőpolitikáját, azonban a
társadalmi igényeket megfogalmazó kriminálpolitika nem mindig egyeztethető össze a
dogmatika által kidolgozott rendszerrel. Az értekezésben célom hogy a drog- és
alkoholpolitikán, büntetőpolitikán, egyes dogmatikai kérdéseken keresztül jussak el a büntető
törvénykönyv szabályihoz. Munkám középpontjába a tudatmódosító szerek fogyasztásának
szabályozására irányuló büntetőjogon kívüli és azon belüli eszközöket, a tudatmódosító szer
hatása alatt

lévő személy állapotában rejlő veszélyeket értékelő bűncselekményi

tényállásokat, és a szerhatás alatt állók által elkövetett bűncselekmény miatt fennálló
felelősség problémáját állítom.
Az értekezésben a tudatmódosító szerek fogalma alá vonom a legális élvezeti szereket
és az illegális kábítószereket, de nem kívánok foglalkozni a különböző ilyen hatású
gyógyszerekkel. Élvezeti szer alatt elsősorban az alkoholt értem. Amikor kábítószert említek,
akkor a 2005. évi XXX. törvényben meghatározott és a büntetőjog által üldözött szerekre
gondolok.
Az első fejezetet az alkohol-, és drogpolitikák bemutatásának, a tudatmódosító szerek
fogyasztásával kapcsolatos alkotmányos és egyéb kérdéseknek szentelem. A II. fejezet
történeti áttekintést tartalmaz, először a külföldi szabályozást vizsgálom, kezdve a
büntetőjogon kívüli eszközökkel, majd a büntetőjog általános részéhez kötődő, végül az egyes
különös részi kérdéseket tárgyalom. A büntetőjog általános részéhez a tudatmódosító szerek
fogyasztása az ittas állapotban elkövetett bűncselekményekért fennálló büntetőjogi
felelősségnél és a kényszergyógyításnál kapcsolódik. A III. fejezet a hatályos szabályok
ismertetését tartalmazza a II. fejezettel meggyező tagolással. A IV. rész összegzést, az V.
pedig, a javaslataimat tartalmazza.

12
A PhD értekezés alkoholpolitikával és az alkoholos befolyásoltság okozta bódult
állapot és a büntetőjogi felelősség kérdésével foglalkozó részei az „Alkoholfogyasztással
összefüggő kriminológiai problémák komplex vizsgálata” című, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal által támogatott kutatási program („Pigmalion Program”, azonosító
szám: 5-052-04) 3. sz. alprojektje (címe: Az alkohol szerepe az erőszakos és garázda
bűncselekmények elkövetésében) keretében végzett kutatás eredményeinek felhasználásával
készültek.
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I. Alkoholpolitika, drogpolitika
Az alkoholpolitika, drogpolitika és büntetőpolitika központi kérdése az, hogy
megengedhető-e a tudatmódosító szerek fogyasztása, illetve - akár legálisan, akár illegálisan
lehet fogyasztani azokat - milyen eszközökkel lehetséges a fogyasztás csökkentése, továbbá
hogyan ítélendő meg a szer hatása alatt álló elkövető büntetőjogi felelőssége.
A különböző alkohol- és drogpolitikai megközelítések taglalása előtt indokolt a drog-,
alkoholpolitika és büntetőpolitika fogalmának meghatározása.

Az alkoholpolitika minden törvényt, rendeletet, intézkedést magába foglal a politika és
az intézményes és közéleti szabályozás különböző szintjein, amely az alkohol társadalmi
kezelésére vonatkozik.
Az alkoholpolitika célja a népegészségügy valamint a társadalmi jóllét érdekeinek
szolgálata oly módon, hogy hatást gyakorol az egészséget meghatározó, valamint egyéb
társadalmi tényezőkre, a vonatkozó legkülönbözőbb társadalmi (főleg szociális, egészségügyi)
szolgáltatásokra, és amelynek fő törekvése az alkoholproblémák megelőzése, korai
felismerése, a belőlük fakadó ártalmak csökkentése és a kóros állapotok befolyásolása
(gyógyítása), továbbá a károsodott illetve megbetegedett emberek rehabilitációja és
reszocializációja. Az alkoholpolitika tehát általános és távlati szabályozást jelent,
megkülönböztetendő az alkoholstratégiától,

amely az alkoholhelyzettel kapcsolatos

változtatások irányait és folyamatait jelöli meg, vagy az akciótervtől, amely a változás
konkrét cselekvésének lépéseit szabja meg.16
A kábítószerrel kapcsolatos politikák sem csak büntetőjogi vonatkozásúak, hanem
egészségügyi, szociális, gazdasági, oktatási kérdéseket is tárgyalnak. 17
A jelenkori drogpolitika olyan diskurzusokból, normákból és társadalmi eljárásokból
áll, melyek egy populáció társas életét, egészségét és biztonságát szabályozzák. Foucault
nyomán
16

ezt

politikai

technológiának,

biopolitikának

nevezhetjük;

vagy

Alkoholpolitikai koncepció, Háttéranyag, 2004. november, Addiktológia, 2005/2. 155-203.o.
A nemzeti drogpolitikának (ide tartozik mindenféle filozófia, alapelv, cselekvés és kezdeményezés a
kormányok részéről) nem feltétlenül kell formális dokumentumban vagy tervben megfogalmazódni. A nemzeti
stratégia a drogpolitikához képest olyan eszközöket és mechanizmusokat határoz meg, amelyek célja, hogy a
drogpolitikai elveket valós célok felé irányítsa. A stratégia nem szükségszerűen jelenik meg írásos formában, bár
az utóbbi években erősödő a tendencia az irányban, hogy hivatalos dokumentumokba foglalják ezeket. A
kormány általában maga alkotja meg, vagy a nemzeti parlament. A nemzeti kábítószer akcióterv továbblépés a
stratégiához képest. Ez azokra az eszközökre irányul, amelyek a stratégia alapelveinek végrehajtására
szolgálnak, ebben határozzák meg a célokat, forrásokat, felelősöket, határidőket. /Coordination: key element of
national and European drug policy, Drugs in focus, Bimonthly briefing of the European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction, May-June 2003, www.emcdda.eu.int (2006.03.29.) /
17

14
„magatartáspolitikának”. A kormányzásnak ezek a formái túlterjednek az állam formális
apparátusain, és befolyásolják az emberi viselkedést, az emberi normalitásokat és
patológiákat; sőt, nemcsak befolyásolják az emberi viselkedést, hanem alkotják, alakítják,
irányítják, kormányozzák.18
Ehhez képest a büntetőpolitika nézet, vélemény arról, hogy milyen cselekményeket
kell büntetni és ezekkel a cselekményekkel szemben milyen büntetést kell alkalmazni. A
büntetőpolitika egyrészt vélemény arról, hogy mi legyen bűncselekmény, mit kell
büntetendővé nyilvánítani, másrészt arról, hogy ennek a cselekménynek milyen súlya van,
milyen mértékben kell büntetni. 19
Lévay Miklós szerint „a kábítószer problémával kapcsolatos kriminálpolitika felöleli a
drogok iránti kereslet- és kínálat csökkentését, valamint az ártalomcsökkentést szolgáló
büntetőjog-alkotási

tevékenységet,

bűnüldözési-

és

büntető

igazságszolgáltatási

intézkedéseket (a kriminálpolitika jellemzően represszív elemei), továbbá a bűnmegelőzési
programokat (a kriminálpolitika bűnalkalmak csökkentését, az elkövetők (re)integrációját
szolgáló támogató, segítő elemei).”
A kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitika és drogpolitika viszonyában
meghatározó a drogpolitika tartalma. Az utóbbihoz szükséges igazítani a követendő
kriminálpolitikát. 20
Az alkohol és drogpolitikák (szerencsére) nem csak büntetőjogi eszközökben
gondolkodnak, jellemző az egészségügyi, szociális irányultságuk, ehhez képest a
kriminálpolitika speciálisabb, mert jellemzően a büntetőjog „közelében marad”.

Mivel alapvetően különböző módon viszonyul a nyugati világ a kábítószerekhez és az
élvezeti szerekhez, ezért külön kell tárgyalni az alkoholpolitikát és a kábítószer-politikát. 21
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Buntont és Foucault-t RÁCZ József idézi a Drogproblémák: a szenvedélybetegségtől az ártalomcsökkentésig
c. tanulmányában, Drog és társadalom: Az addikció mintázatai, szerk.: Rácz József, Új Mandátum, Budapest,
2002. 9.o.
19
WIENER A. Imre: Büntetőpolitika – büntetőjog, Büntetendőség – büntethetőség, szerk.: Wiener A. Imre,
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2000. 11.o.
20
LÉVAY Miklós: A kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitika fejlődési tendenciái az Európai
Unióban, Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén,
szerk: Lévay M., Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 94.o.
21
A kábítószerek és élvezeti szerek megkülönböztetésének normatív alapját az Egyesült Nemzetek Szervezete
keretében, New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény, a pszichotróp anyagokról
szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény, valamint A kábítószerek és pszichotrop
anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény adja meg.
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I.1. Drogpolitikák
Színes képet mutatnak (akár Európán belül is) az illegális szerekre vonatkozó
drogpolitikák, amelyek alapvetően abban térnek el, hogy a különböző áramlatok milyen
arányban vannak jelen bennük (keresletcsökkentés, kínálatcsökkentés, ártalomcsökkentés). A
két végponton a radikális prohibíció és a teljes liberalizáció áll. Az előző a fogyasztást is
bünteti, az utóbbi az összes kábítószertípusnak még a kereskedelmét is legalizálná.
Ritter Ildikó tanulmányában az alábbi drogpolitikai megközelítéseket ismerteti:
szerinte a legjellemzőbb a betegség vagy medikalizációs modell, a büntetőjogi vagy
kriminalizációs modell, valamint az ártalomcsökkentő modell.
Az egészségügyi modell a drogfogyasztók, mint szenvedélybetegek kezelésére
összpontosít, a büntetőjogi modell ezzel szemben a kábítószer fogyasztását, mint deviáns
magatartást üldözi. A kriminalizációs modellnek további ágai vannak, ilyen a nulla tolerancia
(pl. Egyesült Államokban), a kompromisszumos modell (nyugat-európai államokra jellemző),
normalizáló modell (holland drogpolitika sajátja).
Az ártalomcsökkentő drogpolitikai irányzat a drogfogyasztásból, és az azzal
összefüggő egyéb cselekményekből adódóan az ártalmak minimalizálására törekszik.22
Lévay szerint prohibicionista, ártalomcsökkentő és legalizációs irányzat létezik. A
prohibicionista a kábítószernek csak a tudományos és orvosi célra történő használatát engedi,
ez korunk uralkodó irányzata. Ezen belül kialakult egy racionális ág, mely szerint a
kábítószerprobléma elsősorban közegészségügyi kérdés, a büntetőjogi eszközök itt
differenciáltabbak. A radikális prohibicionista megközelítés az előző csoportosításbeli
büntetőjogi irányzatnak felel meg, míg a racionális prohibicionista megoldás hordozza a
medikális drogpolitika jellemzőit. Az idézett szerző szerint korunk tipikus drogpolitikája az
ártalomcsökkentő programokat, szolgáltatásokat is tartalmazó racionális prohibicionista
drogpolitika. Az ártalomcsökkentő irányzat lényegét már ismertettem. A legalizációs irányzat
szerint a drogok használatát nem kellene korlátozni tudományos és orvosi célra, a kábítószerprobléma negatív jelenségeinek többsége nem a droghasználatból, hanem annak
tilalmazottságából fakad.
A radikális prohibicionista drogpolitikai modellbe a semmi toleracia kriminálpolitika
illeszkedik

22
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RITTER Ildikó: Gondolatok az ártalomcsökkentő drogpolitikai modellről, Kriminológiai és Kriminalisztikai
tanulmányok XXXVI, szerk.: Irk Ferenc, Budapest, 1999. 174-198.o.
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kompromisszumos (pl.: Ausztria, Magyarország), az ártalomcsökkentőbe a normalizáló
(Hollandia, Svájc).23
P. Reuter háromféle drogpolitikai beállítottsági típust különböztet meg: „galamb”,
„héja”, „bagoly”. A „héják” a kábítószert morális kérdésként kezelik és a kínálat, de gyakran
a kereslet terén is a büntetőjogi repressziót tekintik megoldásnak. A „galambok” a kábítószerproblémát a prohibíció negatív hatásának tekintik, és úgy vélik, hogy legalizálással, és
megelőző felvilágosító tevékenységgel lehet felszámolni. Végül a „baglyok” úgy találják,
hogy a probléma lényege egy függőség formájában létező betegség, a prohibíciót fenn
kívánják tartani, de a megelőzésnek és gyógykezelésnek adnak elsőbbséget.24
A fentiekből látható, hogy többféle csoportosítás létezik, a különböző elnevezések
mögötti tartalom átfedheti egymást.
Magyarországon a Kádár-rendszer tagadta a drogprobléma létét. A Büntető
Törvénykönyv

1979-es

hatályba

lépésekor

a

kriminalizációs

irányzaton

belül

a

„legszigorúbb” nulla tolerancia hatott, amelyet 1993-ban felváltott a kompromisszumos
kriminálpolitika. Ez lehetővé tette a fogyasztók elterelését a büntetőjogi útról, ugyanakkor
szigorúbb elbánásban részesíti a kínálati oldali elkövetőket. 1998-ban ismét elmozdulás
tapasztalható, ezúttal visszafelé, a zéró tolerancia irányába. 2000-ben megszületett a Nemzeti
stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására, amely a „baglyok” modellnek felel meg25,
ehhez illeszkedő büntetőjogi szabályozás azonban csak a 2003. évi módosítással valósult meg,
amelyet az Alkotmánybíróság 54/2004 (XII. 13.) számú döntése némileg megváltoztatott.

Az állami drogpolitikákat befolyásolják „kívülről” is, mindenek előtt az ENSZ
kábítószerekre és pszichotróp anyagokra vonatkozó egyezményei, amelyekről később
bővebben lesz szó. Az Európai Unió is igyekszik a kábítószer-politikát illetően irányt mutatni
a tagállamoknak.
Az Európai Gazdasági Közösségen (EGK) belül az első közös kábítószer-ellenes
fellépés igénye az 1980-as évek végén fogalmazódott meg. 1985-ös schengeni megállapodás
már tartalmazott speciális rendelkezéseket a kábítószer-kereskedelmet illetően. 1988-ban az
EU aláírta a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelméről szóló ENSZ
Egyezményt, és ebben az évben az Európai Parlament javaslatára a költségvetésben
23

LÉVAY Miklós: A kriminálpolitika szerepe és jellemzői a kábítószerek kínálatának és keresletének
csökkentésében az Európai Unióban, Györgyi Kálmán ünnepi kötet, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest, 2004. 357-370.o.
24
KRAJEWSKI Krzysztof: A prohibíció és a legalizálás között: a holland kísérlet a kábítószer ellenes
politikában, Magyar Jog 1996/10 631-638.o.
25
LÉVAY Miklós: Héják, baglyok, galambok, Fundamentum, 2001/1. szám 49-57. o.
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létrehoztak egy olyan fejezetet, amelyet a kábítószerek elleni fellépésre kívántak fordítani. Ezt
követően 1989-ben megalakult egy ad hoc jellegű bizottság Európai Kábítószerek elleni
Bizottság (European Committee to Combat Drugs) néven, amelyet az EGK országok nemzeti
drogkoordinátorai alkottak.
1990-ben Rómában elfogadták az első Európai Kábítószer-elleni Fellépés Programját.
Az 1990-es években az Európai Tanács alkotott határozatokat és direktívákat, amelyek
szabályozzák az illegális kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításához szükséges
anyagok termelését és felhasználását, és megelőzik a pénzmosási lehetőségek kialakulását.
Az EU drogpolitikájának jelentős állomása volt az 1992-ben létrejött, 1993-ban
hatályba lépő Maastrichti Szerződés. Azon túl, hogy a szerződés értelmében megszületett az
Európai Unió, először történt meg az, hogy egy EU szerződés utalt a kábítószer-problémára,
és a közegészségügy területén szükséges kábítószer elleni fellépésre.
1993. február 8-án megszületett a Tanácsnak az a rendelete, (European Council (EEC)
No, 302/03) amely felállította az Európai Kábítószer és Kábítószer-függőséget Megfigyelő
Központot. A következő évben a Tanács döntése alapján az ügynökség központja Lisszabon
lett. A kezdeti szervezetépítési lépések után a központ 1995-ben kezdte meg a munkáját.
1994-ben létrehozzák az Europol Kábítószer Egységet, a jelenlegi Europol elődjét,
amely azonban még nem végzett operatív munkát.
1995-ben elfogadták az 1995-1999 közötti időszakra szóló EU Drogstartégiát, amelyet
egy, a kábítószer-függőséget megelőző közösségi akcióterv jóváhagyása követett 1996-ban.
Az ezt követő lépések között kiemelkedő volt a szintén 1997-ben a szintetikus
kábítószerek növekvő használata ellen meghozott döntés, az új szintetikus kábítószerek
ellenőrzésére, kockázatfelmérésére, és az ezzel kapcsolatos információcserére vonatkozó
Közös Cselekvési Terv elfogadása. Kínálat-csökkentési területen az 1998-ban hatályba lépett
Europol Egyezmény előrelépést jelentett.
Az 1999-ben hatályba lépett Amszterdami Szerződés megerősítette a Maastrichti
Szerződésben foglalt, kábítószerügyi vonatkozásban nagy jelentőségű cikkelyeket.
1999-ben, Helsinkiben az Európai Tanács elfogadta az EU Drogstratégiáját a 20002004 közötti időszakra, majd 2000-ben jóváhagyták a stratégiát kiegészítő EU kábítószerügyi
akciótervet is. Ma már a 2005-2012-re vonatkozó drogstratégia, és a 2005-2008-ra vonatkozó
cselekvési terv él.
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2001-ben Brüsszelben a Kábítószer és Kábítószer-függőséget Megfigyelő Európai
Központ, illetve az Europol egyezményt írt alá az információk kölcsönös cseréjéről.26

A tagállamok szintjén a kábítószer-használat büntetőjogi megítélése meglehetősen
változatos. Talán annyi közös jellemző megfogalmazható, hogy a keresletcsökkentés területén
az államok többsége nem mond le a büntetőjogi tilalomról, továbbá kábítószer-használók
esetében jellemzően a „büntetés helyett kezelés” elv érvényesülését biztosító rendelkezések
találhatók szinte valamennyi ország vonatkozó jogszabályában. A joggyakorlat, a büntető
jogalkalmazás területén azonban már jóval több a közös jellemző az Unió tagállamainak
keresletcsökkentéssel, kábítószer-használókkal kapcsolatos kriminálpolitikájában.
Az Európai Unió drogellenes tevékenységében erősíteni kívánja a tagállamok
együttműködését, ezzel párhuzamosan nagyobb szerepet szán ezen a területen a közösségi,
illetve uniós intézményeknek. Az utóbbi elsősorban a kábítószerek kínálata elleni fellépésben
várható. A kínálatcsökkentés kriminálpolitikájában jelentős szerepe lesz az illegális
kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos tagállami büntetőjogszabályok közelítésének. A
keresletcsökkentés kiemelt

szempontja a kábítószeresek társadalmi kirekesztésének

megakadályozása, különös tekintettel a kriminálpolitikai eszközök alkalmazására, amelyek
között kiemelt figyelmet kell fordítani a bűnmegelőzésre.27

A következőkben röviden áttekintem, hogyan változott a drogpolitika az Egyesült
Államokban, illetve, hogy Európán belül mennyire egységes álláspontot képviselnek az egyes
államok.

Az alkohol- és droghasználat veszélyeire az újabb kori történelem során a XVIIXVIII. században hívták fel egyes kutatók, közéleti személyiségek a figyelmet. Ellenszerként
a különböző józansági mozgalmak jeletek meg, melyek az alkotmányos prohibíciót tűzték ki
célul, de még mielőtt ezek a programok elérték volna a csúcspontjukat, és egyes országokban
(USA, egyes skandináv államok, Anglia) az első világháborút követően megvalósították volna
a céljukat - a prohibíciót - kialakultak az addikciót betegségként kezelő intézmények. Ezeknek
a XIX. századi kezelőintézményeknek az eltűnését éppen a mértékletességi mozgalmak
26
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Unióban, Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén c.
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kibontakozása idézte elő. A mértékletességi mozgalmak mellett a XIX. század utolsó
évtizedeiben az Egyesült Államokban az államok szintjén szabályozni kezdték az egyes
drogok használatát. 28
A különböző drogpolitikai megközelítések

jól megfigyelhetők az Egyesült

Államokban. Azért fontos az itt lezajlott folyamat ismertetése, mert a nemzetközi összefogás
kezdeményezésével, és a Nemzetek Szövetsége, majd az ENSZ keretében megkötött
nemzetközi szerződéseken keresztül az Egyesült Államoknak sikerült a drogok elleni háború
koncepcióját exportálni számos európai államba. Hollandia szakított leghamarabb ezzel a
megközelítéssel, majd Európa szinte minden országban megjelent az alábbi kettősség: a
kínálati oldal elleni küzdelemben a kemény büntetőjogi irányvonal, míg a drogfogyasztók
vonatkozásában az elterelés lehetősége, miközben az USA vissza-visszatér a drogok elleni
háború folytatásához. Meg kell említeni azonban azt, hogy az elterelés sajátos formája itt is
megjelent

az úgynevezett drogbíróságok működésén keresztül, amelyekről részletesen

később szólok.
1875 előtt gyakorlatilag semmilyen jogi korlátozás nem sújtotta az ópium, heroin,
morfium, kodein, kokain, marihuána és más drogok fogyasztását. A szövetségi és helyi szintű
törvényhozókra ható nyomás a kisebbségi csoportoktól így a fekete kokainistáktól, és a kínai
ópiumszívóktól való félelemből táplálkozott. 1875 és 1912 között valamennyi amerikai állam
iktatott be új szabályozásokat a narkotikumok, különösen a kokain és az ópium
forgalmazásának ellenőrzésére. Országos szinten a szövetségi törvényhozás 1887 és 1909
között egész sor lépést tett az ópiumfogyasztás korlátozására.29 1914-ben életbe lépett a
szövetségi szintű törvény: a Harrison-féle kábítószertörvény.
Az USA vezető szerepet játszott a kábítószerrel kapcsolatos nemzetközi egyezmények

történetében, amelyek kezdetben nem bolygatták meg a drogfogyasztók jogait, mivel ők

akkoriban még jogszerűen szerezték meg a kábítószert. Az egyezmények célja az illegális
kereskedelem - és nem a fogyasztók általi hozzáférhetőség korlátozása volt. Ezek a
rendelkezések nem célozták Hollandia és Nagy-Britannia lakosait, ez elsősorban a
gyarmatokra irányult. A kábítószer-fogyasztás Európában és az USA-ban nem társadalmi,
hanem orvosi kérdés volt, amit az egészségügyi szférában szabályoztak. Az 1911-es
Nemzetközi Ópiumegyezménynek megfelelően nemzeti jogszabályokat fogadtak el, amelyek
tiltották a nyers és kikészített ópium előállítását és kereskedelmét, ha nem volt rá kormányzati
28
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jóváhagyás. Az Európában bevezetett első prohibitív törvények nem európai problémában
gyökereztek.

Az

1925-ös

Genfi

Egyezménnyel

kezdődött

a

kábítószer-használat

kriminalizálása, az összes ismert kábítószer és származéka a büntető törvények hatálya alá
került, kivéve az orvosi és tudományos céllal történő tartást.30
Az 1950-es években változások indultak be két területen. A kriminalizáló
megközelítés módosult és eszkalálódott, másrészt felerősödtek az ezt érő bírálatok is, egyre
többen követeltek egy terápiás modellen nyugvó reformot a drogabúzus-politikában. A
szövetségi politika 1951 és 1956 között egy sor törvényhozási lépésére szánta el magát a
büntetőjogi szankciók súlyosítása érdekében. Ezek a fejlemények különböző szakmai
szervezetek tiltakozását indították el. 1958-ban az Amerikai Ügyvédi Kamara és az Amerikai
Orvosi Szövetség Közös Bizottsága egy jelentést készített, amelyben bejelentette a hatályos
politika csődjét, és javasolta a drogosok kezelésére és rehabilitálására tett erőfeszítések
bővítését és elmélyítését. Ebben az időszakban alakult ki egy átmenet a drogabúzusra adott
társadalmi reagálás két korszaka között. 1963-ban a kábítószerrel visszaéléssel foglalkozó
elnöki bizottság elsöprő változásokat indítványozott. Ezen belül javasolta a büntetések
enyhítését a Kábítószerügyi Hivatal hatáskörének csökkentését, valamint az orvosi szakma
finanszírozásának és hatáskörének növelését. A drogfüggő személyek rehabilitálásáról szóló
1966-os törvény azzal intézményesítette ezt a fordulatot, hogy közpénzeket irányzott elő a
drogosok megsegítését célzó civil kezdeményezésekre, szövetségi szintű rehabilitációs és
utógondozási programokra. A narkotikumon alkalmazása a függőség kezelésére ismét
indokolt gyógyászati eljárásnak minősült.31
Összegezve az USA-ban lezajló folyamatot: az alkoholizmust és a drogfüggőséget a
60-as években betegségnek kezdték tekinteni, ezt követően a kezelőrendszerek fejlődésnek
indultak.

A közvéleményben változást állt be az addikciók, és a közegészségügy

összekapcsolódása révén. Ezt a medikalizációt az Egyesült Államokban az 1980-90-es
években egy demedikalizáció és egy rekriminalizáció követte, azaz a büntetőjogi megítélés
felerősödése, a terápiában részesülő szenvedélybetegek jelentős tömegeinek átirányítása a
büntető igazságszolgáltatás területére. 32
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Rácz József szerint az ártalomcsökkentés fogalma az elmúlt 10 évben a drogpolitika
területén talán a legnagyobb karriert futotta be. A nemzetközi szervezetek szóhasználatából
kitiltott szó mára bekerült oda. A fogalom tartalma ugyancsak megjelent az amerikai
kormányintézetek módszertani ajánlásai között (National Institute of Health, National
Institute on Drug Abuse, Center for Diesase Control and Prevention) – noha az amerikai
kormányzat legfeljebb csak tűri az ártalomcsökkentő szemléletmódot.
Az Európai Unó intézményei az ártalomcsökkentés elismerésében úttörő szerepet
vállaltak. Sokan éppen itt mutattak rá az európai és az amerikai drogpolitika egyre erősebb
divergenciájára: míg az USA-ban folytatódik a „háború a drogok ellen”, addig Európában
egyre inkább teret nyernek az ártalomcsökkentő intézkedések, ide értve a kábítószer-használat
dekriminalizálását is. Ugyanakkor az ártalomcsökkentő megközelítések kínálata nő az USAban is, főleg a közegészségügyben dolgozók között, valamint diszkrétebb módon a városi
politikusok és rendőrök között is.33
Meg kell jegyezni azonban, hogy Európában sem egységes az egyes államok
hozzáállása, ugyanakkor gyakran egy államon belül a társadalom különböző csoportjai sem
egységesen foglalnak állást a helyesnek tartott drogpolitikát illetően. Abban megegyezik a
többségi álláspont, hogy ártalomcsökkentő szolgáltatásokra szükség van, de a vita gyakran
túlmutat ezen, amikor szóba kerül a kannabisz-dekriminalizáció. Az Európán belüli
széthúzásra példa, hogy 1995 végén a francia elnök, Jacques Chirac, nyilvánosan rosszallását
fejezte ki Hágának a drogpolitikája miatt, még a schengeni megállapodás végrehajtásának
felfüggesztésével is fenyegette. Chirac politikai szövetségesei Hollandiát narko-államnak
titulálták. A holland hivatalnokok a politikájuk viszonylagos sikerességét mutató
bizonyítékokkal válaszoltak, miközben rámutattak, hogy a legtöbb (Marokkóból származó)
kannabiszt Franciaországban foglalják le.34
Erős volt a német nyomás is, ami az 1985-ös schengeni egyezmény hatályba lépése
után még erőteljesebbé vált. A szerződés 1991. évi végrehajtási jegyzőkönyve leszögezi, hogy
a felek kábítószer-politikája csak annyiban szuverén, amennyiben nem jár hátrányos
következményekkel más államok számára. A németek azt állítják, hogy a coffee shopok a
határmenti területeken okoznak ilyen problémákat. Ezért, Krajewski szerint, nemzetközi
együttműködés nélkül nagyon nehéz dolog bármilyen liberalizálással próbálkozni. 35
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A Hollandia elleni francia támadás és az Egyesült Államok durva próbálkozása
(gazdasági hátrányok, illetve előnyök kilátásba helyezésével) bizonyos országok (például
Lengyelország, Hollandia) nemzeti drogpolitikájának befolyásolására olyan jelenségek,
amelyek a prohibícionista épület összedőlésének megakadályozására irányuló egyre
reménytelenebb kísérleteket jelzik.36
A kritikák dacára az 1990-es években a kannabisz dekriminalizáció felé mutató
irányzat erősödött Európában, amelynek megfelelő ajánlások születtek Chirac kirohanását
követően Franciaországban is.
Eközben az USA kormánya lépéseket tett az ártalomcsökkentő rendeletek
blokkolására. Például 1995 elején sikeresen gyakorolt nyomást a WHO-ra, és megakadályozta
egy jelentés kibocsátását, amelyet a világ vezető kokain-szakértői fogalmaztak meg, mert
abban szerepelt az a tudományosan vitathatatlan megfigyelés, miszerint a kokain tradicionális
használata az Andokban csekély kárt okoz az azt használóknak, és a legtöbben tudják
szabályozni a fogyasztásukat.
Európában ezzel szemben tájékoztatják a nyilvánosságot uniós szinten is. 1995.
júniusában az EU Parlament kiadott egy jelentést, amiben az áll, hogy mindig létezni fog a
kábítószerek iránti kereslet a társadalmainkban, ezért nem lesz lehetséges soha a kábítószerkereskedelem virágzását megakadályozni. Az EU az 1990-es „Frankfurti Nyilatkozat”
megfontolására szólított fel, amely egy állásfoglalás az ártalomcsökkentő alapelvekről, amit
31 város és régió nemzetközi koalíciója ajánlott. 1996. októberében Emma Bonino – európai
biztos – támogatta a lágy drogok dekriminalizálását, és egy széleskörű, kemény drogok
felírására vonatkozó program bevezetését. Néhány európai vezető ugyanakkor még mindig
Chirac USA-stílusú drogellenes kijelentéseit visszhangozza, ezt mutatja, hogy a legtöbb
főváros helyeselte a „Stockholm Rendeletet”, vagyis azt az állásfoglalást, ami támogatja a
prohibícionista politikát (ezt a „Frankfurti Nyilatkozat”-ra válaszként fogalmazták meg).37
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I.2 Alkoholpolitikák
Az alkoholpolitikák is változatos képet mutatnak. Találkozunk prohibícióval itt is,
történelmi példaként említhető - a nyugati-civilizációnál maradva - az Amerikai Egyesült
Államok.
Általános, hogy vannak korlátok az alkoholt illetően, de az szintén eltér térben és
időben, hogy a keresletcsökkentésre vagy kínálatcsökkentésre koncentrálnak-e. Szinte minden
alkoholpolitikában fontos szerepet kap a betegek azonosítása, megfelelő ellátásba részesítése,
ennek érdekében munkahelyi programokat fejlesztenek, vagy a vendéglátóiparban dolgozókat
képzik, hogy felelősségteljesebben végezzék a munkájukat. Van, ahol a háziorvosoknak
szánnak fontos szerepet a problémás ivók kezelésre terelésében. Az ártalomcsökkentés és
elsődleges prevenció hívei általánosan elfogadták Ledermann elképzelését, miszerint szoros
kapcsolat van a népesség átlagos alkoholfogyasztása és a problémás ivók száma között.
Vagyis ha sikerül csökkenteni az átlagos fogyasztást, csökkenni fog az alkoholproblémával
küzdők száma is. 38
Ugyanakkor az ilyen stratégiák nincsenek tekintettel arra, hogy az ivási szokások
komplexek, nem képesek különbséget tenni azok között, akik mindig biztonságosan isznak,
vagy akik általában biztonságosan isznak és esetenként mértéktelenül, és azok között, akik
szokásosan túl sokat isznak. 39
A szeszes ital fogyasztásának volumene több tényező függvénye. Befolyásolják a
hagyományos italfogyasztási szokások, az adott ország termelésének nagysága és jellege, az
import és az export mértéke, vagyis a kínálat, továbbá a vásárlóképesség, a lakosság
jövedelmi helyzete.40

A legtöbb ország alkalmaz korlátozó szabályokat, amelyeknek a gazdasági érdekek
szabnak határt. Jellemzően ez utóbbiak kerekedtek felül az Európai Unió közös piacának
kialakításakor.
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alkoholpolitikájának fenntartásáért, az Unió ezzel szemben az 5 éves türelmi idő lejártát
követően követelte az alkohol bevitelére vonatkozó korlátok lebontását.41
Az 1950-es évek elején jelentős eltérések voltak a későbbi EU tagállamok
alkoholpolitikái között. Minden északi állam - pl.: Izland, Norvégia - hatalmas fogyasztási
adót vetett ki az alkoholos italokra és - Dánia kivételével - széleskörű állami
monopóliumrendszert

alkalmazott.

Délen csak

elvétve találkozunk

alkoholpolitikai

intézkedésekkel, amelyek voltak, azokat is főleg ipari vagy kereskedelmi érdekek motiválták.
Voltak olyan kelet-európai és déli államok, ahol az alkoholpolitika kifejezés nem is volt
ismert, miközben Nagy-Britanniában és Írországban szigorú engedélyezési rendszer élt.
A XX. század második felében a jelenlegi EU tagok alkoholpolitikái kezdtek
közeledni egymáshoz. 2000-2001-ben az alkohol fogyasztási adója azonban különbözött
aszerint, hogy az adott országban melyik italt részesítik előnyben. A nagy bortermelő
országokban ennek volt alacsonyabb a fogyasztási adója, az északi államokban a töményé.
Az utóbbi 50 évben az előállítás, nagykereskedelem, kiskereskedelem feletti kontrollintézkedések háttérbe szorultak, vagyis az alkohol elérhetőségét korlátozó alkoholpolitika
talajt vesztett. Ennek oka a fogyasztói társadalom és a szabad piac felértékelődése. Mára a
legtöbb európai országban az engedélyezési eljárás is formális. A különböző korlátozások
közül egyedül az életkori korlátok fenntartásához ragaszkodnak.
Mindennek következtében az alkohol keresletének csökkentése nyert nagyobb
jelentőséget.

Gyakorlatilag

ide

az

alkohollal

kapcsolatos

ismeretek

oktatása

az

alkoholreklámok, és az alkoholgyártók szponzori tevékenységének korlátozása tartozik.
Szigorítják az ittas vezetésre, a nyilvános részegségre vonatkozó szabályokat. Napjainkban a
legtöbb EU tagállamban van nemzeti alkoholterv és a végrehajtásáért felelős testület, a
programok fejlesztésében fontos szerep jut az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO-nak) és
európai irodájának. Így aztán egyre hasonlóbbak az EU tagok alkoholpolitikái, jellemző, hogy
az alkohol kínálati oldalának korlátozása gyengébb, mint 50 évvel ez előtt, ugyanakkor
elsősorban az alkohol keresletét próbálják befolyásolni. A jelenleg ható trendeket tekintve
Österberg és Karlsson szerint lehetetlennek tűnik átfogó alkoholmonopólium újraépítése az
EU tagállamaiban. Ugyanakkor az alkoholt fogyasztó környezetében, baráti, családi körében
eddig működő informális szociális kontroll meggyengülésével a jövőben várhatók olyan
formalizált alkoholkontroll szabályok, amelyek megkísérlik korlátozni az alkoholfogyasztást a
munkahelyen,
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oktatási,

közintézményekben,

tömegközlekedésen,

Sweden v. European Commission, www.ias.org.uk (2006.03.29.)

sport,

szabadidős
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eseményeken, közterületeken.42 Ez a tendencia máris megmutatkozik azokban a
szabályokban, amelyek tiltják például az alkoholfogyasztást a sportarénákban, az alkohol
árusítását a benzinkutaknál, illetve amelyek csökkentik a járművet vezetők megengedett
véralkohol-koncentrációját stb.43

Már utaltam rá, hogy az államok alkoholpolitikájának meghatározásában közre kíván
működni a WHO és az EU is. Valójában a helyes út megválasztásában a nemzetközi, és uniós
szintű programok csak akkor tudnak segítséget nyújtani, ha teret engednek a nemzeti
sajátosságok érvényesítésének is.

Éppen ezért a WHO és EU is igyekszik árnyaltan

megfogalmazni a célokat, eszközöket, nem egyszer lehetőséget adva az egyes államoknak
arra, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbbet.
A WHO 1979-ben kifejlesztette az Egészséget mindenkinek programot (Health for
All), mint átfogó egészségügyi politikát, amelyet 1998-ban egy újabb váltott fel „Egészséget
mindenkinek a XXI. században” címmel. Ennek a deklarációnak a 21 célja közül a 12. az
alkohol, a drog, és a dohányzás okozta ártalmak csökkentése.44
Szintén a WHO keretében született meg az Európai Alkohol Akcióterv (European
Alcohol Action Plan, EAAP), ami az első kísérlet arra, hogy regionális szinten teremtsék meg
az alkoholpolitika kereteit. Az első ízben 1992-1999 közötti, majd 2000-2005 közötti
időszakra szóló akcióterv célja az volt, hogy segítse az Európai Unió tagállamait abban, hogy
jelentős mértékű csökkenést érjenek el az alkoholfogyasztás okozta egészségügyi ártalmakat
illetően.
A 2000-től működő EAAP már felismerte, hogy nincs egyetlen egységes politika, amit
minden európai államban lehet alkalmazni, ezért a hangsúlyt olyan akciókra kell helyezni
minden egyes országban, amik az ott jellemző alkoholproblémákra tekintettel leginkább
alkalmasak az ártalomcsökkentésre.
Az EAAP hatását nehéz lenne lemérni a rövid időkeret miatt, habár 1998 végén a
WHO kiértékelte az EAAP végrehajtását egy 33 országban alkalmazott kérdőív segítségével.

42

A WHO Európai Regionális Irodájának 2001-es jelentése szerint a legtöbb országban szabályozzák, hogy
milyen véralkohol-koncentrációval lehet még dolgozni, de van ahol teljes tilalom létezik. Nyugat-Európában
gyakran találkozunk teljes alkoholtilalommal közterületen, sport eseményeken, míg Európa más részein a
hivatalos környezetből, hivatalokból, munkahelyről, egészségügyi intézményekből, tömegközlekedésből tiltják
ki az alkoholfogyasztást. / REHN N. – ROOM R. – EDWARDS G.: Alcohol in the European Region –
consumption, harm and policies, WHO 2001. www.eurocare.org/pdf/who/2001-policy.pdf (2006.03.29.)/
43
ÖSTERBERG Esa - KARLSSON Thomas: Alcohol policies in EU member states,
www.ias.org.uk/publications/theglobe/02issue1/globe020LP12.html (2006.03.29.)
44
REHN Nina, ROOM Robin, EDWARDS Griffith: Alcohol int he European Region – consumption, harm and
policies, WHO Regional Office for Europe 2001. www.eurocare.org/pdf/who/2001-policy.pdf
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Az értékelés főbb megállapításai:
-az országok több mint fele, létrehozta a nemzeti alkohol akciótervét, és a végrehajtásért
felelős koordinációs testületet,
-szigorú szabályokat alkalmaznak az alkoholpiaccal kapcsolatban, prevenciós céllal emelik az
adót, néhány országban az ittas vezetés szigorú szabályait jótékony hatású intézkedésnek
tartották.
-Az alkoholt előállító, és a vendéglátóipar elégtelen szerepet játszik az alkohol ártalmainak
megelőzésében.
-Az EAAP hatásos végrehajtását megakadályozta az alkoholipar fokozódó intenzitású piaci
tevékenysége.
-A programok fő célcsoportjai a fiatalok és az ittasan vezetők voltak.
-Azon országok közül, ahol a vizsgálat idején adatok álltak rendelkezésre, 11-ben nőtt az egy
főre eső alkoholfogyasztás, 3 ország (Olaszország, Portugália, Spanyolország) elérte a kitűzött
célt: a 25 %-os csökkenést. Nagy-Britanniában a fogyasztás ebben az időszakban változatlan
szinten maradt.
Az Európai Unió is aktívnak mondható az alkoholizmus okozta ártalmak elleni
küzdelem terén.45 Kiemelt jelentősége van az Európai Alkoholkartának, amely 10 stratégiát
részletez, az államoknak a náluk tapasztalható alkoholproblémák természetének megfelelően
kell kiválasztani, hogy melyik akció alkalmazása volna a leghatékonyabb.
A gyerekek és fiatalok alkoholfogyasztásra irányuló nyomással szembeni védelmére,
és az alkohol okozta közvetlen és közvetett ártalmak csökkentésére fogadták el 2001-ben a
„Fiatalok és alkohol” deklarációt . A deklaráció számtalan célt állapít meg, amit a
tagállamoknak 2006-ig el kell érni. Kiemelten kezel olyan célokat, mint védelemnyújtás,
képzés

előmozdítása,

alkoholfogyasztás

egészséges

környezetének

biztosítása,

ártalomcsökkentés.
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Az 1992-es Maastrichti Szerződés a közegészségügy terén elismerte az Európai Bizottság hatáskörét. 1998ban az Európai Közösség elfogadott egy kommunikációt az Európai Közösség közegészségügyi politikájának
fejlesztéséről. Az EK egészség előmozdításával, információgyűjtéssel, oktatással és képzéssel foglalkozó
akcióprogramjának határozott célja előmozdítani a vizsgálatokat, tapasztalatcserét, és intézkedéseket bevezetni
az alkoholfogyasztás és annak egészségügyi, szociális következményei visszaszorítása érdekében. Ez az akció
speciális hangsúlyt fektet az alkoholra vonatkozóan a munkahelyi egészségnevelésre és az egészségügyben
dolgozók képzésére. EU direktívák 3 vonatkozásban születtek: 1. alkoholadó: az EU lépéseket tett az alkohol
adójának egységesítésére a tagállamok között, idáig a minimum fogyasztási adó rátákat sikerült meghatározni, 2.
alkoholreklám: 1989-es tanácsi direktíva (89/552/EC) korlátozza a televízióban közölt alkoholreklámok
tartalmát 3. alkoholszállítás, (tagállamok között személyes fogyasztásra).
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A komplex alkoholpolitikának a három alapvető és egymással összefüggő szférája a
következő: 1. prevenció, ártalom megelőzése (prevention), 2. gondoskodás az ellátásról
(provision), 3. társadalom és az egyén védelme (protection).
A prevenció körébe tartoznak az alkohollal kapcsolatos ismeretek növelésére irányuló
iskolai programok, a munkahelyi programok, amelyek egyrészt azt kívánják biztosítani, hogy
a munkaidő alatt ne fogyasszanak alkoholt, illetve az alkohol-problémákkal küszködő
munkavállalókat kívánják elérni, hogy segítséget tudjanak nyújtani. Ide kapcsolódik a
tömegkommunikációs eszközök igénybevétele, a társadalmi környezet érzékenyebbé tétele. A
már kialakult alkoholproblémák esetén lehetőséget kell adni az egyén számára leginkább
megfelelő kezelésen, ellátáson való részvételre. Biztosítani kell a járóbeteg-ellátástól, a
tanácsadáson, önsegítő csoportokon át az alacsony küszöbű szolgáltatásokig minden
hatásosnak mutatkozó megoldást.
A védelem az egyén és a társadalom védelmét jelenti az alkoholfogyasztás negatív
következményeivel szemben. Az EU egészségügyi kompetenciája következtében ezen a téren
homogenizálódtak leginkább az egyes államok alkoholpolitikái. A védelem területéhez
leggyakrabban az alkohol hozzáférhetőségének ellenőrzését, a gazdasági intézkedéseket, a
reklámozás, szponzorálás szabályozását, az egészségügyi előírások betartását, az ittas
vezetésre vonatkozó szabályok szigorítását, valamint a vendéglátóiparban dolgozók képzését
sorolják. Ki kell emelni az alkoholiparra vonatkozó engedélyezési rendszer működtetését, az
alkohol eladásának időbeli és térbeli korlátozását, a fiatalok és ittas személyek
kiszolgálásának tilalmát.
Az irodalom azt sugallja, hogy a hatékony alkoholpolitikához szükséges egy nemzeti
stratégia készítése és végrehajtása. Az egyes államok az utóbbi időben abba az irányba
mozdultak el, hogy nemzeti terveket készítenek, amelyek egészségügyi, szociális, fiskális
akciókat tartalmaznak, és melyeket helyi szinten rugalmasan lehet értelmezni és végrehajtani.
Európában 2001-ben számos ország (Észtország, Finnország, Németország, Izland, Írország,
Izrael, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Svédország)
bevezetett nemzeti alkoholtervet. Skóciában, Angliában ekkor még ezen tervek előkészítése
folyt. 8 ország célja az egész népességre kiterjedően vagy általában a fogyasztás csökkentése,
míg a többi országban speciális csoportokra figyelnek, így például a mértéktelenül italozó
férfiakra, nőkre vagy fiatalokra. A stratégiák hatékonysága ugyanakkor nagyban függ olyan
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tényezőktől is, mint az alkoholpolitika története adott országon belül, helyi sajátosságok,
közösség támogatása, engedelmessége, kikényszerítés, végrehajtás mértéke.46

Magyar viszonylatban a probléma súlyosbodásának ellenére az elmúlt 10 évben a
mértéktelen alkoholfogyasztás káros hatásaival kapcsolatban csökkent a szakmai és
társadalmi érdeklődés.47 Elekes Zsuzsanna szerint „Mivel az ivás az egész társadalomra
jellemző, legyintenek, minek ezzel foglalkozni.”48
2003-ban született meg két fontos stratégia, amelyekről sajnos nem esett, esik túl sok
szó. Pedig ezek a programok nem lehetnek hatékonyak, ha nem szivárognak be a köztudatba.
Egyebek mellett az egészségre káros mértékű alkoholfogyasztás ellen is harcot hirdet a
115/2003. (X. 28.) számú országgyűlési határozat, a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti
stratégiájáról49. A másik a 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének
Nemzeti Programjáról. Mindkettőben találunk utalást arra, hogy a nemzeti népegészségügyi
programnak és a bűnmegelőzési stratégiának egymást erősítő hatást kell kifejtenie a közös
célok megvalósítása érdekében, vagyis nem lehet az alkoholprobléma egészségügyi és egyéb
következményeit egymástól elkülönítve kezelni.
A társadalmi bűnmegelőzési stratégia többek között felvilágosító iskolai programokkal
kívánja megelőzni a fiatalok bűnözővé és áldozattá válását. A Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok már meglévő hálózatát tovább akarja fejleszteni, és tevékenységüket alkoholprevenciós és más bűnmegelőzési programokkal egészítené ki.
A Johan Béla Nemzeti Program célja többek között: az alkohol-, drogfogyasztás és az
általuk okozott egészségi és szociális károk visszaszorítása és megelőzése. Ezen belül
megfigyelhető, hogy a magyar program nem elsősorban a problémás ivásra koncentrál, hanem
általában kívánja csökkenteni az egy főre eső fogyasztást. A megvalósítás érdekében
hangsúlyozzák a megelőzés, a civil szervezetek és önsegítés, illetve a kezelőhelyek,
rehabilitációs ellátások fejlesztésének fontosságát. Fejleszteni akarják a monitorozást,
statisztikai adatszolgáltatás és tudományos kutatás korszerű intézményes feltételeinek
megteremtésével, epidemiológiai felmérések rendszeres, évenkénti végzésével.
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International Alcohol Policies: A selected literature review, www. scotland.gov.uk/cru/kd01/red/iapl-07.asp
(2006.03.29.)
47
115/2003. (X. 28.) OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról,
48
Igyunk, hogy bodorodjunk? Népszabadság 2005. július 23.
49
Ennek 2. pontjában foglalt feladatok végrehajtására hozta a Kormány a 1009/2004. (II. 26.) számú határozatot
a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája rövid, közép- és hosszú távú céljainak végrehajtásával
kapcsolatos kormányzati feladatokról.

29

II. Tudatmódosító szerek jogi megítélésének alakulása a múltban
(Történeti áttekintés)
II.1 Nemzetközi kitekintés
A tudatmódosító szerekre vonatkozó jogi szabályok nem csak a büntetőjog köréhez
tartoznak. Ebben a fejezetben elsőként az alkoholkontroll szabályait tekintem át, ahol nem
elsősorban a büntetőjoggal, hanem gazdasági, szociális és egyéb eszközökkel foglalkozom. A
kábítószerekkel

kapcsolatban

kiépített

kontroll

szabályok

kapcsán

a

nemzetközi

egyezményeket célszerű számba venni, ezek alakították, uniformizálták az egyes államok
drogkontroll szabályait. Ezt követően a büntetőjog területére lépek és sorra veszem a
tudatmódosító szerek használatával szemben felállított közvetlen vagy közvetett jogi
korlátokat, amelyek alatt az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért
fennálló büntetőjogi felelősséget, a kényszergyógyítást, a nyilvános részegséget, az ittas
vezetés és a kábítószerrel visszaélés tényállásait értem.

II.1.1 A büntetőjogon kívüli eszközök
III.1.1.1 Az alkoholkontroll szabályai
Ahol az állam nem maga végzi az alkohol elosztását, ott engedélyeket ad másoknak
erre, azzal a feltétellel, hogy betartják az általa meghatározott szabályokat. A megélhetés
elvesztésétől való félelem gyakran erősebb és olcsóbban érvényesíthető visszatartó erő, mint
valamilyen szigorú büntetőjogi fenyegetés, ezért az engedélyezési rendszer (az engedély
visszavonhatósága bizonyos feltételek hiányában) hatékony eszköz lehet az állam kezében.
Az alkoholt árusítók feletti állami ellenőrzés gyakran megelőzte az italt fogyasztók
feletti kontrollt. A középkori Angliában az alkohol eladását először az árat rögzítő
statútumokkal befolyásolták 1330 után, aki megsértette ezt, annak nem lehetett addig újra
kinyitnia, amíg meg nem kapta a király engedélyét. Az 1552-es és 1553-mas törvény a helyi
békebíróra ruházott egyes feladatokat a kocsmák tulajdonosaival szemben. E törvény szerint a
kocsmárosok feleltek azért a magatartásért, amit ők megengedtek a vendégeiknek.
Amerikában is - mint Angliában - a szabályozás helyi szintű volt, és elsősorban a közrendet

30
sértő viselkedés és a semmittevés ellen irányult. Angliában volt két időszak, amikor az
engedélyezést ténylegesen megszüntették, legalábbis a kiskereskedelem egy részére nézve
(1690-1743 és 1830-1869), mindkettő eredménye az volt hogy jelentősen nőtt a problémás
ivás, amit csak nagy nehézségek árán sikerült visszaszorítani.
Az utóbbi időben az alkoholkontroll szabályok részét képezik a közegészség és
közrend megóvására irányuló általános stratégiáknak. Az alkoholkontroll az alkoholtilalom
egy alternatívája, ami gyakran magába foglal állami monopóliumot az alkoholkereskedelem
egy részét illetően, emellett létezik a nem állami monopóliumhoz tartozó vállalatok
engedélyezett működése.
A pszichoaktív szerek feletti állami monopólium ötlete új volt a XIX. században,
amihez mintát a velencei dohánymonopólium szolgáltatott. Az első monopóliumok azonban
elsősorban az állami bevétel növelését célozták. Első alkalommal az alkohol okozta
problémák megelőzésére hivatkozva1864-ben Svédországban (Gothenburgban) vezettek be
városi monopóliumot. A városi vagy megyei alkoholmonopólium ezt követően gyorsan
elterjedt Európa északi részén és a világ angol nyelvet beszélő területein (Afrika déli részén,
Dél- Ausztráliában, USA déli államaiban 1891-től). Ebben az időben alakult ki az állami vagy
nemzeti monopólium is: Svájc 1885-ben állította fel a Szövetségi Alkohol Monopóliumot, az
első amerikai állami monopóliumot 1893-ban hozta létre Dél-Karolinában Ben Tillman. A
brit kormány megszavazta a söripar nemzeti monopóliumát az I. világháború alatt, de állami
monopóliumként csak két kis területen vezették be.
A legalább részleges állami monopólium az északi államokban és az észak-amerikai
megyékben 1910-es 20-as években bevezetett tilalom alternatívájaként jelent meg.50

Az alkoholfogyasztás elleni drasztikus fellépésre legismertebb példa az amerikai
szesztilalom, amit komoly társadalmi törekvések és mozgalmak előztek meg.
A gyarmatosítás idején az alkohol erősen elterjedt, mint egy jótékony hatású árucikk, a
késő XVIII. században pedig, széles körűvé vált az alkoholizmus. A polgárháborút megelőző
tíz évben megjelentek az antialkoholista mozgalmakat tömörítő szerveződések, amelyek
először csökkenteni akarták, később pedig, teljesen kiirtani a szeszes ital fogyasztását. Az
antialkoholista mozgalom egy része volt az általános reformista hatásoknak, amik jelentkeztek
az amerikai politikai és vallási életben a XIX. század első felében.

50

ROOM Robin: Legislative Strategies and the Prevention of Alcohol Problems, Alcohol: The Prevention
Debate, Marcus Grant and Bruce Ritson eds. London: Croom Helm 1983 152-164.p. /www. bks.no
(2006.03.29.)/

31
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az antialkoholizmus Amerikában sokkal
tartozik a különböző kultúrák és vallások összeütközésének, amit a bevándorlók áradata
hozott az USA-ba, akik közül legtöbben katolikusok voltak, és a városokba koncentrálódtak.
Különösen az írek és a németek voltak a „fekete bárányai” az antialkoholista irodalomnak,
később csatlakoztak hozzájuk a mediterrán és szláv bevándorlók. Számukra az alkohol a
mindennapi élet része volt. A vidéki protestáns, középosztálybeli amerikaiak számára viszont
az ivás és részegség marginális jelenség volt. 1874-ben megalapították a Keresztény
Antialkoholista Nők Unióját, amely számos programot dolgozott ki az Amerikába
bevándorlók beolvasztására, ők az amerikai értékek elfogadásának a teljes absztinenciát

tekintették.
1906-ra, amikor a Szalonellenes Liga megkezdte az agitációját a nemzeti
prohibícióért, az alkohol körüli vitának már hosszú története volt, amelynek erejét a
protestáns egyház és annak tagjai adták. A Liga elérte, hogy szülessenek helyi tiltó törvények
és állami intézkedések, ezzel azonban nem elégedett meg, 1913-ra célul tűzte ki a tilalom
alkotmányba foglalását. Tevékenységének gyümölcse 1917 decemberére érett meg, amikor a
Kongresszus mindkét háza megszavazta az alkohol gyártását, eladását, behozatalát, kivitelét
(de a fogyasztását nem) tiltó XVIII. számú alkotmánymódosítást, ami a tagállamok
ratifikációja után 1920. januárjában lépett hatályba. Ezzel szövetségi szintre került az
alkohollal kapcsolatos jogalkotás, 1919-re elfogadták a nemzeti prohibíciós törvényt az
úgynevezett Volstead Act-et,51 amely nyomán új jelenségek tűntek fel. A szeszcsempészet
például rendkívül jövedelmező foglalatosság lett, amely hatalmas kockázatot, komoly üzleti
szerveződést, pénzt, és politikai védelmet követelt. Ehhez politikai korrupcióra volt szükség.
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A szervezett bűnözés fejlődéséhez tehát hozzájárult a prohibíció azzal, hogy üzleti kedvet
adott az ilyen áldozat nélküli bűncselekményekhez.52
Fordulatot a nagy gazdasági világválság jelentett, ez alatt ugyanis egyre több érv szólt
a prohibíció eltörlése mellett, ilyen volt, hogy a legális szeszipar munkahelyeket teremt,
adóbevételt hoz, vagyis a gazdaságra jótékony hatással lesz, és csökkenteni fogja a tilalom
gerjesztette törvénytelenségek számát, nem beszélve arról, hogy társadalmi hatásai is
kívánatosak, amennyiben a rendkívül rossz anyagi helyzetbe került munkás rétegeket le lehet
csillapítani a szeszes italok hozzáférhetőbbé tételével. 1932 novemberében a Szenátus is
megszavazta a XXI. Alkotmánymódosítást – ami visszavonta a tizennyolcadikat, és
visszaadta az államok hatáskörébe az alkohollal kapcsolatos szabályok megalkotását.53
Az Egyesült Államokban, a prohibíció után sem maradt szabályozás nélkül a terület. A
tilalom előtt az alkohollal kapcsolatos kérdéseket a városok, megyék, néha az államok
szabályozták. A prohibícióval a jogalkotás szövetségi hatáskörbe került, a visszavonás után
pedig, az államok dolga lett a szabályozási rendszer kialakítása. A visszavonás utáni
alkoholkontroll-rendszer alapelveit John D. Rockefeller által támogatott jelentés alapján
határozták meg 1933-ban (a jelentés elkészítésében főtanácsadóként részt vett Raymond
Fosdick). A Rockefeller jelentés szerint állami monopóliumba kell, hogy kerüljön az alkohol
kiskereskedelme, erre példának Kanadát, Svédországot, Norvégiát és Finnországot hozták fel.
Azon államok számára, amelyek nem akarták ezt a megoldást Fosdick és Scott egy
alternatívát ajánlott: egy engedélyezési rendszer kiépítését, erre legjobb példa Anglia volt.
Azonban

a

monopólium-elképzelés

mellett

szólt,

hogy

ha

a

profitorientált

magánvállalkozások kezébe kerül az alkoholüzlet, igyekeznek majd fokozni az eladást a
nagyobb jövedelem reményében. 1934-ben egy modell jogszabályt alkottak a Rockefeller
által támogatott tanulmányok, kiadványok felhasználásával.
Néhány állam a jogalkotás során fenntartott olyan lehetőséget, amely alapján megyei
szinten meg lehet tiltani bizonyos italok eladását, ezzel a lehetőséggel gyakran éltek. 1973ban a 3073 megyéből 545 teljesen megtiltotta az égetett szesz eladását.54
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A Rockefeller-féle állami monopóliumot 19 tagállamban vezették be, a többiben
pedig, engedélyezési rendszert, amelyet az Alkoholkontroll kódex55 (Alcoholic Beverage
Control code, röviden ABC code) írt le. Állami monopólium volt továbbá valamennyi kanadai
tartományban, Finnországban, Norvégiában, Svédországban.56
Az ABC törvénykezés egy a számos jogi rendelkezésből, ami állandósította azt a
koncepciót, hogy a szeszes ital kivételes árucikk, ami veszélyesebb a többinél, ezért követel
speciális jogi ellenőrzést. Ennek megfelelően korlátozták az alkohol eladásának helyét, idejét,
speciális adókat vetettek ki rá és szabályok születtek az ittas járművezetés ellen. Jellemző az
alkoholfogyasztásra meghatározott minimum életkor csökkenése. Néhány államban tiltják az
alkohol eladását 21 év alattiaknak, máshol ez a határ 18 év lett. Bár a visszavonás utáni
periódusban a hangsúly az alkoholisták kezelésére helyeződött át, az 1970-es évekre a
figyelem ismét tovább fordult, ezúttal a megelőzés felé, ehhez alkalmazták az adóztatást és az
eladás korlátozását.57
Az 1945 utáni 30 évben általánosan tapasztalható az alkoholkontroll eróziója, bár
kisebb szigorítások történtek, például a minimum életkor növelése az USA-ban, Kanadában; a
nyitvatartási

idő
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a

követelménynek a megjelenése Írországban és Svájcban, hogy az alkoholt fizikailag
elszeparáltan

helyezzék

el

az
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Összességében

azonban

az

alkohol

hozzáférhetősége nőtt a fejlett ipari országokban. 58
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II.1.1.2 A drogkontroll szabályai
II.1.1.2.1. Egyezmények a II. világháború előtt
Mielőtt sor került volna a kábítószer elleni nemzetközi összefogásra többnyire
jellemző volt a nagyon eltérő állami érdekek egymásnak feszülése. Jó példa erre a sokat
emlegetett két ópiumháború. Sok gyarmati függésbe került államot felhasználtak az európai
hatalmak a „kábítószer-üzletben”, de az is előfordult, hogy a virágzó állami monopóliumot a
belőle származó jelentős költségvetési bevétel tette nélkülözhetetlenné. Gyakran végletes
megoldásokat alkalmaztak: vagy a drákói szigorral (nem ritkán halálbüntetéssel) fenyegető
prohibíciót vagy a teljes liberalizációt. Általánosan jellemző, hogy egyik megoldás sem volt
célra vezető, ez utóbbi következtében katasztrofális méreteket öltött a fogyasztás. Csak akkor
értek el sikereket, ha hosszú távú programokat dolgoztak ki, mint India.
Az Indiai Unió függetlenné válása után (1947) azonnal megkezdte az ópiumélvezet
felszámolását, egy tíz éves program keretében évente 10%-kal kívánta csökkenteni az
ópiumfogyasztást. 1956-ban pedig - utolsó fázisként - az egyes indiai államokban egymás
után vezették be az ópiumhasználók nyilvántartását, irányelveket dolgoztak ki arra, hogy
hogyan állapítsák meg a helyi orvosi bizottságok a toxikománok havi ópiumadagját, és
hogyan redukálják fokozatosan ezeket az adagokat. A program összességében sikeresnek
mondható, amit az is jelez, hogy ellentétben az egyik napról a másikra bevezetett ópiumprohibíciókkal, nem vezetett a heroinabúzus elterjedéséhez (mint Iránban és Hongkongban).59
Ugyanakkor utalni kell arra, hogy egyes kábítószerek (főleg az ópium) sok helyen
gyógyszerként szolgált, ami miatt nem lehetett teljesen kiiktatni a termelésüket, szállításukat,
de hogy illegális csatornákba ne juthasson belőlük, nemzetközi összefogás kezdődött az
ellenőrzésükre. Ennek első állomása az 1909-ben megtartott shanghai konferencia volt, ahol
kilenc ajánlást fogadtak el, amelyek felszólították az államokat – a Kínában koncessziós
területekkel rendelkezőket - hogy az ópium kereskedelmét és fogyasztását a kínai
törvényeknek megfelelően szabályozzák. A többi ajánlás az ópiumszívás fokozatos
felszámolására, a morfin használatának gyógyászati célokra való korlátozására, valamint a
morfin és más ópiumszármazékok nemzeti ellenőrzésére vonatkoztak.60 Hivatalosan ez jelzi a
kábítószer elleni nemzetközi szintű küzdelem kezdetét, és meghatározta a későbbi irányát is.
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A következő lépést a Hágai Nemzetközi Ópiumkonferencia jelentette, amelyen 12
állam képviselői vettek részt. A konferencián elkészítették és elfogadták az első kábítószer
egyezményt (Hágai Nemzetközi Ópiumegyezmény61, aláírták: 1912. január 23.). A hágai
egyezmény definiálja először a kábítószerek azon típusait, amelyeket ellenőrzés alá kívánnak
vonni. Ezek voltak a nyers ópium, a kikészített ópium, a kokain, morfium. Az aláíró felek
elkötelezték magukat, hogy mind hazai, mind nemzetközi szinten részt vesznek a
küzdelemben, adoptálják a nemzeti jogukba a termelés és elosztás kontrollját. A kábítószerek
importját és exportját csak engedéllyel rendelkező személyeknek engedik meg, lépéseket
tesznek a hazai termelés, kereskedelem és ópiumszívás megszüntetésére, tilalmat vezetnek be
az importra és exportra, a kábítószerek használatát csak orvosi célra engedélyezik,
megalkotják az orvosi célú kábítószer-előállítás jogi hátterét. A morfium és származékainak
előállítására vonatkozó szabályozással kapcsolatos rendelkezések fontos lépést jelentettek. A
konvenció proklamálta a népek közötti együttműködés szükségességét a kábítószerek
használata fölötti kontroll kialakítása tekintetében. Fontos eredmény volt, hogy az aláírók
kötelesek voltak kicserélni a jogszabályaikat és kábítószerrel kapcsolatos statisztikáikat
Hollandián keresztül. A 20. cikk már egy esetleges büntetőjogi szankció lehetőségét is előre
vetíti: „A Szerződő Hatalmak, amennyiben ez a kérdés érvényben lévő törvényekkel vagy
rendeletekkel szabályozva nem volna, megfontolás tárgyává teszik, olyan törvények vagy
rendeletek kibocsátását, amelyek alapján a nyersópium, a kikészített ópium, a morfium, a
kokain és különféle sóik igazolatlan birtoklása büntetést von maga után.”62
Az I. világháború után az ópiumkérdés - ami a Nemzetek Szövetsége hatáskörébe
került - ismét fontos kérdéssé vált a Versailles-i Szerződés megkötése után. Az indiai
kormány kitartott a hágai konvenció szó szerinti betartása mellett, és egyetértett az olyan
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országokba irányuló export tilalommal, amelyeknek a joga tiltja a kábítószer bevitelét, de nem
volt hajlandó csökkenteni a kivitelét azon országok felé, amelyek nem tiltják a kábítószert. Ez
azt jelentette, hogy az ópium elkerülhetetlenül beszivároghatott az azt tiltó országokba
illegális csatornákon keresztül onnan, ahol azt nem tiltották, ez az 1912. évi egyezmény
kudarcát jelenti. A nemzetközi közvélemény nem tartotta szükségesnek vagy kívánatosnak
India vagy a keleti gyarmatok gazdaságának szétzúzását, de egy esetleges abolíció alapelveit
el kellett fogadtatni velük, és az állami bevételeket növekvő mértékben mással kellett
helyettesíteni. 63
A Nemzetek Szövetsége 1925-ben konferenciát szervezett Genfbe, ahol két
konvenciót alkottak, az egyiket 1925. február 11-én írták alá, ez a kikészített ópiummal volt
kapcsolatos, a másik az ún. második Nemzetközi Ópiumegyezmény (1925. február 19-én írták
alá). A nemzetközi aktusok megerősítették azt az alapelvet, hogy a nemzetközi jog köteles
szervezni és végrehajtani a kábítószerek feletti ellenőrzést. A Versailles-i Békeszerződés és a
Nemzetek Szövetségének létrehozása után ez volt az első konferencia, ami foglalkozott a
kábítószer-kérdéssel. A hivatalos program célul tűzte ki az 1912-es egyezmény
továbbfejlesztését. Egyes források szerint a konferencia valójában a gyarmati hatalmak
lappangó érdekeit juttatta kifejezésre. A résztvevők két táborba csoportosultak, amelyek eltérő
filozófiát vallottak. Egyik oldalon álltak a realisták, akik az ópium elosztásának szabályozását
akarták, ezzel szemben az idealisták a teljes tilalom mellett álltak ki (USA). A február 11-i
egyezmény lehetővé tette, egy olyan előállítási és elosztási rendszer létrehozását, amelyet a
kormányok ellenőrizhettek bizonyos intézkedésekkel, mint például a kiskorúaknak történő
eladás tilalmával, az ópiumszívó helyek számának korlátozásával, a termelés csökkentésével.
Az Ópiumegyezmény - amit 1925. február 19-én írtak alá64, és ami 1928. szeptemberében
lépett hatályba - rögzítette, hogy kábítószert csak az állam legális céljaira lehet előállítani, és
meghatározta, hogy melyek ezek a legális célok. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy nem
volt lehetséges csökkenteni a kábítószer-fogyasztást és csempészetet, hacsaknem az ilyen
kábítószerek előállítását jelentősen lecsökkentik, és az 1912-es Hágai Egyezmény által
bevezetett szabályokhoz képest szigorúbb kontrollt alakítanak ki a drogok nemzetközi
kereskedelmére. A Nemzetközi Ópiumkonvenció a címe ellenére túlmegy az ópium
ellenőrzésre vonatkozó korlátozás keretein és a három természetes drogra – az ópiumra,
63
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York Times July 3, 1921.,wwwdruglibrary.org/schaffer/history/e1920/opium_evil_up_to_league_.html
(2006.03.29.)
64
Magyarországon az 1930. évi XXXVII. tc. cikkelyezte be.
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kokainra, indiai kenderre, és azok fő származékaira vonatkozik. Először fogalmaznak meg
kötelezettséget a felekre nézve: becsléseket kell adni a kábítószer szükségletekre
vonatkozóan, és jelenteni kell minden előállítást, importot és exportot a megfelelő
hatóságoknak. Az általános kontrollt az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása felett –
amely rendelkezések az ópiumkereskedelemre vonatkoztak – a Nemzetek Szövetségére
bízták, ez az Egyezmény hozza létre az Állandó Központi Bizottságot, ami kezeli a
termeléssel, importtal, exporttal, lefoglalással kapcsolatos statisztikákat. Alapvető fontosságú
volt az, hogy több olyan nyersanyagot sorol fel, amelyből kábítószert lehet előállítani
(kokalevél, nyers kokain, kannabisz). Továbbá az egyezmény alkalmazandó olyan anyagokra
is, amelyek az arra feljogosított szervek vizsgálata alapján szintén alkalmasak az
egyezményben felsorolt anyagokhoz hasonló káros hatás kiváltására. Az Egyezményt aláíró
országok egyetértettek abban, hogy ki kell bocsátaniuk jogszabályokat, amelyek biztosítják a
kontrollt a drog előállítása, elosztása, a nyers ópium exportja felett. Az 1925. február 11-én
aláírt egyezménynek egy rendelkezése kikötötte az ópiumszívás fölötti állami kontrollal
kapcsolatos vizsgálatot a Távol-Keleten. Ezt a vizsgálatot ténylegesen le is folytatta egy a
Nemzetek Szövetsége által felállított speciális bizottság 1928-ban, amelynek eredményeként
1931. november 27-én aláírták a Bangkoki Egyezményt, ami megtiltotta az ópiumszívást. Az
egyezmény 1937. áprilisában lépett hatályba, ami 1925. február 11-i Genfi Egyezményhez
hozzáadott néhány új rendelkezést. Az új rendelkezések az ópium kiskereskedelmét csak
állami intézmények számára engedélyezték, bűncselekménnyé nyilvánították, ha 21 év alatti
látogatta az ópiumbarlangot, jogilag szabályozták a kikészített ópium készpénzért történő
eladásának szabályait, ajánlanak egy rendszert az ópiumszívók regisztrálására, a regisztrált
személyek

számára

történő

meghatározott

kábítószer-mennyiség

adagolásának

megszervezésére stb. 1931-es Bangkoki Konvenció csak azokra a hatalmakra vonatkozott,
amelyeknek a Távol-Keleten voltak területeik.
A nemzetközi kontrollrendszer újabb eleme a kábítószerek gyártásának korlátozása és
forgalomba hozatalának szabályozása tárgyában Genfben 1931. július 13-án kelt egyezmény,
amely változásokat léptetett életbe a korábbi két egyezményhez képest. Az alábbi
újdonságokat tartalmazza: egységes fogalom-meghatározásokat a kábítószerek feletti
ellenőrzés kapcsán, mint gyártás, átalakítás, tartalékraktárak. Először alkották meg a
kábítószert is tartalmazó gyógyszerek listáját, amelyek előállítása, használata, exportja,
importja szintén ellenőrzés alá került.
A következő fontos dokumentum az 1936. június 26-án Genfben aláírt egyezmény,
ami megnyitotta a jogi együttműködés lehetőségét a kábítószerrel visszaélés tekintetében
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(kereskedők kiadása, minden aláíró országban speciális rendőri erők felállítása). Az
üldözendő bűncselekmények sora körvonalazódott és szélesedett. A szerződő felek ígéretet
tettek arra, hogy büntetőjogilag üldözni fogják azokat, akik részt vesznek illegális
előállításban, raktározásban, szállításban, exportban, eladásban, vásárlásban vagy illegális
kereskedelemben való részvétel céljából történő bűnszervezet létrehozásában. A Konvenció a
kölcsönös jogi segítség körét kiterjeszti a szükséges információk cseréjére - amik a bűnözők
azonosításához és elfogásához szükségesek -, illetve a külföldi államnak történő kiadatásra.

II.1.1.2.2. A második világháború utáni egyezmények
A II. világháború ezeket a problémákat átmenetileg háttérbe szorította, de utána ismét
születtek újabb nemzetközi dokumentumok, amelyek közül a jelentősebbek a következők: A
Lake Success-ben aláírt jegyzőkönyv (1946. december 11.), amelynek lényege, hogy a
Nemzetek Szövetségéről áthelyezte a drogkontroll funkcióját az Egyesült Nemzetek
Szervezetére (ENSZ), az Egészségügyi Világszervezetre (WHO) vagy annak ideiglenes
bizottságára, valamint a Nemzetek Szövetsége Általános Titkárságának kötelezettségeit
átruházta az ENSZ Általános Titkárságára. A Jegyzőkönyv volt az első ENSZ dokumentum,
jellemzője, hogy a rendszerben lényeges változást nem eredményezett csupán az
elnevezésekben.
A Párizsban 1948. november 19-én aláírt jegyzőkönyv azon gyógyszerek feletti
nemzetközi ellenőrzés bevezetésével foglalkozik, amelyeket nem vettek fel az 1931-es
Konvenció listájára, vagyis, amelyeknek az elosztását és előállítását eddig nem korlátozták.
Ezen jegyzőkönyv aláírói vállalták, hogy tájékoztatni fogják az ENSZ-t azokról az
anyagokról, amelyek visszaélésre adhatnak lehetőséget, és kiterjesztik a kontrollt a szintetikus
kábítószerekre is, amelyek még nem szerepelnek a korábbi egyezmények listáin. 65
1953.

június

23-i

New

York-i

jegyzőkönyv

kiterjeszti

a

nemzetközi

kontrollintézkedéseket az ópiummák művelésére, annak érdekében, hogy a kínálat forrásait
elzárja.
A nemzetközi szinten folytatott megbeszélések, és a meghozott döntések az egyes
államok nemzeti jogalkotását közelebb hozták egymáshoz, segítve ezzel a drogellenes
mozgalmak prioritásainak egységes megfogalmazását. Azonban a létező sokféle egyezmény,
és a különböző nemzetközi testületek veszélyeztették az ellenőrzés hatékony működését. A
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korábbi egyezmények elmaradtak a való élettől. Mindennek következtében megszülettek az
ENSZ egyezmények, ezek alkotják a legfontosabb rendszert, amelynek feladata a nemzetközi
együttműködés, és a kábítószerek feletti ellenőrzés. Ezek a következők: New Yorkban, 1961.
március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény, a pszichotróp anyagokról szóló,
Bécsben 1971. február 21. napján aláírt egyezmény, a kábítószerek és pszichotrop anyagok
tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény.
Az USA által kívánt általános, és teljes tilalom csak az 1961-es egyezménnyel valósult
meg, amikor különböző szabályozott szervezetek feladata lett a konvenció betartásának
ellenőrzése. Ez az egyezmény szigorú ellenőrzést vezet be azokra a kábítószer-típusokra,
amelyeket hagyományosan az ún. fejlődő országokban fogyasztottak (ezek az ópium, kokain,
kannabisz). Az USA szerint az egyezmény túl engedékeny volt, és ragaszkodott a termelés
ellenőrzés alá vonásához. Ez a nyomás vezetett végül az 1972-es Genfi Jegyzőkönyvhöz, ami
fokozta a nemzetközi ellenőrzés szigorát. Az Egységes Egyezmény főbb szabályozási
területei:
-definiálja azokat a cselekedeteket, és magatartásokat, amiket kriminalizálni kell,
-a tiltott anyagok listáját felállítja,
- maghatározza az aláíró országok jogait és kötelezettségeit,
- felsorolja a megelőzés eszközeit,
- meghatározza az előállítható kábítószer-mennyiségek maximumát,
- kötelezi a részes államokat a kábítószer kiirtásával kapcsolatos eszközök átvételére,
- a világ kábítószer-fogyasztásának csökkentését hirdeti meg programjaként.
Az Egységes Kábítószer Egyezmény után tíz évvel fogadták el a pszichotróp
anyagokról szóló, Bécsben aláírt egyezményt, ez hasonlít is és különbözik is az 1961-eshez
képest. Eltérően az Egységes Egyezménytől - ami elsősorban az ópiummákra, a kokainra, a
kannabiszra és azok származékaira vonatkozik - a későbbi egyezmény több mint 65 egyéb
ipari vagy mesterséges eredetű szerre tartalmaz előírásokat, amelyeket négy táblázatba foglal.
Az a tény, hogy ezeket az anyagokat elsősorban nyugaton állítják elő, megmagyarázza azt,
hogy miért más ezek kontrollja, mint a keleti eredetű és az 1961-es Konvenció alá tartozó
anyagoknak. Az előállító országok Európával, és az USA-val az élen kísérletet tettek arra,
hogy csak korlátozásokat vezessenek be, pontosan úgy, ahogy a fejlődő országok tették az
1961-es Egyezménynél. Végül ez a szempont győzött, és ez vezetett el egy sokkal kevésbé
szigorú dokumentum elfogadásához. Ebben az egyezményben az illegális kereskedelem
adminisztratív jellegű korlátozásán túl vannak rendelkezések az illegális kereskedelem
elfojtására, és a pszichotróp anyagok fogyasztása elleni harcra nézve is. A rendelkezések
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kevésbé szigorúak a súlyos megítélésű bűncselekményekre alkalmazandó büntetések, és a
nemzetközi együttműködés tekintetében is. A visszaélésre a klasszikus preventív
intézkedéseket alkalmazzák, úgymint: kezelés, képzés, utógondozás, és szociális rehabilitáció.
Az

1972-es

Genfi

Jegyzőkönyvvel

a

hatóságoknak

lehetősége

nyílt

információgyűjtésre az érintett országok termésére vonatkozóan a kormányoktól eltérő más
forrásokból is, lehetőséget kapott a hatáskörrel bíró szerv a becslések korrigálására, embargó
elrendelésére a kábítószerimport tekintetében. Az államok, amelyek ratifikálták a
Jegyzőkönyvet – ami 1975-ben lépett hatályba – egyetértettek abban, hogy csak kismértékű
változásra van szükség, ez megfelelt az USA elvárásainak is. A rendelkezésekből
nyilvánvalóvá válik, hogy az alapelv a szervezet, és az államok közötti együttműködés. Bár ez
a Jegyzőkönyv jelentős többletet tartalmaz, lehetővé válik büntetőeljáráson kívüli kezelés
alkalmazása azokra, akik elsősorban kábítószer-fogyasztók.
Az 1988-as kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni
Egyezmény az utolsó nemzetközi egyezmény, ami kiegészíteni, és - az illegális kereskedelem
terén - szigorítani akarta a korábbi kettőt. Az aláíró országok elkötelezték magukat az illegális
kereskedelem felszámolása mellett, céljuk különösen a kábítószer-kereskedők nemzetközi
szervezeteinek gáncsolása a kereskedelemből eredő profit elvonásával, a pénzmosás
bűncselekményének megalkotásával, elsősorban nagyobb nemzetközi együttműködés révén.
Az

Egyezménynek

célja

a

kábítószerek,

és

hallucinogének

fogyasztása okainak

kiküszöbölése, és a keresletcsökkentés. Végül végre kíván hajtani intézkedéseket bizonyos
anyagok ellenőrzésére, amelyek korábban nem tartoztak az egyezmények alá, beleértve a
prekurzorokat, illetve olyan kémiai anyagokat és oldószereket, amelyek előállításához
használnak bizonyos kábítószereket vagy pszichotróp anyagokat.
Az ENSZ Közgyűlés 1998. június 8-10-ig megtartott rendkívüli ülésén – amit a
Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Igazgatóság szervezett – a cél egy új, a következő tíz évre
szóló kábítószer-ellenes stratégia bemutatása volt. Bár ezt követően nem született újabb
egyezmény, de a meglévők egyes rendelkezéseinek erősebb karaktert adott a stratégiai terv,
beleértve a pénzmosásra, az illegális termesztés felszámolására és a kereslet csökkentésére,
valamint a nemzetközi kereskedelem korlátozására irányuló nemzetközi igazságügyi
együttműködésre vonatkozó szabályokat. Ezek alapján úgy tűnik, hogy az ENSZ nemcsak a
kontinuitást választotta, de a beavatkozási szemlélet szigorítását is, dacára annak – vagy talán
éppen azért –hogy a prohibícióval együtt járó mellékhatások nagyon megnőttek.66
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II.1.2 Büntetőjogi eszközök
II.1.2.1. A tudatmódosító szerek és a büntetőjog általános része
II. 1.2.1.1 Ittas állapotban elkövetett bűncselekményekért fennálló büntetőjogi
felelősség
Az alkohol többféle módon játszhat szerepet a büntetőjogban. Felmerül, hogy a
különböző ittas állapotokban elkövetett bűncselekmények esetén megvolt-e az elkövető
beszámítási képessége, ami a bűnösség, továbbá a bűncselekmény megállapíthatóságának
feltétele.
A bűncselekmény elkövetésekor fennálló, alkoholtól befolyásolt állapot értékelése
esetén különböző tényezőket vesznek figyelembe az egyes országok joggyakorlatában:
- önhibából eredő az ittasság, vagy vétlen,
- józan állapotban beszámítható volt-e az elkövető vagy sem,
- leittasodás előtt előre látta-e vagy előre láthatta-e, hogy bűncselekményt fog elkövetni,
illetve milyen típusú és intenzitású bűncselekmény elkövetésére számíthatott,
- azért ittasodott-e le, hogy azután bűncselekményt kövessen el,
- alkalmilag lerészegedett személyről van-e szó vagy szokásos ivóról,
- a bűncselekmény elkövetésének szándéka a leittasodás előtt vagy után keletkezett,
- patológiás részegség először fordult elő az elkövetővel, vagy többször, ez utóbbi esetben
felmerül, hogy másodjára már nem lehet az elkövető javára értékelni a beszámítási képesség
hiányát vagy csökkent voltát.

II.1.2.1.1.1. Az újkort megelőzően kialakult megoldások
Halász Sándor és Székely János 1960-ban megjelent tanulmányukban kimerítően
áttekintik - Fritz Böckel 1908-as munkáját felhasználva - az egyes országok újkor előtti és az
utáni gyakorlatát, ami eltérő nemcsak abból a szempontból, hogy a fenti szempontok közül
mit vesznek figyelembe, hanem abban is, hogy ezeket hogyan értékelik.
Az alkoholtól befolyásolt állapotban történő elkövetést:

42
- Enyhítő körülményként értékelik (pl.: római jogban a Digesták egyes rendelkezései,
Antonius Matthaeus holland jogtudós már különbséget tesz: enyhébben büntetni csak az
alkalmilag lerészegedett személyt kell, szokásos ivónál a rendes büntetés alkalmazandó).
- Az ittasság a szándékos elkövetés megállapítását kizárja, de a gondatlanét nem, ez utóbbiért
kell büntetést kiszabni. (XVI. századi olasz jogtudós Julius Clarus szerint).
- Súlyosító körülményként kell értékelni (Aristoteles és Quintilianus szerint ittasan elkövetett
bűncselekmény esetében kétszeres büntetés alkalmazására van szükség, egyiket a bűntettért,
másikat az ittasságért kapja az elkövető).

II.1.2.1.1.2. Az újkorban kialakított szabályok
Az újkorban már különbséget tesznek a vétkes és nem vétkes (önhibán kívüli)
lerészegedés között (utóbbi alatt a leitatás esetét értik), továbbá az egyes esetek között a
részegség foka szerint is különbséget kívánnak tenni, eszerint a teljes részegség a beszámítást
kizárja. Az alábbi megoldások léteztek:
- Az ittasság nem mentesítő körülmény.
- Az ittasságot nem rekesztik ki a beszámítást kizáró elmezavar esetei közül, de mint kihágást
büntetik, ha ebben az állapotban bűntettet követnek el, mely a tettesnek az ittasság miatt nem
számítható be (osztrák).
- A beszámítás kizárása, csökkentése érvényesül azzal szemben is, akinél a beszámíthatóságot
ittasság csökkentette vagy zárta ki, de ha a leittasodás a tettesnek felróhatóan keletkezett,
akkor büntetést alkalmaznak vele szemben. A büntetés magasabb, ha az ittasság szokásszerű
(olasz).
- A részegség enyhítő körülmény, ha nem volt teljes és nem volt a tettes által előre látható
(közömbös, hogy megelőzte-e vagy követte-e a bűntett elkövetésének szándékát); ha nem volt
teljes és - nem a bűncselekmény elkövetése céljából – a bűntette elkövetése előtt, a tettesnek
felróható módon keletkezett; vagy teljes volt és a tettesnek felróhatóan keletkezett a
bűnelkövetés elhatározása után, de bűnös szándék nélkül (portugál). Enyhítő körülmény lehet
akkor is, ha nem szokásszerű, és a bűnelkövetés elhatározása után keletkezett (spanyol).
- Van ahol a felróható ittasság állapotában elkövetett cselekményt gondatlan elkövetési
formaként sújtják büntetéssel.

Az 1960-as éveket tekintve a különböző szabályozási módok 3 csoportba oszthatók:
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- A beszámíthatatlanság vagy korlátozott beszámítást eredményező pszichikai állapot eredete
közömbös, nincs jelentősége annak, hogy részegség vagy más okozta-e, vagyis ez az ittasság
vonatkozásában nem diszkriminál.
- Teljes diszkrimináció: nem eredményez büntetlenséget vagy enyhébb büntetést, ha a
megzavart elmeállapot részegségből ered.
- Számolnak az ittassággal, de nem diszkriminálnak, hanem sajátosan értékelik ezt az
állapotot a) ahol a törvényi tényállás szándékos elkövetésről beszél, ott mellőzik a szándék
megállapítását, és felelősségre vonásra csak a gondatlan cselekmény címén kerül sor b) a
tettest a részeg állapotban elkövetett bűncselekményért nem büntetik meg, de a
lerészegedésért igen c) sui generis bűntettért büntetik meg a tettest.
Különbséget tesznek az egyes országok aszerint, hogy az ittasság teljes mértékben
kizárja a beszámítási képességet vagy korlátozza azt. Ha teljesen kizárja a beszámítási
képességet, akkor az alábbi megoldások léteznek:
- Ha a beszámítási képesség hiányzik, akkor nem lehet büntetni.
- Ha a vétkes leittasodás vezetett a teljesen beszámíthatatlan állapothoz, és a tettes tudta, hogy
ilyen állapotban társadalomra veszélyes, akkor úgy járnak el vele szemben, mintha
beszámítási képessége ép lett volna.
-Van

ahol

nem

mentesít

a

vétkes

(szándékos,

gondatlan)

leittasodás

miatti

beszámíthatatlanság a büntetés alól.
- Ha az ittassága miatt hiányzik a beszámítási képessége akkor büntetni kell.
Nem teljes ittasság esetén, vagyis ha az ittasság csak korlátozza a beszámítási
képességet:
- A legtöbb Btk. a korlátozottan beszámítható személyek között nem alkalmaz az alkoholt
fogyasztók rovására diszkriminációt, illetőleg az öntudatzavart, mint enyhítő körülményt
akkor sem hagyja figyelmen kívül, ha alkoholos eredetű.
- Diszkrimináció azoknál érvényesül, akik vétkesen ittasodtak le.
Azon országok egy részében, ahol a büntetőkódex nem diszkriminálja az ittasság miatt
teljesen beszámíthatatlan elkövetőket - vagyis ahol nem állapítanak meg bűnösséget, és nem
büntetnek az alap bűncselekmény miatt - ott alkalmazzák az ún. ittas bűntett sui generis
tényállását. Lényegében arról van szó, hogy ezek az országok nem tartják elegendőnek a
lerészegedés pönalizálását. Ha a vádlott azzal védekezik, hogy beszámíthatatlan volt ittassága
miatt, és nem állapítják meg a beszámíthatatlanságát, akkor a ténylegesen megvalósított
cselekmény szankciója szerint büntetik, ha megállapítják a beszámítási képesség hiányát,
akkor az ittas bűntett következményeivel felel.
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Végül meg kell említeni azt a megoldást, amikor önmagában a bűnös lerészegedést
büntetik, ez megtalálható egyes ittas bűntettet ismerő kódexekben is, mint a görögben és
csehszlovákban.
A bűnös részegséget büntető törvénykönyvek háromféle megoldást alkalmaznak:
- A törvényi tényállás megelégszik a nyilvános részegség objektív tényével (francia, olasz).
- Konkrét veszély okozását is megkívánja (csehszlovák, dán, szovjet).
- Ahhoz fűzi a büntetendőséget, hogy a részeg a rendet zavarja (botrányt okoz) (chilei, finn). 67

Az Egyesült Államok jogában gyakran változott az ittasan elkövetett cselekmények
megítélése az elmúlt két században, reagálva a bekövetkező kulturális változásokra. Ittasan
bűncselekményt elkövetők büntetőjogi felelősségének szűkítése, majd kiterjesztése az egyén
és a társadalom viszonyának változásával együtt történt. A common law az ittas és józan
elkövetőket egyformán büntette68. Ez a megközelítés a kár-orientált jogi felfogásból ered, ami
a negatív eredmény bekövetkeztében a bűnösség elegendő bizonyítékát látta. Ezzel
ellentétben a mai tett-orientált megközelítés elsőként az elkövető mentális állapotára van
tekintettel. Ha nincs mens rea, nincs értelme vizsgálni a kár bekövetkezését, mivel a
bűncselekmény egy fogalmi eleme hiányzik, vagyis nem valósulhatott meg bűncselekmény.
Ebből fejlődött ki az a megoldás, hogy ha az elkövetőben nem jöhetett létre bűnös szándék az
ittasság miatt, akkor hiányzik a bűncselekményhez szükséges mentális tényező.
Az igazságosságról alkotott elképzelés is alapvetően megváltozott. A XIX. században
főleg a klasszikus kriminológiai iskola uralkodott, ami arra alapozott, hogy a társadalmi
szerződés révén az emberek átengedték a szabadságuk egy részét az államnak cserébe a
bűncselekményekkel szembeni védelemért. A felvilágosodás hatására a klasszikus iskola
feltételezte, hogy az emberek racionális lények, akik szabad akaratukból cselekednek. A
büntetőjog tudományának álláspontja szerint az emberek választhatnak jó és rossz között. A
bűncselekmények elleni fellépés egyrészt a deviáns viselkedés megbüntetésére másrészt az
elrettentésre szolgált.
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A XIX. század végén újabb irányzat váltotta fel a klasszikus iskolát, ami szerint a
bűnözői magatartást biológiai, környezeti tényezők határozzák meg, vagyis nincs szabad
akarat. Szerintük a bűnözés általában, az ittasság pedig, különösen nem morális sokkal inkább
orvosi kérdés. 1956-ban az Amerikai Orvosi Társaság (American Medical Association)
először nyilvánította ki, hogy az alkoholizmus betegség. Ennek hatására kialakult az az
elképzelés, hogy az elmebetegekhez hasonlóan, az alkoholista nem követ el bűnt, amikor
iszik. Két szövetségi kerületi bíróság ennek megfelelően az alkoholistával, aki akaratlanul
ittasodott le majd ittasan jelent meg nyilvános helyen, olyan módon bánt, mintha elmebeteg
vagy gyerek lenne.
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága változtatott ezen a megközelítésen a
Powell v Texas ügyben, melyben úgy találta, hogy a nyolcadik módosítás nem akadályozza az
államokat abban, hogy a nyilvános részegséget büntessék. Ebben az ügyben elismerte a
bíróság, hogy létezik ellenállhatatlan kényszer az ivásra, de hangsúlyozta, hogy ilyen
kényszerre csak nyilvános részegség vádja esetén lehet védekezésképpen hivatkozni, de nem
lehet súlyosabb megítélésű bűncselekmények esetén, például ittas vezetésnél, lopásnál,
rablásnál stb. Marshall bíró ezt a megkülönbözetést erőltetettnek és illogikusnak találta.
Azok, akik hittek abban, hogy a büntetendő magatartás nem szabadon választott, de
biológiailag determinált, természetesen a büntetés kérdésében is eltértek a klasszikus
iskolától. A rehabilitációt fontosabbnak tartották mint az elrettentést. A büntetés nem a
bűncselekményre, hanem a bűnösre irányul.
Az ítélkezési gyakorlat változása folytán a figyelem a szubjektív szándékra irányult az
objektív kárról. Hiszen léteznek közösségi érdekek, amelyek megkövetelik az egyéntől, hogy
kerülje el, hogy potenciálisan veszélyes állapotba hozza magát. A Terry v. State ügyben a
szubjektív nézőpont érvényesült, melynek lényege, hogy inkább azáltal következzen be
igazságtalanság, hogy az elkövetőt nem szándékos cselekmény miatt büntetik meg, mint
azáltal, hogy az áldozat vagy a közösség, kénytelen elszenvedni a bűncselekményt büntetés
vagy elrettentés nélkül.
Az urbanizáció, a technika fejlődése, a nagyobb mozgékonyság következtében
megváltozott az egyén és a közösség viszonya. A modern városokban meggyengültek a
tradicionális családi, szomszédi, vallási kötelékek. Az államok közötti migráció tovább
lazította a kötődéseket. Az egyén sokkal inkább saját érdekeit kezdte szem előtt tartani, mint a
nagyszülei, akik még ismerték a lojalitást. Az egyén autonómiájának prioritása a közösségi
jóléttel szemben speciális hatással volt az ittasság megítélésére. Az alkoholra, mint a rossz
megtestesítőjére tekintettek eddig, de most a közösségi és vallási normák gyengülésével, az
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egyén autonómiájának felértékelődésével az egyén dolga lett, hogy iszik-e, illetve mennyit.
Mint más magatartások is, amikről korábban azt hitték, hogy szociális beavatkozást
igényelnek - az ivás is mindenkinek a saját választása lett.
Az államok a XX. század végén elkezdték az ittas elkövetők felelősségének
kiterjesztését. Ismét elsősorban a cselekményt kívánták büntetni. Az ittas gyilkosban inkább a
gyilkost látták, mint az ittas személyt. A részegség társadalmi megítélése is változott az elmúlt
két évtizedben. Az USA Legfelsőbb Bírósága szerint az alkoholista nem tehetetlen, amikor az
alkoholfogyasztásának szabályozásáról van szó. Ugyanekkor a közösségek felismerték, hogy
katasztrofális következményei vannak a korlátozás nélküli alkoholfogyasztásnak. Az ittasság
sokat veszített a „mentesítő” hatásából, amikor a társadalom ráébredt, hogy ez az önkéntesen
létrehozott állapot veszélyes.
A legutóbbi változások abba az irányba mutatnak, hogy az ittas elkövetők büntetőjogi
felelősségének fokozása jegyében a legtöbb államban az ittasság részleges mentesítésre ad
lehetőséget.

Megszületett egy kompromisszumos megoldás, ami egyes bűncselekmények

kapcsán az ittasságot a felelősség alóli mentesüléshez elegendőnek tartotta, de más esetekben
nem. A két fő módszer ennek elérésére a „speciális szándék” és a modell büntető
törvénykönyv (Model Penal Code) szabálya. A speciális szándékkal elkövethető
cselekmények esetén lehet hivatkozni az ittasságra, de általános szándékkel elkövethető
bűncselekmény esetén nem. Mi minősül speciális és mi általános szándékkal elkövethető
bűncselekménynek?69
A People v. Hood ügyben (1969) a kaliforniai Legfelsőbb Bíróságnak el kellett
döntenie, hogy a veszélyes fenyegetés (assault) speciális vagy általános szándékkal követhetőe el. A bíróság logikailag nem tudott dönteni a kettő között, de nem akarta elfogadni a
felmentést ezzel az ittas emberek által igen gyakran elkövetett bűncselekménnyel
kapcsolatban. Ezért a bíróság azt mondta, hogy a veszélyes fenyegetés általános szándékkal
elkövetett bűncselekmény. 70
A bíróság az alábbiakat rögzítette: ha a bűncselekmény definíciója csak egy bizonyos
cselekvés leírását tartalmazza anélkül, hogy utalna egy további cselekvés megtételének vagy
további következmény elérésének szándékára, akkor általános szándékról van szó. Ha a
definíció arra utal, hogy az elkövető szándéka kiterjedt valami további cselekvésre, vagy
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valamely járulékos következmény elérésére, a cselekményt speciális szándékkal elkövetettnek
kell tekinteni.
Ez a magyarázat azonban nem volt teljesen kielégítő, ezért is fejlesztettek ki a modell
btk.-ban egy új megoldást az ittas elkövetők részleges felelősségére. A modell btk. akkor
engedi elismerni az ittasságra irányuló bizonyítékot, ha olyan bűncselekményről van szó,
amelyet célzatosan (requiring purpose) vagy tudva (requiring knowledge) lehet elkövetni, de
nem engedi elismerni akkor, ha tudatos gondatlansággal (recklessness) vagy hanyagsággal
(negligence) valósul meg. A tudatos gondatlansággal elkövethető cselekmények esetén az
ittasságra hivatkozást kizárja, hogy az elkövető tudatos gondatlansága kiterjed arra a
kockázatra, amelyet a leittasodásával idéz elő. Számos állam joga, de a szövetségi jog is ezt a
megoldást fogadta el. Egyes államok azonban tovább mentek és az ittassággal védekezést
csak akkor fogadják el, ha célzatos bűncselekményt követtek el, tudatosan elkövetett
cselekménynél nem. Tizenkét állam - közöttük Montana - továbbra is követi a common law-t,
miszerint az ittas elkövető teljes mértékben felel az általa elkövetett bűncselekményért. Az
önhibából eredően ittas elkövető erre való hivatkozását kizáró politika összhangban van azzal
az általános szabállyal, miszerint nem lehet védekezésként hivatkozni arra a körülményre,

aminek létrehozásában ő maga a hibás. Az elkövető, aki vétkesen kreál olyan körülményeket,
amelyek hatására előidézi a kár bekövetkezését, olyan módon, ami egyébként a büntetés alóli
mentesülést lehetővé tenné, nem hivatkozhat ezekre a körülményekre, sem az önvédelemre,
sem a kényszerre, végszükségre, vagy erős felindulásra stb.
A Montana v. Engelhoff ügyben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága
felülvizsgálta a teljes felelősség elvét. 1987-ben Montana jogalkotása az alábbiak szerint
módosította a törvényt: aki ittas állapotban bűncselekményt követ el felelősségre vonandó
ezért, és nem hivatkozhat ittasságára védekezésképpen, továbbá nem lehet tekintetbe venni a
szertől befolyásoltságát annak eldöntésére, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez megkívánt

mentális állapotban volt-e. Hacsak a vádlott igazolja, hogy ő nem tudta, hogy bódulatkeltő
anyagot fogyasztott, szívott, szippantott, injekciózott be magának, vagy vett másképpen
magához. Montana ezzel ötvözte a Mississipi államban alkalmazott doktrínát, mely szerint ha
az elkövető józan állapotban képes megkülönböztetni a jót a rossztól és önkéntesen
megfosztja magát a jó és rossz megkülönböztetésének lehetőségétől azzal, hogy leissza magát,
továbbá bűncselekményt követ el ilyen állapotban, akkor felel az ilyen cselekedetéért. A
szakasz második fele, mely szerint védekezésképpen sem lehet hivatkozni az ittasságra
Arizona, Arkansas, Delaware, Georgia, Hawaii, South Carolina, Pennsylvania, Texas,
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Virginia stb. megoldását követi. A Montana állam szabályozására hasonlít Missouri állam
joga (büntetőjogi felelősség fennáll, és védekezésképpen sem lehet hivatkozni rá).
Az Engelhoff ügyben a bíróság megengedte az esküdteknek, hogy tekintetbe vegyék
Engelhoff ittasságát annak eldöntésekor vajon elkövette-e fizikai értelemben az emberölés
megvalósításához szükséges cselekedetet, de annak eldöntésekor nem vehették ezt
figyelembe, hogy Engelhoff célzatosan vagy tudottan követte-e el a cselekményt, amit
Montana joga a szándékos emberölés megállapításához kíván meg. Montana Legfelsőbb
Bírósága viszont úgy találta, hogy ez a kioktatás megsértette Engelhoff védekezésre irányuló
alkotmányos jogát.
Az USA Legfelsőbb Bírósága ugyanakkor egy másik ügyben (Fisher v. United States)
ezzel ellentétesen foglalt állást, amikor kijelentette, hogy a vádlottnak nincs alkotmányos joga
az ittasságára vonatkozó bizonyíték bemutatására. 71

Angliában az amerikaihoz hasonló folyamatok játszódtak le. A common law szerint az
önhibából eredő ittasság nem mentesített a felelősség alól „intoxication is no excuse”, amint
egy 1551-es angol eset (Reniger v. Fogossa) is mutatja. Eszerint ha valaki mást ittasan megöl,
bűntettet követ el, ha az ittasságát könnyelműen saját maga idézte elő, miközben elkerülhette
volna azt, ilyenkor nincs mód enyhébb elbírálásra.72
A XIX. század közepétől az angol és az amerikai bíróságok mégis kialakítottak egy
doktrínát, amely gyakorlatilag megengedte, hogy részlegesen védekezésként el lehessen
fogadni az ittasságot. 1850 körül nem csak az amerikai, hanem a brit bírók is egyre
gyakrabban oktatták ki az esküdteket arra, hogy az ittasságra irányuló bizonyíték figyelembe
vehető annak eldöntésekor, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges mentális tényező
megvolt-e. Például az egyik korai emberöléses ügyben a Regina v. Monkhouse esetben (1849)
az ittasságot alátámasztó bizonyítékot figyelembe vették annak igazolására, hogy amikor az
elkövető lelőtte az áldozatot, nem volt meg benne a gyilkosságra irányuló kifejezett szándék.
Az elkövetőt végül nem emberölésben találták bűnösnek, hanem az enyhébb megítélésű
súlyos testi sértésben, amihez nem kell a halál okozására irányuló szándék. Igen ám, de ezen
az alapon az elkövető előállhat azzal is, hogy ő olyan részeg volt, hogy a sértett
megtámadására irányuló szándék is hiányzott belőle, ennek elfogadása teljes felmentéshez
vezetett volna, amivel szemben a bírók igyekeztek ellenállni.
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Ennek a dilemmának a hatására a XIX. század végére mind Amerikában mind
Angliában kezdett megerősödni egy speciális szándékra hivatkozó jogi doktrína. Ami arra
vezethető vissza, hogy a bíróság egy alkalommal elfogadta a részegséget annak
bizonyítékaként, hogy hiányzott a bűncselekmény elkövetésére irányuló speciális szándék
(Anglia: Regina v. Cruse, USA: Pigman v. State). Annak bizonyítására irányuló kísérletet,
hogy az elkövető nem teljesen szabad akaratából cselekedett a bíróság korlátozni kezdte azzal,
hogy csak bizonyos mentális állapotokra alkalmazta a speciális szándék formulát, új technikai
jellegű és szűkebb értelmet adtak neki, és ellentétbe állították az általános szándékkal. Az új
jogi doktrína szerint az önhibából eredő részegség bizonyítéka lehet annak, hogy az
elkövetőben nem volt meg a másik megölésére irányuló speciális szándék, de erre hivatkozva
nem lehetett védekezni az enyhébb megítélésű emberölés (manslaughter) megállapítása ellen,
mert ennek az elkövetéséhez elég az általános szándék, ebben az esetben az elítélés alapja az,
hogy az elkövető magatartását az ésszerűség objektív szintjéhez viszonyítják. Vagyis azt a
kérdést kell feltenni, hogy egy ésszerű ember hogyan viselkedne adott körülmények között,
ahelyett, hogy az elkövető tudatállapotát kutatjuk. Ezért ilyenkor az elkövető ittasság miatti
tudatállapota logikailag irreleváns.
A speciális szándék doktrínája a klasszikus angol formáját a Director of Public
Prosecutions v. Beard (1920) ügyben öltötte fel. A Lordok Háza újra megerősítette ezt a
doktrínát 1977-ben, habár egyértelműen elismerte, hogy vannak definíciós és logikai
problémák vele. Ennek ellenére a bírók úgy gondolták, hogy továbbra is alkalmazni kell azért,
mert a közvélemény elvárja, hogy az ittas elkövetők ne maradjanak büntetlenül (Director of
Public Prosecutions v. Majewski 1977). A legtöbb kommentátor egyetért abban, hogy a
bíróknak joguk van az önhibából eredő ittas elkövető enyhébb felelősségét elismerni a teljes
felmentés elkerülése mellett. Ugyanakkor sokan elismerik, hogy ennek a tannak is vannak
gyenge pontjai. A legfontosabb ezek közül az, hogy konfliktusban áll azzal a jogi alapelvvel,
hogy a bűncselekmény minden alapvető elemének meg kell lenni az elkövető felelősségre
vonásához. Akkor van probléma, amikor az ittasság miatt hiányzik a cselekmény elkövetésére
irányuló szándék, még az általános szándék is. De a doktrína megtiltja a vádlottnak, hogy erre
vonatkozó bizonyítékokkal álljon elő, így el lehet ítélni olyan bűncselekmény miatt, amihez
általános szándék kell anélkül, hogy ilyen szándéka fennálljon, vagyis anélkül, hogy jogilag
elkövette volna a bűncselekményt. Másrészt ez a megoldás a közösség elvárásának sem felel
meg igazán, mert nem teszi lehetővé olyan bűncselekményeknél a felelősségre vonást,
amelyeknek nincs általános szándékkal elkövethető változata, mint például a lopásnál.
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Ezekben az esetekben az ittas elkövető mentesül a felelősség alól. Végül a speciális és
általános szándék közötti megkülönböztetés önmagában is homályos.
A kétségekre válaszként megszaporodtak a doktrína feladására és új megoldás
bevezetésére tett javaslatok. A mentálisan abnormális elkövetőkkel foglalkozó bizottság
jelentése (Report of the Committee on Mentally Abnormal Offenders) javasolja egy egységes
törvényen alapuló bűncselekmény - a veszélyes ittasság – megalkotását, eszerint az elkövetőt
ebben az új bűncselekményben találnák bűnösnek, ha önhibából eredő ittassága folytán
hiányzott az eredeti bűncselekmény elkövetéséhez szükséges mentális tényező. Más ajánlások
szerint minden bűncselekmény mellé párhuzamosan fel kellene állítani az önhibából eredő
ittas állapotban elkövetett cselekményt, amellyel mentális elem hiányában vádolni lehetne és
erre önálló büntetéseket is külön kellene megállapítani. A harmadik javaslat engedné, hogy az
ittasságra lehessen hivatkozni mindenféle szándék hiányának bizonyítékaként, de az ittasság
nem szolgálhat védekezésként ott, ahol inkább gondatlanság, mint szándékosság jelentkezett
(Model Penal Code Criminal Law Revision Committee). Mindhárom javaslatnak vannak
gyenge pontjai és nem is igazán vált általánosan elfogadottá egyik sem, úgyhogy a speciális
szándék doktrínát alkalmazzák továbbra is.
Meg kell említeni még a patológiás részegséget, amire úgy tekintenek, mint a nem
önhibából származó részegségre (Kane v. United States 1968), tehát az erre való hivatkozás
védekezésként elfogadható a bíróságokon.
Nem önhibából ered a részegség, ha valakinek a szervezetébe nem szándékosan kerül
alkohol, például tévedés folytán, azt hiszi aszpirint vesz be pedig, valaki kicserélte azt
valamilyen kábítószerre (Torres v. State 1979), vagy egyszerű tévedés folytán (People v.
Murray 1967). Az is lehet, hogy valaki nem ismeri az orvos által felírt szer tudatállapotot
befolyásoló hatását (City of Minneapolis v. Altimus 1976).
Ha az alkohol-fogyasztás vagy alkoholizmus következtében az elmebetegség valamely
formája jelentkezik, akkor nem az ittasság, hanem az elmebetegség miatt állapítják meg az
elkövető beszámíthatatlanságát.73
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II.1.2.1.2. Kényszergyógyítás
A kényszergyógyítás a büntetőjogi intézkedések közé tartozik. A XVIII. századig a
jogfejlődésben a büntetés és az intézkedés jellegű eszközök differenciálatlanul éltek, és csak a
felvilágosodás idején váltak szét. A törvényhozási munkában először Svájcban, 1895-ben
jelentek meg az ún. biztonsági intézkedések, ezek között szerepelt többek között az iszákosok
gyógyintézetbe utalása és kocsmalátogatási tilalom is.74 Az előbbinek elsődleges célja az
elkövető gyógyítása, kezelése volt. Azért tartom fontosnak az alkoholista elkövetőkre
alkalmazható intézkedések bemutatását, mert ez a problémát a gyökerénél ragadja meg. Az
elképzelés az, hogy ha tünetmentessé tehető az alkoholista, és visszailleszkedik a közösségbe,
akkor kisebb az esélye annak, hogy ismét bűncselekményt fog elkövetni.

Nagy Ferenc munkája alapján tekintem át az egyes országokban kialakult
részletszabályokat, időbeli változásokat.
Angliában az 1879. július 3-i iszákosok elleni törvény (Habitual Drunkards Act)
szokásszerű iszákosnak azt a személyt tekinti, aki szeszes itallal való visszaélés
következményeként időlegesen magára vagy másokra veszélyes avagy képtelen arra, hogy
magáról és másokról gondoskodjon. Bűntett vagy vétség elkövetésében bűnös szokásszerű
iszákosok elhelyezésére vonatkozó speciális szabályokról az 1898. augusztus 12-i iszákosok
törvénye (The Inebriates Act) rendelkezik. E törvény 1. cikke szerint a szokásszerű iszákost a
bíróság a büntetés mellett vagy helyett legfeljebb háromévi tartamra állami (State inebriate
reformatory) vagy állami engedéllyel bíró iszákosok intézetében (certified inebriate
reformatory) helyezi el, ha arra a meggyőződésre jut, hogy a bűncselekményt alkohol hatása
alatt követte el, vagy az iszákosság a bűncselekmény létrejöttéhez hozzájárult.
Norvégiában az 1902. évi Btk. 39.§-a szerint a bíróságnak jogában áll, hogy a
felmentett vagy csökkentett büntetésre ítélt elkövetőt az iszákosok dologházi részlegében
helyezze el. A Btk.-t megelőzően az 1900. május 31-i – az iszákosságról is rendelkező –
törvény lehetővé teszi, hogy a szokásos iszákost, ha az iszákosságával a környezetét
veszélybe hozza, másfél évre, illetve három évre gyógyító kísérletnek vessék alá. Nincs
rendelkezés arra vonatkozóan viszont, hogy mi történjen akkor, ha a gyógyítási kísérlet
sikertelen marad. Figyelemre méltó azonban, hogy a bíró választhat az iszákosok számára
rendelt gyógyintézet és a kényszerdologházi intézet között.
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Az 1889. évi olasz Btk. a beszámíthatatlanokra és a korlátozottan beszámíthatókra
vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza az iszákosokra is azzal, hogy ha szokásszerű
iszákosról van szó, a büntetés csökkentését figyelembe véve, a szabadságvesztést speciális
intézetben rendelik végrehajtani. (48. cikk)
Az alkoholisták gyógyítására és egyúttal a társadalom biztonságára vonatkozó
felismerésnek megfelelő szabályozás igen eltérő, és sok országban igen fogyatékos volt.
Általában az alkoholisták gyógyintézeti vagy dologházi elhelyezése jöhetett szóba, de nem
volt ritka az sem, hogy a beszámíthatósági rendelkezések vonatkoztak az iszákosokra is. Úgy
tűnik a büntetőjogi intézkedések bevezetésével együtt járó bizonytalanság leginkább az
alkoholistákkal szembeni jogkövetkezmény megítélését jellemezte- írja Nagy Ferenc.
A szerző által megkülönböztetett második fejlődési szakaszban alkotott új büntető
törvénykönyvek is ismerték és szabályozták az intézkedések különböző típusait. A
szabadságelvonással járó intézkedésekre vonatkozó szabályok többsége dualista megoldást
követett. Tehát a büntetés végrehajtását követően került sor az intézkedés foganatosítására.
Jugoszlávia első 1929. január 27-i Btk.-ja tartalmaz alkoholistákkal szemben
alkalmazandó gyógyító intézkedéseket. Az alkoholisták gyógyintézeti beutalását a büntetés
letöltése után kellett végrehajtani. A határozatlan intézkedés tartama nem terjedhetett két éven
túlra.
Az 1931. július 1-én hatályba lépett olasz Btk. rendelkezik az elmebetegség, továbbá
alkohol

vagy

kábítószer

okozta

krónikus

állapot

miatti

felmentés

esetében

az

elmegyógyintézeti elhelyezésről, felmentés hiányában pedig, büntetés melletti intézeti
beutalásról. A törvény nem választja külön az elmebetegekkel és alkoholistákkal szemben
elrendelhető intézkedéseket. Dualista megoldás a nem felmentett elkövetőkkel szemben
érvényesül.
Az 1932. évi lengyel Btk. alapján az alkoholistákat a büntetés esetleges kiállása után
kétévi tartamra megfelelő gyógyintézetben helyezték el.
Dániában az 1933. évi Btk. szerint büntetés és intézkedés egyidejű elrendelése
lehetséges az alkoholistákkal szemben, a feltételes elítélés lehetőségét leszámítva. Az
alkoholista gyógyintézeti elhelyezése addig tart, míg az elkövető felgyógyul, de a 18 hónapot,
visszaesőként pedig, a 3 évet nem szabad túllépni.
Az 1942-ben hatályba lépett svájci Btk. 44. cikke az alkoholistáknak a büntetést
követő gyógyintézeti beutalásáról rendelkezik ugyancsak határozatlan időre. Az illetékes
hatóság a beutaltat meggyógyulásakor, de 2 év után mindenképpen elbocsátja.
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Németországban

a

szokásszerű

bűntettesekre

vonatkozó

törvény

bevezetett

intézkedéseket így a beszámíthatatlanok, a korlátozottan beszámítható elkövetők gyógy- és
ápolóintézeti, az alkoholisták elvonó-intézeti beutalását, a dologházi elhelyezést, sőt – többek
között – a kasztrálását is. Relatíve határozatlan intézkedésként határozta meg a törvény az
alkoholisták elvonó-intézeti beutalását, a tartam felső határa két év volt.
A harmadik fejlődési szakasz az 1945 utáni időszak, az alkoholistákkal és kábítószerélvezőkkel szembeni jogkövetkezmények alkalmazásának feltétele általában, hogy az
elkövető mértéktelen alkohol- (kábítószer-) fogyasztásával összefüggésben kövessen el
bűncselekményt, és ennek következtében álljon fenn a bűnismétlés veszélye. A büntetőeljárás
keretében büntetőjogi intézkedésként elvonó kezelés végrehajtására alapvetően kétféle módon
kerülhet sor. Egyrészt büntetés nélkül (büntetés helyett), amikor csak intézkedés alkalmazása
általában a kisebb súlyú deliktumok elkövetésének következménye; másrészt a büntetés
mellett. Amennyiben a szabadságelvonó büntetés mellett kerül sor az elvonó intézkedés
végrehajtására, akkor vagy a büntetés-végrehajtás alatt foganatosítják az intézkedést, vagy
helyettesítő rendszerben előbb intézkedésként az elvonó kezelést realizálják, és ennek tartama
beszámít a kiszabott büntetés tartamába. E körben is tendencia a büntetés és a
szabadságelvonó intézkedés kumulációjának elkerülése vagy háttérbe szorítása. Az elvonóintézeti kezelésnél tipikus a határozatlan tartamban való kiszabása, de a legtöbb ország
maximális tartamot is előír, ami általában két év.
Több országban, mint pl. a francia jogban, az elvonó kezelés elrendelése és
végrehajtása nem tartozik a büntetőjog hatókörébe.
A

svájci

Btk.

44.

cikke

1-6

bekezdése

kizárólag

az

iszákosok

elleni

jogkövetkezményekről rendelkezik a 6. bekezdés pedig, annyit mond, hogy az előbbiek
értelemszerűen a kábítószer-élvezőkre is vonatkoznak. Az alkohol-gyógyintézeti vagy más
gyógyintézeti beutalás előfeltétele egy olyan deliktum elkövetése, amely az elkövető
alkoholélvezetével összefüggésben áll, és a jövőbeni bűncselekmény veszélyének megelőzése
végett szükséges az intézeti beutalás. Kifejezetten megengedett az ambuláns kezelés is. Az
intézeti beutalás határozatlan időre szól, de a két évet nem haladhatja meg. Az illetékes
hatóság a beutaltat 1-3 évre feltételesen elbocsáthatja, és erre az időre védőfelügyelet alá
helyezheti. Ha két év letelte után a feltételes elbocsátás nem lehetséges vagy nincs gyógyulás,
úgy a bíró dönt a helyettesítő rendszer szerint az elhalasztott büntetés végrehajtásáról vagy
végre nem hajtásáról.
Az osztrák Btk. 22.§-a rendelkezik az elvonó-intézeti elhelyezésről. Eszerint, akit az
alkohol vagy kábítószer élvezetével visszaélve kábulatban vagy azzal összefüggésben
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elkövetett büntetendő vagy büntetéssel fenyegetett cselekménye elkövetése miatt elítélnek, a
bíróság ezen elvonásra szoruló elkövetőt intézetbe utalja, ha személye és a tett jellege alapján
félő, hogy az alkoholra vagy kábítószerre való rászokásával összefüggésben súlyos, illetve
nem enyhe következményű büntetéssel fenyegetett cselekményt követ el. Az elhelyezéstől el
kell tekinteni, ha az elkövető több mint két évet büntetőeljárásban tölt, a 21.§ szerinti intézeti
elhelyezés előfeltételei fennforognak vagy az elvonás megkísérlése kilátástalannak tűnik. Az
intézeti elhelyezés határozatlan tartamú, de nem lehet hosszabb, mint két év. Az intézeti
elhelyezés fenntartásának szükségességét a bíróság hivatalból legalább hathavonként
vizsgálja. Ezt az intézkedést a büntetés előtt kell végrehajtani, és tartamát a büntetésbe be kell
számítani. Az osztrák Btk. lehetőséget ad a feltételes elbocsátásra, a próbaidő 1-5 év.(47.
48.§§) A felfüggesztés ugyancsak lehetséges (45.§)
A nyugatnémet Btk. 64.§-a értelmében mértéktelen szeszesital vagy más kábítószer
fogyasztásával összefüggésben jogellenes cselekmény elkövetése miatt elítélt személy
elvonó-intézeti elhelyezését rendelik el, ha az a veszély áll fenn, hogy a hajlam következtében
jelentős jogellenes cselekményeket fog elkövetni. A törvényi feltételek fennállása esetén a
bíróságnak az intézkedést el kell rendelnie. Az intézeti elhelyezés két évet nem haladhat meg.
Ha az elkövetőt az elrendelési alapot szolgáltató jogellenes cselekmény miatt megbüntetik, az
intézkedést büntetés mellett alkalmazzák. Ez esetben az intézkedést elvileg a büntetés előtt
kell végrehajtani. Az intézkedés önállóan is alkalmazható. A Btk. 67/b§ a végrehajtás
felfüggesztésére ad lehetőséget az elrendeléssel egyidejűleg, amivel a magatartás felügyelete
jár együtt. A kötelező felülvizsgálati határidő az elvonó-intézeti elhelyezésnél hat hónap.
A svéd Btk. 31. fejezetének 2.§-a értelmében az alkoholellenes törvény alapján a
kriminális cselekményt elkövető személy felügyelet vagy elvonó-intézeti kényszerbeutalás
segítségével gondozásba vehető. A bíróság a szükséges gondozásra szóló intézkedést az
alkoholellenes

tanácsra

vagy

az

intézet

igazgatójára

bízhatja.

Ha

hat

hónapi

szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés szabható ki, csak különleges indokok alapján
kerülhet sor az alkoholellenes törvény szerinti gondozásba vételre.
Franciaországban az 1954. április 15-i törvény rendelkezik a másokra veszélyes
alkoholisták kezeléséről. E szerint a polgári bírósági tanács helyezheti el az alkoholistát hat
hónapra,

megismételhetően,

alkoholelvonó intézetben.

az

alkoholelvonás

előrehaladásától

függően

speciális
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A lengyel Btk. 102. cikke alapján rendelheti el a bíróság büntetés mellett az elvonóintézeti elhelyezést. Az intézkedés tartama nem lehet rövidebb, mint 6 hónap, és nem lehet
hosszabb mint két év. A kezelés végrehajtására a büntetés letöltése előtt kerülhet sor.75
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II.1.2.2 Tudatmódosító szerekkel kapcsolatos különös részi tényállások
II.1.2.2.1 Nyilvános részegségre vonatkozó szabályok története
Kínában Kr.e. 1200 körül császári rendelet jelent meg arról, hogy akiket közös
dáridóban találnak, meg kell ölni. A mayáknál Kr.e. 2000 évvel már törvény szabályozta,
hogy nemes ember első alkalommal, közember pedig, másodízben történő részegeskedésnél
halállal büntetendő. A rómaiaknál Romulusz idejében a nő, ha bort ivott, halállal volt
büntetendő. Drakon törvénye szerint a részegséget halállal kellett büntetni (Kr. e. 621).76
Az angol-amerikai jogi tradícióban a XVII. század elejétől üldözik az ittasságot,
amelynek végrehajtása az egyházi bíróságok feladata volt, emellett a csavargókra és
koldusokra vonatkozóan léteztek büntetőszabályok, és születtek olyanok is, amelyek gyakran
a kocsma tulajdonosát vonták felelősségre. Egy 1606-ban született törvény preambulumában
rögzíti, hogy célja a bűn, a bűncselekmények megelőzése, és a munkaképesség, produktivitás
megőrzése. Ez a törvény 266 évig hatályban maradt és befolyással volt az amerikai
törvényhozásra is, érdekessége, hogy nem tett különbséget a nyilvános részegség és a nem
nyilvános részegség között. (Manapság az angol jog csak a nyilvános részegséget bünteti.) Az
1606-os törvény bírsággal fenyegette az iszákosságot, komolyabb pénzbírságot szabtak ki
azzal szemben, akit ittasan találtak, ám ha nem volt képes kifizetni azt, akkor bebörtönözték.
A városi rendőrség hatékonysága nőtt a XIX. század elején, ekkortól figyelhető meg az
iszákosok folyamatos körforgása a börtönök és a dologházak között. A XIX. század végére a
magisztrátusi

bíróságoknak

és

a

fogdaparancsnokoknak

elege

lett

ebből.

Ekkor

menedékhelyeket hoztak létre az ittas személyek számára, a probléma komplex kezelésére
azonban várni kellett a II. világháború utáni jóléti államig. Először Kelet-Európában, majd az
USA-ban és Észak-Európában kezdődött meg a nyilvános részegség dekriminalizálása, ekkor
kezdték

helyettesíteni

a

kijózanító,

vagy

detoxikáló

állomásokkal,

amelyek

az

egészségügyhöz tartoztak. Később az Egyesült Államokban a városi megújulási programok
gyakran visszatértek az ittas személyek letartóztatáshoz, akkor, amikor a városi
szegénynegyedek felértékelődött területeinek megszerzéséért indítottak harcot. Egyébként a
nyilvános részegségre vonatkozó szabályok sikertelenségét mutatja a letartóztatások és a
visszaesések nagy száma, ezért a háború utáni módosítások elsődleges indoka az volt, hogy
kíméljék a rendőri erőket.
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Számos nemzet tiltja ugyan a nyilvános részegséget, de nem törekszik ezeket a
szabályokat végrehajtani. Az irodalom szerint Észak- és Kelet-Európában, valamint az
angolszász területeken figyelhető meg az ittas viselkedés feletti jogi kontroll léte, különösen
nyilvános helyen. Nem véletlen ez, hiszen ezeknek a közösségeknek vannak tapasztalatai az
ittasság és erőszak, kiszámíthatatlan viselkedés közötti kapcsolatról, és itt jelentkeztek a XIX.
és XX. században a mértékletességi törekvések is.77

Az Egyesült Államokban a nyilvános részegségre vonatkozó szabályok betartásánál a
rendőrség sokkal erőteljesebben lépett fel, ha alsóbb társadalmi rétegekhez tartozó egyénekről
volt szó, a felső és középosztályba tartozók esetén többnyire nem került sor a letartóztatásra.
Alsóbb osztálybelieket begyűjtöttek akkor is, ha nem viselkedtek erőszakosan, a közterületen
puszta jelenlétük is elegendő volt, azt is lehetne mondani, hogy „esztétikai kérdésként”
kezelték a nyilvános részegséget. Vagyis az emberek nem szívesen látták a gyakran leromlott
fizikai állapotban lévő magatehetetleneket. Ezen túl persze a sűrű letartóztatások
szükségességét alátámasztották olyan indokokkal is, hogy a letartóztatással a magáról nem
tudó embereket megvédik az esetleges támadásoktól, amelyeket nyilvánvalóan nem tudnának
elhárítani. Ezeket az érveket gyengítette, hogy bár sok esetben lett volna szükség gyors orvosi
beavatkozásra, a rendőrségi fogdákban erre nem volt lehetőség. Nyilvánvaló volt a rendőri
tevékenység hatástalansága. Jelentősebb változást a probléma elméleti megközelítésében az
hozott, amikor a hatvanas évek végétől az orvostudományban kialakult konszenzus arról,
hogy az alkoholizmus betegség, ha pedig így van, akkor az egészségügynek kellene vele
foglalkozni. Megjelentek tehát dekriminalizációs gondolatok. Annál is inkább indokolt volt a
szemléletváltás, mert a rendőrségi eljárással stigmatizálták a szenvedélybetegeket.
Az 1970-es években számos fellebbezési bíróság igyekezett döntésében csökkenteni az
iszákosok megítélésének büntetőjogi szemléletét. Döntéseiket főleg arra az okfejtésre
alapozták, hogy ha a drogfüggőt azért nem szabad megbüntetni, mert beteg (Robinson v.
California), akkor milyen alapon vonják el a szabadságát annak, aki szintén egy betegség
szimptómájaként ittasan van jelen közterületen. Ugyanakkor ez a nézőpont sosem
gyökeresedett meg az USA Legfelsőbb Bíróságának gyakorlatában (Powell v. Texas).
Ebben az időben számos államban törvénybe iktatták, hogy az alkoholizmus
egészségügyi probléma, ennek megfelelően kidolgoztak a kezelésére terápiás programokat. A
lényeg azonban nem változott, a közterületen tartózkodó részegeket ugyanúgy begyűjtötték
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csak

most

már

nem

büntetőeljárási,

hanem

egészségügyi

indokkal.

Most

az

igazságszolgáltatáson kívüli egészségügyi rendszerbe illesztett detoxikáló állomásokra

szállították őket, ehhez továbbra is gyakran igénybe vették a rendőrséget. Az államok fele

bevezette a mérsékelt dekriminalizációt, aminek következtében a letartóztatási statisztikákban
egyharmados csökkenés volt tapasztalható 1975-ben. Az 1980-as évek elejére már látható
volt, hogy ugyanaz ismétlődött meg, a kliensek ugyanolyan gyakran kerültek körforgásba az
utca és a detoxikáló állomások között, mint korábban a fogda és az utca között.78
A dekriminalizációt támogató szövetségi politika ellenére a nyilvános részegség miatti
letartóztatások fontos feladata maradt a rendőrségnek. Még azokban az államokban is,
amelyek alkalmazkodtak az egységes modell törvényhez (model Uniform Alcoholism and
Intoxication Treatment Act) kötelező kezeléseket írtak elő gyakran nagyban eltérve ezzel a
modell törvénytől. A másik megoldás az volt, hogy a nyilvános részegség miatti letartóztatás
helyett rövid ideig tartó detoxikálást alkalmaztak, amit önkéntes kezelés követhetett. A
tapasztalatok szerint a detoxikáltak 10-30 %-a vállalata csak a kezelést. Az új - nem
rendőrségi - ittas személyeket begyűjtő szolgálat működése során számos olyan esetre
bukkantak, amikor orvosi beavatkozásra, detoxikálásra volt szükség, de ezek az esetek eddig
kívül estek a rendőrség látókörén, mert nem nyilvános helyen tartózkodó személyekről volt
szó. Ez arra irányította rá a figyelmet, hogy a nyilvános részegség elleni fellépés nem
elegendő a problémás ivás elleni hatékony fellépéshez.
Összességében úgy tűnik, hogy a probléma kezelésére szolgáló jogszabályok általános
elrettentő hatása nem nagy, az amerikai közvélemény viszont továbbra sem hajlandó tolerálni
a nyilvános részegséget.79
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II.1.2.2.2 Ittas vezetés
Egészen az automobil feltalálása óta (ami a késő XIX. századra esik) tisztában voltak
azzal, hogy az ittas járművezetés közlekedési balesetekhez vezet. Először egyértelmű
összefüggést láttak az erős, klinikai tünetekkel járó ittasság és a közlekedési balesetek között,
ezért olyan szabályokat alkottak, amelyek eltiltottak a vezetéstől alkoholfogyasztás esetén. A
XX. század közepétől a problémát finomabban fogalmazták meg, eszerint a karambolok
statisztikailag összefüggnek a sofőr véralkohol-koncentrációjával, ennélfogva a jog akkor
tiltja a vezetést, ha a véralkohol-koncentráció a jogalkotó által meghatározott szint fölé
emelkedik, ezt a szintet az 1920-as években határozták meg. A laboratóriumi kutatások
kezdeti szakaszában megállapították, hogy a különböző szintű véralkohol-koncentráció,
különböző mértékben hat a vezetési képességekre. A kutatások szerint, a 0,8 ezrelék az a
szint, ami fölött jelentősen megnő az ütközések száma. Ezek a kutatások azt is kimutatták,
hogy az ittasságnak a súlyos balesetekben nagyobb a szerepe, mint a kevésbé súlyosakban,
illetve különösen nagy veszélyforrás éjszaka az egyjárműves baleseteknél.
A közlekedési kódexek kezdetben megtiltották a vezetést szeszes italtól befolyásolt
állapotban. Azonban elégedetlenséget okozott az ilyen típusú szabályozással szemben az,
hogy a tiltott magatartás nem volt egyértelműen körülhatárolható. Az is nyilvánvaló volt,
hogy a bizonyítás bonyolult volt a klasszikus törvények szerint, még a nagymértékben
csökkent képességű vezető esetén is.
Az ittas vezetés új jogi megközelítése a skandináv típusú jogban jelent meg. Az első
példát 1936-ban a norvég törvényhozás adta, aminek módosított változatát iktatták törvénybe
1941-ben Svédországban. A skandináv típusú jog megtiltotta a vezetést egy bizonyos- adott
testsúlytól függő - szint fölé emelkedett alkoholkoncentráció esetén. Ez a szint 0,5 ezrelék
volt az eredeti norvég törvényben és 0,8 ezrelék Svédországban. A bűncselekmény
bizonyítása bizonyos tesztek elvégzését kívánta meg: előzetes légzésminta-vételt, akkor, ha a
rendőr a bűncselekmény alapos gyanúját észlelte, valamint a bizonyító erejű vérvizsgálatot.
Az alkalmazható joghátrányok: a vezetői engedély felfüggesztése, börtönbüntetés. Röviden, a
skandináv jog bevezetett egy objektív, nem klinikai definíciót az ittas járművezetésre,
valamint alkalmazta az új tudományos eredményeket a büntetőeljárásban. A II. világháború
után ez a szabályozás hamar elterjedt sok más országban is. A skandináv típusú jog
kiküszöbölt sok problémát, ami az ittasság szubjektív észlelésével járt együtt, beleértve annak
eldöntését, hogy a vezető csakugyan alkoholos befolyásoltság alatt vezetett-e és a vezetési

60
képességei valóban csökkentek voltak-e. A nyomozás egyszerűbbé vált és a büntetés
viszonylag gyorsan és nagyobb valószínűséggel követte a vádemelést. A más országokban
bevezetett szabályok a gyors és biztos büntetés bekövetkezésének valószínűségét illetően
gyakran felülmúlták a skandináv modellt is, így például a nagy-britanniai 1967-es
Közútbiztonsági Törvény rendelkezett arról, hogy a rendőr az ittasság előzetes gyanúja nélkül
kérhet szűrővizsgálatot közlekedési kihágás esetén vagy ütközésnél. Az 1978-as francia
törvény lehetővé tette, hogy minden autóvezetővel szemben végezhessenek légzésminta
vizsgálatot tetszőlegesen kijelölt helyeken, közutakon, alkoholos befolyásoltság gyanúja
nélkül is.
Megkísérelték a kutatók elemezni a skandináv jognak az ittas vezetésre, frontális
ütközésekre és egyéb közúti balesetekre gyakorolt hatását, de nem találtak egyértelmű
összefüggéseket. A skandináv típusú jogot átvevő országok közül azokban, ahol az új
szabályozás bevezetését a médiában lefolytatott nyilvános viták, a sajtó hírei előzték meg, ott
úgy tűnt, hogy a bűncselekmény észlelésének és a büntetés bekövetkezésének érzete erősebb
volt az állampolgárokban. A legjobb példa az 1967-es brit Közútbiztonsági Törvény, ami
bevezette a 0,8 ezrelékes határt. Angliában komoly közúti balesetek hétvégén éjszaka
fordultak elő nagyobb számban, ami a törvény hatálybalépését követően a felére csökkent,
azokban az órákban, amikor az alkohol eleve nem játszott szerepet, nem mutatkozott a
statisztikában változás. Hasonló megfigyeléseket tettek az 1978-as francia törvény hatásának
elemzésekor. Az 1974-es holland ittas vezetéssel kapcsolatos törvény kapcsán kimutatták,
hogy a balesetek száma harmadával csökkent. A skandináv típusú jog elrettentő hatásával
foglalkozó tanulmányok végül rámutattak, hogy a kezdeti sikerek a későbbiekben
ellaposodtak, az ittas vezetők száma néhány hónapon belül visszatért a korábbi szintre,
ugyanez történt Nagy-Britanniában is. Kísérletek történtek arra, hogy az ittas vezetésre
kiszabható büntetéseket szigorítsák, vagy legalábbis az észlelt cselekmények számát nőveljék.
Ezek érdekében újításokat is vezettek be, például Finnországban 1957-ben emelték az ittas
vezetőkre kiszabható börtönbüntetés tartamát, ezzel a finn szabályozás lett a legszigorúbb.
Azonban ezeket követően sem mutatkozott semmi jel arra nézve, hogy az előbb említett
próbálkozások csökkentették volna az ittas vezetések számát.80
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II.1.2.2.3 Illegális kábítószerekre vonatkozó szabályok
Tanulságos a kábítószerekkel kapcsolatosan alkalmazott első korlátozó intézkedések
rövid áttekintése, rájöhetünk, hogy sok újat a probléma kezelésére már nem nagyon lehet
kitalálni. A prohibícióval szemben megfogalmazott kritikák nem alaptalanok, az alábbi példák
szerint legalábbis a meggondolatlanul bevezetett prohibíció, legyen az bármilyen véres, nem
lehetett sikeres. Az első tilalmakat Ázsia területén találjuk, a kábítószer visszaélésszerű
használata a világtörténelemben először ott terjedt el, amellett, hogy volt vallási, gyógyászati
célú alkalmazása is.
A Közel-Keleten a kábítószer-használatot korlátozó intézkedések a XIII. században
születtek először, azok is elsősorban a hasisélvezetre vonatkoztak. A szultánok közül IV.
Murád lépett fel 1638-ban az ópiumevés szokása ellen, ahogy a dohányzás vagy kávézás ellen
is, ezek a törekvések halála után abbamaradtak.81
Az ópiumszívás terjedését megakadályozandó 1729-ben bevezették Kínában az első
ópiumprohibíciót. Jueng-cseng intézkedéséről azonban inkább feltételezhető, hogy az indiai
ópiumimport ellen irányult, amit az ország pénzügyi érdekeivel ellentétesnek tartott. A
büntetések szigorúak voltak: az ópiumkereskedőket néhány hónap börtönbüntetéssel sújtották,

később megfojtották őket, amit tovább szigorítottak és lefejezést írtak elő. A kereskedők
alkalmazottainak a büntetése 100 botütés és száműzetés volt. Az üzéreket ugyancsak
száműzték, de előbb viselniük kellett a fából készült malomkő méretű „gallért”. A prohibíció
szépséghibája Bayer szerint az volt, hogy nem igen hajtották végre.82 Nem egészen száz évvel
később az ópiumháború kirobbanását is az váltotta ki, hogy a kínai császár gátolni próbálta az
ópium országba juttatását. Lin Cö-hszü Hu-Kuang tartomány főkormányzójaként sikerrel
számolta fel az ópiumszívást. Először türelmi időt adott és büntetlenséget biztosított
mindazoknak, akik ópiumpipáikat és ópiumkészletüket beszolgáltatják, majd később
bevezette a halálos ítéletet. Lin Kanton kormánybiztosaként tevékenyen hozzájárult az első
ópiumháború kirobbantásához, azzal,

hogy a külföldi ópiumkereskedők készleteit

elkoboztatta és megsemmisítette.83 1906-ban a kínai kormány egy évtizedes programot
hirdetett meg, mely szerint évi 10%-kal csökkenti az ópiumtermelést és ópiumimportot, 1917re tervezték a prohibíció bevezetését. 1934-ben a kormány feladta a prohibíció elvét, és
bevezette az ópiummonopóliumot. 1935-ben 263 személyt végeztek ki az ópiumellenes
81
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törvény megsértése miatt. Közülük hatnak a függőségét kezelték, de visszaestek, tizennyolc
illegális előállítással foglalkozott, 26 illegálisan szállította a drogot és 212 kereskedő volt.

Minden kábítószerfüggőt regisztráltak az év folyamán, és kezelés alá vetették őket. A
következő évtől azok, akik nem regisztrált függők, kényszerkezelésre és öt év börtönre

számíthattak, 1937 után pedig, halálbüntetést vagy életfogytig tartó szabadságvesztést
helyeztek kilátásba, illetve halálbüntetéssel fenyegették a kábítószer-kereskedelemmel
közvetlenül foglalkozókat és a bűntársaikat. A jogszabály szerint Kína minden részén
lehetővé teszik a kórházakban a függők kezelését. Az 597 kórházból évi 100 000 kezeltet
jelentettek. Kína célja az, hogy minden regisztrált függőt kezeljenek, és a kereskedelmet
teljesen felszámolják 1940-re. A Nemzetek Szövetségének Bizottsága ezt a „kezelni vagy
kivégezni” módszert kegyetlennek tartotta, erre Kína válasza az volt, hogy a halál nem
büntetés volt, hanem elrettentés. Az volt a véleményük ugyanis, hogy a reménytelen
drogbetegek csak nagyon kivételes esetben lehetnek hasznosak a társadalomban, emellett a
kivégzésüknek nagyobb elrettentő hatása lehet a többiekre, mint bármi másnak.84 1937-re
négymilliónál több nevet tartalmazott a hivatalos jegyzék – kezelésükre ezer kórházat
létesítettek, ugyancsak ebben az évben kétezer ópiumüzért végeztek ki. 85
Franciaországban 1840 körül megjelentek a csak félig-meddig titkos ópiumbarlangok
főként Párizsban és a kikötővárosokban. Indokína gyarmatosítása fokozta az ópiumszívás
terjedését, és bár Franciaország 1908-ban szabályozta az ópiumimportot és betiltotta az ópium
szabad árusítását, még 1916-ban is rengeteg ópiumbarlang működött.86
1875-ben San Franciscóban is betiltották az ópiumszívó barlangokat, amelyeket
többnyire a bevándorló kínai munkások nyitottak meg. Bayer szerint nem az ópiumszívást,
hanem az ópiumszívó helyeket tiltották be és ez nem elsősorban a kábítószer-használat,
sokkal inkább a kínaiak ellen irányult, ahogy az ezt követő szabályok is: 1887-ben betiltották
Kaliforniában a finomított ópium előállításához szükséges nyersópium importját, egyidejűleg
azt is, hogy a kínaiak nyersópiumot importáljanak, 1890-ben megtiltották a kínaiaknak az
ópiumfinomítást. Korlátozások csak Kaliforniában születtek, ahol a kínaiak éltek, a szövetségi
kormány még nem nagyon foglalkozott az ópiummal. Szövetségi kábítószer-ellenőrzés nem
létezett, az első ilyen törvényt 1909-ben alkották, nem a hazai kábítószer-helyzet miatt, hanem
külpolitikai okokból, nem véletlen hát, hogy e törvény elfogadása a sanghaji konferencia
idejére esik. Az 1914-es Harrison Narcotic Act szabályozta és korlátozta a kábítószerek
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kereskedelmét, rendelését, kiszolgálását és használatát. Az 1920-ban felállított Prohibíciós
Iroda Kábítószer-főosztálya néhány év alatt bezáratta a toxikománok részére opiátokat
kiszolgáló klinikákat, és bírósági döntések útján elérte azt, hogy minden orvos ellen eljárást
indíthasson, aki drogfüggőnek kábítószert rendel. 1937-ben megalkották a korábban már
említett Marihuana Tax Act-et. 1956 szintén fontos dátum, ekkor fogadta el a kongresszus a
Narcotics Control Actot, ami szigorította a kannabiszvétségek elleni büntetőrendelkezéseket
is. Az 1970-es Coprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act már a dekriminalizáció
hatását tükrözi, amelynek lényege, hogy nem alkalmazzák a törvény szigorát a marihuánát
használókkal szemben, de a termesztést, csempészést, kereskedelmet továbbra is büntették.
Ezt követően az egyes tagállamok sorra alakították át a marihuána személyes használatra
szolgáló birtoklását szabálysértéssé.
A kannabiszra vonatkozóan a brit hatóságok először Dél-Afrikában vezettek be
korlátozást, a cukorrépa ültetvényekre érkező indiaiak kannabiszszívási szokásának
visszaszorítására, az 1870-es években kiadott „Coolie Law Consolidation” törvény teljes
kannabisz-prohibíciót írt elő.
Indiában a brit indiai kormány a hasisgyanta fogyasztását nem tolerálta ezért először
1790-ben adót vetett ki, 1800-ban pedig prohibíciót vezetett be rá.
A világon elsők között volt Egyiptom kábítószertörvénye is, amit 1879-ben léptettek
életbe, és amelynek értelmében 1884-ben betiltották a kendertermesztést és a kannabisz
használatát. 87
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II.2.

A

tudatmódosító

szerek

jogi

megítélésének

története

Magyarországon
Ebben a fejezetben Magyarországra koncentrálok, ugyanazokat a témákat veszem
sorra mint az előzőben, azzal az eltéréssel, hogy a drogkontroll szabályaira nem térek ki, csak
annyit jegyzek meg, hogy a nyolcvanas évek közepéig tagadták hazánkban a drogprobléma
létét, ezért nem is fordítottak igazán figyelmet a kábítószerrel kapcsolatos illegális
tevékenységek ellenőrzésére, változás az 1980-as évek közepén állt be, ezt követően pedig, a
rendszerváltás jelentett újabb fordulatot.88

II.2.1. Az alkoholkontroll büntetőjogon kívüli eszközei
Az összes függőséget kialakítani képes, és tudatállapotot befolyásoló szer közül az
alkohollal kapcsolatosan találunk szabályokat már a királyi dekrétumokban. Ekkor még a
szabályozásnak nem az volt a fő problémája, hogy mennyire káros, esetleg tiltandó az
alkoholfogyasztás, sokkal inkább azért kellett állami előírásokat bevezetni, mert egy igen
fontos adóztatható, és komoly bevételeket biztosító élvezeti cikkről volt szó.
A Magyar Törvénytár tanúsága szerint a bor után fizetendő tizedről, kilencedről
rendelkeztek a 1481:I, 1495:XL-1498:LI törvénycikkek. A bor kivitelét is szabályozták
például az 1567:XXXVIII., 1588:XV., 1595:XXXV. tc. Születtek a harmincaddal és
vámszabályokkal kapcsolatban is törvények (pl.: 1613:XXIX tc., 1618:XI tc). A XIX.
században italmérési-, italadó és a borhamisítás miatt alkottak törvényeket.
1619-ben találjuk az első adatot olyan társadalmi szervezkedésről, amely arra volt
hivatva, hogy gátat vessen az uralkodó osztály egyre fokozódó alkoholizmusának. Sopron
város levéltári anyagában szerepel Lackner Kristóf latin nyelvű kézirata, amelynek eredetijét
1616. augusztusában küldte el Eszterházi Miklósnak. A kézirat az első Mértékletességi
Egyesület alapszabályát tartalmazza. Nincs adat arra, hogy valaha is működött ez az
egyesület. Az alapszabály értelmében az egyesület tagjai választják a 4 cenzort, akiknek az a
feladata, hogy a tagok által elkövetett kihágásokat tárgyalás megtartása alapján vizsgálják és
utána az elkövetőt megbírságolják: „A tettes bírságul 12 magyar tallért fizet.” „A tagok előtt
lebegjen mindig szem előtt a tisztesség, a becsület.”
88

Erről részletesebben ld. LÉVAY Miklós: Kábítószerek és bűnözés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992.
Budapest, 91-100.o.

65
A részegeskedés a XVI és XVII. században egyre inkább terjedt. A terjedés oka, hogy
a bor nemcsak a földesurak bevételi forrása, hanem a városoknak is egyre több jövedelmet
biztosított. „1676-ban a városi csapszékek az összes városi bevétel kétharmadát adták. 1679ben az összes városi bevétel 78%-a volt a borbírák által beszolgáltatott összeg.” Emelkedett a
kocsmák száma is. „Az 1714-es összeírás szerint Budán 8950 lélekre 44 kocsma jut.”
1845 környékén Felvidéken és Erdélyben a külföldi példák nyomán mértékletességi
egyesületek alakulnak, amelyek azonban nem voltak életképesek.89
„1.§ Mindennemű szeszes ital kimérése, forgalomba hozatala és fogyasztása tilos.
2.§ Aki szeszes italt e tilalom ellenére kimér, vagy forgalomba hoz, üzletének elkobzásával és 50 000
korona pénzbüntetéssel büntetendő.
3.§ Aki szeszes italt e tilalom ellenére fogyaszt, egy évig terjedő fogházzal és 10 000 koronáig terjedő
pénzbüntetéssel büntetendő.
4.§ A bűnösök felett a forradalmi törvényszék ítél.”

Az idézett rendelet az amerikai prohibícióval körülbelül egyszerre született, de annál
rövidebb ideig élt. 1919. március 21-én a magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának napján a
Forradalmi Kormányzótanács II. számú rendelete az alkoholtilalomról rendelkezett, emellett
széleskörű felvilágosító programot is indítottak. A Tanácsköztársaság azért tulajdonított ilyen
kiemelt jelentőséget a problémának, mert az alkoholizmusban az elnyomottak forradalmi
potenciálját csökkentő eszközt látták, amit az uralkodó osztály tudatosan alkalmaz. Ezt 1966ban így fogalmazták meg: „Járjon kocsmába a nincstelen, igya le magát, így legalább nem
döbben rá nyomorára. A fenyegető forradalmat a szesz mámorával könnyebb veszélytelen
kocsmai duhajkodássá változtatni.”90

Az alkohollal kapcsolatos szabályok köre kiterjedt. Meg lehet említeni a Kihágási
Büntetőtörvénykönyv (Kbtk.) 84. és 85. §-ait, amelyekről később részletesebb lesz szó, itt
csak annyit, hogy kihágást követett el az, aki nyilvános helyen botrányt okozó részeg
állapotban jelent meg, illetve aki nyilvános helyen mást szándékosan lerészegített, valamint az
aki részegnek ezen állapotát tudva iparszerű módon szeszesitalt kimér.
Az 1883:XXV. tc. 23 és 24. §§-ai kimondják, hogy a kocsmai hitelezések biztosítására
kötött zálog és kezességi szerződések semmisek, valamint, hogy az, aki a kocsmai hitelezés
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szabályainak kijátszása céljából valamely színlelt ügylet vagy váltó, vagy más kötelező irat
alakját használja fel – kihágást követ el.
Az 1883-mas törvény 22. cikkét módosította az 1928:II.tc., amelynek 7.§-a alapján, a
vendéglőkben, a korcsmákban és más italmérési helyiségekben, - ideértve azokat a
kereskedéseket is, melyek a szeszes italok kicsinybeni eladására joggal bírnak, kiszolgáltatott szeszesitalok ára iránti követelést a bíróság nem ítélhet meg; ilyen követelést
sem az adósnak, sem jogutódjának követelésébe nem lehet beszámítani.
A vasárnapi munkaszünetről rendelkező 94.537-1921. K.M. rendelet kimondja, hogy
vasárnapon, valamint Szent István napján a gyógyszertárakon kívül más üzletben égetett
szeszes italok sem tisztán, sem más italokhoz keverve nem árusíthatók és ki nem
szolgáltathatók.
Az 1921:XXIII. tc. 15.§ szerint a kizárólagos pálinkamérésekben ülő vendégeket
kiszolgálni nem szabad, miért is ezekben asztalokat a kimérő asztalon kívül, valamint ülésre
használható bútorokat elhelyezni tilos. Ezekben az üzlethelyiségekben a vendég még a
magával hozott élelmiszereket sem fogyaszthatja el.
A 94.453-1921. B.M. r. kimondja, hogy tánciskolákra, találkahelyekre italmérési
engedély nem adható. A női alkalmazottaknak tilos a vendégekkel egy asztalhoz ülni, velük
fogyasztani, mulatozásukban részt venni, a vendégeket költekezésre csábítani. Sztrájktanyául
kocsmát és egyéb italmérési helyiséget felhasználni tilos. Kizárólag kölcsönügyletek
italmérési üzlettel egy és ugyanazon helyiségben nem gyakorolhatók. Munkások bérének
kifizetési helyéül az italmérési helyiséget igénybe venni tilos.

A Kbtk. 87-89.§§-ai értelmében szerencsejátékot űzni italmérési helyiségben, mint

nyilvános helyen, tiltva van.
Az italozásnak az éjjeli órákba való belenyúlását korlátozzák a zárórák. Ez idő szerint
a vendéglők, kocsmák, italmérő helyek zárórája éjfél utáni 2 órában van megállapítva. A
kávéházak zárórája vidéken éjfél utáni 3 óra, Budapesten rájuk nézve záróra korlátozás nincs.
Az 1884: XVII. tc. 118.§-a szerint a munkásoknak a munkaadók szeszes italokat nem
hitelezhetnek.
A 160.100-1926 B.M. r. szerint nyilvános vagy magán találkahelyekre ittas embert
bebocsátani és e helyeken italokat kiszolgálni tilos.
Az 1907:XLV. tc. 9. §-a szerint tilos gazda és gazdasági cseléd között kötött
szerződésben a bérnek szeszes italban való kiegyenlítése iránti kikötés. Ugyanilyen vagy
hasonló szellemű intézkedéseket tartalmaz a mezőgazdasági munkásokra nézve az 1898. évi
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II. tc., a dohánykertészekre nézve az 1900:XXIX. tc., a víz, út és vasútépítő munkásokra az
1899:XLI.tc.
Az 1925:XXVI. tc. szerint országgyűlési képviselőválasztáson választójoga nincsen
annak, aki nyilvános helyeken botrányt okozó részegség miatt két éven belül 5 aranykoronát
meghaladó pénzbüntetésre két ízben jogerősen el volt ítélve, ha az utolsó büntetés kiállásától
számítva egy év el nem telt, ugyancsak ez a törvény mondja ki, hogy a választás napját
megelőző nap délutánjának 6 órájától kezdve a választási eljárás befejezéséig a
választókerületben szeszes italnak kiosztása, árusítása vagy közvetlen fogyasztás céljából
egyéb módon való forgalomba hozatala tilos.
Az 1927. évi XXXIII. tc. kimondja, hogy tizennyolcadik életévét még be nem töltött
ifjú egyén részére nyilvános helyiségben, vagy helyen szeszes italt sem fizetésért sem ingyen
kiszolgáltatni akkor sem szabad, ha kísérővel van ott. Ilyet rendelni az ifjú részére a kísérőnek
sem szabad, s a kísérő sem engedheti meg neki a fogyasztást.91
Ha kétséges, hogy az ifjú betöltötte-e a 18. életévét, kiszolgálni szeszes itallal csak
akkor szabad, ha hatósági bizonyítvánnyal igazolja életkorát. Nem terjed ki a tilalom olyan
esetekre, amikor a fiatalkorú az italt a nyilvános helyiségben vagy helyen kívül történő
fogyasztásra olyan egyén számára viszi, aki e törvény értelmében szeszesital fogyasztásra
jogosult. Ez utóbbi szakasz kétség kívül kijátszhatóvá teszi a törvényt. A teljesség kedvéért
meg kell jegyezni, hogy a jogalkotónak sem voltak illúziói, a miniszteri indokolásban
szerepel, hogy a tilalom csak a nyilvános helyiségekre vonatkozik. „Bár az ifjú egyéneknek a
család körében vagy más magánhelyen történő alkoholfogyasztása is súlyos károkkal jár, az
állami beavatkozásnak e részben a magánházak küszöbénél meg kell állnia, mert az
idevonatkozó tilalom végrehajtásának ellenőrzése fontos szabadságjogot érintene, de ezen
felül leküzdhetetlen nehézségekkel is járna. Az ifjú egyének otthoni alkoholfogyasztását csak
az ország lakosságának iskolában és iskolán kívül történő célirányos felvilágosítását lehet
kellő korlátok közé szorítani s az államhatalom csak ott avatkozhatik be, ahol az ifjú egyének
alkoholfogyasztása már a nyilvánosság elé merészkedik és ezzel fokozottan veszélyessé
válik.”
A törvény 2.§-a kihágásnak minősíti és két hónapig terjedő elzárással, és
kétszáznegyven pengőig terjedő pénzbüntetéssel bünteti azt, aki az 1.§-ban megállapított
tilalom ellenére szándékosan vagy a köteles gondosság elmulasztásával 18 év alattinak szolgál
ki szeszes italt, azt a felnőttet, aki a tilalom ellenére fiatalkorúnak rendel italt, vagy
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megengedi neki a fogyasztást, azt a szeszes ital eladásával foglalkozó üzem tulajdonosát, aki
eltűri, hogy az alkalmazottja 18 év alattit kiszolgáljon. Az italmérési engedélyt be lehet vonni
attól, akit az itt meghatározott kihágás, vagy a Kbtk. 85.§-ában rögzített kihágás miatt öt éven
belül legalább háromszor jogerősen megbüntettek.92
Egy 1929-ben készült tanulmány az alábbi módon értékelte az alkohol elleni küzdelem
helyzetét: „Amint a felsorolt tételes rendelkezésekből látjuk, az alkoholizmus megfékezése
iránt hazánkban is történtek megfelelő intézkedések. Az alkohol elleni küzdelemben
természetesen még nem hangzott el az utolsó szó, célszerű, gyakorlatias intézkedések egész
sorozatát lehetne még folyamatba tenni. (…) Ma fontos közigazgatási érvek szólnak amellett,
hogy ne bolygassuk meg még esetleges részleges, a hét egyes napjaira szóló szesztilalommal
sem egyes termelési ágazatok vagy iparok folyamatosságát, üzleti rentábilitását. A népesség
testi és szellemi művelődése hatalmas erejű eszköz volna arra, hogy az alkoholizmus
feltűnően ártalmas kinövéseit lenyesegesse, de még ez se elegendő ellenszere az alkoholizmus
rossz hatásainak. S bár ezirányban hathatós intézkedések történtek közoktatásunk
színvonalának emelésével, mégis számolnunk kell azzal, hogy az alkoholizmus még hosszú
ideig és állandóan éreztetni fogja hatásait s mi csak arra szorítkozhatunk, hogy ezeket a
hatásokat regisztráljuk és a társadalom lelkiismeretét ebben a kérdésben állandóan ébren
tartsuk. A büntetőjogásznak elvégre nem probléma az alkoholizmusában bűnöző egyén, mert
ez egyike a legvilágosabban előttünk álló bűnöző típusnak, de a társadalomnak igenis nagy,
nehéz kérdése az alkoholizmus. Útját romlás, nyomorúság, és betegség jelzi. Ezeknek a
bajoknak a kiküszöbölésére a társadalmi és gazdasági élet remélhetően eljövendő
kiegyensúlyozódottabb idejében érdemes lesz messzemenő áldozatokat is hozni.”93

A megváltozott viszonyok miatt külön kell számba venni az 1945 utáni időszakot.
Az alkoholizmus elleni küzdelemnek az élére 1951-ben a Magyar Vöröskereszt állt.
Jelentős fordulat következett be 1962-ben, amikor kormányhatározat alapján megalakult az
Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság. Ugyanebben az évben az alkoholizmust érintő
jogszabályok egész sora látott napvilágot (Btk., 1962. évi 18. tvr., 1962. évi 24. tvr.)
A 2/1961. Bk. M. sz. rendelet megtiltotta a 16 év alatti fiatalkorúaknak az italboltokba,
italbolt jellegű üzletekbe, továbbá bárba, mulatóba való belépést; - eszpresszóban, zenéstáncos, műsoros szórakozóhelyen 20 órán túl való tartózkodást.
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A 6/1961 Bk. M. sz. rendelet az előzőt annyiban módosította, hogy ha szülővel van a
fiatalkorú, kirándulóhelyen rá nem vonatkozik a korlátozó rendelkezés.
6/1962 I.M. sz. rendelet 3.§-ában arról rendelkezik, hogy a bíróság próbára
bocsátásánál fiatalkorúakra vonatkozóan rendelkezhet úgy, hogy az előírt kötelező
magatartási szabályok közt szeszes ital fogyasztásától eltiltja.
1962-ben a SZOT határozatot hozott arról, hogy akinél munkába álláskor ittasságot
észlelnek, azt nem engedik az üzembe belépni – továbbá e célból bevezették a munkakezdés
előtti szúrópróbaszerű alkoholszondázást.
Az 1962. évi 18. sz. tvr. a részegek kijózanító szobába szállításáról, a kényszerelvonó
kezelésről és az iszákos személy fizetésének 50%-a gyerektartásdíj címén való letiltásáról
szól.
Az 1962. évi 24. sz. tvr. 9.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakszervezeti
bizottság előterjesztésére a társadalmi bíróság eljár az iszákos, züllött életmódot folytató,
családjával nem törődő személlyel szemben, a társadalmi bíróság javasolhatta a
kényszerelvonó kezelés elrendelését a tanács vb. egészségügyi szakigazgatási szervénél.
3442/1964 sz. kormányhatározat megszabta az alkoholizmus elleni hosszabb időre
szóló feladatokat, amelyek számos intézkedést írnak elő a különböző minisztériumok és
főhatóságok számára. Ez a határozat leszögezi: ”olyan társadalmi közvélemény kialakításáért
kell harcolni, amely a mértéktelen ivást nem mosolygó elnézéssel kezeli, hanem egyértelműen
elítéli”.
1/1964. BM.-EÜ. sz. együttes rendelet a részeg személyek kijózanító szobába
szállításáról szól.
A 4/1964. Bk. M. sz. rendelet megtiltja színházak, mozik és iskolák büféiben égetett
szeszes ital árusítását.
1966. évi 27. tvr. hatályon kívül helyezte az 1962. évi 18. tvr-t, annak tartalmát
kiegészítette a saját kérelemre történő elvonó kezeléssel.
A 32/ 1966 Eü. M. sz. utasítás az elmebetegek, alkoholisták és kábítószer-élvezők
gyógykezelésével és gondozásával kapcsolatos egyes kérdésekről szól.
Az 1/1966 Eü. M. sz. rendelet a büntető bíróságok által elrendelt kényszerelvonó
kezelés részletes szabályait rögzíti.94
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II.2.2. Büntetőjogi eszközök

II. 2.2.1. Általános részi szabályok

II.2.2.1.1.

Bódult

állapotban

elkövetett

bűncselekményekért

fennálló

felelősség
Jól vázolja a témával kapcsolatban felmerülő dogmatikai problémákat Kádár Miklós
és Kálmán György büntetőjog általános részével foglalkozó könyve. Először az ebben
foglaltakat ismertetem röviden.
A beszámítási képességet kizáró ittas állapotban elkövetett büntetendő cselekményért
való büntetőjogi felelősség mikénti szabályozásának kérdése a büntető törvényhozást
dilemma elé állítja. Összeütközésbe kerül ugyanis két alapvető büntetőjogi és büntetőpolitikai
elv, és az ezekhez fűződő társadalmi érdek. Egyfelől a nulla poena sine culpa elve, ami
minden humanista büntetőjog elvi alapja, másfelől pedig az a követelmény, amely azt igényli,
hogy a büntetőjog ne legyen tétlen a beszámítási képességet kizáró ittas állapotban elkövetett
cselekmény elkövetőjével szemben sem, mert ez ellentétes a társadalom érdekeivel s a
közvélemény követelésével is.
Bebizonyosodott az, hogy az actio libera in causa intézménye, amely elsősorban a
beszámítási képességet kizáró ittas állapotban elkövetett cselekményekre nyert alkalmazást,
és amely a legtöbb európai büntető törvénykönyvben helyet kapott, még akkor sem nyújt
kielégítő megoldást, ha nemcsak egyenes, hanem eshetőleges szándék esetére is alkalmazzák.
Ezért már a XIX. század közepén az akkor még klasszikus elveket valló német büntetőjog
tudományban az actio libera in causa ráillik a gondatlan elkövetőre is, ha az italfogyasztás
során az elkövető előre láthatta, hogy magát alkoholos állapotba helyezve büntetendő
cselekményt követhet el. Ez a megoldás azonban még nem jelentette annak a tételnek a
határozott állítását, hogy az elkövetőnek az italfogyasztás során minden esetben előre kellett
vagy lehetett látnia, vajon a jogi tárgyak valamely csoportja ellen bűncselekményt fog
elkövetni.
A pozitivista irányzat képviselői közül sokan ennél radikálisabb megoldást követeltek.
Aschaffenburg volt például az, aki az ittas állapotban elkövetett cselekmények esetén a
beszámítási képesség és a bűnösség vizsgálatát szükségtelennek, sőt a társadalom védelmével
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összeegyeztethetetlennek tartotta. Helyesebb – mondotta – megsérteni a bűnösségen alapuló
felelősség elvét, semmint felhatalmazni az embereket arra, hogy akár öntudatlanságig ittas
állapotban is súlyos és büntetendő cselekményeket kövessenek el.
Kísérleteztek azzal a megoldással is, hogy a leittasodás sui generis bűncselekmény, ha
ebben az ittas állapotban bűncselekményt követtek el. A jogrendszerünkben az 1948. évi
XLVIII. tv. 14.§-a (BHÖ 189. pont) választotta ezt a megoldást.
Az 1961. évi V. törvény 22.§-a az öntudatlanságig leittasodott személyt olyan
felelősségi tulajdonságokkal ruházza fel, amely csak a józanul cselekvő személynek lehet
sajátja. Vizsgálni kell egyrészt, hogy van-e összhang a 22.§ felelősségi felfogása és a Btk.
általános felelősségi koncepciója között, illetve egyáltalán milyen felelősségi felfogást fejez ki
a 22.§-ban foglalt rendelkezés.
A Btk. felelősségi rendszere a bűnösségre, mint a bűncselekmény alanyi oldalát
jellemző pszichikus folyamatra épül.
Ha az önhibából eredő beszámításra képtelen ittas állapotban történt tényállásmegvalósításért való felelősséget a bűnösség talajáról kívánjuk származtatni, nem feltétlenül
találunk áthidalhatatlan akadályt. Elvileg ugyanis sikerrel védhető az a koncepció, amely a
beszámításra képtelen ittas állapotban elkövetett büntetendő cselekményben gondatlan
bűncselekményt lát. E felfogás szerint mindenki ismeri az alkoholnak az emberi szervezetre
gyakorolt hatását általában, és ismeri különösen a saját szervezete alkoholelviselő képességét.
Amikor valaki szeszt iszik, az élettapasztalat alapján általában előre láthatja annak konkrét
lehetőségét, hogy lerészegedik és elveszíti beszámítási képességét; ezzel összefüggésben
pedig, előre kellene látnia annak az absztrakt lehetőségét is, hogy beszámításra képtelen
állapotban olyan magatartást tanúsít majd, ami magára ölti valamely bűntett törvényi
tényállási ismérveit. A gondatlanság negligens változata, amelyet nem jellemez a
bűncselekmény elkövetésének lehetőségére való rágondolás, de a lehetőség figyelmen kívül
való hagyása épp az élettapasztalat alapján felróható.
A vázolt koncepció továbbvihető, az élettapasztalatra hivatkozva lehet azt állítani,
hogy az italozó előre láthatja lerészegedését és bűncselekmény elkövetését, ha ennek ellenére
iszik, vagy a részegség első tüneteinek jelentkezése után is folytatja, úgy eleve belenyugszik
(dolus eventualis) valamely jogellenes cselekmény elkövetésének lehetőségébe.
Az idézett forrás szerint ez utóbbi konstrukció mesterkélt. Az actio libera in causa
esetén kívül ugyanis a szeszes italt fogyasztó nemcsak bűncselekmény elkövetését, de
többnyire még a beszámítás-képtelenséget eredményező részegség bekövetkezését sem
kívánja.
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Az

önhibából eredő

beszámításképtelen

ittas

állapotban

történő tényállás-

megvalósítások elvileg felfoghatók gondatlan cselekménynek. A Btk. azonban a gondatlan
bűntettet csak akkor bünteti, ha a törvény erre nézve kifejezett rendelkezést tartalmaz. Ezért
nem lehet ez a kérdés elvi jellegű megoldása.95

II.2.2.1.1.1 A büntetőjogi szabályozás kezdetei
Most lássuk részletesebben, hogyan alakultak az ittasan elkövetett bűncselekményért
fennálló felelősség szabályai. A hazai viszonyokat tekintve első királyaink (István, László,
Kálmán) fennmaradt dekrétumai számos büntetőjogi jellegű rendelkezést tartalmaztak,
amelyek alapvető célja a királyi hatalom megszilárdítása és az új jogrend alapját képező
tulajdoni viszonyok védelme. Vannak olyan büntető rendelkezések, amelyek a keresztény
vallást, annak intézményeit védik. Az élet és testi épség elleni cselekmények pönalizálásával a
vérbosszút kívánják korlátozni, és megpróbálták rászorítani a sértetteket arra, hogy a
dekrétumban meghatározott kompozíciót - megváltási összeget - elfogadják és így
lemondjanak a magánharcról. Azokat a bűncselekményeket, amelyekről a dekrétumok nem
tesznek említést, szokásjogi alapon vagy a közhatalmat gyakorlók önkénye szerint torolták
meg. A korai feudalizmus idején csupán egyes büntetőjogi alapintézmények és fogalmak
csíráiról lehet beszélni. 96 A későbbi feudalizmus sem ismerte a büntetőjog, mint önálló jogág
fogalmát, nem léteztek kidolgozott általános büntetőjogi fogalmak sem. Ha ezek némelyikét
Werbőczy ki is fejtette az alig volt hatással a gyakorlatra. A büntetőjogi rendelkezések más
jogszabályok közé voltak elszórva, hiányzott a magyar büntetőkódex is. Mindez a
jogbiztonság hiányát és széleskörű bírói önkényt eredményezett.97 A XVI-XVII. századi
földesúri büntetőbíráskodás körében találunk olyan jogesetet, amely szerint a részegség senkit
sem ment, vagyis nem menekült a büntetőjogi felelősség alól az, aki ittasságára hivatkozott.

„(…) cinkosok, bűntársak ugyancsak akasztófára kerültek. Részegséget nem vettek enyhítő körülménynek.
Mikor Eszterházy Ferenc pápai úriszéke előtt betöréses lopás miatt állottak vádlottak, s az egyik részegséggel
védekezett, a bíróság megállapította: Minthogy a részegség senkit meg nem ment és (…) országunk törvénye
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szerint az gonoszságot cselekedők és abban egyezők egyenlő büntetéssel szoktanak büntettetni, a vádlottakat
felakasztatta.” (1671. január 20. Pápa, Kam. 2120.)98

A büntetőjogi szabályok terén mutatkozó teljes bizonytalanságot a bécsi udvar arra
használta fel, hogy az osztrák büntetőjogot csempéssze be a magyar joggyakorlatba. Az AlsóAusztria számára készült III. Ferdinánd által 1656-ban szentesített büntető törvénykönyvet
Praxis Criminalis címmel kiadták Nagyszombaton, majd a Corpus Juris első, 1696. évi
kiadásához csatolták függelékként. Mária Terézia büntetőkódexét (Constitutio Criminalis
Theresiana, 1768) szokásjogi alapon a bíróságok kisegítésként használták. II. József büntető
törvénykönyve (Codex Josephinus) 1787-ben átmenetileg Magyarországon is hatályba
lépett.99
A felvilágosodás és a francia forradalom Európa-szerte nagy lendületet ad a büntetőjog
fejlődésének. Az 1790-1791. évi országgyűlés kezdeményezése folytán Magyarországon is
megindul egy büntetőjogi kódex előkészítése, amit 1795-ben öntenek végleges formába.
Ennek az előző jogállapothoz képest haladó elemeket is tartalmazó törvényjavaslatnak egyes
alapelveiben felismerhetők a felvilágosodás eszméinek hatásai. 100

Számos alapvető

fontosságú kérdésben ez a tervezet az első hazánkban, ami világos fogalmakat igyekszik adni,
például ez határozza meg először a bűntett fogalmát, a különböző bűnösségi alakzatokra,
kísérleti stádiumokra, részességi formákra vonatkozó szabályokat. A tervezet a bírói
mérlegelés szabályai között tárgyalja az ítélet mértékére kiható enyhítő és súlyosító
körülményeket. Az enyhítő és súlyosító körülmények az elkövető akarati képességéből (ex
animo), szándékból (ex intentione) az elkövető vagy a sértett személyéből, az elkövetett
cselekmény helyének, idejének, módjának jellegéből adódnak. A tudatosság és az
akaratképesség szükséges a cselekményért való felelősségre vonhatósághoz, a szabad akarat
hiánya mindenkit mentesít a bűncselekmény felróhatósága alól. A teljes akaratképesség-hiány
az elmebetegeknél (a pillanatnyi elmezavarban szenvedőknél) az akarati képességet teljesen
megbénító szellemi és testi betegségben szenvedőknél, alvóknál, holdkórosoknál áll fenn. A
tervezetben felsorolt enyhítő körülmények alkalmazása a bíró belátására van bízva, ezek
között szerepel a szándékosan előidézett részegség, amelyben azonban nem lelhető fel a
bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék.101
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Valóban korszerű volt a három - 1843-44-es – büntető javaslat: az anyagi-, az eljárási
jogról és a börtönrendszerről. A javaslat 83.§-a úgy rendelkezett, hogy „ha a részegeskedés
már egyébként is szokása a tettesnek, vagy célzatosan és egyenesen azért élt szeszes italokkal,
hogy magát a bűntettre még inkább felingerelje, a részegség a beszámítást enyhíteni nem
fogja.”102
Az első büntető törvénykönyvünk – az 1878. évi V. tv, a Csemegi-kódex - a klasszikus
büntető törvénykönyvek megoldását követte. A beszámítást kizáró vagy enyhítő okokat a
kódex VIII. fejezetében találjuk, az ott felsoroltak közül az ittasság az öntudatlan állapot
körébe illeszkedik.

76.§ „Nem számítható be a cselekmény annak, aki azt öntudatlan állapotban követte el, vagy kinek
elmetehetsége meg volt zavarva és emiatt akaratának szabad elhatározási képességével nem bírt.”

II.2.2.1.1.2 Egyes fogalmak
Mielőtt hozzálátnék a jogi szabályozás alakulásának részletes ismertetéséhez
elöljáróban egyes fogalmak körülírása látszik szükségesnek.
Beszámítás alatt a tettesnek felelőssé tétele értendő. Csemegi szerint, ha azt mondják
ki, hogy valamely tett valakinek beszámítható, úgy az azt jelenti, hogy a cselekmény
elkövetésében bűnös. A szándék a felismerést vagyis az értelem bírását – és a szabadságot
tételezi fel. Nincs beszámíthatóság, ha a tett véghezvitelekor e két elem egyike hiányzott; mert
ebben az esetben szándékos tett híján büntetendő cselekmény nem jött létre.103 Heil Fausztin
művében kifejti, hogy a beszámításnak három fokozata van: fizikai beszámítás, erkölcsi
beszámítás és a büntetőjogi. Carrarát idézi, aki az erkölcsi és büntetőjogi beszámítás közé
ékeli a törvényes beszámítást. A bírói ítélet három tétel eredménye: első: „te tetted” (fizikai
beszámítás), második: „akarva tetted” (erkölcsi beszámítás), harmadik: „a büntető törvény
megsértésével tetted” (törvényes beszámítás).104 Kautz szerint a beszámítási képesség az
ember azon állapota, amelyben az elkövetett cselekményei akaratára visszavezethetők, vagyis
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beszámíthatóak.105 Későbbi irodalom szerint a beszámíthatóság az egyénnek bűnös
cselekvésre képessége.
Másik fontos fogalom a tudatzavar, ami a tudatnak nem elmebetegségen alapuló olyan
megzavarodása, amelynek folytán az embernek mind a saját személyéről, mind a külvilág
jelenségeiről homályos, hiányos, meghamisított képzete van, esetleg semmiféle képzete nincs.
Arról, akinél a tudatában jelentkező zavar olyan fokú, hogy sem a saját személyéről, sem a
külvilág jelenségeiről egyáltalán nincs képzete, azt mondjuk, hogy öntudatlan állapotban van.
A tudatzavar előállhat élettani alapon, de fakadhat mérgezésből is mint a részegség esetén. A
tudatzavar éppúgy, mint az elmebetegség csak abban az esetben zárja ki a beszámítási
képességet, ha képtelenné tette az elkövetőt cselekménye társadalomra veszélyességének a
felismerésére vagy az akaratának megfelelő magatartás kifejtésére. Az öntudatlan állapotban
lévők feltétlenül beszámíthatatlanok.106
Némi gondot okozhat az, hogy az ittasság fokára nézve az irodalom többféle
elnevezést használ, például teljes részegség - nem teljes részegség, heveny részegség, akut
részegség stb. A fentebbiekből kiderült, hogy a büntetőjog számára a gondot az az eset
okozza, amikor a részegség olyan fokú, hogy hiányzik a beszámítási képesség. A beszámítási
képesség hiányát, azaz az öntudatzavart a teljes részegséghez szokták kapcsolni. A tejes
részegség alapozta meg a Csemegi-kódex 76.§-ának alkalmazását, teljes részegség alatt azt
értették, amikor az ember a közönséges testmozdulatokat ugyan még meg tudja tenni, de
elhatározni magát valaminek a tevésére vagy abbahagyására nem képes, vagyis amikor a
cselekményei a reflexmozgás jellegével bírnak. 107 A helyzetet némileg bonyolítja, hogy a
beszámítás-képtelenséget okozó ittasság esetén vizsgálni kell nem kóros vagy patológiás
részegség lépett-e fel. „Annak a személynek, aki – bár alkoholfogyasztás folytán – olyan
elmebeteg állapotba került, hogy beszámítási képessége nincs, a cselekményét nem a Btk
22.§-a (jelenleg hatályos Btk. 25.§-a- a szerző) alapján kell elbírálni. Szeszes ital fogyasztása
csak ritkábban idéz elő olyan akut alkoholos állapotot, hogy az felismerésre képtelenséget,
illetve akaratbénulást okoz. Többnyire csak korlátozza a felismerési, illetőleg az akarati
képességet.”108
Említést kell tenni az önhibáról is, Tokaji szerint az önhiba az ittas állapot
bekövetkezésére kiterjedő szándékosság, illetőleg gondatlanság. Az alkohol-tűrőképességben
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való tévedés közömbös.109 Kizárja az önhibát az akaratlagosság hiánya (pl.: alvó ember
szervezetébe pszichoaktív anyag juttatása), a kényszer, fenyegetés, amikor az ittasság nem az
elkövető saját akaratából jön létre, kizárja az önhibát a tévedés is, ha azt hiszi alkoholmentes
folyadékot iszik, valójában pedig nem. Az önhibában megjelenő bűnösségi elemek teszik
lehetővé a típusos ittas vagy bódult állapotban megvalósított bűncselekményekért a felelősség
megállapíthatóságát.110
Az actio libera in causa fogalma is gyakran megjelenik, ennek témámmal fennálló
kapcsolódási pontjait Tokaji Géza tárgykörről szóló tanulmánya alapján ismertetem. Azon elv
alól, hogy a beszámítási képességen alapuló bűnösség az elkövetés időpontjára nézve
vizsgálandó, kivételt képez az ún. actio libera in causa esete, amikor a felelősség említett
kritériumai az elbírálás tárgyát képező cselekményekhez képest egy korábbi időpontból
állapítható meg. Az actio libera in causa kétféle indokolással épült be a bűncselekménytan
rendszerébe. Az egyik indokolás kiindulópontja az, hogy amennyiben a bűncselekmény
elkövetési magatartását valamely eredmény előidézésében jelöli meg a törvény, a beszámítási
képességnek és az eredmény bekövetkezésére kiterjedő bűnösségének elegendő az
okfolyamatot kiváltó ok létesítésekor fennforognia. Ehhez képest az actio libera in causa köre
két irányban is kiszélesült: a korábbi időpontban kialakulhat a bűnösség olyan
bűncselekményre nézve is, amelynek a tényállásszerű elkövetési magatartása csak később,
már a beszámíthatatlan állapotban veszi kezdetét, valamint kialakulhat immateriális
deliktumok tekintetében is. A másik indokolás viszont a közvetett tettességgel való sajátos
rokonságra utal: az elkövető a korábbi elhatározása alapján mintegy önmagát használja
eszközként a bűncselekménynek a beszámíthatatlan állapotban történő véghezvitelére.111

II.2.2.1.1.3 A Csemegi-kódex
A Csemegi-kódexben nem találunk konkrét szabályt a részegen elkövetett cselekmény
megítélésére vonatkozóan, de az 1878. évi V. tc. 76.§-a alkalmazható volt az ilyen esetekre is
vagyis ha az ittasság olyan fokú volt, hogy a beszámítási képességet kizárta, az elkövetőt fel
kellett menteni. A törvény miniszteri indokolása erre a következőképpen hívja fel a figyelmet.
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„A tapasztalatra hivatkozva kiemelik egyébiránt a szaktudósok: hogy az akarat szabad
elhatározása ki lehet zárva, ámbár elmebetegség nem létezik, ilyen esetek: a részegség
bizonyos fokai, a lázdelírium, az álomkór stb.” Csemegi Károly a részegséggel kapcsolatban
kifejtette, hogy ha az ember nem akart elkövetni valamely tettet, de részegségében a tett
mégis létrejött, a tettet éppúgy nem lehet büntetni, mint ha villámcsapás vagy állatrúgás
okozta volna. 112
Kautz

Gusztáv

a

Btk.-val kapcsolatos

munkájában

az

alábbiakat

rögzíti:

„Törvénykönyvünk a részegséget a beszámítást kizáró okok között különösen nem említi,
ennélfogva a részegségnek csak azon foka tekinthető beszámítást kizáró oknak, mely a tettes
öntudatát teljesen kizárta, vagy elmetehetségét annyira megzavarta, hogy e miatt akaratának
szabad elhatározási képességével a tett elkövetésekor nem bírt. Ha tehát előforduló öszszerű
esetben ez állapot bebizonyíttatik, a bírónak törvényünk értelmében fel kell a vádlottat
mentenie, még azon esetben is, ha a lerészegedés czélzatosan történt, vagyis ha a tettes azon
czélból részegedett le, hogy részegségében büntetendő cselekményt kövessen el.”113
Schnierer Aladár 1888-ban megjelent művében kifejti, hogy részegen elkövetett
bűntények beszámítása tekintetében több esetet kell megkülönböztetni:
1. „A nem teljes részegség esetén a beszámíthatás annyiban forog fenn, amennyiben az egyén
még észtehetségének használatában volt, és azért az ilyen állapotban elkövetett – a
körülményekhez képest – majd mint vétkest, majd mint szándékost lehet beszámítani, sőt
amennyiben a megrészegedés egyenesen bűnelkövetés célzatával történt, a tény feltétlenül a
szándékosság beszámítása alá kerülend; mert nem teljes lévén a részegség, alaposan feltehető,
hogy a megelőző akarati elhatározás még a részegség állapotában is hatályos volt, a tettest a
bűn elkövetésére indítván.
2. Ha a teljes részegség a tettes önhibáján kívül állott be, a beszámítás egészen ki van zárva.
3. A teljes, de önokozta részegségben elkövetett bűntények, mint vétkes tettek fognak
beszámíttatni, mert általános jogi következmény: cselekvényeinket akképp intézni, hogy
azokból embertársainkra kár ne háruljon; épp ezért általános kötelesség a részegséget – mint
veszélyes állapotot – kerülni, ki ettől nem tartózkodik, felelős mindazon káros és jogsértő
tettekért, melyekre részegsége által indíttatott.”114
Nem értett egyet a fentiekkel Horovitz Simon, aki kifejtette, hogy nem tartozik a
jogkérdéshez annak megkülönböztetése, hogy a részegen elkövetett cselekmény elkövetése
112

CSEMEGI Károly művei II. kötet, Franklin-társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 1904. 215221.
113
KAUTZ Gusztáv: A magyar büntetőjog tankönyve, Eggenberger Könyvkereskedés, Budapest, 1881. 114.o.
114
BÓCZ: im. 95-96.o.

78
céljából szándékosan idézte-e elő az elkövető az öntudatlan állapotot. „Épp oly kevéssé
döntheti el a jogász azon kérdést, valjon lélektanilag lehetséges-e, hogy az ilyen állapotban
elkövetett bűncselekményben az öntudat idejében megfogalmazott szándék megvalósuljon?”
Szerinte ennek eldöntése a pszichiátria feladata, csak az lehet tisztán jogkérdés, hogy az ilyen
állapotban elkövetett cselekmény beszámítható-e vagy nem. Ha a szakértő megállapítja az
öntudatlan állapotot, onnantól kezdve nem lehet vizsgálni, hogy miért és hogyan
(szándékosan, gondatlanul, célzatosan) ittasodott le az elkövető. Az actio libera in causával
kapcsolatban kifejti, hogy ez a megoldás elméletileg nem indokolható gyakorlatilag pedig,
jelentőség nélküli, mert az öntudatlan állapot előidézése s a bűncselekmény elkövetése közti
okozatossági kapcsolat alig lesz kimutatható. De ez csak akkor áll, ha a bűncselekményt
szándékos

tevőleges

magatartással

lehet

megvalósítani.

Mulasztással

elkövethető

bűncselekménynél létezik az actio libera in causa, pl: váltóőr azért részegedik le, hogy ne
tudja teljesíteni a feladatát, és a vonat a mulasztása miatt kisiklik.115
Hasonlóan vélekedik Edvi Illés Károly is, aki szerint a részegség, amennyiben az teljes
öntudatlanság állapotáig fokozódik beszámíthatatlanságot eredményez. Ilyen helyzetben az
ember szándékos cselekményt egyáltalán nem, tehát akkor sem követhet el, ha magát azért itta
le, hogy részegségében a kérdéses cselekményt elkövesse. Ő tehát még az actio libera in causa
esetében is megállapítja a beszámíthatatlanságot. Elvileg helyteleníti azt is, ha a részeg
állapotban elkövetett cselekményt gondatlan bűntettként értékelik, és csak egy kivételt ismer
el: ha a mulasztás által elkövethető gondatlan cselekménynél az éberség és józanság is a
kötelesség teljesítésének a feltételei közé tartozik. „Ha a tettes hivatása teljesítése közben pl:

szándékosan vagy gondatlanul lerészegedett, s kötelességét emiatt mulasztotta el (vasúti őr
szolgálat közben leissza magát, s ennek folytán a köteles jelzést elmulasztja) gondatlan
cselekményért felel. 116
Kautz Gusztáv ezt a gondolatmenetet azzal egészíti ki, hogy „…ha ez öntudatlan
állapotban, melyben énjének tudatát elvesztette, és nem emlékezhetik többé vissza, hogy
miért itta le magát, tettet igen, de beszámítható cselekményt el nem követhetett. (…) ha a
részeg, részegségében előbbi eltökélésre csakugyan visszaemlékeznék, ez esetben nem lehet
öntudatlan állapotban, és a cselekmény neki beszámítható. De nem számítható be a teljes
részegségben elkövetett tett gondatlanságból származó cselekménynek sem; mert a
gondatlanság beszámíthatósága is feltételezi, hogy a tett elkövetésekor a büntethető
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eredményt a tettes előre látta vagy kellő gondosság mellett előre láthatta, a teljesen részeg
pedig éppen a tett elkövetésekor volt öntudatlan vagyis oly állapotban, hogy az előrelátás és a
gondosságra képtelen volt.” Amikor elhatározza, hogy bűncselekmény elkövetése céljából
lerészegedik még csak a szándék van meg, ami önmagában nem büntethető, az akaratelhatározás is csak a lerészegedésig terjedhet, a részegen kifejtett cselekvőség pedig már nem
öntudatos.117
Heil Fausztin a Csemegi-kódexbeli szabályozással szembeni elégedetlenségének adott
hangot, már csak az „alcoholismusnak kétségtelen rendkívüli büntetőjogi jelentőségére
tekintettel is (…) ezt kimerítő s a társadalmi jogrendet kielégítő szabályozásnak mondani nem

lehet.” A szabályozást a nem önhibából eredő, ahogy ő nevezi véletlen, részegség eseteire
tartja alkalmazhatónak, de szándékos és célzatos részegség esetére nem. 118

Irk Albert szintén a Btk. elavult jellegét ostorozza. Megállapítja, hogy a klasszikus
büntetőjog teljes részegségre vonatkozó beszámítást kizáró hatálya egyenesen az ilyen
egyénnek bűntettre determináló motívuma lett, mert az alkoholban a bűncselekmény
elkövetése előtt tudatosan egy adag mentesítő, vagy a legrosszabb esetben enyhítő körülményt
vett magához. 119
Angyal Pál is azok táborába tartozik, akik a Csemegi-kódex rendelkezését és az azon

alapuló gyakorlatot nem tartják kielégítőnek. Ő azt vallja, hogy a részegségnek a beszámítási
képességet kizáró vagy korlátozó hatása „nem vezethet merőben felmentésre, illetve a

büntetés enyhítésére, hanem amennyiben többé-kevésbé közveszélyes alkoholista a bűntettes
– különleges elbánásra hív fel”. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy a részegség külön
törvényhozási intézkedést kíván. A Csemegi-kódex szabályai alapján „…az alkoholos állapot,
ha öntudatlanságig fokozódott, felmentést, ha pedig a szellemi erőket csupán gyengítette,
büntetésenyhítést eredményez, holott kétségtelen, hogy a részegség – egyfelől mert
közveszélyt rejt magában, másfelől mert elkerülhető – a beszámítási képességet kizáró vagy
korlátozó egyéb okoktól lényegesen eltér.” Ezért a beszámítási képességet kizáró részeg

állapotban elkövetett cselekményért az elkövető csak akkor nem volna büntethető, ha őt a
részegség előidézésében súlyos hiba nem terheli, gondatlanság miatt azonban ez esetben is
felelős, feltéve hogy a cselekmény gondatlan elkövetés esetén büntetés alá esik. Enyhítő
körülményként is csak akkor volna a részegség figyelembe veendő, ha annak előidézésében a
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cselekvőt súlyos hiba nem terheli. Egyébként az alkoholista bűntettesekkel szemben a
büntetést követőleg, esetleg helyett, megfelelő biztonsági intézkedések (kocsmatilalom,
alkoholistákat gyógyító intézetbe, dologházba utalás) volnának alkalmazhatók.120
Minthogy megfelelő szabályozás nem volt a részegség megítélésében szélsőséges bírói
gyakorlat alakult ki, miszerint ha kisebb jelentőségű bűncselekményt bíráltak el, akkor
megállapították az öntudatlan állapotot, olyan ismérvek fennforgása mellett, amelyeknél
nagyobb jelentőségű ügyben azt már nem állapították meg. Szélsőség jelentkezett abban is,
hogy az „öntudatlan állapot” megléténél felmentés helyett a szándékos cselekményt gondatlan
bűntettként bírálták el. Előfordult már olyan álláspont is, amikor az ittas állapot nem vették
enyhítő körülménynek.
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öntudatlan állapotot akkor ismert el a bíróság, ha a tanúk szerint olyan részeg volt a tettes,
hogy beszélni sem tudott, vagy ilyet józan állapotban sosem követett volna el. De amikor a
tettes a beismert cselekmény egyes részleteire emlékezett, akkor a bíróság nem fogadta el
beszámítást kizáró oknak az ittasságát, ahogyan azt sem, amikor valaki az italtól felizgatott
lelkiállapotban, de nem rögtönösen hajtotta végre a cselekményt. Az iszákosság okozta
krónikus alkoholizmust nem öntudatlanságnak, hanem az elmebetegség egy kategóriájának
tekintették.122
A Csemegi-kódex hatálya alatt kialakult bírói gyakorlatot legátfogóbban Halász
Sándor és Székely János tekintették át. A bírói gyakorlatot illetően bizonytalanság
tapasztalható a részegség folytán keletkezett öntudatlan állapot megállapítása körül. Továbbá
találkozunk olyan bírói állásponttal is, mely a beszámíthatatlanság fennforgása esetén
szándékos bűntettért nem büntet, de megállapítja a bűnösséget a gondatlan cselekmény
tekintetében. Ez utóbbira példa az az eset, amikor a bíróság indokolásában kifejtette, hogy bár
az elkövetőnek az akarata szabad elhatározását kizáró teljes részegsége bizonyítva lett, mégis
gondatlanul járt el azáltal, hogy ismerve a töltött fegyver veszélyes voltát, lerészegedés előtt
töltött pisztolyt vett magához, s ennek birtokában a lakodalmas nép között inni és
garázdálkodni kezdett. Ugyanakkor a bírói gyakorlat mind általánosabban jutott arra az
eredményre, hogy teljes beszámíthatatlanságot nemcsak az elfogyasztott alkohol mennyisége,
hanem a tettes egyéb körülményei alapján, gondos bírói mérlegelést követően kell
megállapítani.
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A részegséget - ha nem volt teljes – a bírói gyakorlat általában enyhítő körülményként
értékelte.123 „Az ittasság csak feltételezetten és a beszámíthatóság határához közelfekvő
magas fokban indokolhatja a Btk. 92.§-ának az alkalmazását” (BH. T.276). Találkozunk
olyan döntésekkel is, ahol a bíróság azt indokolja, hogy miért nem enyhítő körülmény az
ittasság. Pl.:”…az italos állapot, mint enyhítő körülmény nem bír jelentőséggel, mikor a
művelt osztályhoz tartozó vádlottnak, nyilvános helyen, ittasan történt megjelenése magában
véve is súlyos erkölcsi beszámítás alá esik (K.7556/1923.Bj. LXXVI. 111.o.). Vagy: „nem
enyhítő az ittasság, ha az elítélt a leittasodással orvosi tilalmat szeg meg és vét saját és
családja érdekei ellen” (K. 3246/1936. Bj. LXXXIX. 23.o.)124
Fayer László a Curia gyakorlata alapján az alábbiakat sorolta az értékelendő
körülmények közé: „Tivornyázó életmódot vivő egyénnél az ittas állapot nem képez enyhítő
körülményt. (D.tár VI. 57.;- VII.21. sz.)” A részegség és műveletlenség, mint enyhítő
körülmények a hivatalos hatalommal való visszaélés esetében számításba veendők. (D.tár X.
112. sz.)”125

II.2.2.1.1.4 Az 1948. évi XLVIII. törvény
Új megoldást a Csemegi-kódex 3. novelláris kiegészítése hozott, az 1948. évi XLVIII.
törvény, amelynek 14. §-a sui generis tényállásként fogalmazta meg az ittas állapotban vagy
más kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekményt.

„14§ Aki önhibájából eredő ittas vagy kábítószertől bódult állapotban olyan cselekményt követ el, amely a
büntetőtörvénykönyvek értelmében bűntett vagy egy évet meghaladó fogházzal büntetendő vétség – ha ez az
állapot annak beszámítását kizárja – egy évig terjedő fogházzal büntetendő.”

Az újítás indoka az volt, hogy az alkoholbűnözéssel szembeni harc előtérbe
kerülésekor olyan megoldásra törekedtek, amely még összeegyeztethető a bűnösségen alapuló
felelősség elvével. Ezt célozta a beszámítási képességet kizáró ittas vagy bódult állapotban
elkövetett bűncselekménynek a sui generis deliktumként való szabályozása. Az, hogy az ilyen
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szabályozás nem sértette-e a bűnösségen alapuló felelősség elvét, összefüggött azzal, hogy
mit tekintettek a büntetendőség alapjának. Az egyik felfogás szerint a büntetendőség alapja a
szándékos vagy gondatlan leittasodás, míg az alapcselekmény a törvényi tényállás keretein
kívüli objektív büntethetőségi feltétel. Egy másik álláspont a büntetendőség alapját az
alapcselekményben jelölte meg, s nyíltan bevallotta, hogy a felelősség objektív. Megint
mások szerint a büntetendőség alapja a veszélyes leittasodás, s az alapcselekmény a
veszélyesség tünete. Ez a felfogás azt is megkívánta, hogy a bűnösség a leittasodás
veszélyességére is kiterjedjen. Tokaji azt a véleményt alakította ki, hogy a sui generis
deliktum olyan gondatlan bűncselekmény, aminek az alapcselekmény a quasi eredménye, s
erre az eredményre az ún. határozatlan gondatlanságnak kell kiterjedni. A gondatlanság
határozatlan jellege ebben az esetben soksíkú: annak az előreláthatóságát jelenti, hogy a
leittasodás esetleg valamiféle büntetéssel fenyegetett cselekményre is vezethet. Arra is
rámutatott, hogy a határozatlan gondatlanság csak egészen kivételesen hiányozhat, mint pl.
akkor, ha valaki több évtizeden át alkalomszerűen lerészegedve sohasem okozott bajt.126
Ez a megoldás elég enyhe felelősségre vonást jelentett, és a kialakított bírói gyakorlat
nem adott lehetőséget az egyazon alkalommal elkövetett több bűntett törvényi tényállása
megvalósítása esetén többség, halmazat megállapítására. A BH 2036 szám alatt közölt
jogesetnél e vonatkozásban az a megállapítás született, hogy „öntudatlan ittas állapotban
egyazon alkalommal elkövetett több bűntett esetén csak egyrendbeli, bűntettet kell
megállapítani.”
Az ítélkezési gyakorlat az ittasságot rendszerint nem vette enyhítő körülményként
figyelembe a már említett sui generis bűntettkénti értékelésen túl. Viszont a Legfelsőbb
Bíróság 276 számú büntető elvi határozata értelmében az ittasságot súlyosító körülményként
kellett figyelembe venni azokban az esetekben, amikor a fegyelem és éberség az elkövetőnek
a hivatásánál vagy foglalkozásánál fogva fokozott kötelessége volt.127
Ez a szabályozás a részeg állapotban elkövetett bűntettek jogi megítélésének a
szemléletét alapjában meg kellett, hogy változtassa. Ha a jogrendszerbe olyan büntető
tényállást foglalnak, amely beszámíthatatlan részeg állapotban elkövetett cselekményért
fenyeget, akkor a részegséget enyhítő körülményként mérlegelni általában nem, csak
kivételesen lehet. A gyakorlatnak tehát gyökeres fordulatot kellett vennie.128
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II.2.2.1.1.5. Az 1950. évi II. törvény
Az 1950. évi II. törvénnyel az ún. Btá-val új Általános Részt alkottak, az ezt hatályba
léptető 1950. évi 39 tvr. változatlanul hagyta az 1948. évi XLVIII. tv. 14. szakaszát. Ki kell
emelni az 1950. évi II. tv. 10.§-át, ami a sui generis tényállás mellett a szándékos actio libera
in causa esetét kiemelten kezeli. Ennek lényege, hogy ha valaki azért ittasodik, le
öntudatlanságig, hogy ebben az állapotban bűncselekményt kövessen el, akkor úgy kell
elbírálni a cselekményét, mintha józan lett volna. Ha bűncselekmény elkövetésének szándéka
nélkül önhibából leittasodik, és bűncselekményt követ el, akkor alkalmazandó a sui generis
tényállás.
Tokaji Géza szerint a Btá. helytelenül járt el, amikor csak az egyenes szándékot
feltételező célzatos actio libera in causa esetét szabályozta. „S mivel az ilyen eset a
beszámíthatatlan állapotban realizálódó cselekmények viszonylatában gyakorlatilag csak
kivételesen fordul elő, az actio libera in causa konstrukciója a használhatóságot illetően

lényegileg hitelét vesztette.” Éppen ezért ő egy differenciáltabb szabályozást tartana
kimerítőnek, ami figyelembe venné azt is, hogy az actio libera in causa eshetőleges
szándékkal, de tudatos gondatlansággal is létre jöhet.129

„10.§ (1) Nem büntethető, aki a bűntettet olyan elmebeteg állapotban vagy olyan öntudatzavarban követte el,
amely őt képtelenné tette a cselekmény társadalmi veszélyességének felismerésére vagy az akaratának megfelelő

magatartásra.(…)
(3) Ha az elkövetőt elmebetegsége, öntudatának zavara, a kényszer vagy a fenyegetés csupán korlátozta a
cselekmény társadalmi veszélyességének felismerésében vagy az akaratának megfelelő magatartásban,
büntetését korlátlanul enyhíteni lehet.(…)
(4) Az előző rendelkezések nem alkalmazhatók annak javára, aki maga idézte elő állapotát vagy helyzetét abból
a célból, hogy a bűntettet elkövesse.”

Ez utóbbi bekezdéshez kapcsolódóan a Btá-hoz fűzött miniszteri indokolás a
következőket tartalmazza. „Általánosan elismert tétel a büntetőjogban, hogy aki önmagát
hozza öntudatlan állapotba vagy a kényszer állapotába avégből, hogy ilyen állapotban kövesse
el a bűntettet, nem mentesülhet büntetőjogi következmények alól. Például aki abból a célból
ittasodik le, hogy részegségében mást megöljön vagy például az a váltóőr, aki megkötözteti
magát, nehogy a szükséges műveletet elvégezhesse, büntetőjogi felelősséggel kell, hogy
129
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tartozzék. Ennek a bővebb indokolást nem igénylő elvnek szerez érvényt a 10.§ (4)
bekezdése.”130
A

Btá.

a

Csemegi-kódex

76.

§-ával

szemben

–

ismerte

a

korlátozott

beszámíthatóságot. A bírói gyakorlat ebben az időszakban a következő megállapításokra
jutott. A teljes beszámíthatatlanságot eredményező ittas állapot fenn nem állásának
megállapításánál a bíróságoknak igen körültekintően kell eljárniuk: nem építhetnek kizárólag
az orvosi véleményre, hanem a büntetőeljárásban megállapítható valamennyi körülmény
gondos mérlegelésével kell állást foglalniuk. Az ittasság folytán keletkezett öntudatzavar nem
szolgálhat alapul a büntetés korlátlan enyhítésére. Az ittasságot rendszerint nem lehet enyhítő
körülményként figyelembe venni, sőt súlyosító körülmény, amikor a fegyelem, az éberség, az
elkövetőnek hivatásánál, vagy foglalkozásánál fogva fokozott kötelessége. A Legfelsőbb
Bíróság 82. számú állásfoglalása értelmében az alapbűncselekmény fokozott súlya a büntetés
kiszabásánál súlyosító körülménynek számított, ahogyan az is, hogy a terhelt a kötelező
mértéktartás milyen fokú megszegésével, milyen súlyú önhibával került ebbe a veszélyeztető
helyzetbe. A BH 2036/II szerint súlyosító körülmény az is, ha a tettes ittas állapotában
többrendbeli bűntett tényállásának megfelelő magatartást valósított meg, mert ebben az estben
is egység forog fenn. Ha az ivási vágy legyőzését korlátozó idült alkoholizmusból eredő ivási
kényszer áll fenn, akkor a Btá. 10.§-ának (3) bekezdése alapján korlátlan enyhítésnek van
helye (BH 1246).131

II.2.2.1.1.6. Az 1961. évi V. törvény
Az 1961-es módosítás előtt Halász és Székely megfogalmazott egy javaslatot,
amelyben többek között az objektív felelősség alkalmazása ellen érveltek. Szerintük a
következő lenne a helyes megoldás: „A vétkes nyilvános lerészegedést kell a törvényhozónak
szankcionálnia, de nem az ittas bűntett pótszereként, tehát „alapesetben” igen mérsékelten.
Szigorúbb kezelés indokolt az olyan egyénnel szemben, aki saját tapasztalatából tudja, hogy
ittas állapotban rendbontásra hajlamos. Az alapeset szabálysértési úton is megoldható.
Lehetséges, bár elvileg sokkal kevésbé tiszta, a gyakorlat képviselői részéről felvetett az a
megoldás is, mely a lerészegedést csak akkor bünteti, ha az illetőnek beszámíthatatlan
állapotban mutatkozó veszélyességét súlyosabb bűntetti tényállás formaszerű megvalósítása
bizonyítja, az ennél enyhébb eseteket szabálysértési útra engedi. Ilyen bűntetti tényállás
130
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megvalósulása esetén a bíró a formaszerűen magvalósított (alap-) bűntettet a büntetés
kiszabásánál nem veheti figyelembe, a büntetés a leittasodás bűnösségének a fokához kell,
hogy igazodjék.132
Ilyen előzmények után jutunk el az 1961. évi Btk.-hoz, amely kriminálpolitikai
megfontolások alapján egyértelműen áttöri a bűnösségen alapuló felelősség elvét. Az 1961.
évi V. törvény II. fejezet IV. címe alatt találhatók a büntethetőségi akadályok, a
büntethetőséget kizáró okok közé tartozik az elmebetegség, gyengeelméjűség és a tudatzavar.
„21.§ (1) Nem büntethető, aki a cselekményt olyan elmebeteg állapotban, gyengeelméjűségben vagy

tudatzavarban követte el, amely őt képtelenné tette cselekménye társadalomra veszélyes következményeinek a
felismerésére vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék.

(2) Ha az elkövető elmebetegsége, gyengeelméjűsége vagy tudatzavara csupán korlátozta a cselekmény
társadalomra veszélyes következményeinek a felismerésében, vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően
cselekedjék, büntetését korlátlanul enyhíteni lehet.
22.§ A 21.§ rendelkezései nem alkalmazhatóak annak javára, aki a cselekményt önhibájából eredő ittas vagy
bódult állapotban követte el.”133

Az objektív felelősség megjelenése után sokan próbálták ezt a megoldást a dogmatika
számára elfogadhatóan magyarázni. Békés Imre a határozatlan gondatlanságot tekinti a
bűnfelelősség elvének áttörését enyhítő bűnösségi magnak. A határozatlan gondatlanság
azonban – amelyet annak idején a sui generis delictumra dolgoztak ki – az 1962-től hatályos
jogra nem alkalmazható. Elsősorban azért nem, mert semmiképpen sem alapozhatja meg a
szándékos bűncselekmény címén történő felelőségre vonást. Végül hazánkban olyan felfogás
is elterjedt, hogy a bűnösséget az önhiba pótolja. Az önhibának azonban éppen arra nem kell
kiterjednie, amilyen címen az elkövetőt felelősségre vonják: a beszámíthatatlan állapotban
bekövetkező bűncselekményre. Ezért az önhibának bűnösséget pótló szerepe nem lehet.134
Objektív felelősség esetén gondot okozhat, hogy mi alapján minősüljön egy
cselekmény szándékosnak vagy gondatlannak, erre a joggyakorlat az alábbi megoldásokat
alakította ki. A XXVIII. büntető elvi döntés értelmében, ha a cselekményt önhibából eredő, s
a Btk. 21.§ (1) bekezdése szerinti tudatzavart okozó ittas, vagy bódult állapotban követik el, a
cselekmény annak tárgyi oldalához képest minősülhet szándékos vagy gondatlan bűntettként.
132
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Alanyi oldalon csak azt kell vizsgálni, hogy az elkövető leittasodása önhibájából történt-e.
Megállapítható önhiba, akkor is, ha az elkövető nem kizárólagosan csak a saját hibájából
került ittas állapotba, hanem egyéb ok (például más személyek ösztönzése) is közrejátszott.
Az önhiba vizsgálatának előfeltétele, hogy legalábbis a heveny mérgezésre vezető
alkoholfogyasztás megkezdésekor az elkövető beszámítási képessége ne legyen valamely más
oknál fogva kizárt. Az önhibának fokozatai is vannak, s így az önhiba mértékét illetően
különös súllyal esik latba, hogy egyébként is szokásos alkoholfogyasztó részegedett-e le,
avagy kivételes körülmények által motivált alkalmi leittasodásról van-e szó.135
A Legfelsőbb Bíróság (LB) 4. számú irányelve az élet elleni bűncselekményekkel
összefüggésben leggyakrabban előforduló súlyosító körülmények között határozza meg az
alkoholos állapotban való gátlástalan elkövetést. A 3598 számú jogesetben pedig, kimondta,
hogy az elkövető ittassága önmagában értékelésre nem kerülhet. A büntetés kiszabásánál a
leittasodásnál közreható tényezők, elsősorban az elkövető önhibájának a mértéke értékelhető
súlyosító vagy enyhítő körülményként. Különös figyelemmel kell lenni az alkalmilag
leittasodó és a mértéktelen iszákos közötti különbségtételre, amely előbbinél esetleg enyhítő
körülményként jöhet számításba, míg utóbbinál súlyosító körülményként lesz értékelhető. Az
LB leszögezi, hogy változatlanul helyes az új Btk.-beli szabályok életbe lépése előtti
ítélkezési gyakorlat, mely szerint az ittasságot súlyosító körülményként kell értékelni, amikor
a fegyelem és éberség az elkövetőnek hivatásánál fogva fokozott kötelessége, és ittas
állapotban követ el bűncselekményt. A BH 4502 számú jogesetben rámutatott arra, hogy az
ittas állapotban elkövetett bűntett elbírálásánál (konkrét esetben emberölés kísérletéről volt
szó) azt kell vizsgálni, hogy az ilyen cselekményt józan állapotban elkövető tudata általában
átfogja-e a halálos eredmény bekövetkezhetőségét.136
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II.2.2.1.2. A kényszergyógyítás és egyéb adminisztratív intézkedések szabályai
Fehér Lenke szerint a „… büntetőjog nem arra szolgál, hogy kezelje, gyógyítsa a
személyiségi problémákkal küszködőket, erre az egészségügyi rendszer a hivatott. A
büntetőjog az elmebeli rendellenességben szenvedőkkel elsősorban a bűncselekmény kapcsán
találkozva, a társadalmi normák védelme és megszilárdítása szempontjából kezeli a kérdést. A
büntetőjogi felelősség megállapítása bűnösséghez kötött, ennek pedig, elengedhetetlen
feltétele a beszámíthatóság. Ennek hiányában büntetés nem alkalmazható, bár a társadalmi
kontroll más formájának az igénybevétele nem kizárt. (…) A kényszer és a segítség, a
hatósági intézkedés és az orvosi tevékenység összefonódása ugyanazon intézményben nem
mondható problémamentesnek. Ennek ellenére pillanatnyilag szükség van erre a
konstrukcióra, nem mondhatunk le az alkalmazásáról.”137

A XIX. és XX. század fordulóján hazánkban az iszákos bűnelkövetőkkel szemben
speciális intézkedés jellegű jogkövetkezmény nem volt ismeretes.
Finkey csavargási törvénytervezete ezt a kérdést is felölelte, és az iszákosok gyógyító
intézetébe való utalását javasolta 1-3 évre. Az 1913. évi előadói tervezetében Finkey szintén
javasolja az alkohol mértéktelen élvezete miatt veszélyes bűnelkövetőknek megfelelő
gyógyintézetbe utalását, a bíróság a gyógykezelés befejezése vagy feleslegessé válása után
határozott volna a megbüntetés vagy a büntetés mellőzése felől (81.§). E § alkalmazásának
feltételét jelenti, hogy az elkövetőnek 6 hónapnál hosszabb tartamú szabadságvesztéssel
büntetendő bűncselekményt kell elkövetnie. Hasonlóképpen Angyal és Bernolák tervezete is
rendelkezik a szokásos ivóknak gyógyintézetbe utalásáról. Edvi Illés tervezete viszont hallgat
erről a kérdésről. Vámbéry megjegyzi, hogy azok az alkoholista szanatóriumok (Rákospalota
1909), amelynek hazánkban társadalmi úton létesültek, vajmi csekély értékűek, amíg a
törvény a kényszerelhelyezésre a bíróságnak módot nem nyújt. Ehhez annyit fűz hozzá Nagy
Ferenc, hogy hasonlóképpen csekély értékű az olyan megoldás is, amely megfelelő
szabályozás birtokában megfelelő gyógyintézetek létesítéséről nem gondoskodik. Úgy tűnik,
hazánkban halmozódott a két probléma: a vizsgált időszakban sem törvényi rendelkezés, sem
megfelelő intézet nem létezett az alkoholista bűnelkövetőkkel szemben.
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II.2.2.1.2.1. 1961. évi Btk. intézkedése, és a mellette létező egyéb adminisztratív
eszközök
A magyar büntetőjogban – jelentős késéssel – az 1961. évi Btk. kodifikálta először az
intézkedések között a kényszerelvonó kezelést. Az intézkedés alkalmazásának lényegi
feltétele volt olyan bűntett elkövetése, amely mértéktelen alkoholfogyasztással függött össze.
Az

indokolás

szerint

a

kényszerelvonó

kezelés

tartalmában

ugyanaz,

mint

a

kényszergyógykezelés, mindkettő a betegségnek megfelelő és kikényszeríthető gyógyítást
foglal

magában.

A kényszerelvonó

kezelés

mindig

bűncselekmény elkövetéséhez

kapcsolódott, és mindig büntetés mellett kerülhetett alkalmazásra. Ha az elkövetőt
szabadságvesztésre ítélték, a Btk. 62. § (3) bekezdése szerint az elvonó kezelést a büntetés
végrehajtása alatt kellett foganatosítani. Szabadságvesztéssel nem járó büntetésre ítélés
esetében a kényszerelvonó kezelést rendelőintézeti vagy zárt gyógyintézeti formában hajtották
végre. A rendelőintézeti formánál az elvonó kezeléshez szükséges időt a rendelőintézeti
vezető állapította meg. A zárt gyógyintézeti formánál az elvonó kezelés a szükséges ideig
tartott, de nem haladhatta meg a hat hónapot. Ezt követően az új Btk. az alkoholisták
kényszergyógyítása címmel két céljában azonos, de jogi jellegében különböző intézkedést
foglalt össze. Feltétel mindkét intézkedési formánál, hogy az elkövető bűncselekménye
alkoholista életmódjával függjön össze. 138 1961. évi V. törvényben megjelent kényszerelvonó
kezelés lényege, hogy ha a bűntett elkövetése mértéktelen alkoholfogyasztással függ össze, a
bíróság az elkövetőt arra kötelezheti, hogy kényszerelvonó kezelésnek vesse magát alá. Ha az
elkövetőt szabadságvesztéssel nem járó büntetésre ítélik, a kényszerelvonó kezelést
rendelőintézetben vagy zárt gyógyintézetben kell foganatosítani. Ha az elkövetőt
szabadságvesztésre ítélték, a kényszerelvonó kezelést a büntetés végrehajtása alatt kell
foganatosítani. Az 1961-es Btk. 62. szakaszához fűzött kommentár szerint fontos, hogy a
gyógykezelés oka az elbíráláskor is fennálljon (BJD 2562.). A büntető bíróságok által
elrendelt kényszerelvonó kezelés végrehajtásának részletes szabályait az 1/1966.(VI.3.) EüM
számú rendelete tartalmazza. Eszerint, ha a bíróság kényszerelvonó kezelés elrendelését látja
indokoltnak, két igazságügyi orvos szakértőt hallgat meg arra nézve, hogy a kényszerelvonó
kezelés szükséges-e és alkalmazható-e, vagyis nem káros-e a terhelt egészségére. A
gyógykezeléshez szükséges időt a gyógyintézet határozza meg, maximum 6 hónap lehet. Az
egészségügyi szakigazgatási szerv az elsőfokon eljárt bíróságnak zárt gyógyintézeti
138
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kényszerelvonó kezelés alkalmazását javasolhatja, ha a kötelezett az egészségügyi előírásokat
nem tartja be. A kezelést annak eredményes befejezése után a gyógyintézet vezetője szűnteti
meg. Hat hónap elteltével a kötelezettet el kell bocsátani. A zárt gyógyintézeti kezelés
megszüntetéséről a gyógyintézet vezetője az ügyészséget és a bíróságot értesíti. Ha a
szabadságvesztés végrehajtása befejeződött vagy félbeszakadt, vagy ha a szabadságvesztés
végrehajthatósága megszűnt, vagy az elítéltet feltételes szabadságra bocsátották, és emiatt a
kényszerelvonó kezelés megkezdésére vagy befejezésére nem kerülhetett sor, a börtön
kötelezi az elítéltet, hogy a kényszerelvonó kezelés végrehajtásának megkezdésére, illetve
folytatása végett a lakóhelye szerint illetékes alkoholelvonó rendelésen jelenjék meg. Ha a
végrehajtása alatt olyan szövődmények lépnek fel, amelyek kizárják vagy az egészségi
állapotában olyan változás áll be, ami nem engedi meg a folytatását, meg kell szüntetni.
A Btké. 47.§-a szerint szabálysértést követ el, és egy naptól harminc napig terjedő
elzárással sújtható, aki a kényszerelvonó kezelés alól kivonja magát. Az eljárás a rendőrség
hatáskörébe tartozik. Eltérő rendelkezés hiányában a kényszerelvonó kezelés alkalmazható
fiatalkorúakkal szemben is.139
Ezt egészítette ki az 1962. évi 18. számú tvr. az alkoholisták elleni intézkedésről. A
tvr. indokolása tartalmazza, hogy az alkoholizmus elleni küzdelemben a megelőzést célzó
tevékenység fokozása és kiszélesítése mellett további hatásos – a büntetőeljárás körén kívül
eső – adminisztratív jellegű intézkedések alkalmazását is lehetővé kívánják tenni. A tvr.
megteremti a jogi alapját a nyilvános helyen botrányt okozó, valamint magatehetetlen
részegek kijózanító szobába szállításának és az alkoholisták elvonó kezelésen való részvételre
kötelezésnek. Ezek az intézkedések nem érintik a büntető törvénykönyv szerinti
kényszerelvonó kezelés alkalmazását.
Az alkoholista önként vállalhatta az elvonókúrát, s jelentkezhetett a területileg
illetékes alkoholgondozóban, az elvonó kezelés alapját az 1972. évi II. törvény képezte. E
törvény lehetővé tette a kötelező gondozást, gyógykezelést, amikor az eljárást az
egészségügyi hatóság indíthatta meg hivatalból vagy kezdeményezésre. Utóbbira az
alkoholista házastársa, egyenes ági rokona stb. (bármely állami szerv, szövetkezeti vagy
társadalmi szervezet) volt jogosult. Az eljárás során a hatóság feladata tisztázni, hogy a
kötelező gondozás feltételei fennállnak-e. A kábítószer-élvezők, gyógyszert kóros mértékben
fogyasztók gondozására és gyógykezelésére is a 35.§-ban foglaltak az irányadók.140
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Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelését az 1974. évi 10. tvr. vezette be. A
célkitűzés az volt, hogy hosszabb időn át, a társadalmilag káros befolyásoktól elszigetelt
környezetben lehetőséget nyújtson az alkoholisták intenzív gyógykezelésére, illetőleg a
rendszeres munkavégzésre. Nem helyettesítette az egészségügyről szóló 1972. évi II. tv-ben
szabályozott alkoholelvonó kezelést, hanem meghatározott körben hatékonyabbá kívánta
tenni a társadalom védelmét.

II.2.2.1.2.2. 1978. évi Btk. hatálybalépésekor meglévő szabályok
Az 1978-as Btk. 76.§-a az alkoholista munkaterápiás intézeti kezelésre való
kötelezését önálló büntetőjogi intézkedésként vezette be, amelyet a bíróság büntetés kiszabása
nélkül alkalmaz. Ennek az intézkedésnek – hat hónapot meg nem haladó szabadságvesztés
vagy ennél enyhébb büntetés helyett – csak azzal szemben van helye, akinek a
bűncselekménye az alkoholista életmódjával függ össze, és az intézeti gyógykezelés feltételei
fennállnak. A Btk. 76.§-a szerinti gyógykezelés legfeljebb 2 évig tarthat. A Btk. 75.§ a
bűncselekményt elkövető alkoholisták kényszergyógyítását akkor tette lehetővé, ha 6 hónapot
meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. Ez esetben sem a büntető kódex sem a
bv. tvr. nem határozza meg az intézkedés tartamát, amit nem tart teljesen problémamentesnek
az idézett szerző. A miniszteri szintű Bv. szabályzat 111. §-a viszont előírja, hogy az elítéltet
egy hónapig kivizsgálják, majd kényszergyógyítása érdekében a bv. fokozatának megfelelő
intézetben hat hónapig, kivételesen egy évig, gyógyító-nevelő csoportba helyezik el. A
törvényhozó magától értetődőnek tekintette azt, hogy ilyenkor a büntetésbe beszámítódóan
történhet az intézkedés végrehajtása. A Btk. 76.§-a értelmében a hat hónapot meg nem haladó
szabadságvesztés vagy ennél enyhébb büntetés helyett önálló intézkedésként kezelés
legfeljebb két évig alkalmazható, amennyiben fennállnak a munkaterápiás intézeti
gyógykezelés feltételei. A kényszergyógykezelés gyakorlati alkalmazása problematikus. Nem
könnyű a bűncselekmény és az alkoholista életmód összefüggéseinek, illetve az összefüggés
bizonyíthatóságának tisztázása. Továbbá a munkaterápiás intézeti szabadságkorlátozás és a
kiszabható büntetés tartamának összevetése és „arányossága” ugyancsak problematikus.
Egyáltalán nem elhanyagolható további nehézség, hogy a kényszergyógyítás végrehajtásának
megfelelő feltételei „jelentős mértékben hiányoznak”.141
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A Btk. 75.§ a bűncselekményt elkövető alkoholisták kényszergyógyítását akkor tette
lehetővé, ha 6 hónapot meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik.
Az 1974. évi 10. tvr. helyébe az 1982. évi 41. tvr. lépett. A tvr. az intézeti kezelést
azzal

az

alkoholistával

szemben

teszi

lehetővé,

aki

a

rendszeres

és

túlzott

alkoholfogyasztásból eredő magatartásával a családját, a kiskorú gyermekének fejlődését, a
környezet biztonságát veszélyezteti, vagy a közrendet, a munkahelyén a munkát, illetőleg a
munkafegyelmet ismételten és súlyosan zavarta. Az elrendelés további feltétele, hogy az
alkoholistával szemben az egészségügyi szabályok szerint, két évnél nem régebben
alkalmaztak gyógykezelést, de a tapasztalatok alapján az ilyen gyógykezeléstől már nem
várható eredmény, illetőleg az alkoholista önként nem veti alá magát az alkoholelvonó
kezelésnek és az egészségügyi hatóság által elrendelhető kötelező gondozástól és
gyógykezeléstől nem várható eredmény. Az intézeti kezelést a polgári bíróság nemperes
eljárásban, vagy a büntetőbíróság a Btk. 76.§-a alapján rendelheti el. A jogalkotó felismerte,
hogy ennek a hatósági beavatkozásnak nem a megfelelő formája, hogy az alkoholbeteget akár
polgári, akár a büntetőbíróság utalja be. Ez idegen a bíróság feladatkörétől és a beutaltban
ellenállást vált ki, ezért a terápiás indíttatása kedvezőtlen. A jogállamiság megteremtésére
irányuló törekvés, az emberi jogok következetes érvényesülése is szükségessé tette az
alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésének felülvizsgálatát. A fentiek alapján az 1990.
évi XIV. tv. hatályon kívül helyezi az alkoholisták bíróság által elrendelt intézeti
gyógykezelésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket, továbbá megszünteti azt, hogy az
alkoholisták Btk. 76.§-a alapján elrendelt kényszergyógyítását nyilvántartsák a bűnügyi
nyilvántartásban,.142
Fehér Lenke üdvözölte az 1990. évi XIV. tv megszületését, de tovább megy és kifejti,
hogy „a szabadságvesztésre ítélt alkoholista kényszergyógyítása egyfajta plusz büntetés (…)
Az alkoholista életvitelű bűncselekményt elkövető személy szabadságvesztésre ítélése már
kifejezi a büntetőjog reagálását a bűncselekményre azzal, hogy a büntetést a bűn
súlyosságához méri (…) Az elkövetőt büntetni kell, ha bűncselekményt követett el, de nem
kötelezhető arra, hogy egészségesen éljen, hogy alkoholizmusát kezeltesse. Ezért
mélységesen helyeselhető a kényszergyógyítás önálló intézkedésként történő alkalmazásának
a megszüntetése. Az alkoholizmus társadalmi probléma, kezelése nem a büntetőjog
feladata.”143
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II.2.2.2. A büntetőjog különös részébe illeszkedő szabályok

II.2.2.2.1. Nyilvános részegség szabályai
Mátyás királyunk már a XV. században felismerte az alkoholfogyasztás és bűnözés
közötti kapcsolatot, legalábbis erre utal az 1486. évi dekrétuma.
„66. cikkely: A ki korcsmába akar menni, fegyverét tegye le. Továbbá mivel sokadalmak és heti vásárok
alkalmával, azonkívül a korcsmákban igen sok veszekedés és végtelen számú másféle gonosztettek szoktak
előfordulni, mert hát a vak szenvedély mindenütt fegyvert kovácsol.
1§ Ennélfogva, hogy az ilyen nemű gonosz bajoknak is kellő gondossággal elejét vegyük, hasonlóképpen
határoztunk, hogy mindazok kik sokadalmakra, vásárokra és korcsmákba mennek, bármilyen rendűek legyenek,
minden fegyverüket tegyék le szállásaikon, és ugyancsak a fentebbi büntetés alatt, fegyver nélkül induljanak
adni-venni és inni, így tartózkodjanak és mulassanak ottan.”144

A részegség visszaszorítására született egyik első szabály a Körmöcbánya tanácsának
1537. évi határozata: „A vedelés szigorúan tilos: mert a részegség minden emberi ész, értelem
és erkölcs megfosztása, s a részegesekből úgy dől a különféle vétek, mint szökőkútból a
víz”. 145 A „papság mértéktelen ivása ellen” 1563-ban hozott rendeletet a besztercebányai
tanács. 1585-ben a kolozsvári tanács szabályozza rendeletileg a zárórát, Kassa városa pedig, a
részegeskedő diákok ellen hoz határozatot.146
A botrányos részegséget is szankcionálta az 1879. évi XL. tc. - a Kbtk. A VII. fejezet
„A közrend és a közszemérem elleni kihágásokat” sorolja fel.

„84.§ A ki nyilvános helyen botrányt okozó részeg állapotban jelenik meg: huszonöt forintig terjedő
pénzbírsággal büntetendő.
85.§ A ki mást korcsmában, vendéglőben, utczán vagy más nyilvános helyen szándékosan lerészegít (…) ötven
forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendők.
A pénzbüntetés száz forintig emelhető, ha a kihágást a tizennegyedik életévét még be nem töltött kiskorú ellen
követték el(…).”147
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Tisztázandó a Kbtk. 84.§-ának és a Btk. 76.§-ának a viszonya, amelyet a gyakorlat
egyöntetűen értelmezett. A Kbtk. 84.§-ával kapcsolatban a gyakorlat különbséget tett aszerint,
hogy a részegség teljes beszámíthatatlanságot eredményezett-e vagy sem. Ha a tettes
beszámíthatatlansága megállapítást nyert: a Kbtk. 84.§-ában mondták ki bűnösnek – ellenkező
esetben a Kbtk 84.§-a mellett, halmazatban a megvalósított más (esetleg több)
bűncselekményben is bűnösnek mondták ki.148 „A Kbtk. 84.§-ában meghatározott kihágásnak
a tényálladéka már a nyilvános helyen botrányt okozó részeg állapotban való megjelenéssel
valósul meg, ha azonban a tettes ilyen részeg állapotban (feltéve, hogy az nem fokozódik
öntudatlanságig) egyéb bűncselekményt is elkövet, emiatt külön bűnvádi felelősséggel
tartozik.”
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II.2.2.2.2. Ittas vezetés
Már a Csemegi-kódex is tartalmazott a közlekedés biztonságát sértő cselekményeket.
Ekkor azonban még csak a vasút és hajók elleni szándékos és gondatlan közveszélyű
cselekmények kerültek pönalizálásra. Az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetést
külön nem értékelték, ez azonban a minősítés szempontjából jelentőséggel bírt. Olyan
személyeknél, akik utasaikért felelősséggel tartoztak, például a bérkocsisok, kifejezetten
súlyosító körülmény volt az ittas állapot. A harmadik büntetőnovellát követően már a
foglalkozás

körében

elkövetett

veszélyeztetésként

értékelték

a

közlekedési

bűncselekményeket.

„1948: XLVIII. tv. 41.§ A közlekedés veszélyeztetése
(1) A Btk. 434.§-ának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.
(2) Aki akár tevékenységével, akár mulasztásával a szárazföldi, a vízi, vagy a légi közforgalmú közlekedés
biztonságát szándékosan megzavarja, ha ebből személyekre vagy dolgokra veszély származik öt évig terjedhető
fegyházzal, ha pedig súlyos baleset közvetlen veszélye következett be, tíz évig terjedő fegyházzal büntetendő.”

Az 55/1953 MT számú rendelet nyilvánította büntetendővé magát az ittas járművezetést.

„1.§ Amennyiben a cselekmény súlyosabban büntetendő rendelkezés – különösen az 1948: XLVIII törvénynek
az élet vagy testi épség veszélyeztetésére, illetőleg a foglalkozás szabályainak megszegésére vonatkozó
rendelkezései – alá nem esik hat hónapig terjedő börtönnel büntetendő bűntettet követ el, aki
a)

szeszes ital hatása alatt lévő állapotban gépjárművet vezet, vagy vezetés közben szeszes italt fogyaszt,

b) gépjármű vezetését olyan személynek engedi át, aki szeszes italt fogyasztott, vagy aki nem rendelkezik
gépjármű vezetői igazolvánnyal…”

Az 1961-es Btk. 194. §-a bünteti az olyan személyt, aki szeszes ital hatása alatt vasúti,
légi vagy vízi járművet, avagy közúton gépjárművet vezet, vagy a vezetést szeszes ital hatása
alatt álló más személynek engedi át. Az 1961-es novellája (1971. évi 28. tvr.) nyomán a
járművezetés szabályai már nem minősülnek foglalkozási szabályoknak. A hatályos Btk.
teljesen önálló fejezetben tárgyalja ezeket. Az eredeti szövegbe még csak az ittas
járművezetés szerepelt. 1999-ben lépett életbe az a rendelkezés, amely bünteti a bódult
állapotban történő járművezetést.150

150

FEHÉR Lenke – HORVÁTH Tibor – LÉVAY Miklós: Magyar büntetőjog különös rész I. kötet, Bíbor Kiadó,
Miskolc, 2001. 207-208.o.

95

II.2.2.2.3 Kábítószerrel visszaélés szabályai
Az 1912-ben aláírt ópiumegyezményt Magyarország az 1923. évi XXII. törvénnyel –
amivel a békeszerződésnek tett eleget – ismerte el magára nézve kötelezőnek. Magyarország
ekkor a nemzetközi nyomásra foglalkozott ezzel az egyezménnyel. A törvény miniszteri
indokolása megjegyezte, hogy az ópium, morfium és más hasonló ártalmas szerekre
vonatkozóan Magyarországon törvényhozási intézkedésre tulajdonképpen nincs is szükség,
mert ezek a szerek és készítményei nem szabad forgalom tárgyai, és így eladásuk és
alkalmazásuk csak orvosi rendelés alapján a gyógyszertárak útján történhetett.
Ezt követte az 1930. évi XXXVII. tc., ami a Genfben, 1925-ben kötött Nemzetközi
Ópiumegyezmény becikkelyezéséről gondoskodott. E törvény miniszteri indokolásban már
lényeges fordulat tükröződik a kábítószerhelyzet megítélését illetően, eszerint a Hágai
Nemzetközi Ópiumegyezménynek Magyarországon történt törvénybeiktatása óta eltelt
néhány esztendő alatt a helyzet világszerte, és így nálunk is, lényegesen megváltozott. A
kábítószerekkel történő illetéktelen kereskedelem és visszaélés, illetve ezeknek a mérgeknek
kóros élvezete általában erősen megnövekedett. Ennek legfőbb oka a világháború után
mutatkozó nyomott gazdasági helyzet és az egyének testi és lelki ellenálló-képességének
ugyancsak a háború okozta jelentős csökkenése, amelynek folytán a reájuk nehezedő súlyos
megélhetési viszonyok nyomása alatt egyre többen folyamodnak a gondokat és a bajokat
ideig-óráig elfeledtető kábítószerek élvezetéhez. A kábítószerekben mutatkozó erősebb
keresletet jelentékenyen elősegíti az ugyancsak egyre fokozódó kínálat. A kábítószerekkel
való visszaélésre és az azokkal történő tiltott kereskedelemre megszabott szigorú intézkedések
ellenére nagyszabású nemzetközi szervezetek létesültek, amelyek gondoskodnak arról, hogy a
hatóságok éberségét kijátszva, a legkörmönfontabb módon busás haszon mellett eljuttassák
gyilkos szereiket azokhoz, akik azok után vágyódnak és ilyen módon áldozataik egészsége,
vagyona, élete árán biztosítsák maguknak a jelentékeny hasznot és a gondtalan megélhetést.
A kábítószerrel visszaélés első tényállását az 1879. évi XL törvénycikk (Kihágási
Büntető Törvénykönyv) tartalmazza, amelybe a Genfi Ópiumegyezmény (1930. évi XXXVII.
tv. hirdette ki) nyomán került bele. Ez hat hónapig terjedő fogházzal büntette az alábbi
elkövetési magatartásokat:
- hatósági engedély nélkül kábítószert gyárt, behoz, elad, terjeszt, kivisz, vagy engedély
nélkül készletben tart,
- nem jogosult részére ad el, terjeszt vagy kivisz, habár van hatósági engedélye,
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- a kábítószert más helyen, más helyiségben gyártja, mint ahová az engedélye szól,
- kábítószerrel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget.
10 éven belüli bűnismétlés esetén 2 évig terjedő börtönnel büntethető.

Érdekes olvasmány az 1929-ből származó tanulmány részlete, amely az akkori
kábítószer-helyzetet írja le. „A kábítószerekkel való visszaélés nagyobb mértékű elterjedése a
háború utáni idők egyik legtipikusabb jelensége. Budapesten előbb nem vették túlságosan
komolyan a dolgot, csak később, amikor a kokain egyes kiderített bűncselekmények
hátterében felbukkant, mint bűnbe sodró ok, fokozottabban figyeltek rá. Előbb egy kerületi
rendőrkapitányság referense foglalkozott a kábítószerek ügyével és leginkább pincérek és
rendőri felügyelet alatt álló lányok kerültek elé. A rendőri eljárások során lassan kiderült,
hogy magasabb társadalmi osztályokba tartozók is áldoznak ennek a súlyos szenvedélynek és
ezért a kokain elleni védekezést központosították a budapesti főkapitányságon. (…)
Budapesten inkább a kokainnal való visszaélés terjedt el, morfinisták is sokan vannak, de
ópiumszívók nem igen fordultak eddig elő. Budapest öt ideggyógyintézetében szomorú
statisztika készült a kábítószerek pusztításáról. Az ápoltak közül 1912-1914-ben 0,26% volt
kokainista és morfinista. 1915-1918-ig felszökött a számarány 0,54%-ra. A háború után 19181923-ig 1,23%, 1924-ben pedig már a betegek 2-5%-a volt rabja előzően kábítószereknek.
Köztük a legtöbb orvos és gyógyszerész volt. (…) Magát a kokianüzérkedést csak kihágásnak
minősíti a mi eljárásunk. Pénzbüntetés és kisebb szabadságvesztés büntetés jár érte, amely a
rendőrségi toloncházban tölthető le. Ez az aránylagosan csekély veszély nem ijesztette el a
kokainüzéreket jövedelmező vállalkozásuk folytatásától. És ha bajba is kerültek, olyan
élelmesek voltak a következmények alóli kibújásban, mint amilyenek az áru megszerzésében
és terjesztésében voltak. (…) Hamis receptekkel sokan operáltak a kokainüzérek közül, de ezt
a lehetőséget egy céltudatos intézkedéssel megszüntették. Kiderült ugyanis, hogy a pesti
patikák kokain forgalma a háború előtti fogyasztásnak majdnem ötvenszeresét teszi ki.
Nyilvánvaló, hogy nem gyógykezelési okokból növekedett meg ilyen aránytalanul a kokain
eladása. Éppen ezért bevezették azt az újítást, hogy a patikusok kötelesek ellenőrizni a beadott
receptek valódiságát és igazoltatniok kell azt, aki a kokaint elviszi. (…) Ezután külföldről
hozták be a kokaint. (…) A morfium és ópium, a hasonló kábítószerek sokkal ritkábban
fordulnak elő, elterjedésük jóval kisebb mértékű, mint a kokainé. Megbízható statisztikai
kimutatás nem áll rendelkezésre, de hozzáértők becslése szerint a kábítószerek élvezőinek
száma nálunk több ezerre tehető. Ezeknek egy ötöde él morfiummal és ópiummal, a többi
kokaint szív. Aránylag a gyógyszerészek között akad a legtöbb morfinista, mert ők könnyen
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hozzáférkőzhetnek a nehezen megszerezhető méreghez. Hasis evő alig van Magyarországon.
Inkább a gyarmatokkal rendelkező európai országokban kultiválják, de azokban is
kismértékben, mert a gyógyászatban csak ritkán és önmagában sohasem rendelik. (…) A
kirobbant sajnálatos események ellenére is, nálunk a kábítószerekkel való visszaélés sokkal
kisebb arányban tapasztalható, mint külföldön. Német- és Franciaországban, Angliában és
Amerikában igen nagymértékben terjedt el és az ottani rendőrségeknek jelentős munkát okoz
a kábítószer csempészek és árusok elleni védekezés.”151

A kábítószer-probléma és kontrolljának jellemzőit Lévay Miklós elemezte „A
kábítószerek és bűnözés” c. könyvében. Eszerint az újkori kábítószer-epidémia előtt a
kábítószer-fogyasztás nem jelentett társadalmi problémát. A csekély számú visszaélők
elsősorban orvosok voltak. Némileg változott a helyzet a második világháború után,
tekintettel arra, hogy a jelenség ekkor még nem vált társadalmi problémává rendészeti
beavatkozás révén sikerült a visszaéléseket a háború előtti szintre szorítani. Lényeges változás
a hatvanas években állt be, ekkor érte el Magyarországot a kábítószer-probléma keresleti
oldala. Az idézett szerző öt periódusra osztja a hatvanas évektől rendszerváltásig terjedő
szakaszt. Az első a hatvanas évek közepétől a hetvenes évek elejéig tartott, amit a „homály
időszakának” nevez. 1969-ben észlelték az első droghalálesetet és az első rendőri jelentések is
ekkor készültek. A második szakasz a hetvenes évek eleje. Ekkor érte el hazánkat az Egyesült
Államokból indult kábítószer-hullám, a kábítószer-fogyasztás kizárólag fővárosi jelenség és a
bűnözésre nincs számottevő hatása. A harmadik periódus a hetvenes évek első harmadának
végétől a nyolcvanas évek elejéig tartott. Jellemző, hogy kezd terjedni vidéken is a drogokkal
visszaélés, majd a „csöves” jelenséggel egy időben tömegessé válik a fiatalok körében a
kábítószer-fogyasztás.

Főleg

nyugtatókat,

altatókat,

serkentő

hatású

gyógyszereket

kombináltak alkohollal. A nyolcvanas évek elejétől a végéig tartó negyedik szakaszban az
abúzus egyre gyorsabban terjed, csökken a visszaélők életkora. Ebben az időszakban már
csaknem bármilyen kábítószerhez hozzá lehetett jutni, 1986-tól elkezdődött a házi
mákkészítmények rendszeres fogyasztása, emellett a kemény drogok iránti igény is megjelent,
illegális előállításra történtek kísérletek és az illegális forgalom is éledezett. Ekkor vált
nyilvánvalóvá, hogy a kábítószer-probléma és a bűnözés hazánkban is összekapcsolódik. A
rendszerváltás után kezdődött új szakaszban a kábítószer-bűnözés súlyosabb formáit kivéve a
kábítószer-probléma minden olyan jelensége megtalálható, amely Nyugat-Európában is
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A modern bűnözés szerk.: TURCSÁNYI Gyula, Rozsnyai Károly Kiadása, 1929. 153-166.o.
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létezett. A kábítószer-problémával kapcsolatos büntetőjogi szabályozás a hetvenes évekig
nem jelentett mást, mint a nemzetközi egyezmények ratifikálásából fakadó kötelezettségek
teljesítését és az annak megfelelő büntető rendelkezések meghozatalát152. A hetvenes évek
elejétől változik a helyzet az 1971. évi Büntető novella miniszteri indokolása szerint a
társadalom fokozottabb – elsősorban a kábítószer-csempészet elleni - védelme miatt is
indokolt a módosítás. A hazai visszaélések terjedésére való kriminálpolitikai reagálás
szükségessége először az 1978. évi Btk. előkészítésekor merült fel. A törvény nem választotta
szét egyértelműen a fogyasztót és a kereskedőt. A fogyasztóval szembeni erőteljesebb fellépés
a Legfelsőbb Bíróság VI. számú Büntető Elvi Döntésével vette kezdetét.153

A hatályos Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV.tv) kábítószerrel visszaélésre
vonatkozó tényállásai jelentősebb mértékben 4 alkalommal módosultak:
-1993
-1998
-2003
-2004
-2005
Megfigyelhető, hogy a tényállások bonyolultabbak lettek, az elkövetési magatartások
köre bővült, veszélyességük alapján csoportosították azokat. Megjelent majd változott az
elterelés lehetősége is. A jelenleg hatályos Btk. 1979. július 1-i hatálybalépésekor az alábbi
elkövetési magatartásokat, súlyosabban és enyhébben minősülő eseteket rögzítette:
-hatósági előírások megszegésével kábítószert készít, megszerez, tart, forgalomba hoz, az
országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz (1-5 év).
-Hatósági engedéllyel rendelkező személy 18 év alattinak ad át kábítószert (1-5 év).
-Büntetendő az előkészület is.
-Súlyosabban minősül (2-8 év), ha üzletszerűen, bűnszövetségben, jelentős mennyiségű
illetve értékű kábítószerre követik el.
-Enyhébben minősül, ha az elkövető nem forgalomba hozatal céljából csekély mennyiségben
készít, megszerez, tart (1 évig terjedő, javító nevelő munka, vagy pénzbüntetés).
152

1961:V tv 198.§ (1) Aki a hatósági előírások megszegésével vagy kijátszásával kóros élvezetre alkalmas
kábítószert készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés 3 évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűntettet
a) üzletszerűen,
b) visszaesőként,
c) bűnszövetségben követték el.
153
Lévay Miklós: Kábítószerek és bűnözés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992. 77-87.o. 100103.o.
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Az első lényeges változást az 1993. évi XVII. tv. által bevezetett módosítás
eredményezte, az újítások az alábbiak voltak:
-Új elkövetési magatartások jelentek meg, ezek: a termeszt, kínál, átad, kereskedik,
kábítószerrel visszaélés elkövetéséhez anyagi eszközt szolgáltat, nagy nyilvánosság előtt
kábítószer-fogyasztásra hív fel (5 évig).
-Új súlyosabban minősülő esetek (2-8 év): fegyveresen, fiatalkorú vagy gyermekkorú személy
felhasználásával követik el, illetve az elkövetés folytán ilyen személy jut kábítószerhez. A
jelentős mennyiségre, és a szervezett elkövetés esetén a büntetési tétel súlyosabb (5-10 év).
-Nem büntethető: aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít,
megszerez, tart, illetve kábítószer fogyasztásával összefüggő – kétévi szabadságvesztésnél
nem súlyosabban büntetendő – bűncselekményt követ el. Feltéve, hogy az első fokú ítélet
meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 hónapig folyamatosan kábítószerfüggőséget megelőző vagy gyógyító kezelésen vett részt.

1998. évi LXXXVII. tv. nyomán az elkövetési magatartásokat három csoportra
osztották, amelyek külön bekezdésbe kerültek:
1. Fogyasztói vagy termelői típusú elkövetési forma: termesztés, előállítás, megszerzés, tartás,
az országba behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele (5 év)
2. Forgalmazói vagy terjesztői típusú magatartások: kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik
(2-8 év)
3. Fogyasztás.
További, a fenti kategóriákba nem sorolható elkövetési magatartások: anyagi eszközt
szolgáltat, kábítószerrel visszaélés elkövetésére felhív, ajánlkozik, közös elkövetésben
megállapodik.
Súlyosabban minősülő esetek büntetési tétele 2-8 év vagy 5-10 év attól függően, hogy
a termelői vagy forgalmazói típusú magatartást követik-e el súlyosabban minősülő módon.
Még súlyosabban minősül: 5-15 év vagy 10-15 év vagy életfogytiglan: jelentős
mennyiségre, bűnszervezetben történő elkövetés.
Csak a forgalmazói típusú magatartásokat minősíti súlyosabban, ha oktatási,
köznevelési, gyermekjóléti stb. intézmény épületének területén, környezetében, fegyveres
erők vagy büntetés-végrehajtási szervezet objektumaiban követik el.
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Külön tényállás tartalmazza a kábítószerfüggőkre vonatkozó rendelkezéseket.
Ugyanúgy megvan a termelői-forgalmazói felosztás, de a büntetési tételek alacsonyabbak: (2
illetve 3 évig).
Kábítószerfüggő esetén súlyosabban minősül az üzletszerűen (5 évig), jelentős
mennyiségre (5-10 év) elkövetés. (Amennyiben más, itt fel nem sorolt minősített eset áll fenn
- például kábítószerfüggő elkövető iskolában ad el drogot - akkor nem lehet alkalmazni az
enyhébb elbírálást biztosító szakaszt, ugyanis csak az itt rögzített súlyosabban minősülő
esetekben ad lehetőséget a törvény a függőség figyelembe vételére, és enyhébb büntetés
kiszabására.)
Kábítószerfüggő elkövető cselekménye enyhébben minősül, ha fogyasztást valósít
meg vagy saját fogyasztás céljából tart drogot, illetve csekély mennyiséget saját fogyasztás
céljára előállít, termeszt, megszerez, csekély mennyiségű kábítószert 18. életévét betöltött
személynek fogyasztás céljából kínál, átad, (1 évig, vagy közérdekű munka, pénzbüntetés).
Az elterelés feltételeiben bekövetkezett lényeges változás, hogy csak kábítószerfüggő
esetén van rá mód.
Új tényállásként meg lehet említeni még a kábítószer készítésének elősegítését.

A 2003. évi II. törvénnyel bevezetett változások az alábbiak:
A fogyasztói és forgalmazói típusú magatartásokat két külön szakaszban helyezték el,
külön-külön meghatározva a súlyosabban és enyhébben minősülő eseteket.
Csak a forgalmazói típusú magatartások minősülnek súlyosabban, ha hivatalos,
közfeladatot ellátó személyként e minőséget felhasználva vagy fegyveres erők, rendvédelmi
szervek vagy büntetés-végrehajtási szervezet létesítményében követik el.
Csak a fogyasztói típusú magatartások esetén minősül súlyosabban az üzletszerű
elkövetés. Az üzletszerű minősítés terjesztői típusú magatartások esetén fölösleges, hiszen a
forgalomba hozatal és kereskedés azt magában foglalja, míg az üzletszerű kínálás vagy átadás
nem életszerű, illetve az már kereskedelmet vagy forgalomba hozatalt jelent.154
Újdonság, hogy külön tényállásban szabályozza a 18. életévét be nem töltött személy
bevonásával történő elkövetést. Fogyasztói típusú magatartás esetén a büntetés 2-8 év,
forgalmazói típusú magatartás esetén 5-10 év, utóbbinál akkor, ha 18 év alatti bevonásával
vagy oktatási, köznevelési stb. intézmény épületében vagy közvetlen környezetében követik
el.
154

Előterjesztés a Kormány részére a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények
módosításáról, Budapest, 2002.
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Legsúlyosabban minősülő esetek (5-15 év vagy életfogytiglan), ha jelentős
mennyiségre, vagy 18 év alatti bevonásával, illetve oktatási, köznevelési stb. intézményben
követik el a forgalmazói típusú magatartásokat.
Szintén nóvum, hogy ebbe a szakaszba illesztették be a korábban különálló kóros
szenvedélykeltés tényállását.
A csekély mennyiségre történő elkövetés mindhárom fentebb említett szakasz esetén
enyhébben minősül.
Külön szakasz tartalmazza az elterelés feltételeit. Ez a szakasz ment át lényegesebb
változáson a 2004-es AB határozat következtében.
A kábítószer előállításához használt (ún. prekurzor) anyaggal visszaélés új tényállásba
került.
A kábítószer készítésének elősegítését a fogyasztói magatartásokat rögzítő szakaszba
építették be.
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III. A hatályos jog

III.1. Külföldi jogszabályok

III.1.1. Büntetőjogon kívüli megoldások
Az alábbiakban az előző fejezetekből ismert szempontok szerint veszem sorra egyes
országok jogát. Az összehasonlítás során igyekszem következetesen ugyanazokkal az
államokkal foglalkozni, emellett helyenként kitérőket teszek, oda ahol a szabályozás
érdekessége, példa értéke vagy más szempont ezt különösen indokolttá teszi. A jogrendszerek
René David-féle csoportosítását szem előtt tartva vizsgálom a common law-n belül az angol
szabályokat, a római-germán jogcsaládon belül a romanista jogkörhöz tartozó országok közül
hivatkozok Franciaországra, ahol pedig a szabályozás specialitása indokolttá teszi, ott
Luxemburgot is megemlítem. A germanista jogkörhöz tartozó Németország, Ausztria a
magyar fejlődésre gyakorolt nagy hatása miatt nem hagyható ki. Szintén a germanista jogkör
tagja Svájc, az ittas állapotban elkövetett bűncselekmény miatti büntetőjogi felelősségről
szóló részben ezt az országot is kiemelem, mivel az 1948. évi magyar sui generis tényállásnak
mintául a svájci szabályozás szolgált, a kényszerkezeléseknél pedig, a szabályozás alapossága
miatt érdemes figyelmet fordítani rá. A volt szocialista országok közül egy kis országot
választottam, Észtországnak a rendszerváltáson túl meg kellett küzdeni a szovjet tagállami
múlttal is, a nehézségek ellenére mára uniós taggá vált ország szabályozása sok mindenben
hasonlít a magyarra, de egyes pontokon túl is halad rajta.

III.1.1.1. Alkoholkontroll
Már esett szó arról, hogy a legtöbb országban vannak az alkoholfogyasztást bizonyos
környezetben korlátozó intézkedések, amelyek vagy az általános népességre vagy speciális
célcsoportokra irányulnak. Az országok többségében valamilyen formában korlátozzák az
alkoholfogyasztást a munkahelyeken, van ahol teljes tilalom él. Előfordul, hogy
meghatározzák, hogy milyen véralkohol-koncentráció megengedett, ez a munkahely típusától
is függ. Azokban az országokban, ahol korlátozzák a munkahelyi alkoholfogyasztást,
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többnyire

létrehoztak

munkahelyi

alkoholprogramokat.

Oktatási

és

egészségügyi

intézményekben, kormányzati hivatalokban, tömegközlekedésben is sok helyen kialakították
az alkohol-mentes környezetet. A nyugat-európai államokban találkozunk teljes tilalommal a
szabadidős, sporteseményeken, parkokban, utcákon. Közép-Európában a tilalom elsősorban a
„hivatalos” környezetben érvényesül, úgy mint egészségügy, hivatalok, tömegközlekedés. A
WHO 2001-es jelentése szerint Közép-Európában van a legnagyobb számú korlátozás a
különböző helyszíneken és a szovjet utódállamokban van a legkevesebb.
Az alkoholtermékek hozzáférhetőségét is próbálják befolyásolni, ennek egyik eszköze
a már említett engedélyezés és monopólium. Szinte minden ország alkotott az alkohol
előállításával és kereskedelmével kapcsolatos szabályokat. Az állami monopólium
tradicionálisan jelen van az északi országokban (Dánia kivételével), és egyes közép-európai
valamint a szovjet utódállamok egy részében. A bekövetkezett változások hatására a piacot ez
utóbbiak többségében megnyitották. Az európai régió legnagyobb részén engedélyezési
rendszer él. A monopólium és engedélyezés mellett a legtöbb országban egyéb módon is
korlátozzák az alkohol eladását. Leggyakrabban meghatározzák, hogy mely napokon és
mettől meddig lehet vásárolni, meghatározzák, hogy mely területeken, milyen eseményeken
nem szabad értékesíteni, és hogy milyen sűrűségben helyezkedhetnek el adott területen az
alkoholt árusító helyek. A WHO által vizsgált régióban 28 ország az eladás helyét
szabályozza, 20 a nyitvatartási időt, 9 a működés napjait határozza meg. 12 ország speciális
eseményeken

korlátozza

az

alkohol

eladását,

úgy

mint

gyermekrendezvényeken,

sporteseményeken, tüntetéseken.
A fiatalokat próbálják védeni az alkoholvásárláshoz előírt minimum életkor
meghatározásával, ami lehet 15 de 21 év is. Sok helyen a különböző italokra különböző
életkort írnak elő, többnyire a tömény italokhoz kell magasabb életkor.
Az alkoholadó általában fontos bevételi forrás. A legtöbb ország az alkoholtermékek
után beszedi az általános forgalmi adót és a speciális alkoholadót. Van ahol az általános
forgalmi adó magasabb az alkoholtermékek esetén (Ausztria, Olaszország, Litvánia,
Szlovákia). Az általános forgalmi adó szintje a legtöbb országban 20% közelében van. Az
alkoholadó függhet az ital erősségétől - minél erősebb az ital annál nagyobb az adó. Egyes
államokban bizonyos italokra nem vetnek ki alkoholadót (mint Ausztria, Németország,
Olaszország, Portugália a borra, Lettország a sörre). Az alkoholadót gyakran az ár bizonyos
százalékában határozzák meg, ez az északi országokban a legmagasabb (kivéve Dániát) 55%
és 70% közötti. A tömény italok adója Nagy-Britanniában, Romániában a legmagasabb, eléri
a 118%-ot. Ugyanakkor arra is van példa, hogy nincs speciális alkoholadó, mint
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Üzbegisztánban. Észtországban a teljes kormányzati bevétel 10%-át teszi ki az alkoholadó.
Azonban az adóbevétel nagysága sokszor nem az adó, hanem a fogyasztás mértékétől függ.
Sokszor komoly adóbevétel kiesés következik be ott, ahol nem tudják hatékonyan ellenőrizni
az előállítást, behozatalt és eladást. Az alacsony hatékonyságú adóztatás feketepiacot teremt.
Az államok csak igen kis hányada fordítja az alkohol utáni adóbevétel egy részét közvetlenül
az alkohol okozta ártalmak csökkentésére, például Svájcban ennek 10%-a megy közvetlenül
prevenciós és kezelő intézményekhez. Franciaországban bizonyos mennyiség felett kivetnek
egy speciális adót, amit szociális programokra fordítanak. 27 ország kifejezetten felvállalta,
hogy az adóztatással célja a fogyasztás csökkentése (köztük Nagy-Britannia, Németország,
Lengyelország). Az adó beszedésére és a csempészet ellensúlyozására 20 államban
alkalmaznak zárjegyet (Franciaország, Horvátország, Görögország).
A WHO által hivatkozott kutatások szerint a reklámoknak bár csekély mértékben, de
van hatása az alkohollal kapcsolatos viselkedésre. Az alkoholreklámok korlátozása és
ellenőrzése – helyesen – része az alkoholpolitikáknak. Az erre vonatkozó tilalmak változóak,
van ahol teljes a tilalom, és van ahol egyáltalán nincs; van ahol csak televízióra, rádióra és
máshol a nyomtatott sajtóra is kiterjed, illetve eltérések tapasztalhatók az ital milyenségétől
függően is. 39 államban megkövetelik, hogy az alkohol egészségre gyakorolt hatásával
kapcsolatosan figyelmeztetést helyezzenek el a reklámokon. 9 államban tiltják, hogy az
alkoholipar szponzorálja a fiatalok szabadidős tevékenységét.
Az alkoholkontroll eszköze az is, amikor meghatározzák, hogy az italok legfeljebb
mennyi alkoholt tartalmazhatnak, azonban ez Ukrajnában olyan magas, hogy lényegében
nincs jelentősége a korlátozásnak (95%). Tömény italoknál az alkoholtartalom 40% és 60%
között mozog, Észtországban, Hollandiában ez 70%-80%. A bornál 11%-22%.
A legtöbb állam előírja, hogy mit kell feltüntetni a termékek címkéin. NagyBritanniában az alkoholtermékek címkézését uniformizálták.
Sok helyen büntetik azt, aki ittas személynek, vagy az életkori korlátozást megszegve
kiszolgál alkoholt (Ausztria, Észtország, Luxemburg, Portugália stb.)155

Írország a világon élvonalban, Európában pedig Luxemburg után a 2. helyen volt
2001-ben az egy főre jutó alkoholfogyasztás tekintetében. Az ír Egészségügyi és Ifjúság
Minisztérium

155

2002-ben

dolgozta

ki

alkohollal

kapcsolatos

stratégiáját,

amelynek

REHN Nina, ROOM Robin, EDWARDS Griffith: Alcohol int he European Region – consunption, harm and
policies, WHO Regional Office for Europe 2001. 46-66.o. www.eurocare.org/pdf/who/2001-policy.pdf
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eredményeiről 2002-ben és 2004-ben született jelentés. Végső soron az alkohol okozta
ártalmak csökkentését kívánják elérni, ennek érdekében az alábbi konkrét intézkedéseket
tették. Az alkohollal kapcsolatos magatartás, és szokások megváltoztatásához nem tartották
elegendőnek az olyan hagyományos módszereket, mint a tömegkommunikációs kampányok
és oktatási programok, ehhez az intézmények, szervezetek és a közösségek gyakorlatának,
működésének a megváltoztatása is kell. A 2002-es jelentés komoly eredményként említi a
2001-es

adóemelést,

alkoholfogyasztás.

melynek

következtében

a

statisztikák

szerint

csökkent

az

2003-ban módosították az alkoholtörvényt, ami tiltja, hogy alkoholt

napközben csökkentett áron kínáljanak. A vendéglátóipar vasárnapi nyitvatartási idejét
korlátozták, a törvény előírásainak betartását pedig, egy erre a célra felállított egyenruhás
testület ellenőrzi. Ezen kívül beindították a vendéglátóiparban dolgozók képzését, annak
érdekében, hogy fokozzák a felelősségteljes hozzáállást. Tervezték továbbá a gyerekek
védelme érdekében az alkoholtermékek reklámozásáról szóló törvény megalkotását, amelyben
korlátoznák az alkohol reklámozását, illetve az alkoholipar szponzori szerepvállalását a
fiatalok szabadidős, és sport tevékenységével kapcsolatban. A közlekedési törvény
módosításával szélesebb körben teremtettek lehetőséget a szúrópróbaszerű légzésmintavételnek. Ezen kívül alkoholellenes kampányt indítottak az oktatásban. Tapasztalatuk szerint
az alkoholtól eltérő alternatívák felajánlása önmagában nem elég sikeres a fiatalok
alkoholfogyasztásnak csökkentésére, ez csak akkor működik igazán, ha egyúttal szűkítik a
hozzáférési lehetőségeket, például korlátozzák az alkoholfogyasztást a közterületeken. 156

Angliában az alábbi jogszabályok tartalmazzák az alkoholkontroll szabályait:
Az 1898. évi törvény az ittasságról (Inebriates Act) tartalmaz szabályokat annak
érdekében, hogy iszákos életmódot folytató ne juthasson alkoholhoz. 1872. évi engedélyekről
szóló törvényben találhatók az enyhébben minősülő ittasság egyes esetei. 1902. évi
engedélyekről szóló törvény az előbbieket kiegészíti a gyermekért felelős személy
ittasságának szankcionálásával. Az 1964. évi engedélyezési törvény rögzíti a megengedett
nyitvatartási időt, a 18 év alattiak és részegek kiszolgálásának tilalmát. Az 1967. évi Büntető
Igazságszolgáltatási Törvény (Criminal Justice Act) a súlyosabban minősülő ittasság és
rendzavarás tényállását fogalmazza meg. A sporteseményekről szóló 1985. évi törvény tiltja
azt, hogy alkoholt vigyenek be sportrendezvény területére, vagy ittasan legyenek ott jelen. A
közúti közlekedési törvény (1988.) rendelkezik az ittas vezetésről, a lélegzetminta-vételről. A
156
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szállításról szóló 1992. évi szabályok szintén alkohollal és kábítószerrel kapcsolatos
jogszabálysértéseket fogalmaznak meg. Egy 1997. évi törvény teszi lehetővé, hogy az utcán
alkoholt fogyasztó fiatalkorútól elkobozzák az alkoholt. Szintén ebben az évben született
törvény (a börtönökről) bevezeti a fogva tartottakkal szemben alkoholteszt alkalmazását.
1997-es pénzügyi törvény tartalmazza az alkoholra kivetett közterheket, és a címkézési
szabályokat.157

Észtországban a 2002. december 19-i Alkoholtörvény tartalmazza az alkoholkontroll
legfontosabb elemeit. Itt is engedélyezési rendszer működik, az alkoholpiac szereplőinek első
lépésként regisztráltatni kell magukat. A törvény előírja, hogy milyen engedélyekre, kísérő
dokumentumokra van szükség az alkohol kül- és belkereskedelme esetén. A jogszabály
rögzíti a címkézésre vonatkozó szabályokat, a legmagasabb megengedett alkoholtartalmat
(80%) és az alkohol eladásának korlátait is. Eszerint tilos az alkohol kiskereskedelme az
oktatás, egészségügy, szociális ellátás, a büntetés-végrehajtás, és a védelmi erők
intézményeinek

épületében,

valamint

a körülöttük lévő területen. Tilos alkohol-

kiskereskedelmet folytatni adóraktárban, gépi meghajtású tömegközlekedési járművön, házaló
kereskedelem formájában, gyermekrendezvények színhelyén. Tilos az alkohol eladása utcai
standról, utcán, piacon; ezért tilos ilyen helyeken alkoholt tartani, raktározni is.
A fenti korlátozásokon túl a helyi önkormányzatok is felhatalmazást kaptak további
helybeli és időbeli korlátok meghatározására.
Tilos alkoholt ittas személynek eladni. A fiatalkorúaknak tilos alkoholt fogyasztani,

illetve őket alkoholhoz juttatni. Az eladó kérheti, hogy a vevő igazolja az életkorát, ha
visszautasítja

ezt,

akkor

nem

szolgálhatja

ki.

Fiatalkorú

nem

alkalmazható

alkoholkereskedelemmel foglalkozó helyen. Tilos felnőtteknek alkoholt vásárolni fiatalkorú
számára, vagy ilyen személyt alkohollal kínálni. Fiatalok nem adhatnak fel és vehetnek át
szeszes italt tartalmazó postai küldeményt. Bírsággal sújtandó az a fiatalkorú, aki alkoholt
vesz, ahogyan az is, aki ilyennek vagy ittas személynek ad el, továbbá az is, aki ittas
személynek vagy fiatalkorúnak vesz alkoholt.158
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III.1.1.2. Drogkontroll, kábítószerrel visszaélés szabályozása

Az alábbiakban a kábítószerrel kapcsolatos büntetőjogon kívüli és büntetőjogi
eszközöket egyaránt belesűrítem a következő országok profiljába.

III.1.1.2.1. Ausztria
Az első lényeges drogtörvényt 1951-ben bocsátották ki. Ennek szövegét többször
módosították. Már 1971-ben az osztrák törvénykezés egy világos különbségtételt rögzített a
bűncselekménynek

számító

kábítószer-kereskedelem és a kábítószerrel kapcsolatos

egészségügyi problémák között. A 9 évvel későbbi törvénymódosítás megerősítette az osztrák
drogpolitika alapgondolatát: “A kábítószerfüggő beteg ember, aki az adagja beszerzéséért
bűncselekményt követ el, engedelmeskedve a függőségének. Meg kell adni ezért számára a
kezelés lehetőségét a büntetés helyett.”
1998. elején új kábítószertörvény (Suchtmittelgesetz - SMG) lépett hatályba. Az új
törvény a korábban megkezdett irány folytatásának jegyében született. Továbbra is sokféle
kezelést, rehabilitációs programot vehetnek igénybe a függő bűnelkövetők. Ezzel a törvénnyel
csatlakozott Ausztria azokhoz az EU tagokhoz, akik már korábban teljesen elfogadták az
ENSZ egyezményeket, amit eddig Ausztria nem teljes egészében ratifikált. Most ellenőrzés
alá helyezték az 1971-es konvenció III. és IV. listáján felsorolt anyagokat és az 1988-as
egyezmény I. és II. táblázatában felsorolt pszichotróp anyagokat. A helyettesítő kezelés és a
függőség megelőzésére szolgáló ellátás 1997 óta alkalmazható.
2001. június 1. óta az SMG-nek egy újabb módosítása hatályos. Ez a büntetést növeli
szervezett kábítószer-kereskedelem esetére, vagyis bizonyos esetekben életfogytig tartó
szabadságvesztéssel fenyegetik a bűnszervezet vezetőjét.
1998 végén a Bécsi Városi Tanács elfogadta azt a határozatot, ami megengedi a
kannabisz orvosi célú használatát. Az SMG minden kannabisz fajba tartozó növény részeinek
fogyasztását tiltja, amelyekből a gyantát még nem vonták ki, egyéb kannabisz terméknek az
orvosi célú felhasználása megengedett.159
A hatályos osztrák törvény a kábítószer-fogyasztást nem szabályozza, de a kábítószer
tartása büntetendő cselekmény. A törvény különbséget tesz saját használatra, valamint
kábítószer-kereskedelem céljából tartott szer között. A bírói gyakorlat három szempont
159
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alapján választja el a fent említett két tartási formát, a mennyiség szerint (lehet kis vagy
jelentős), a használat gyakorisága alapján (ez lehet alkalomszerű vagy rendszeres), valamint a
szer jellege alapján.
Ha valaki kábítószert megszerez, tart, előállít, az ország területére behoz, onnan kivisz,
avagy harmadik személy részére átad, vagy mást kábítószerrel ellát, 6 hónapig terjedő
szabadságvesztéssel, avagy a napi pénzbüntetési tétel 360-szorosáig terjedő pénzbüntetéssel
büntetendő. A büntetés 3 évig terjedő szabadságvesztés, ha a cselekmény folytán kiskorú jut
kábítószerhez az elkövető pedig, felnőtt korú, és legalább két évvel idősebb a kiskorúnál,
valamint ha üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el. Ha a bűncselekmény elkövetője
kábítószerfüggő és a fent említett cselekményeket a kábítószer megszerzése érdekében
követte el, vagy ha kábítószert csak saját használat okán tartott birtokában a büntetés 6
hónapig tartó szabadságvesztés, avagy a napi pénzbüntetési tétel 360-szorosáig terjedő
pénzbüntetéssel büntetendő. A kábító hatású anyagokról szóló törvény 28. §-a rögzíti a
jelentős mennyiség fogalmát, mint döntő minősítési szempontot. ( Kábítószerek

jelentős

mennyiségei: THC 20 gramm, heroin 3 gramm, kokain 15 gramm, amfetamin 10 gramm.) A
jelentős mennyiségű kábítószer megszerzése, tartása abban az esetben, ha terjesztésre irányul
a cselekmény, 3 évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. Ha a kábítószer előállítása,
behozatala, kivitele vagy terjesztése kábítószer-kereskedelemre irányul a büntetés 5 évig tartó
szabadságvesztés. A büntetés 1-10 évig tartó szabadságvesztés, ha üzletszerűen, csoportosan,
1-15 évig tartó szabadságvesztés, ha olyan csoportban követik el, amely már előzőleg
kapcsolatba került kábítószerekkel, avagy 10-nél több tagból álló bűnszervezet tagjaként
követik el, amely kábítószer-kereskedelem céljából jött létre, illetve olyan ügyben, ahol a
kábítószer mennyisége meghaladja a jelentős mennyiség 25-szörösét. A büntetés 10-20 évig
terjedő, avagy életfogytiglani szabadságvesztés, ha a bűncselekményt, mint a kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet vezetője követi el.
Abban az esetben, ha a kábítószerfüggő személy aláveti magát a kábítószer-függőséget
gyógyító kezelésnek, az osztrák jogrendszer lehetőséget ad mind az ügyészség, mind a
bíróság számára, hogy a vádemelést, illetve az ítéletet 2 évre elhalassza, felfüggessze. Abban
az esetben, ha kábítószerfüggő személy nem vesz részt a kezeléseken az elhalasztott, illetve
felfüggesztett jogkövetkezmények végrehajtandók lesznek.160
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III.1.1.2.2. Németország
Amikor az 1960-as évek végén nőtt Németországban a kábítószerrel visszaélések
száma, a bűncselekmények jogi megítélése még az 1929-es Ópiumtörvénynek megfelelő volt.
1971-ben egy új kábítószertörvényt fogadtak el, ami az 1961, és 1971-es ENSZ konvenciókon
nyugodott. 1981-ben részben a kábítószerhelyzet romlása miatt, kiegészítették a törvényt, ami
1982. január 1-jén lépett hatályba, de később is többször módosították. A törvény legfőbb
célja az egészség védelme, ennek érdekében a kábítószertörvény a rendelkezések következő
öt csoportját tartalmazza: 1. I-III. lista az összes kábítószert kontroll alá helyezi, 2. legális
kereskedelem és előállítás, 3. kábítószer rendelése orvos által, 4. büntető és adminisztratív
szabályok, 5. első alkalommal bevezetett alternatív intézkedések kábítószerfüggő elkövetőkre.
A kábítószertörvény alapján a szövetségi kormányzat kibocsátott négy rendeletet, a
következő területek részletes szabályozására: kábítószer felírása orvos, fogorvos, állatorvos
által; hazai kábítószer-kereskedelem; külföldi kereskedelem; a különböző hivatalos eljárások
költségei és illeték-kötelezettsége, amelyeknek célja a legális kereskedelem ellenőrzése.
A kábítószer-jogalkotás széleskörű áttekintése érdekében meg kell említeni a
pénzmosással kapcsolatos 1993-as törvényt és az 1994-es prekurzor törvényt, ami 1995
március 1-én lépett hatályba. Németországban és más tagállamban számos EEC rendelkezést
tettek közvetlenül alkalmazhatóvá az unión kívüli országokkal folytatott prekurzor
kereskedelem vonatkozásában. Végül, de nem utolsó sorban a Btk., a büntetőeljárási törvény
és a fiatalkorúak bíróságára vonatkozó törvények tartalmaznak az illegális kábítószer és
prekurzor kereskedelemmel kapcsolatos nyomozásra, és büntetőeljárásra rendelkezéseket.
1982 és 1994 között többször módosult a kábítószertörvény, a módosítások a következő
lényegesebb változásokat eredményezték: először a szabályozás történetében engedélyezi a
jog a helyettesítő-anyagos kezeléseket a kábítószerfüggőknél; a kábítószer-bűncselekmények
alapesetét megvalósítókkal szemben a büntetés mértékét 4 évig terjedő szabadságvesztésről
vagy pénzbüntetésről 5 évig terjedő szabadságvesztésre vagy pénzbüntetésre növelték;
törvényileg elismerték, hogy steril injekciós tű juttatása függőknek nem büntetendő
cselekmény. A nyomozástól való tartózkodás megállapítását - saját fogyasztás céljából
elkövetett kisebb súlyú cselekmények esetén - az ügyész hatáskörébe utalták külön bírósági
beleegyezés nélkül. A függő elkövetők számára törvényi alternatívát biztosítanak a
börtönbüntetés helyett. Új tényállásokat foglaltak törvénybe a kábítószer-kereskedelem
visszaszorítása érdekében.
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1994 után, különösen két módosítást kell megemlíteni: az 1996. április 4-i tv. az egyik,
a kannabisz kereskedelmi célú termesztésével kapcsolatos, ez általános tilalom alá esett, és
csak 1972-től engedélyezték bizonyos terjedelemben. Regisztrált mezőgazdasági vállalatokat
jogosítottak fel olyan kenderfajták termesztésére, amelyek maximum 0,3% THC-t
tartalmaznak,

összhangban

az

1308/70

EEC

számú

rendelkezéssel.

A harmadik

kábítószertörvényt módosító törvény a 2000. március 28-i, ami szabályozza többek között a
kábítószer-fogyasztásra szolgáló helyiségek minimum előírásait, a jogi alapjait egy központi
helyettesítő nyilvántartás bevezetésének, a minimum kívánalmakat a helyettesítő kezelést
nyújtó orvos képzettségére nézve. A részletes szabályokat erre vonatkozóan a 15. rendelet
tartalmazza, ami módosította 2001. június 19-én a kábítószertörvényt. Ezen rendelkezések
végrehajtása az ópiumfüggők helyettesítő kezelésének biztonsága, hatékonysága, minősége
javítását célozza.161
A Német Szövetségi Kábítószerekről szóló törvény három táblázata tartalmazza a
szabályozott kábítószerek felsorolását. Az első táblázatba a forgalomba nem hozható szerek
(tiltottak és nem bírnak gyógyító hatással) tartoznak, ilyen a marihuána, a heroin és az
ecstasy. A második táblázatban vannak a speciális rendelvényre nem megvásárolható, de a
gyógyszeriparban alapanyagként alkalmazott szerek (pl. a THC és a dexamphetamine). A
harmadik táblázatba a forgalmazható, speciális receptre megvásárolható szerek tartoznak,
amelyeket az orvosok rendelhetnek betegeik számára (ide tartozik az ópium, morfium és a
metadon).
A német jogrendszer nem szabályozza a kábítószer-fogyasztást, mint bűncselekményt,
de bárki, aki kábítószert tart magánál saját fogyasztás céljából, és nem rendelkezik
megszerzéséhez szükséges engedéllyel, elköveti az úgynevezett személyes fogyasztás
bűncselekményét, bűncselekményt valósít meg az is, aki kábítószert termeszt, előállít, azzal
kereskedik vagy egyéb más módon kábítószert forgalomba hoz hivatalos engedély nélkül. Az
ügyész akár a bíróság értesítése nélkül is megszüntetheti a nyomozást, abban az esetben, ha
megítélése szerint az elkövető társadalomra veszélyessége csekély fokú és a kis mennyiségű
kábítószert csak saját használatra tartotta magánál. A marihuána estében a csekély mennyiség
3-30g között változik a szövetségi államok szabályai szerint. Ennek ellenére ezeknek az
előírásoknak nincsen számottevő befolyásuk a marihuána fogyasztásával kapcsolatos
büntetőügyekben. A Németországban marihuána tartással kapcsolatban indult és a
későbbiekben felfüggesztett büntetőeljárások 90 %- a esetében a bűncselekményt 10
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grammnál kisebb mennyiségre követték el, s annak ellenére indult eljárás, hogy az
Alkotmánybíróság iránymutatása szerint ezekben az esetekben - egyes tartományokban akár
30 grammig is - az ügyész megszüntethette volna a nyomozást.
A Német Szövetségi Kábítószerekről szóló törvény tartalmazza a kábítószerbűncselekmények felsorolását. A bűncselekmény alapesetét 5 évig terjedő börtönbüntetéssel,
avagy pénzbírsággal rendeli büntetni. A minősített esetekben a büntetés 1-15, avagy 2-15 évig
terjedő börtönbüntetés, avagy bírság. Szabálysértés elkövetése esetén pénzbírság szabható ki.
Minősített esetként szabályozza a törvény a kábítószer-kereskedelmet, a termesztést és
előállítást, valamint ha 18 év alattit juttat kábítószerhez, vagy ha üzletszerűen,
felfegyverkezve, esetleg csoportosan követik el a bűncselekményt. Az ítélet súlyosságának
megállapításakor elvileg nincs különbség a különböző kábítószerek között, ennek ellenére a
bíró az ítélet megállapításakor figyelembe veszi a kábítószer ártalmasságának fokát. A
marihuánával kapcsolatos ítéletek általában jóval enyhébbek, mint a más (veszélyesebb)
kábítószerekkel kapcsolatosak. Jelentős a különbség a kábítószer-kereskedelemmel és
csempészettel kapcsolatos ügyek és a saját használatra tartott kábítószer bűncselekmények
megítélése között mind a törvény, mind a bírósági gyakorlat szerint.162

III.1.1.2.3. Franciaország
Az 1970. december 31-i törvény létrehozta a jelenlegi jogi szerkezetet a francia
drogpolitikában. Ennek céljai: a kereskedelem elnyomása, a kábítószer-használat tilalma,
ugyanakkor alternatív lehetőségek biztosítása önkéntes és anonim kezelés formájában. Fontos
a drogkereskedelem és a használat egyértelmű elkülönítése. Az illegális droghasználattal
összefüggésben éles vita alakult ki a tiltást támogatók és ellenzők csoportja között. Három
egymást követő jelentés született a Kormány felkérésére. Ezután közeledés történt a
drogpolitikában, és több specialitást is felvettek az 1970-es törvénybe. Amíg ezt a törvényt
nem módosították, addig miniszteri rendeleteket bocsátottak ki az egységes gyakorlat, a
jogalkalmazó szervek és egészségügyi szolgálatok munkájának harmonizálására.
Különösen az 1999. június 17-i rendelet ajánlja az ügyészeknek, hogy a droghasználók
elleni küzdelmet egészségügyi alapokra helyezzék. A forgalmazói típusú magaratások oldalán
a törvényt többször módosították, főleg fokozták a büntetéseket, vagy új bűncselekményeket
kreáltak. Az 1986. január 17-én bevezetett szabályok szerint, ha a kábítószer eladás vagy
vásárlás személyes használat céljából történik, akkor enyhébb büntetésre lehet számítani, mint
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a profitért dolgozó dealer esetén. Az 1987. december 31-én elfogadott törvény kriminalizálta
első alkalommal a kábítószerrel összefüggő pénzmosást, és 10 évig terjedő börtönnel
fenyegette. Ez a törvény rögzítette azt is, hogy komoly ítéletre számíthat, aki kábítószert
kiskorúaknak kínál középületben vagy iskolában.
Az 1988-ban elfogadott törvény a pénzmosás ellen lép fel. Az 1990. július 12-én
elfogadott törvény a különböző pénzügyi szervezetek számára ír elő jelentési és egyéb
kötelezettségeket a pénzmosás körforgásának ellenőrzésére.
Az új Code Penal, ami 1994-ben lépett hatályba, nagy részben megismételte az 1970es törvényben írtakat, kivéve azokat, amik a használattal függtek össze. Az új intézkedések a
következő

bűncselekményeket

hozták

létre:

kábítószer-kereskedelemmel

foglalkozó

bűnszervezetben vezető szerep betöltése életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtható; a
börtönbüntetés mértéke elérheti a 30 évet azokkal szemben, akik szervezett csoport tagjaként
állítanak elő, gyártanak, importálnak, exportálnak tiltott szert.
Az 1996. május 13-i új törvény létrehozott két új bűncselekményt, az egyik a kiskorú
ösztönzése kábítószer használatára vagy kereskedelemre, a másik bizonyos anyagi eszközök
birtoklása olyan személyek által, akik kereskedőkkel vagy fogyasztókkal folyamatosan
kapcsolatot tartanak fenn. Ez a törvény lehetővé teszi azt, hogy drogellenes egyesületek civil
akciókkal a büntetőeljárás rendszerében részt vegyenek.
1996. június 19-én fogadták el a prekurzorok ellenőrzését szabályozó törvényt. 1996.
április 29-én pedig, törvényt bocsátottak ki a nyílt tengereken történő kábítószerkereskedelem ellen, ami felhatalmazást ad valamely hajó átvizsgálására, amely bár
felségterületen kívüli vizeken tartózkodik, de kábítószer-kereskedelem gyanúja merült fel vele
szemben.
Fontos utasításokat is bocsátottak ki a kábítószerekkel kapcsolatos jogi szerkezet
kiegészítésére. Az IM. 1999. július 17-i rendelete felszólítja az ügyészeket arra, hogy a
kábítószer-kereskedők illegális bevételének pénzügyi vizsgálatára helyezzenek nagyobb
hangsúlyt. A belügyminiszter 1999. október 11-i körlevele a helyi kereskedelem ellen fellépő
erők fokozásáról szólt, ezzel a témával függ össze az igazságügy-miniszter 2001. május 9-én
kibocsátott rendelete is.
A francia rendszer elvileg nem tesz különbséget a különböző szerek büntetőjogi
megítélése között. A bírósági gyakorlatban azonban a büntetés kiszabásánál a szer
veszélyessége ez egyik mérlegelhető szempont.
Az 1970-es törvény a nyilvános helyen történő, illetve a személyes fogyasztást is 1 év
szabadságvesztéssel és 3000 € pénzbüntetéssel rendeli büntetni. Az évtizedeken át tartó
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társadalmi vita - amely a fogyasztás büntetése körül zajlott - Franciaországban az 1999-es
igazságügy-miniszteri rendelet megalkotásához vezetett, amely szorgalmazta, hogy az
ügyészek a gyógykezelések alkalmazását részesítsék előnyben kábítószer-fogyasztók által
elkövetett kisebb súlyú bűncselekményeknél. A problémás kábítószer-fogyasztók esetében
pedig, a legszigorúbb terápiás eljárás alkalmazását kérte, mivel a börtönbüntetésnek a más
bűncselekményt el nem követő kábítószer-fogyasztók esetében a legutolsó lehetőségnek kell
lennie. A gyakorlatban a fogyasztók többségét gyógykezelésre utasítják, de emellett más
alternatív büntetési lehetőségek is léteznek (pl. megrovás, szociális vagy egészségügyi
intézménnyel való kapcsolatfelvételre kötelezés). Lehetőség van kisebb súlyú cselekmények
esetében a büntetés pénzbírságra, avagy közérdekű munkára átváltoztatására. Mindezen
lehetőségekből következik, hogy a rendőrség által kábítószer-használat miatt előállított
személyeknek csak mintegy 10 %- a ellen emelnek vádat, a szabadságvesztésre ítéltek aránya
pedig még ennél is kisebb. A tiltott kábítószerek tartása bűncselekmény. A jog nem tesz
különbséget a személyes használatra és a kereskedelmi céllal tartás között. A gyakorlatban
azonban a kábítószer mennyisége és az ügy egyéb jellemzői alapján az ügyész dönt, hogy
saját használatra tartás, avagy kereskedelem miatt emel vádat. Abban az estben, ha az
elkövetőt csak fogyasztás alapján vádolják, a büntetés 1 év szabadságvesztés és 3800 euróig
terjedő pénzbüntetés, ám jóval valószínűbb, hogy az eljárást minden további intézkedés tétele
nélkül megszüntetik, avagy valamelyik alternatív büntetést alkalmazzák. A behozatal, kivitel,
szállítás, ellátás, beszerzés esetében a büntetés 10 évig terjedő szabadságvesztés és 7 600 000
euróig terjedő pénzbírság. Különösen súlyos bűnelkövetés esetében a büntetés életfogytig
tartó szabadságvesztés is lehet. A marihuána-fogyasztás elkövetőit általában minden további
intézkedés nélkül elbocsátják, míg a heroin-fogyasztókkal szemben az első elkövetés esetén a
gyógykezelésre való elterelést alkalmazzák, ha azonban megtagadja a részvételt, avagy nem
fejezi be a kezelést, a szabadságvesztést végrehajtják. Abban az esetben, ha a fogyasztó más
kábítószer-cselekményt is megvalósít, (pl. a szállítás, eladás) akkor az ügyész a legsúlyosabb
büntetés kiszabását fogja indítványozni. A visszaesés ténye súlyosítja a büntetés mértékét.163

III.1.1.2.4. Nagy-Britannia
Az 1971-es kábítószerekkel visszaélésről szóló törvény a legfontosabb törvényi
szabályozás, ez foglalja magába az ENSZ 1971-es egyezményébe foglalt kötelezettségeket.
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Ez és a hozzá kapcsolódó, 1985-ből származó szabály tartalmazzák a veszélyes drogok
ellenőrzésére kiterjedő rendelkezéseket így: az exportra, importra, előállításra, beszerzésre,
birtoklásra stb. vonatkozó szabályokat. A kábítószerekkel visszaélésről szóló törvény felállít
egy tanácsadó testületet, amellyel a drogtörvények módosítása előtt konzultálni kell, például
akkor is, amikor új anyagot akarnak felvenni a tiltott szerek listájára, vagy újabb szociális
intézkedéseket akarnak tenni.
Az 1994-es kábítószer-kereskedelemmel összefüggő törvény 1995. február 3-án lépett
hatályba. Eszerint, ha valakit kereskedelem miatt ítélnek el az elkövető kábítószerkereskedelemből származó vagyonát a bíróság felmérheti, és elkobozhatja, a lefoglalásra
kerülő vagyontárgyak meghatározásakor a bíróság - hacsak az ellenkezője be nem
bizonyítható - az elkövető által a cselekményt megelőző hat évben birtokolt valamennyi
vagyontárgyat a kábítószer-kereskedelemből származónak tekintheti. A törvény biztosítja,
hogy az elítélt kereskedőnek az összes illegális vagyonát eljárás alá vonják. Ez a törvény csak
Angliában és Walesben alkalmazható. Nagyjából hasonló rendelkezéseket tartalmaz a
büntetőeljárási törvény Skóciában, és a szintén 1995-ből származó skót büntető
törvénykönyv, valamint az 1996-os észak-írországi büntetőeljárási rendelet.
A büntető igazságszolgáltatási törvényben az Egyesült Királyság eleget tesz az 1988as ENSZ konvenciónak, gondoskodva a prekurzorok ellenőrzéséről. Ezen törvényen belüli
pénzmosással kapcsolatos rendelkezések hatálytalanná tették az 1994-es kábítószerkereskedelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit. Nagy-Britannia végrehajtja az Európa Tanács
pénzmosással kapcsolatos rendeleteit is.
A vám- és adótörvény 1979-ből büntetéseket határoz meg az ellenőrzött kábítószerek
jogellenes importja, exportja esetére. A maximum büntetés mértéke hasonló más jogellenes
kereskedelemmel megvalósított bűncselekményekéhez, kivéve azt a bírságot, amit a
magisztrátusi bíróság szabhat ki, az ugyanis elérheti a lefoglalt kábítószer értékének
háromszorosát.
A bűnözésről és rendzavarásról szóló törvény (1998-ból) rendelkezéseket tartalmaz a
kábítószerfüggők kezelésére. Ennek az a célja, hogy azokat a kábítószerrel visszaélőket, akik
függőségük miatt követnek el bűncselekményt - beleegyezésük esetén - kezelésre küldjék.
A büntető igazságszolgáltatási és rendőrségi törvény 2001-ből lehetőséget ad a
bíróságoknak arra, hogy előírják a tengerentúli utazás tilalmát akkor, ha az ítéletben
megállapított cselekmény és a tengerentúli utazások között közvetlen kapcsolat áll fönn. A
britek útlevele elvehető az utazási tilalom idejére. A törvénynek ezzel az a célja, hogy a
kereskedelem visszaszorításával csökkentse az illegális drog jelenlétét.
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törvénymódosításra van szükség a kannabisz alapú gyógyszerek felírhatósága érdekében.
Azon is dolgoznak, hogy a heroin orvos által történő felírását szabályozzák, hidat verve az
illegális heroinfogyasztók és a metadonos kezelés között.
"A kábítószerekkel való visszaélésről szóló" törvény a szabályozott anyagokat 3
osztályba (A,B,C) sorolja. Ezek közül az „A” elnevezésű a legveszélyesebb. A büntetések
jellegét az osztályok alapozzák meg. Azokat a bűncselekményeket rendeli a törvény a
legsúlyosabban büntetni (akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel), amelyeket az „A”
osztályba sorolt szerre - például heroinra - követtek el. Ugyanezen cselekmények büntetése a
„B” osztályba tartozó marihuána esetében 14 év, míg a „C” osztályba tartozó temazepam
esetében 5 év. A tartási cselekmények büntetési maximumai alacsonyabbak. Ezzel
párhuzamosan "A kábítószerrel visszaélést szabályozó rendelet" egy másik, öt fő táblázatba
sorolja a szereket. Az első táblázatba tartozó szereknek nincs elismert orvostudományi
felhasználhatóságuk, ezeket szabályozzák a legszigorúbban. Az ezt követő három táblázatba
tartozóknak van orvostudományi felhasználhatósága és kevésbé szabályozottak, míg az ötödik
táblázatba olyan alacsony kábítószer koncentrációjú készítmények tartoznak, amelyek nem
injekciós felhasználásúak (ezt a csoportot szabályozzák a legkevésbé).
Az angol szabályozásban a kábítószer-fogyasztás és használat nem bűncselekmény, a
tartás viszont az. A törvény különbséget tesz a kábítószer tartásának esetei között attól
függően, hogy továbbadási célzattal követték-e el. A büntetés mértéke nem csak a kábítószer
besorolásától, hanem az eljárás módjától is függ. Azonnali eljárás esetén az „A” osztályba
tartozó heroin vagy kokain jogszerűtlen tartásának bűncselekménye esetén a büntetés 6
hónapig terjedő szabadságveszés és/vagy 7500 euróig terjedő pénzbüntetés, míg vádemeléses
eljárásban 7 évig terjedő szabadságvesztés és/vagy maximalizálatlan összegű bírság. A "B"
osztályba tartozó szerek, például a marihuána vagy az amfetaminok esetében, az azonnali
eljárás keretében 3 hónapig tartó szabadságvesztéssel és/vagy 3800 euróig terjedő
pénzbírsággal, vádemeléses eljárás esetében pedig, 5 évig terjedő szabadságvesztéssel és/vagy
maximalizálatlan pénzbírsággal büntetendő. Végül, a "C" osztályba tartózó szerekkel
visszaélés - mint például az altatók - esetében a büntetés enyhébb, azonnali eljárásnál 3
hónapig tartó szabadságvesztés és/vagy 1500 euróig terjedő bírság, vádemeléses eljárás esetén
pedig 2 évig terjedő szabadságvesztés és/vagy maximalizálatlan pénzbírság. Több alternatív
büntetést is ismer az angol szabályozás, ilyen lehet a hivatalos figyelmeztetés, a megrovás, az
elkövető hivatalos felszólítása arra, hogy a komolyabb következmények elkerülése érdekében
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ne kövessen el többször hasonló cselekményt, ebben az esetben az elkövető nem kerül
rendőrségi regisztrációba.164

III.1.1.2.5. Észtország
Észtország kábítószer-politikájának történetét befolyásolta, hogy 1991-ben vált
függetlenné az egykori Szovjetuniótól, ezt követően az egész jogrendszere folyamatos revízió
alatt áll a demokratikus és modern követelmények bevezetése érdekében. Észtország
ratifikálta az 1961-es, 1971-es és 1988-as ENSZ egyezményeket, amelyeket beépített a
kábítószerrel kapcsolatos jogalkotás során.
Az első észt drogtörvényt 1997-ben fogadták el (nemzeti kábítószer-törvény), ami
1997. november 1-től lépett hatályba. Ez a törvény szabályozza a kábítószerek, pszichotróp
anyagok és prekurzorok listáján lévő anyagok gyártásának, kezelésének, megvizsgálásának,
azonosításának módját, az ezekkel az anyagokkal kapcsolatos információgyűjtést és
jelentéstételt, a kábítószer-függőség terjedésének megelőzésére irányuló eljárásokat, valamint
a függők kezelésére és rehabilitációjára vonatkozó előírásokat. Ez a törvény határozza meg a
kormány és végrehajtási szervek közötti feladatmegosztást a drogok, pszichotróp anyagok és
prekurzorok kontrollja terén. A törvény értelmében kábítószerrel, pszichotróp anyaggal
kapcsolatos tevékenységek csak orvosi és tudományos célból, valamint a kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, kinyomozása érdekében végezhetők. Mák és
kannabisz kábítószer előállítás céljából történő termesztése illegális. Kábítószert és
pszichotróp anyagot tilos reklámozni. A törvény kijelenti, hogy a kábítószereket és
pszichotróp anyagokat 4 listába a prekurzorokat két listába vették fel, amelyeket a szociális
ügyek minisztere 1997. november 4-én kiadott 39. számú rendelete tartalmaz. A csekély és
jelentős

mennyiség

fogalmát

az

1997.

november

27-én

kiadott

229.

számú

kormányrendelkezés tartalmazza. A prekurzorok kezelési eljárását a kormány az 1997.
november 28-i 231. számú rendelkezésével hagyta jóvá.
Szintén 1997-ben lépett hatályba a mezőgazdasági célú mák- és kendertermesztésre
vonatkozó szociális ügyi miniszter által elfogadott rendelkezés.
A

kábítószer

felhatalmazás

nélküli

birtoklásának

szankcionálása

vagy

az

adminisztratív szabályok alapján vagy a büntető törvénykönyv alapján történik, hogy melyik
az irányadó az a kábítószer mennyiségétől függ, illetve attól, hogy első alkalommal követték-
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e el a cselekményt. A jelentős mennyiségre elkövetés, illetve 12 hónapon belül másodjára
történő elkövetés bűncselekménynek minősül. Az adminisztratív törvényt kell alkalmazni, ha
12 hónapon belül első alkalommal kerül sor csekély mennyiség saját fogyasztásra történő
illegális megszerzésére, birtoklására és használatára. A szankció bírság vagy 30 napig terjedő
közigazgatási őrizet. Észtországban közigazgatási őrizet alatt elsősorban a rendőrségi fogdán

letöltendő szabadságmegvonást kell érteni, amit csak bíróság rendelhet el maximum 30 napra.
Jogellenes megszerzés, tárolás, orvosi rendelvény nélküli fogyasztás, ha a Btk.-ba ütközik,
akkor

pénzbírsággal

vagy

3

hónapig

terjedő

őrizettel,

illetve

3

évig

terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő. Ez a szakasz alkalmazandó, ha 12 hónapon belül ismételt
adminisztratív szabálysértés történt. Jelentős mennyiségre elkövetett megszerzés, tartás, ha

nem kereskedés céljával történt, akkor bírsággal vagy őrizettel, vagy 1-5 évig terjedő

börtönnel, súlyosító körülmény fennállása esetén (ismételt elkövetés vagy más Btk.-ba ütköző
kábítószer-bűncselekmény megvalósítása) 3-7 év szabadságvesztéssel büntetendő. Csekély
mennyiség illegális gyártása, ismételt feldolgozása, szállítása, átadása, ha nem állt fenn a
kereskedelem szándéka 1-5 évig terjedően, súlyosabban minősülő esetben 3-7 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. Ha nem csak személyes használatra történik a kábítószerrel
kapcsolatos illegális tevékenység, akkor bűncselekmény valósul meg tekintet nélkül a
kábítószer típusára és mennyiségére. Ebben az esetben a minősítés szempontjából az a lényeg,
hogy az elkövető szándéka kereskedésre irányuljon függetlenül attól, hogy ténylegesen mi
valósult meg ebből, 3-7 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha kereskedést második
alkalommal követi el ugyanaz az elkövetői csoport vagy személy, aki vagy akik már
elkövettek Btk.-ba ütköző kábítószer-bűncselekményt, vagy jelentős mennyiségre történt az
elkövetés: 5-8 évig terjedően büntethető. A kábítószer, a prekurzor anyagok határon történő
átvitele 1-6 évig terjedően, ha hivatalos személy vagy szervezett bűnözői csoport követi el,
akkor 3-8 évig terjedő börtönnel büntetendő. Az, aki mást bír rá kábítószer vagy pszichotróp

anyag használatára őrizettel vagy 3 évig terjedő szabadságvesztéssel, súlyosabban minősülő
esetben 5 évig terjedő szabadságvesztéssel számolhat. Ha fiatalkorút vesz rá kábítószer

fogyasztására, akkor 8 évig terjedően büntetendő. Kábítószer vagy pszichotróp anyag lopása
3-6 évig terjedően, rablása 7-12 évig terjedően büntetendő. A Btk.-ba ütközik a mák, a
kannabisz, vagy kokacserje illegális termesztése, a kábítószerek legális kezelésére vonatkozó
előírások megsértése, és a gépjármű vezetése alkoholtól vagy kábítószertől bódult állapotban.
A drogtörvény jogi személyek adminisztratív felelősségét rögzíti, és bírsággal fenyegeti
azokat az e tevékenységre engedéllyel rendelkező jogi személyeket, amelyek megsértik a
kábítószer, pszichotróp anyag, vagy prekurzor kezelésére vonatkozó szabályokat, a bírság
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nagyobb, ha engedély hiányában végezték ezt a tevékenységet. A rendőrség köteles eljárni
minden esetben, ha adminisztratív szabálysértés vagy bűncselekményt észlel. Az ügyész
dönthet a vádemelés vagy elterelés mellett. Nincsenek hivatalos iránymutatások arra nézve,
hogy hogyan kell eljárni az ilyen ügyekben. Mind adminisztratív szabálysértés, mint
bűncselekmény esetén a bíró felfüggesztett büntetést alkalmazhat vagy eltekinthet a büntetés
kiszabásától, ha az eset összes körülményére tekintettel ez helyénvalónak mutatkozik.
A fiatalkorúakra vonatkozó szankciókat rögzítő – 1998. szeptemberében hatályba
lépett – törvény alternatív megoldásokat is lehetővé tesz.
Az 1990-es évek közepétől a Btk.-t többször módosították tekintettel arra, hogy a
kábítószer-probléma gyorsan terjedni kezdett, ennek során a kereskedelemre vonatkozó
büntetéseket szigorították.
Észtország egy multidiszciplináris nemzeti stratégiát fejlesztett ki, ami tartalmazza a
drogpolitika alapelveit 1997 és 2007 közötti időszakra. Meg kell említeni az Alkoholizmust és
Kábítószerrel Visszaélést Megelőző Programot

(1997-2007), amely kijelenti, hogy a

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és kábítószer-fogyasztás kérdése nemzeti
prioritás. Ez tartalmazza a prevenció stratégiáját és annak végrehajtását. A megelőző
programban fontos helyet foglal el az adatgyűjtés, kezelés, az alkohollal és kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmények növekedési ütemének csökkentése. A keresletcsökkentés terén
az EU-ban kialakított legjobb megelőző programokat, kezelési és rehabilitációs módszereket
tekintik követendőnek. A 2002-2003-ra megfogalmazott prioritások között a fiatalok
kábítószer-fogyasztásának megelőzése szerepelt, ennek érdekében új kezelő és rehabilitációs
szolgáltatásokat és közösségi prevenciós programokat szerveznek. A kábítószer-függőség
önkéntes alapon kezeltethető a lelki egészségről szóló törvény által előírt módon.
A szociális ügyekkel foglalkozó miniszter bocsátott ki 1998-ban egy rendelkezést a
drogfüggőknek nyújtható helyettesítő kezelésről, ez rögzíti a metadon-kezelés és a hosszú
tartamú ópiát tartalmú gyógyszerekkel végzett helyettesítő kezelés módját. A gyakorlatban
azonban helyettesítő kezelést nem végeztek az ehhez szükséges feltételek hiánya miatt.
Az egészségügyi ellátó rendszert az 1995. évi közegészségügyi törvény hozta létre, ezt
2002-ben felváltotta egy újabb törvény, e kettő jogszabály fektette le Észtország
közegészségügyi hálózatának az alapjait, ez ad jogi keretet azoknak a nemzeti egészségügyi
programoknak, amelyek a fertőző betegségekre, alkohol, kábítószer-függőségre irányulnak.
2001-ben egy új Btk.-t hagyott jóvá a parlament, ami 2002. szeptember 1-én lépett
hatályba. Ez helyébe lépett a korábbi Btk.-nak és az adminisztratív kódex egy részének,
amelyet teljesen fel fognak váltani más jogszabályokkal. Az új Btk. sajátossága, hogy csekély
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mennyiségű kábítószer saját fogyasztás céljára történő birtoklása vagy használata ismételt
elkövetés esetén (kivéve a büntetés-végrehajtás területén történő elkövetést) kikerült a
büntetőjog hatálya alól. Ezekre az esetekre a büntetőjogi szankciókat nem lehet többé

alkalmazni, csak a közigazgatási pénzbírságot és a közigazgatási őrizetet. Ezekre a
cselekményekre alkalmazható szankciók az adminisztratív kódexből átkerültek a nemzeti
kábítószer-törvénybe. 2002-ben az új nemzeti stratégia célja fokozni az együttműködést a
kábítószer-ügyben érintett intézmények között.165
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III.1.2. A büntetőjogi eszközök

III.1.2.1. Általános részi szabályok
III.1.2.1.1. Bódult állapotban elkövetett cselekményekért fennálló büntetőjogi
felelősség
Napjainkban a különböző szabályozási módok 3 csoportba oszthatók:
1) Beszámíthatatlanságot vagy korlátozott beszámítást eredményező pszichikai állapot
eredete közömbös, nincs jelentősége annak, hogy részegség vagy más okozta-e, vagyis ez az
ittasság vonatkozásában nem diszkriminál.
Ezt a megoldást követi a német büntető törvénykönyv (Strafgesetzbuch - StGB),
amelynek 20.§-a tartalmazza az elmezavarok okozta vétőképtelenség szabályát, eszerint nem
büntethető az, aki a cselekmény elkövetésekor elmebetegségben szenvedett, súlyos
tudatzavar, gyengeelméjűség vagy más elmeműködési zavar miatt képtelen cselekménye
jogellenes voltát belátni vagy e belátásnak megfelelően cselekedni. A 21.§ szerint, ha a
belátási képesség a fenti okok miatt korlátozott volt, akkor a 49.§ (1) bekezdésének
megfelelően a büntetést enyhíteni lehet.166 A bírói gyakorlat a Legfelsőbb Szövetségi Bíróság
(Bundesgerichtshof - BGH) idevágó döntései nyomán oda fejlődött, hogy a 49. § szerinti
büntetési tételkeret enyhítésre lehetőség volt akkor is, ha felróható ittasság korlátozta a
vétőképességet, kivéve, ha az elkövető az ittasságát, és annak következményeként a
bűncselekmény elkövetésének veszélyét előre látta vagy előre láthatta volna. 2003-tól
azonban születtek olyan döntések, amelyek a korábbi gyakorlattól el kívántak térni. A BGH 3.
büntető tanácsa azzal támasztotta alá a korábbitól eltérő döntését, hogy a StGB 21.§-a
valójában, szó szerinti szövegét tekintve diszpozitív szabály (enyhíteni lehet…), eszerint a
büntetési tételkeret enyhítése nem kötelező. A bíróság mérlegelhet, hogy alkalmazza-e a 49.§t, különösen akkor, ha az elkövető neki felróható ittassággal idézte elő a vétőképessége
jelentős mértékű korlátozottságát. A BGH 3. büntetőtanácsának döntése szerint az alkohol
okozta veszélyekkel, az alkohol hatásával mindenki tisztában van, vagyis a részegség okozta
absztrakt veszély rendszerint ismert az emberek előtt. Ezért nem csak akkor lehet eltekinteni a
49.§ szerinti enyhítéstől, ha az elkövető előre látta vagy láthatta a bűncselekmény elkövetését.
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(BGH 67/03 2003. 05. 23-i ítélete). A BGH rögzítette, hogy minden esetben külön kell
vizsgálni

az

enyhítő

szakasz

alkalmazásának

lehetőségét.

Az

ittasan

elkövetett

bűncselekmény büntetése enyhítésének követelménye nőtt. Különösen azoknál az erőszakos
és szexuális bűncselekményeknél nem lehet az enyhítést alkalmazni, ahol az elkövető már az
alkoholos befolyásoltság előtt feltűnően agresszív volt, illetve ha az elkövető már józan
állapotban eldönti, hogy erőszakos cselekményt fog elkövetni és ezt követően ittasodik le.
Vagyis a bíróságnak megmarad a mozgástere arra, hogy eldöntse, hogy a büntetést ittas
elkövetőnél enyhítse-e vagy sem.(BGH 92/04 2004. 08. 17.-i döntése) 167
A francia Code Penal (art. 122-1) szerint nem büntethető az, akinek a cselekmény
elkövetésekor pszichikus zavarok miatt belátási képessége, vagy a tettei feletti kontrollja
hiányzik. A joggyakorlat szerint, annak ellenére, hogy az ittasság az akarati képességet
korlátozza, nem kizárt a büntetőjogi felelősségre vonás az alkoholos befolyásoltság alatt
elkövetett törvénysértésekért, beleértve a szándékos elkövetést is. Ezt a megoldást az
eshetőleges szándék segítségével magyarázzák, kiemelik, hogy aki létrehozta az ittasságát
előre látva, hogy a magatartásának súlyos következményei lehetnek, annak felelni kell az
elkövetett bűncselekményért. Akinek mentális zavar következtében korlátozott a belátási
képessége vagy a cselekményei feletti kontrollja akadályozott, az büntethető marad,
mindamellett a bírói gyakorlat számol ezekkel a körülményekkel büntetéskiszabáskor és a
végrehajtás módjának meghatározásánál. 168

2) Teljes diszkrimináció: nem eredményez büntetlenséget vagy enyhébb büntetést, ha
a megzavart elmeállapot részegségből ered. A magyar büntetőjog az 1961. évi V. törvénytől
kezdve ezt a megközelítést alkalmazza.
Erre szolgáltat példát az észt büntető törvénykönyv is ennek 36.§-a szerint az ittas
állapot, ha szándékosan, vagy gondatlanul idézte elő az elkövető, nem zárja ki a
bűnösséget.169

3) Számolnak az ittassággal, de nem diszkriminálnak, hanem sajátosan értékelik ezt az
állapotot. Ezen belül több megoldás is létezik:
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a) Ahol a törvényi tényállás szándékos elkövetésről beszél, ott mellőzik a szándék
megállapítását, és felelősségre vonásra csak gondatlan cselekmény címén kerül sor. Erre példa
a luxemburgi gyakorlat, a büntető törvénykönyv 71. cikke tartalmazza az alábbiakat: nem
vonható felelősségre az a személy, akinek a cselekmény elkövetésekor mentális zavarok miatt
belátási képessége, vagy a tettei feletti kontrollja hiányzik. Akinek mentális zavar
következtében korlátozott a belátási képessége vagy a cselekményei feletti kontrollja
akadályozott büntethető marad, mindamellett a bírói gyakorlat számol ezekkel a
körülményekkel büntetéskiszabáskor. A jogszabályhoz fűzött magyarázat szerint sem a 71.
cikk sem más jogszabály nem tartalmaz speciális szabályokat az ittas állapotban elkövetett
cselekmények büntetésére vonatkozóan. Aki a testi sértést ittas állapotban követi el nem
vonható

felelősségre

szándékos

bűncselekmény

miatt,

hanem

csak

gondatlan

bűncselekményért. Vagyis az öntudatlan állapot, ami az ittasságot jellemzi, teljesen kizár
valójában minden fondorlatos szándékot, és ennek következtében minden szándékos
bűncselekményt - helyet hagyva a nem szándékosan vagy az előreláthatóság és óvatosság
hiányában előidézett bűncselekményeknek. 170
b) A tettest a részeg állapotban elkövetett bűncselekményért nem büntetik meg, de a
lerészegedésért igen. A bűnös részegségre a büntető törvénykönyvek háromféle megoldást
alkalmaznak: a törvényi tényállás megelégszik a nyilvános részegség objektív tényével vagy
konkrét veszély okozását is megkívánja, illetve ahhoz fűzi a büntetendőséget, hogy a részeg a
rendet zavarja (botrányt okoz). Angliában van az ittasságnak enyhébben és súlyosabban
minősülő esete.
c) Sui generis bűntettért büntetik meg a tettest, aminek lényege, hogy ha a vádlott
azzal védekezik, hogy beszámíthatatlan volt ittassága miatt, és ha nem állapítják meg a
beszámíthatatlanságát, akkor a ténylegesen megvalósított cselekmény szankciója szerint
büntetik, ha megállapítják a beszámítási képesség hiányát, akkor az ittas bűntett
következményeivel felel. 171
Sui generis tényállást fogalmaz meg az osztrák büntető törvénykönyv 287.§-a,
amelynek hátterét az alábbi szabályok adják: a 11.§ a némethez hasonlóan szabályozza a
beszámíthatatlanság esetét. A 34.§ felsorolja az enyhítő körülményként figyelembe veendő
tényezőket, ezek között szerepel az az eset, amikor a cselekményt olyan körülmények között
követte el, amelyek közel állnak valamely, bűnösséget kizáró vagy a bűnösség alól mentesítő
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okhoz. A mámoros állapot kivételt jelent ez alól: ha a tettes a beszámítási képességet ki nem
záró mámoros állapotban cselekedett, ez csak annyiban enyhítő körülmény, amennyiben a
beszámítási képességének ezáltal okozott csökkenését nem ellensúlyozza a felróhatóság, amit
a mámort előidéző szernek élvezete, vagy használata a körülményekhez képest megalapoz.
(35.§) A 287.§ fogalmazza meg a teljes ittasság állapotában elkövetett büntetéssel fenyegetett
bűncselekmény tényállását: aki – akárcsak gondatlanul is – alkohol vagy más kábító anyag
fogyasztásával beszámítási képességet kizáró kábult állapotba hozza magát, ha ebben az
állapotban elkövet valamit, ami neki ezen állapoton kívül, mint bűntett vagy vétség
beszámítható lenne, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy 360 napi pénzbüntetéssel
büntetendő. A büntetés nem lehet nemre és mértékre szigorúbb, mint amivel a törvény a
kábult állapotban elkövetett cselekményt fenyegeti. (…)172
Szintén sui generis tényállást alkalmaz a svájci jog, viszont itt van egy jelentős eltérés,
ugyanis ezt kombinálják a szándékos actio libera in causával. Aki elmebetegség,
gyengeelméjűség vagy súlyos tudatzavar miatt a bűncselekmény elkövetése idején képtelen
volt arra, hogy cselekménye jogtalan voltát belássa, vagy hogy e belátásának megfelelően
cselekedjen, nem büntethető. Amennyiben a beszámítási képesség korlátozott volt, úgy a
büntetés enyhítésének van helye. (10.cikk) A 10. és 11. cikk rendelkezései nem
alkalmazhatóak, ha az elkövető a súlyos tudatzavarát saját maga, szándékosan idézte elő,
hogy ebben az állapotban bűncselekményt kövessen el (12. cikk). Vagyis, ha azért ittasodik le
az elkövető, hogy ebben az állapotban bűncselekményt kövessen el, úgy kell elbírálni a
cselekményét, mintha józanul követte volna el. Ha nem azért ittasodott le, hogy
bűncselekményt kövessen el „csak” részeg lett, és így valósította meg valamely
bűncselekmény törvényi tényállását, akkor lép be a sui generis tényállás: 263. cikk önhibából
előállt beszámíthatatlan állapotban elkövetett bűncselekményre vonatkozó szabályok szerint,
aki önhibából eredő ittasság vagy kábulat következtében beszámíthatatlan, és ebben az
állapotban bűntettként vagy vétségként fenyegetett cselekményt követ el, 6 hónapig terjedő
börtönnel vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Ha az elkövető önhibából eredő ittas állapotban
olyan bűncselekményt követ el, amelyre csak fegyházbüntetés alkalmazható, akkor a büntetés
börtön.173
Az 1950:II. tv, a Btá, a svájcihoz hasonlóan a sui generis tényállás megtartása mellett
kiemeli a szándékos actio libera in causa esetét.
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III.1.2.1.2. Kényszerkezelések, magatartási szabályok
A későbbi ittasan elkövetett bűncselekmény megelőzését, és a szenvedélybeteg terhelt
társadalmi integrációját célozzák a kényszer-kezelések, amelyeket elsősorban intézkedésként
tartalmazzák a büntető anyagi jogszabályok. Ezen kívül még nagyon sokféle megoldás
létezik, például a büntetés felfüggesztése, vádhalasztás, vagy megrovás mellett meghatározott
próbaidő eredményes elteltéhez a bíróság által előírt magatartási szabály betartása, tipikusan
valamilyen kezelésen való részvétel vagy tartózkodás az alkoholfogyasztástól, amit a pártfogó
felügyelők ellenőriznek.
Az osztrák Btk. 22.§-a tartalmazza a kényszergyógyítás szabályait. Eszerint aki kábító
hatású anyaggal visszaél és az ezáltal okozott kábulatban vagy egyébként a szokásával
összefüggésben bűncselekményt követ el, vagy büntetéssel fenyegetett bűncselekményt
részegség állapotában követ el, és emiatt elítélik, a bíróság intézetbe utalhatja, aki rászorul a
leszoktatásra, ha a személyisége vagy az elkövetés módja miatt félő, hogy különben a kábító
hatású anyag fogyasztásának szokásával összefüggésben súlyos következményekkel járó
bűncselekményt vagy nem csak enyhe következményekkel járó cselekményt fog elkövetni.
Az elvonásra szoruló jogsértők intézetben való elhelyezését csak büntetéssel
együttesen és csak abban az esetben lehet feltételesen elengedni, ha feltételezhető, hogy az
elhelyezés kilátásba helyezése az 50-52. §-okban meghatározott egy vagy több intézkedéssel
összekapcsolva elegendő lesz arra, hogy a jogsértőt a mámort előidéző szer, vagy kábítószer
élvezetéről leszoktassa. (45.§)
Az elvonásra szoruló jogsértők intézetéből és a veszélyes visszaeső bűntettesek
intézetéből a beutaltakat feltétel nélkül kell elbocsátani, ha az elhelyezési idő lejárt, vagy az
elvonásra szoruló jogsértők intézetében való elhelyezés az elvonásra irányuló kezelés
folytatása, vagy kiegészítése nem ígér eredményt, egyébként az elbocsátás próbaidő
meghatározása

mellett

csak

feltételesen

történik.

A

feltételes

elbocsátást

a

szabadságelvonással járó előzetes biztonsági intézkedésből akkor kell elrendelni, ha az
elhelyezett intézeti magatartásának és fejlődésének, személyének, egészségi állapotának,
előéletének és becsületes további boldogulására való kilátásának figyelembe vételével fel
lehet tételezni, hogy az a veszély, amely ellen az előzetes biztonsági intézkedés irányul, nem
áll fenn többé. (47.§)
Előzetes biztonsági intézkedésből feltételesen elbocsátottak részére a bíróság
utasításokat ad, vagy részükre pártfogó felügyelőt rendel ki, amennyiben ez szükséges vagy
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célszerű a jogsértőnek további büntetéssel fenyegetett cselekményektől való visszatartása
érdekében. Előírható az is, hogy alkoholos italoktól tartózkodjon. A jogsértőnek a
beleegyezésével tehető kötelességévé, hogy elvonókúrának, pszichoterápiás vagy orvosi
kezelésnek vesse alá magát. (51.§)
Ha a jogsértő a próbaidő alatt a bíróság valamely utasítását, kifejezett figyelmeztetés
ellenére, rosszakaratúan nem követi, vagy magát a pártfogó felügyelő ellenőrzése alól
következetesen kivonja, a bíróság a feltételes elbocsátást visszavonja és hátralévő része
végrehajtását rendeli el. (54.§)
Az elvonásra szoruló jogsértők intézetéből való feltételes elbocsátás visszavonását
mellőzni kell, ha a kezelés folytatása eleve kilátástalannak látszik. (54.§)
Az elvonásra szoruló jogsértők intézetében való elhelyezés feltételes elengedését
vissza kell vonni, ha utólagos elítélésre kerül sor, és a feltételes elengedésre együttes elítélés
esetén nem került volna sor. Ha az elvonásra szoruló jogsértők intézetében való elhelyezést
utólagos elítélés esetén feltételesen elengedték, úgy ez az elengedés visszavonásra kerül, ha
együttes elbírálás esetén erre nem került volna sor és ha az elítélés, amire a 31.§ szerint
tekintettel kellett volna lenni az iratokból nem tűnt ki. (55.§)
A német büntetőtörvénykönyv az alábbi megoldásokkal kívánja a gyógyulás útjára
terelni az elkövetőket: A bíróság főszabály szerint az egy évet meg nem haladó
szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztheti, ha várható, hogy ez elegendő tanulságul
szolgál az elkövetőnek. (56.§)
A bíróság a próbaidő tartamára magatartási utasításokat adhat ki, ha erre szükség van a
további bűnelkövetés megelőzőse érdekében. Olyan utasítás nem adható, ami az elkövető
életvitelét tekintve nem teljesíthető. A gyógykezelésre vagy elvonó kezelésre kötelezés vagy
valamely otthonba vagy intézetbe vonulás elrendelésére csak az elítélt hozzájárulásával
kerülhet sor. (56.c§)
Lehetőség van a német jog szerint a büntetés elhalasztása melletti megrovásra.
Száznyolcvan napi tételig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő bűncselekmény esetén a bíróság
a bűnösség megállapítása mellett meghatározhatja a büntetést, de annak kiszabását
elhalaszthatja megrovás alkalmazása mellett, ha ettől várható kellő visszatartó erő, vagy az
elkövető személyiségének értékelése során megállapítható olyan kivételes körülmény, amely
büntetés kiszabásának mellőzését indokolja. A bíróság a próbaidőre magatartási szabályokat
írhat elő, a megróttat utasíthatja többek között arra, hogy vesse alá magát járóbeteg-kezeléssel
foganatosítandó gyógykezelésnek vagy elvonókúrának. (59.§, 59.a §)
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Szabadságelvonással járó intézkedés az intézeti elvonó kezelés. Ha valaki
szenvedélyesen, túlzott mértékben fogyaszt szeszes italt vagy bódulatot okozó szert és ezzel
összefüggésben vagy ilyen szer hatása alatt elkövetett bűncselekmény miatt elítélik, vagy
azért nem ítélik el, mert beszámíthatatlan állapotban volt, illetve ez nem volt kizárható, a
bíróság intézeti elvonó kezelését rendeli el, ha attól kell tartani, hogy szenvedélyével
összefüggésben súlyos jogellenes cselekményeket fog elkövetni. Az elvonó kezelés nem
rendelhető el, ha eleve eredménytelennek látszik. (64.§)
Ha valakinek elmegyógyintézeti vagy intézeti elvonó kezelését rendelték el, a bíróság
utólag elrendelheti a másik intézkedés végrehajtását, ha az elkövető társadalomba
beilleszkedését ez jobban szolgálja. (67. a §)
Az intézkedések időtartama nem haladhatja meg elvonó kezelések esetében a két évet.
Ha szabadságvesztés előtt egyidejűleg elrendelt szabadságelvonással járó intézkedést hajtanak
végre, meghosszabbodik a szabadságvesztés lejártának határideje, de az intézkedéssel járó
szabadságelvonást be kell számítani a büntetésbe. Ha a szabadságvesztés lejártát nem
határozták meg, vagy az még nem járt le, a bíróság az intézkedés további végrehajtását
felfüggesztheti, ha feltehető, hogy nem kerül sor újabb jogellenes cselekmény elkövetésére. A
felfüggesztés mellett pártfogó felügyeletet kell elrendelni. Ha az elvonó kezelést egy éven túl
végrehajtották, a bíróság utólag eldönti, hogy szükség van-e további végrehajtásra, ha az az
elítélt személyében rejlő okból hiúsult meg. Megszüntetés esetén pártfogó felügyeletet kell
elrendelni. (67. d §)
A bíróság bármikor megvizsgálhatja, felfüggeszthető-e az intézkedés további
végrehajtása. Meghatározott időszakonként ezt köteles megtenni, ami elvonó kezelés esetén 6
hónap. (67. e §)
Ha a bíróság intézetben végrehajtandó elvonó kezelést rendel el, a korábban elrendelt
elvonó kezelést végrehajtottnak kell tekinteni. (67. f §)
Amennyiben valakit olyan bűncselekmény miatt ítélnek el, amely vonatkozásában a
törvény pártfogó felügyelet elrendelését lehetővé teszi, és amelyért legalább hat hónapi
szabadságvesztést szabnak ki, a bíróság akkor rendeli el a pártfogó felügyeletet, ha
bűnismétléstől kell tartani. Tartama legalább 2 év, legfeljebb 5 év, de ennél hosszabban is
meg lehet adni a tartamát, ha az elítélt a gyógykezelésre vagy elvonó kezelésre szóló
utasításnak nem tett eleget, és a közösséget súlyosan veszélyeztető újabb bűncselekmény
elkövetésétől kell tartani. Ha az elítélt utólag hozzájárul az intézkedéshez, a pártfogó
felügyelet további tartamát a bíróság állapítja meg. (68. c §)
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kábítószer-függőkre

vonatkozóan
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egyéb

rendelkezéseket
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kábítószertörvényben (Betaubungsmittelgesetz BtMG). A 35-38.§-okban helyeztek el három
jogintézményt: mentesítés a büntetés végrehajtása alól (35.§), a rehabilitációs kezelés
idejének beszámítása a szabadságvesztésbe (36.§), eltekintés a vádemeléstől (37.§).
Ezeket a megoldásokat akkor van mód alkalmazni, ha a függőség és a tett között
kauzális kapcsolat áll fenn, nem kell, hogy az elkövetés kizárólagos oka legyen, de legalább
közreható ok legyen a függőség. A függőségnek a kérelem előterjesztése idején is fenn kell
állnia.
A BtMG 35.§-a szerinti mentesítés a büntetés-végrehajtás intézménye, kizárólag
jogerős ítélet után van helye. Fontos hangsúlyozni, hogy a mentesítés csak másodlagosan
alkalmazandó. Elsődleges ehhez képest a büntetés végrehajtásának próbaidőre történő
felfüggesztése. Akkor van erre lehetőség, ha az elkövetőt legfeljebb 2 év letöltendő
szabadságvesztésre ítélték, és az ítélet indokolásából nyilvánvaló, hogy tettét a kábítószerfüggőség miatt követte el a cselekményt, akkor a büntetés végrehajtása alól az elítélt
kérelmére a büntetés-végrehajtás az első fokon eljárt bíróság engedélyével legfeljebb 2 évre
mentesítheti. A mentesítés feltétele, hogy az elítélt a függőség megszüntetésére szolgáló
rehabilitációs kezelésen vegyen részt, vagy későbbi rehabilitációs kezeléshez járuljon hozzá,
és annak végrehajtása biztosított legyen. Amennyiben a bíróság engedélyezi a büntetés
végrehajtása alóli mentesítést, akkor az állami vagy államilag elismert intézetben töltött
rehabilitációs kezelés idejét a szabadságvesztésbe – legfeljebb a büntetés 2/3-ának erejéig –
be kell számítani. Míg az állami vagy államilag elismert intézetben töltött rehabilitációs
kezelésnél a beszámítás kötelező, addig nem állami intézetnél ez a beszámítás csak fakultatív,
a bíróság mérlegelhet.
A német szabályozás szerint, amennyiben feltehető, hogy a gyanúsított a
bűncselekményt kábítószer-függőség miatt követte el, és nem várható 2 évet meghaladó
szabadságvesztés kiszabása akkor az ügyész az első fokú bíróság engedélyével a vádemeléstől
eltekinthet. Az eljárást folytatni kell, amennyiben a gyanúsított nem vesz részt az előírt
időtartamig a rehabilitációs kezelésen, illetve az azon való részvételt nem igazolja, újabb
bűncselekményt követ el, és ezáltal nyilvánvalóvá válik, hogy a reszocializáció a
továbbiakban nem vezet eredményre. A törvény nagyon türelmes és lehetőséget ad az
utólagos pótlásra, ha az ügyész már vádat emelt, akkor a bíróság az ügyész hozzájárulásával
az első fokú tárgyalás berekesztéséig az eljárást ideiglenesen felfüggesztheti. A törvény sem a
vádemelés ügyészi elhalasztásánál, sem az eljárás bírói felfüggesztésénél nem szabja meg az
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elhalasztás, illetve a felfüggesztés kötelező időtartamát. A maximum 2 év, ha ezen belül nem
kerül sor az eljárás folytatására, úgy az eljárás megszüntetésének van helye.
Mindhárom itt említett esetben az elkövető folyamatosan az igazságszolgáltatás
felügyelete alatt marad. A rehabilitációs intézetnek jelentéstételi kötelezettsége van az
igazságszolgáltatás felé, a kábítószer-függő az ügyészségi gyakorlat szerint 2-3 havonta
köteles személyesen megjelenni. Sokan vitatják, hogy a terápiát végzőnek jelentéstételi
kötelezettséget állapít meg a törvény. Van egy eset, amikor semmilyen mérlegelési joga nincs
a rehabilitációs intézetnek, és jelentenie kell, ez akkor áll fenn, ha a kliens félbeszakítja a
kezelést. Amennyiben ennek a kötelezettségének a rehabilitációs intézet nem tesz eleget,
akkor az az állami elismertségének visszavonásához vezethet.174
A svájci büntető törvénykönyvben meghatározott büntetési rendszert áttekintve
meglehetősen sok vonatkozásban bukkanunk az alkohol- és kábítószer-fogyasztó életmódra
adott reakciókra. Ezek közül a feltételes szabadságra bocsátásra akkor kerülhet sor, ha a
fogvatartott fogház- vagy börtönbüntetésének kétharmadát - börtön esetén legalább három
hónapot – letöltötte, a büntetés végrehajtása során megfelelően viselkedett és feltehető, hogy
szabadlábon is jó magatartást tanúsít. Az illetékes hatóság a feltételesen szabadságra bocsátott
számára próbaidőt határoz meg, amelynek tartamára pártfogó felügyelet alá helyezheti,
magatartási szabályokat állapíthat meg többek között orvosi kezelésre, az alkoholfogyasztás
mértékére és a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a feltételes szabadságra bocsátott az
illetékes hatóság hivatalos figyelmeztetése ellenére a magatartási szabályokat megszegi, a
pártfogó felügyelet alól magát makacsul kivonja, vagy a bizalommal más módon visszaél, az
illetékes hatóság a feltételes szabadságot megszünteti. Enyhébb esetben ettől eltekinthet. A
feltételes szabadság visszavonásának mellőzése esetén az illetékes hatóság az elítéltet
megrovásban részesítheti, számára további magatartási szabályokat állapíthat meg, a próbaidő
eredetileg megállapított tartamának felével meghosszabbíthatja a próbaidőt. (38. cikk)
A büntetés végrehajtása feltételesen elhalasztható: ha 18 hónapnál rövidebb tartamú
szabadságvesztés vagy valamely mellékbüntetés végrehajtását a bíró elhalasztja, ha az elítélt
előélete és személyisége alapján feltehető, hogy ez az intézkedés is visszatartja újabb
bűntettek vagy vétségek elkövetésétől, és a bíróság által megállapított vagy megállapodásban
rögzített kárt megtérítette. A bíró az elítéltet pártfogó felügyelet alá helyezheti és számára a
próbaidő tartamára magatartási szabályokat állapíthat meg többek között orvosi kezelésre, az
alkoholfogyasztás mértékére és a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a magatartási
174
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szabályokat nem tartja be, akkor a bíró a büntetés végrehajtását elrendelheti, de ha elegendő,
akkor a bíró ehelyett megrovásban részesítheti, kiegészítő magatartási szabályokat írhat elő,
próbaidőt legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja. (41. cikk)
Ha az elkövető iszákos és cselekménye ezzel áll összefüggésben, a bíró elvonó
kezelését rendelheti el indokolt esetben, ha ez újabb bűncselekmények megelőzéséhez
szükséges. Az elvonó kezelés járóbeteg-ellátás keretében is elrendelhető. Ebben az esetben is
alkalmazható az az egyébként elmefogyatékosokkal szembeni intézkedés, hogy ha a bíró
gyógyintézeti kezelést vagy őrizetet rendel el, az esetleges szabadságvesztés végrehajtását

elhalasztja. Járóbeteg-kezelés esetén a bíró a büntetés végrehajtását elhalasztja, ha ezt a
kezelés jellege indokolja. Ilyen esetben magatartási szabályokat írhat elő, és pártfogó
felügyeletet rendelhet el. Szükség esetén a bíró szakértői véleményt szerez be az elkövető testi
és elmeállapotáról, valamint az elvonó kezelés célszerűségét illetően. Az elvonó kezelést a
törvényben felsorolt egyéb intézkedésektől elkülönített intézetben kell végrehajtani. Ha a
kezelésre utalt nem volt meggyógyítható, és az intézetből történő feltételes elbocsátás
feltételei még nem állnak fenn, a bíró beszerzi az intézet vezetésének jelentését arról, hogy az
elhalasztott büntetést végre kell-e hajtani, ha igen, mennyiben. A feltételek fennállása esetén a
bíró a büntetés végrehajtásának elrendelése helyett más biztonsági intézkedést rendelhet el.
Ha az illetékes hatóság a beutaltat gyógyultnak nyilvánítja, az intézetből elbocsátja, három
évig terjedhető próbaidőt állapíthat meg, és pártfogó felügyeletet rendelhet el. Határozatát az
elbocsátás előtt közli a bíróval. A bíró dönt abban a kérdésben, hogy az elhalasztott büntetést
végre kell-e hajtani, és mennyiben, az elbocsátás időpontjában, illetve szükséges-e a kezelés
folytatása. Az illetékes hatóság határozatának közlésével egyidejűleg nyilatkozik ezekről a
kérdésekről. Az intézetben végrehajtott intézkedés időtartamát a végrehajtani rendelt
büntetésbe be kell számítani. E rendelkezéseket a kábítószer-függők vonatkozásában is
alkalmazni kell. Ha a kábítószer-függővel szemben büntetést szabtak ki, és utólag merül fel az
elvonó kezelés szükségessége, erre való alkalmassága és hajlandósága, a bíró kérelmére a
kábítószer-elvonó intézetbe utalhatja, egyidejűleg a még le nem töltött büntetés végrehajtását
elhalasztja. (45. cikk)

A biztonsági őrizet175 és elmefogyatékosokkal szembeni intézkedés esetén az illetékes

hatóság hivatalból vizsgálja, mikor van lehetőség a feltételes vagy próbaidőre történő

175
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elbocsátásra. Az illetékes hatóság az elbocsátott számára a próbaidő idejére magatartási
szabályokat állapíthat meg, úgy mint orvosi kezelést, szeszes ital fogyasztását stb. illetően. Ha
az elbocsátott megszegi a magatartási szabályokat, akkor az illetékes hatóság indítványozza,
hogy a bíró rendelje el az elhalasztott büntetés végrehajtását, szüntesse meg a próbaidőt. Ha
erre nincs szükség a bíró megrovásban részesítheti az elbocsátottat, új magatartási szabályokat
írhat elő és meghosszabbíthatja a próbaidőt. Ha a próbaidő eredményesen eltelt, végleges
elbocsátásra kerül sor. (45.cikk)
A pártfogó felügyelet során törekedni kell arra, hogy az iszákosságra, kábítószerfogyasztásra vagy bűnelkövetésre hajlamos pártfogoltak megfelelő környezetbe kerüljenek és
– szükség esetén – orvosi kezelésben részesüljenek. (47. cikk)
A mellékbüntetések körében található az italmérő helyek látogatásának tilalma. Akkor
lehet alkalmazni, ha valamely bűntettet vagy vétséget mértéktelen szeszes ital fogyasztással
összefüggésben követtek el, a bíró az elkövetőt a büntetés mellett hat hónaptól két évig
terjedő időtartamra eltilthatja a szeszes italt árusító helyiségek látogatásától. Különleges
körülmények fennállása esetén a tilalmat meghatározott területre lehet kimondani. A kantonok
rendelkeznek arról, hogy miként kell e tilalmat közölni. A tilalom az ítélet jogerőre
emelkedésével lép érvénybe. Szabadságvesztés büntetés esetén a tilalom e büntetés
kiállásának vagy elengedésének napjától kezdődik. Ha a feltételesen szabadságra bocsátott a
próbaidőt eredményesen letöltötte, a tilalom a feltételes szabadságra bocsátás napján
kezdődik. A bíró a próbaidő eredményes letöltése esetén a tilalmat megszüntetheti. (56.
cikk)176
A bűnözésről és rendzavarásról szóló (Crime and Disorder Act) 1998-as törvény
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szerint
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lehetővé

kábítószerfüggők kezelését. A bíróság az elkövető elítélése előtt vagy az után kibocsáthat
drogterápiára vonatkozó végzést, aminek a tartama 6 hónaptól 3 évig terjedhet. Az alkalmazás
feltétele, hogy az elkövető függő legyen, vagy legyen meg benne a hajlam kábítószerrel való
visszaélésre és ez a függőség vagy hajlam kezelést igényeljen továbbá alkalmas is legyen rá.
A kezelés történhet bentlakásos vagy ambuláns formában, amelynek során drogtesztet lehet
elvégezni a kliensen a fogyasztás ellenőrzése érdekében. Ha a kezelés alatt szükségesnek
mutatkozik, akkor pártfogó felügyelőt jelölnek ki a kliens számára, ekkor meghatározzák azt
is, hogy milyen gyakran és milyen formában kell kapcsolatot tartani a pártfogóval. A pártfogó
a bűnözéshez, a bíró fegyház- vagy börtönbüntetés helyett biztonsági őrizetet rendelhet el. Szükség esetén a bíró
elrendelheti az elkövető elmeállapotának vizsgálatát.
176
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jelentést tesz a bíróságnak a kezelés előrehaladtával. A bíróságnak meg kell határozni, hogy
milyen időközönként kell megtartani a felülvizsgálati tárgyalást, amely előtt a pártfogó
jelentést készít. Az elkövetőnek meg kell jelenni a bíróság előtt. A pártfogó jelentése alapján a
tárgyaláson sor kerülhet egyes rendelkezések megváltoztatására. Ha az elkövető nem fogadja
el a bíróság által javasolt változtatásokat, akkor a végzést visszavonják és úgy járnak el vele
szemben mintha éppen most állapították volna meg a bűnösségét.
Mielőtt a bíróság kibocsátaná a kezelést elrendelő végzést közérthetően el kell
magyarázni az elkövetőnek, hogy mivel jár ez, milyen követelményeknek kell megfelelni,
milyen szankciókkal jár a szabályok megszegése, tudatni kell vele, hogy pártfogó lesz
kirendelve a számára, és hogy időközönként ellenőrzik a kezelés eredményeit, a bíróság arra
is figyelmezteti, hogy nem lehet ilyen végzést kibocsátani az elkövető kifejezett hozzájárulása
nélkül. 177
Az észt büntető törvénykönyvben az alábbi lehetőséget találjuk: 74.§ szerint próbára
bocsátás és az elítélt magaviseletének ellenőrzése rendelhető el, ha a bíróság tekintettel a
bűncselekmény elkövetésének körülményeire és az elkövető személyiségére, úgy találja, hogy
a kiszabott börtönbüntetés végrehajtása ésszerűtlen, a bíróság felfüggesztheti a büntetést.
Ilyen esetben a bíróság elrendeli, hogy az ítéletet vagy részben vagy egészben nem fogják
végrehajtani, ha nem követ el újabb szándékos bűncselekményt a bíróság által megadott
próbaidő alatt, és eleget tesz a 75.§ alapján előírt, felügyelettel együtt járó kívánalmaknak,
kötelezettségeknek. A próbaidő 18 hónaptól 3 évig terjedhet. Ha a próbaidő alatt az elítélt
nem tesz eleget az előírt magatartási követelményeknek, akkor a bíróság a pártfogó felügyelő
által készített

jelentés alapján újabb kötelezettségeket

írhat

elő,

és egy évvel

meghosszabbíthatja a próbaidőt vagy elrendelheti a büntetés végrehajtását. Ha a próbaidő alatt
újabb szándékos bűncselekményt követett el és ezért szabadságvesztésre ítélik, a
felfüggesztett büntetést végre kell hajtani. A bíróság - tekintettel a bűncselekmény
elkövetésének körülményeire és az elkövető személyiségére - a próbaidőre előírhatja az elítélt
számára többek között, hogy ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert, vesse alá magát az
előírt kezelésnek, ha ehhez az elítélt előzetesen hozzájárult. A pártfogó felügyelő által
készített jelentés alapján a bíróság mérsékli vagy visszavonja az előírt kötelezettséget vagy
kiegészítő kötelezettségeket írhat elő.178
Az ártalomcsökkentő szemlélet megjelenését példázza a büntető igazságszolgáltatás
rendszerén belül az ún. kábítószerügyekkel foglalkozó bíróságok megjelenése, ami 1989-re
177
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esik az Amerikai Egyesült Államokban. Érdemes ezt az intézményt kicsit szemügyre venni,
hiszen fontos szerepet játszik a drog elleni háborút töretlen lelkesedéssel vívó USA által
alkalmazott
számának

diverziós
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bűncselekmények esetén járnak el. Ennek során a bíró, az ügyész, a védő együttműködve a
kezelés elvégzésére kijelölt szervezet képviselőjével megtervezi az elterelési tervet. A
kábítószerügyekkel foglalkozó bíróság jellemzője, hogy a drogos elkövetőt a lehető
leggyorsabban azonosítja a letartóztatás után, és azonnali kezelésre utalja, rendszeres
megjelenést követel a bíróság előtt a kezelés megfelelő ütemének ellenőrzése érdekében, az
elkövetőket

érdekeltté igyekszik

tenni szankciók

kilátásba

helyezésével,

valamint

jutalmazással, kötelező a rendszeres drogteszt. Egy vizsgálat szerint ez a fajta intézmény
hatékonyan tudja csökkenteni a visszaesés, vagyis az ismételt letartóztatás és a kábítószerfogyasztás folytatásának veszélyét. A vizsgálat szerint azok 60 %-a, akik részt vettek a
kábítószer-ügyekkel foglalkozó bíróság programjában 1 év múlva is kezelés alatt állt még, és
50% be is fejezte a programot. A vizeletvizsgálatok 10%-a mutatott pozitív eredményt
szemben azzal a 31%-kal, amit a feltételes szabadságra bocsátottaknál tapasztaltak.179 1989
óta a drogbírósági programok száma jelentősen növekedett - mintegy háromszorosára
emelkedett - még 1997-ben 250 körüli volt a számuk, 2001-re majdnem 800 lett (a 2001.
december 31-i információk szerint). A drogbírósági program 48 államban működött, csak
New Hampshire-ben és Vermont-ban nem létezett ilyen. Bár a drogbíróságok alapvetően
hasonlóak, mégis van eltérés, például a kezelés típusában, a résztvevők körében, a szankciók
és jutalmak terén. A drogbírósági program különböző csoportokat célozhat, úgy mint felnőtt
korúakat, fiatalkorúakat, családokat, bennszülött lakosokat. A Drogbírósági Klíringintézet
(Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project) összefoglalta a 2001-es év
eredményeit, amelyet a 372 felnőtt korúakkal foglalkozó drogbíróság által szolgáltatott
adatokra alapozott, eszerint azon személyek száma, akiket bevontak a programba 226 000
volt, a „megspórolt” börtönben eltöltendő idő átlagban 9 980 nap, a megspórolt költség 697
654 dollár.
2003-ban a New York-i Bíróságfejlesztési Központ (New York’s Center for Court
Innovation) jelentésében összehasonlította a visszaesések számát a drogbírósági programban
179
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résztvevők és a más bírósági eljárás alá vontak között. Mind a hat vizsgált drogbíróság esetén
kevesebb volt a visszaesések száma, mint a hagyományos bírósági eljárás esetén. A vizsgált 6
drogbíróság 29%-os csökkenést ért el a visszaesésben a program befejezését követő 3 évet
vizsgálva, és 32%-os a csökkenés, ha csak a program utáni egy évet vesszük alapul.
Megfigyelték azt is, hogy azok között nagyobb volt a visszaesés valószínűsége, akik nem
fejezték be a drogbírósági programot. A drogbíróságok 59%-a közölte, hogy a kezelés iránti
hajlandóság, a motiváció hiánya az, ami miatt el kell bocsátani a résztvevők legnagyobb
részét a programból. A drogbíróságok 56%-a jelezte, hogy a részvétel a kezelés korai
szakaszában főleg a motiváció hiánya, a bíróságon való megjelenés elmulasztása, a kezelés
megkezdésének elmulasztása, és túl sok kezelési alkalom kihagyása miatt válik
eredménytelenné. A drogbíróságra utalástól számítva általában 2 héten belül megkezdődhet a
kezelés. Az eljárás során igénybe vehető kezelési módok közé tartoznak a bentlakásos
kezelés, intenzív járóbeteg-ellátás, járóbeteg-ellátás, detoxikálás, alkohollal és más
kábítószerrel kapcsolatos képzés, metadonos fenntartó kezelés, más gyógyszeres kezelés,
börtönben terápiás közösség. Ezeken felül a program keretében az alábbi szolgáltatások is
igénybe vehetők: mentális problémák kezelése, szakma oktatása, munkahelykeresés, segítség
a szálláskeresésben, szülők képzése, családon belüli erőszakkal szembeni segítségnyújtás.
Ugyanakkor vannak pesszimista vélemények is, amelyek szerint egyáltalán nincs
eltérés - vagy csak jelentéktelen - a drogbírósági programban résztvevők visszaesési adatai és
a hagyományos bírósági eljárásra utaltak visszaesési adatai között. Sokan figyelmeztetnek
arra, hogy a drogbíróságnak érzékenynek kell lenni a bőrszín, és társadalmi osztály szerinti
sokféleség fenntartására, ügyelni kell arra, hogy ne torzuljanak az arányok a középosztálybeli
fehér drogosok javára. 180
A kábítószer-bíróságok részei néhány európai országban kifejlesztett új struktúrának
is, amelyek a nem erőszakos bűncselekményt elkövető kábítószer-használókkal foglalkoznak.
Ezek késleltetik az ítéletet és bevonnak a folyamatba olyan személyeket is, akik nem vettek
részt hagyományosan a kezelésben (bíró, ügyész, egyéb jogérvényesítők). A cél az, hogy a
kezeléssel és a büntető igazságszolgáltatás által gyakorolt nyomással előzzék meg a
bűnelkövető kábítószer-használatát és visszakerülését a büntető igazságszolgáltatásba.
Kábítószer-bíróságokat hoztak létre Írországban és Skóciában. Az Európai Unió más
országaiban, a szó szoros értelmében vett kábítószer-bíróságok nincsenek, de vannak hasonló
kezdeményezések.181
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III.1.2.2. A különös részbe illeszkedő szabályok
III.1.2.2.1. Nyilvános részegség
A WHO Európai Regionális Irodájának már sokat idézett 2001-es jelentése szerint a
vizsgált államok többségében (28-ból 24-ben) vannak rendelkezések a nyilvános helyen
ittasan tartózkodókkal kapcsolatban, amelynek végrehajtása vagy a rendőrség vagy az
egészségügy feladata. 16 országban önmagában az ittasság elegendő oka a rendőrségi

őrizetnek, amely bizonyos ideig, rendszerint 8-24 óráig tarthat. Az országok kisebb részében
kiszabható bírság a nyilvános helyen ittas személyekre (Belgium, Lettország, Lengyelország)
Oroszországban az ellátás költségeit kell kifizetni. Hét országban (Ausztriában, Bulgáriában,
Csehországban,

Olaszországban,

Máltán,

Portugáliában

és

Szlovákiában)

egyéb

követelményeknek is teljesülni kell ahhoz, hogy egy ittas személyt őrizetbe vegyenek, ilyen

egyéb követelmény: veszély okozása, detoxikálást igénylő súlyosan ittas állapot,
bűncselekménnyel érintettség, nyilvános agresszivitás. Minden szovjet utódállamban, a

nyugat – és közép-európai országok több mint a felében van lehetőség ittas ember őrizetbe
vételére. 182
Különbséget kell tenni a nyilvános helyen ittasan tartózkodók „begyűjtése” és aközött,
hogy szabálysértésnek vagy bűncselekménynek tekintik az ittas személy nyilvános helyen
tartózkodását. Az előbbi lehet egy biztonsági intézkedés a részeg vagy a köznyugalom
érdekében az utóbbi már az ittasság szankcionálása. Az előbbire példa a francia

közegészségügyi kódex (Code de la Sante Publique183). Az L 3341-1 cikkely szerint azt, akit
ittas állapotban találnak közúton, kávéházban, kocsmában vagy más nyilvános helyen, rendőri

intézkedés keretében elszállítják az ő saját költségére a legközelebbi rendőrőrsre vagy
biztonsági szobába, és ott tartják, amíg rendbe nem jön (recouvré la raison). Ennek az
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eljárásnak a lehetőségéről egy hirdetményt kell kitenni minden vendéglátó helyiség
bejáratánál. 184
A nyilvános helyen megvalósult részegséget üldözik Angliában és Walesben: az
1872. évi engedélyezési törvény (Licensing Act) 12. szakasza szerint bűncselekményt követ el
az, aki közúton vagy más nyilvános helyen - akár épületben akár azon kívül vagy ital
mérésére engedéllyel rendelkező helyen ittasan van jelen. A sporteseményekről szóló törvény
(Sporting Events Act 1985) 2. szakasza szerint bűncselekményt követ el az, aki sportesemény
helyszínén ittasodik le, vagy már ittas, amikor oda bemegy. A nyilvános részegség
súlyosabban minősülő esetét a Criminal Justice Act 91. szakasza tartalmazza, eszerint
minősítik az elkövető tettét, ha ittasan rendzavarást is megvalósít. (Az Alkalmi Engedélyekről
szóló törvény (Occasional Permissions Act) szankcionálja azt is, ha 18 év alatti engedéllyel
rendelkező helyen vesz, fogyaszt alkoholt, vagy ezt megkísérli.)185
Észtországban a már említett 2002-es Alkoholtörvény 70.§ szerint alkoholt
fogyasztani utcán, stadionban, zöld területen, parkban, közlekedési eszközön vagy más
nyilvános helyen - kivéve az önkormányzat által szabályozott eseteket, vagy ahol az alkohol
eladása helyben fogyasztás céljából történik – illetve nyilvános helyen olyan ittas állapotban
jelen lenni, ami sérti az emberi méltóságot és a közmorált, bírsággal vagy elzárással
büntetendő.186
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III.1.2.2.2. Ittas vezetés
Az EAAP 2000-2005 javasolja a 0,5 ezrelékes vagy ennél alacsonyabb véralkoholkoncentrációs alsó határ, valamint a kötelező képzés előírását a szokásos ittas vezetőknek. A
hatékonyság érdekében szükség van a gyakori ellenőrzésekre. Hét országban (Ausztria,
Horvátország, Olaszország, Oroszország, Szlovénia, Spanyolország, Macedónia) felismerték,
hogy fokozottabb veszélyt jelentenek a fiatal és a hivatásos sofőrök, rájuk nézve alacsonyabb
véralkohol-koncentrációt írnak elő. Szúrópróbaszerűen 41-ből 35 országban végeznek
légzésmintavételt, 6 országban (pl. Svájc, Írország) nincs erre mód. Egyes államokban (NagyBritannia, Írország, Portugália) fenn kell állnia az ittasság gyanújának ahhoz, hogy
légzésmintát lehessen venni. Balesetek után és pozitív légzésmintát követően kerül sor a vérés vizeletminta-vételre. Ausztriában, Csehországban, Franciaországban a mintaadás
visszautasítása esetén jogilag vélelmezik a pozitív eredményt. Nagy-Britanniában a
visszautasítást 6 hónapig terjedő börtönnel, pénzbírsággal és a vezetői engedély legalább 12
hónapra történő felfüggesztésével lehet büntetni. A leggyakrabban alkalmazott szankció a
pénzbírság és a vezetői engedély felfüggesztése, aminek tartama függhet a véralkoholkoncentrációtól. Ausztriából és Svédországból azt jelentették, hogy szigorú büntetést szabnak
ki, ha az ittas vezető részese volt közlekedési balesetnek vagy személyi sérülést, halált
okozott. Az országok kis része jelezte, hogy kötelező oktatáson vagy kezelésen kell részt
vennie a szokásos ittas vezetőknek, vagy azoknak, akik jelentősen túllépték a megengedett
véralkohol-koncentrációt.187

Ausztriában a közúti közlekedés rendjéről szóló törvény (Strassenverkehrsordnung StVO) 5§-a tartalmazza az ittas vezetésre vonatkozó szabályokat. Eszerint tilos gépjárművet
vezetni vagy üzembe helyezni annak, aki alkoholtól vagy kábítószertől befolyásolt állapotban
van (StVO 5§ (1) 1. mondat). A közforgalmú utakra vonatkozik a tilalom. Az StVO 1. §-a
szerint elkövethető a cselekmény nem közforgalmú úton is, de ilyenkor a hatóság hatáskör
hiányában nem járhat el. (99§ (6)) Vagyis a hatóság nem tartóztathatja fel azt, aki
közforgalom elől elzárt úton alkoholos állapotban vezet, nem lehet tőle lélegzetmintát venni,
azonban ha baleset történik, akkor az általános polgári jogi és büntetőjogi következményekkel
kell számolni. Az alkoholtól befolyásolt állapot alatt a következőket kell érteni: a vér 0,5 g/l
alkoholtartalma esetén vagy afölött minden esetben fennáll az alkoholos befolyásoltság.
187
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(StVO 5. § (1) (2) bek.) Az StVO 5.§ (1) bekezdésében megadott határ megdönthetetlen jogi
vélelmen alapul. Azt akinek a véralkohol-koncentrációja a megadott szint fölött van,
alkoholtól befolyásolt állapotúnak kell tekinteni, vagyis a vezetési képessége korlátozott. A
következő járművekkel lehet az ittas vezetést elkövetni: közúton használatos szállítóeszköz,
munkagép, kivéve a tolószéket, és bizonyos kisjárműveket, mint például a járművekhez
hasonló gyerekjátékszerek, és téli sporteszközök. A járművezetés egy mozgásban lévő jármű
irányítását jelenti. Az üzembe helyezés a jármű mozgásba hozása és az ehhez kapcsolódó
tevékenységek. Például a motor járni hagyása nem üzembe helyezés, ezzel ellentétben a
motor beindítása például – akár az ablaktörlő működőképességének ellenőrzése érdekében már üzembe helyezésnek minősül. Az üzembe helyezés nem azonos a vezetés
megkísérlésével, a gyújtás bekapcsolását, mint megkísérelt üzembe helyezést értékelik. Az
StVO 5. § (6): Annak a személynek, akit a rendőr a (4a) bekezdés értelmében orvoshoz visz
vérvétel céljából, tűrni kell az elvégzését. Ha a vizsgálat során az alkoholos vagy kábítószertől
befolyásolt állapot megállapítást nyer, akkor a vizsgálat költségeit a vizsgált személy kell,
hogy

viselje.

Az

ittas

vezetésre

kiszabható

pénzbírság

behajthatatlanság

esetén

szabadságvesztésre változtatható át, aminek tartama maximum 6 hét. Az StVO 100. § (1)
bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a szabálysértési eljárás során elzárást alkalmazzanak
pénzbírság helyett, ha öt éven belül másodjára követi el ezt a szabálysértést, többszörös
visszaesés esetén pénzbírság mellett elzárás is alkalmazható.
A vezetői engedélyekről szóló törvény (FSG) és az Egészségügyi rendelet (GV)
alapján azt a személyt, aki 1,6 ezrelék vagy annál magasabb véralkohol-koncentrációval a
vérében vezetett gépjárművet, közlekedéspszichológiai vizsgálatnak kell alávetni, mivel
ebben az esetben fennáll az alkoholfüggőség gyanúja vagy a vezetési körülményekhez
alkalmazkodás képességének a hiánya. Ezért az újabb vizsga letételének elrendelése előtt
orvosi véleményt kell beszerezni, hiszen alkoholfüggőség esetén nincs értelme újabb vizsga
letételét megkövetelni. 188
Az osztrák Btk. nem bünteti külön a közlekedési bűncselekményeket. Ha a közlekedés
során valaki életét veszíti vagy megsérül, a felelős személy emberölésért vagy testi sértésért
felel. Az elkövető korlátozott beszámíthatóságát eredményező bódult állapot csak akkor
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értékelhető enyhítő körülményként, ha az, hogy ilyen állapotba került, nem róható fel az
elkövetőnek.189
A közlekedési törvény az alkoholos befolyásoltság mellett tekintettel van a
kábítószertől bódult állapotra is, a jogszabály a „Suchtgift” kifejezést használja. Az osztrák
kábítószertörvény értelmében „Suchtgift” azaz kábítószer kifejezés alatt érteni kell minden
anyagot és készítményt, amit az osztrák kábítószer rendelet felsorol, vagyis ami
tulajdonképpen az 1961-es ENSZ egyezmény I és II. mellékletét és az 1971-es egyezményt
fedi le, tehát a legtöbb ellenőrzött kábítószert. A bírság (közlekedési tv. 99.§ 1b bekezdése
szerint) 81 eurótól 30633-ig terjed. Továbbá a vezetői engedélyekről szóló törvény
rendelkezésére tekintettel mód van a vezetői engedély bevonására az elkövetés utáni 4 hétre.
A cselekmény szabálysértés, azaz nem minősül bűncselekménynek. Azonban, ha valamely
kábítószertől befolyásolt állapotban történő járművezetés személyt veszélyeztet - az osztrák
Btk. 81, 88, 89. szakaszai szerint - már bűncselekménynek minősül, és 3 hónapig terjedő
szabadságvesztéssel vagy 180 napi bírsággal büntetendő. Ha halálos eredmény következik be,
és erre gondatlanság terjed ki, akkor 3 évig terjedő börtönnel büntetendő, ha sérülést
eredményez, akkor 6 hónapig terjedő börtönnel vagy 360 napi bírsággal büntetendő. A
járművezetőt akkor lehet drogtesztnek alávetni, ha fennáll a gyanú arra nézve, hogy
befolyásolt állapotban van, szúrópróbaszerű vizsgálat nem megengedett. A rendőrségnek
jogában áll a jármű vezetőjét orvoshoz vinni vizsgálat céljából, ha fennáll a gyanúja a
kábítószertől befolyásolt állapotban történő vezetésnek. 2003. január 1-től mindenki köteles
vérmintát adni, akit orvoshoz visznek ilyen okból, amennyiben az orvos előzetesen észleli a
kábítószer hatását, ami kihatott a vezetési képességekre.190
Németországban a büntető törvénykönyv 315a§-a, 315c§-a és a 316. §-a tartalmazza
az ittas járművezetés tilalmát. Eszerint aki vasúti vagy kötélpályához kötött járművet, hajót
vagy légi járművet vezet annak ellenére, hogy szeszes italt vagy más bódító hatású szert
fogyasztott vagy más mentális, vagy fizikai okból alkalmatlan jármű biztonságos vezetésére,
vagy mint a jármű vezetője vagy üzembentartója megszegi a biztonsági vagy egyéb
jogszabályi előírásokat a vasúti vagy kötélpályához kötött jármű, hajó vagy légi jármű
vezetése során, és a szabályszegés következtében mások életét, testi épségét vagy javait
jelentős mértékben veszélyezteti; öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel
büntetendő. Gondatlan elkövetés esetén 2 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy
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pénzbüntetéssel büntetendő. Aki a közúti közlekedésben járművet vezet annak ellenére, hogy
szeszesitaltól vagy más kábító hatású anyagtól befolyásolt állapotban van, vagy mentális vagy
fizikális okok miatt nem képes a jármű biztonságos vezetésére és ezáltal mások életét, testi
épségét vagy javait jelentős mértékben veszélyezteti, 5 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy
pénzbüntetéssel büntetendő. A cselekmény kísérlete is büntetendő. Aki ezzel a magatartással
gondatlanul veszélyhelyzetet idéz elő (…) két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy
pénzbüntetéssel büntetendő. Aki közúton járművet vezet annak ellenére, hogy előtte alkoholt
vagy más bódulatkeltő szert fogyasztott és emiatt nincs abban az állapotban, hogy a járművet
biztonságosan vezesse, 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
Aki gondatlanságból követi el ezt a bűncselekményt az (1) bekezdés szerint büntetendő.
A Közúti közlekedésről szóló 1909.-i törvény (StVG) 24a. §-a tartalmazza az ittas
járművezetés szabálysértési alakzatára vonatkozó szabályokat. Szabálysértést követ el az, aki
a közforgalomban gépjárművet vezet úgy, hogy a véralkohol-koncentrációja 0,8 ezrelék vagy
azt meghaladja, vagy olyan alkoholmennyiség van a szervezetében, ami ilyen véralkoholkoncentrációt eredményez. Szabálysértésnek minősül az is, ha a cselekményt gondatlanul
követik el. Szabálysértés esetén pénzbírság megállapítása mellett járművezetéstől eltiltás is
alkalmazható.
A szövetségi közlekedési miniszter rendeletet bocsátott ki arra vonatkozóan, hogy a
24.§ 24a§, 25.§-okban található szabálysértések elkövetőit nyilván kell tartani egy
úgynevezett bírság katalógusban, amiben szerepeltetni kell, hogy milyen szabálysértés miatt,
milyen esetben, milyen körülmények között, mennyi bírságot szabtak ki, és milyen
időtartamra tiltottak el a járművezetéstől.191
A német szabályok szerint a gépjármű vezetőjének a vezetési képessége minden
esetben teljesen hiányzik, ha a vezetés időpontjában a szervezetében minimum 1,3 ezrelék
véralkohol-koncentráció vagy annál több van, ha tehát 0,8 ezrelék vagy annál több, de 1,3
ezrelék alatti, akkor szabálysértés valósul meg, 1,3 ezrelék esetén vagy afölött bűncselekmény
elkövetése állapítható meg. 192
A német Btk.-ban tehát 3 rendelkezés található a témával összefüggésben:
-StGB 315. § a „közlekedés veszélyeztetése” tényállás szerint tilos járművet vezetni annak,
aki nincs biztonságos vezetésre képes állapotban valamely vezetési képességet befolyásoló
szer fogyasztása miatt, ezáltal életet vagy jelentős értékű vagyontárgyat veszélyeztet.
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-StGB 316. § az „ittas járművezetés”, ami tiltja a járművezetést annak, aki nincs biztonságos
vezetésre képes állapotban valamely vezetési képességet befolyásoló szer fogyasztása miatt,
de nem veszélyezteti a 315. §-ban foglaltakat.
-StGB 323. § szerinti tényállást csak azzal szemben lehet alkalmazni, aki úgy fogyaszt
bódítószert, hogy nincs tisztában azzal, hogy mit vesz be, és ilyen állapotban bűncselekményt
követ el. Feltétel, hogy az elkövetőnek hiányozzon a magatartása bűnös voltának
felismerésére irányuló képessége.
A Btk. rendelkezései a szeszes italokra és más bódító szerre vonatkoznak, amelybe
beletartozik az összes ellenőrzés alá vont kábítószer. A rendőrség bármilyen szituációban
jogosult drogtesztet végezni, akár véletlenszerűen is. A szankció pénzbüntetés vagy 5 évig
terjedő szabadságvesztés, a 316. § megsértése esetén pénzbírság vagy 1 évig terjedő
szabadságvesztés. A Btk. 44. §-a szerint 1-től 3 hónapig terjedő időre ki lehet tiltani a
közlekedésből az elkövetőt. Kábítószereknél is egy, a vezetési képességet biztosan
hátrányosan befolyásoló szintet kívánnak alkalmazni, de még nem határoztak meg egy
alkoholhoz hasonló szintet, ezt a területet jelenleg is kutatják. A közúti közlekedési törvény
(az StVG) 24. §-a nemcsak az alkohol, hanem a mellékletben felsorolt kábítószerek (úgy
mint: cannabis, heroin, morfium, kokain, amfetamin, az MDE, és MDMA) fogyasztása esetén
is alkalmazandó. Eredetileg, ha ezekből csak kis mennyiséget találtak, akkor adminisztratív
eljárást kellett indítani (nulla tolerancia megközelítés). Mindamellett van speciális limit a
megnevezett anyagok esetén, ami felett a vezetőt befolyásoltnak kell tekinteni. Ezen
rendelkezés megszegése esetén szabálysértés valósul meg. 2001. április 1-től pénzbírságot
von maga után, ami 250€ és 1 hónap járművezetéstől eltiltás, ismételt elkövetés esetén 750€
és 3 hónap eltiltás. Orvosi vélemény alapján vizsgálandó az esetleges függőség is.
A francia közúti kódex (Code de la Route) 4. fejezete foglalkozik az alkoholos
befolyásoltság alatti vezetéssel. Az L 234-1 szakasz szerint az ittas járművezetés még az
ittasság látható jeleinek a hiányában is büntetendő, ha a véralkohol-koncentráció egyenlő
vagy meghaladja a 0,8 ezreléket, vagy a kifújt levegőben az alkoholtartalom egyenlő vagy
több mint 0,4 milligramm/liter, a büntetés 2 évig terjedő szabadságvesztés és maximum 4500
euró. Az ittasságra utaló jelek megléte esetén a vezetés a fentiek szerint büntetendő. Ezekben
az esetekben a jármű helyben hagyására lehet utasítani az elkövetőt. Lehetőség van arra, hogy
ittas vezetés esetén a jogosítványon lévő bonusz pontok számát a felére csökkentsék. Ezeket a
rendelkezéseket kell alkalmazni tanulóvezető kísérőjére is. A bűncselekményt elkövetőkkel
szemben

alkalmazható

mellékbüntetések:

közérdekű

munka,

a

vezetői

engedély

felfüggesztése 3 évre vagy annál hosszabb időre, ez a felfüggesztés korlátozható a
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foglalkozásszerű tevékenységen kívüli vezetésre. A jogosítvány érvénytelenítése azzal a
tilalommal, hogy újabb vezetői engedély nem igényelhető 3 vagy ennél több éven belül. A
rendőr lélegzetminta-vizsgálatnak vetheti alá a jármű vezetőjét és a tanulóvezető kísérőjét a
jelen törvény megszegésének gyanúja esetén, a testi sérüléssel járó közlekedési baleset esetén.
Hasonló vizsgálatnak lehet alávetni minden járművezetőt vagy tanulóvezető-kísérőt
akármilyen közlekedési baleset esetén vagy a jelen kódexben megengedett sebességre,
biztonsági övre, bukósisak viselésére vonatkozó szabályok megszegése esetén. Az alkoholos
állapotra vonatkozó bizonyítékokat megalapozó vizsgálatokat, klinikai és biológiai orvosi
vizsgálattal és elemzéssel, a kifújt levegő alkoholtartalmának megállapítására engedélyezett
készülék alkalmazásával, vagy ezzel egyenértékű módszer alkalmazásával lehet elvégezni.
Aki a vizsgálatban való részvételét megtagadja 2 évig terjedő börtönnel és 4500 euróig terjedő
pénzbírsággal büntetendő. Az alkalmazható mellékbüntetések ugyanazok mint előbb. A kódex
5. fejezete foglalkozik a kábítószerként nyilvántartott anyag vagy növény hatása alatt történő
járművezetéssel. L 235-1. szakasz szerint mindenki, akinél vérvizsgálat kimutatja, hogy
kábítószer hatása alatt járművet vezetett vagy tanulóvezetőt kísért 2 évig terjedő
szabadságvesztéssel és 4500 euróig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. Ha a vizsgálat alá
vont egyben alkoholos befolyásoltság alatt is állt, vagyis a véralkohol-koncentrációja az e
törvényben meghatározott szint fölötti, akkor a büntetés 3 évig terjedő szabadságvesztés és
9000 euróig terjedő pénzbüntetés. A fentebb leírt bűncselekményben bűnösnek talált
személyekkel szemben azok a mellékbüntetések alkalmazhatók, mint az ittas járművezetés
esetén. A rendőr vizsgálatnak vetheti alá halálos kimenetelű közlekedési baleset, illetve testi
sérüléssel járó közlekedési baleset esetén a jármű vezetőjét, ha vele szemben gyanú merül fel
arra nézve, hogy kábítószert fogyasztott. Ha a vizsgálat pozitív eredményt ad, vagy ha a
vezető visszautasítja vagy nem lehetséges a vérvizsgálat elvégzése, akkor klinikai, biológiai
vizsgálatot kell elvégeztetni, annak megállapítására, hogy a vezető kábítószer hatása alatt
vezetett-e. Az, aki visszautasítja a vizsgálatot, 2 évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.193
A 2003. február 3-i 2003-87 számú törvény a kábítószerként nyilvántartott anyag vagy
növény befolyása alatti vezetést új tényállásként fogalmazta meg. Bár a befolyása alatt
kifejezés szerepel a bűncselekmény megnevezésében, az Európai Unió Kábítószer és
Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjának (EMCDDA) tanulmánya szerint a
szövegből világosan kiderül, hogy itt is a nulla tolerancia elve érvényesül. A kábítószer
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fogyasztást

lehet

tesztelni drogfogyasztás gyanúja esetén,
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halálos

baleset

bekövetkezésekor mindig végeznek ilyen vizsgálatot. 2003. februárja előtt a kábítószer
befolyása alatti vezetést külön nem szankcionálták, az elkövetőt mindig csak kábítószerfogyasztással lehetett vádolni. Az 1999. június 18-i 99-505 számú közútbiztonsági törvény
megengedte a rendszeres kábítószertesztet minden olya járművezetővel szemben, aki érintett
volt halálos kimenetelű balesetben. A drogtesztet orvosnak kell elvégezni, ami analízisből és
orvosi vizsgálatból áll, illetve klinikai vizsgálatot, biológiai mintavételt, valamint a kábítószer
kimutatását, és mennyiségének megállapítását is kell tartalmaznia. Ha a vizeletminta pozitív
eredményt ad, akkor vérvizsgálat is megengedett. A 2001. november 15-i 2001-1062 számú
törvény 21. szakasza lehetővé teszi drogteszt elvégzését minden autóvezetővel szemben, aki
érintve volt olyan balesetben, amely során személyi sérülés is bekövetkezett.194
Nagy-Britanniában az alkalmazandó szabályokat az 1988-as közúti közlekedésről
szóló törvény tartalmazza: Aki gépjárművet közúton vagy más közterületen vezet, illetve
vezetést kísérel meg alkohol vagy kábítószer befolyása miatt vezetésre alkalmatlan
állapotban, bűncselekményt követ el. Azt a személyt kell autóvezetésre alkalmatlannak

tekinteni, akinek a vezetési képessége adott időre alapvetően megromlott. A rendőr őrizetbe
veheti azt a személyt, akivel szemben ésszerű okból fennáll a gyanú arra nézve, hogy elköveti
vagy elkövette az ittas vezetést. A rendőr lélegzetmintát vehet akkor, amikor ésszerű okból
gyanúja támad arra, hogy a jármű vezetőjének vagy annak, aki a vezetést megkísérelte, a
szervezetében alkohol van. Ha egy jármű közúton vagy más közterületen balesetet okoz, a
rendőr alávetheti légzésminta-vizsgálatnak azt a személyt - akivel szemben ésszerű ok miatt
hiszi, hogy vezetett vagy megkísérelte azt.
Azt a személyt, aki megtagadja a légzésminta adását ésszerű ok nélkül, az
bűncselekményt valósít meg. Amikor mintaadásra szólít fel a rendőr, köteles figyelmeztetni
az eljárás alá vontat arról, hogy ennek megtagadása következtében büntetőeljárás indítható
ellene. Az a személy, akit vér, vizelet vagy lélegzetminta adására szólítottak fel, a
rendőrségen visszatartható egészen addig, amíg a rendőr meg nem bizonyosodik arról, hogy
nem követi el ismét a bűncselekményt. A rendőrnek konzultálni kell az orvossal az e szakasz
alapján jelentkező kérdésekben, amelyek a személy vezetési képességével vagy a kábítószer
okozta vezetési képesség-korlátozottságra vonatkoznak, ilyenkor az orvos tanácsai szerint kell
eljárni195.
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A törvény szerint a bűncselekményt az követi el, aki gépjárművet vezet alkohol vagy
kábítószer miatt vezetésre alkalmatlan állapotban közúton vagy más közterületen, és a
lélegzet-, vér- vagy vizeletmintából kimutatott alkohol-koncentráció

meghaladja a

jogszabályban meghatározott szintet. A vezetés a jármű irányítása feletti ellenőrzést jelent, ha
valaki ittasan ül a járműben, anélkül, hogy bármit is tenne, nem minősül ittas vezetésnek.
Vezetésnek minősül, ha valaki kioldja a kéziféket és legurul a hegyről a motor beindítása
nélkül, ugyanúgy járművezetésnek minősül, ha mozgásba hozza például egy gyalogos a
járművet azzal, hogy beindítja a motort anélkül, hogy a járműbe beülne. Az út közforgalom
előtt nyitva álló hely, ezt a fogalmát a Harrison v. Hill ügyben egyértelműen meghatározták,
ami megfelel az 1930-as Road Traffic Act fogalmának. Az ittas vezetés elbírálásakor
többnyire a következő körülményeket veszik figyelembe Nagy-Britanniában: a megivott
alkohol mennyiségét, a befolyásoltság fokát, az adott időpontban fennálló közlekedési
feltételeket, a jármű típusát, a kár okozásának veszélyét, vagy a ténylegesen bekövetkezett
kárt, a vezető személyi körülményeit, és a bűncselekmény hátterében álló összes egyéb

releváns körülményt. Megkülönböztetik a különösen veszélyes elkövetőket, ők azok, akiket

10 éven belül kétszer eltiltottak járművezetéstől ittas vezetés miatt, ha ilyen személy nem
hajlandó mintát adni a második eltiltás végén nem kapja automatikusan vissza a
jogosítványát, hanem előbb meg kell vizsgálni, hogy orvosilag alkalmas-e járművezetésre. A
jogosítványt csak akkor adják vissza, ha az illető igazolja, hogy nem szenved
alkoholfüggőségben. 196
A törvény nem tesz különbséget drogok között, vagyis a kábítószer hatása alatti
vezetés is bűncselekmény. A lényeg, hogy a vezetési képesség csökkent legyen. A büntetés
ugyanolyan függetlenül attól, hogy milyen szer hatása alatt volt az elkövető. Kötelező a
vezetéstől eltiltás minimum 12 hónapra (vagy 3-11 pont levonás, ha nem tiltják el a
vezetéstől) a pénzbüntetés 5000 euróig, a szabadságvesztés 6 hónapig terjedhet. 197
Az országok jelentős részében súlyosabban minősül a bűncselekmény, ha a
véralkohol-koncentráció meghaladja a 125 vagy 150 mg /100 ml-t és enyhébb súlyú a
bűncselekmény, ha a véralkohol-koncentráció meghaladja a 80 mg /100 ml-t, ez a helyzet
például Belgiumban, Franciaországban, Észak-Írországban, Portugáliában, Spanyolországban,
Svédországban.198
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Az Európai Unió jogilag szabályozta a járművek vezetéséhez szükséges pszichikai és
mentális állapotra hatással bíró pszichotróp anyagok használatát, és az azzal való visszaéléssel
kapcsolatos kérdéseket. Az 1991. július 29-i 91/439/EEC számú tanácsi direktíva - ami a
vezetői engedélyekre vonatkozik - rögzíti, hogy „vezetői engedélyt nem szabad kiadni, illetve
megújítani olyan személyeknek, akik pszichotróp anyag-függők, vagy nem függők ugyan, de
rendszeresen fogyasztják azt”. Figyelemmel arra, hogy ezek az anyagok gyógyszerként
receptre kiadhatók, ezért azt is rögzítették, hogy „vezetői engedélyt nem szabad kibocsátani
vagy megújítani annak, aki rendszeresen fogyaszt pszichotróp anyagot olyan formában, ami
gátolja a biztonságos járművezetésre való képességet. Ezt kell alkalmazni minden más
gyógyászati termékre vagy gyógyszerek kombinációjára, amelyek hatással vannak a vezetési
képességre.”
Az EU 2000-2004-es időszakra vonatkozó Akciótervében a Bizottság és a tagállamok
vállalják, hogy a kábítószerek és gyógyszerek hatása alatti vezetésre vonatkozóan kutatásokat
végeztetnek.
Az EMCDDA 2003-ban elvégzett vizsgálata szerint az európai országok az 1990-es
évek elején született szabályok megalkotásakor még nem vehették figyelembe a helyettesítő
kezelések számának növekedését, ami az EU államaiban a dekád második felében jelent meg,
az akkor született szabályokat most úgy kell értelmezni, hogy tilos kiadni vagy megújítani
olyan személy vezetői engedélyét, aki drogfüggő, és ez a szabály kiterjed a helyettesítő
kezelés alatt állókra is. Azonban tekintettel kell lenni arra is, hogy a jármű fontos
szállítóeszköz ezért ez a korlátozás a helyettesítő kezelésen résztvevők társadalmi
reintegrációját nehezítheti.
Érdekes, hogy néhány ország a közútbiztonsági szabályainak középpontjába inkább az
illegális kábítószereket helyezi, mint a pszichotróp gyógyszereket. Az elmúlt évben a
Pompidou Csoport jelentésében megjegyzi, hogy a jogalkotás fejlesztésének egyik korlátja
lehet az, hogy nincs konszenzus a politikát alakítók között abban a tekintetben, hogy némely
gyógyszer ugyanúgy rontja a vezetési képességet, mint a kábítószerek, ezért mindkét
csoportot egyformán számításba kellene venni a jogszabályok módosításakor, ezt erősítette
meg az EMCDDA is.
Az EMCDDA jelentése szerint kábítószer hatása alatti vezetés Európa 6 államában
fontos kérdés volt, és jelentős változásokon ment át a szabályozás az elmúlt 5 évben. Nagyon
eltérő megoldások vannak, például Finnországban, ha a járművet vezető szervezetében
kábítószert mutatnak ki, akkor kábítószer-fogyasztásért vonják felelősségre, míg például
Belgiumban, vagy Nagy-Britanniában speciális tényállások vannak erre vonatkozóan. Vagyis
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van ahol elkülönítik és van ahol kombinálják a közútbiztonságért, és az illegális drogok ellen
folytatott küzdelmet.
Finnország és Franciaország kivételével minden ország a közúti közlekedéssel
kapcsolatos jogszabályaiban – vagy abban is - foglalkozik a kérdéssel, az említett két ország
pedig ugyanúgy, mint Németország, Portugália és Spanyolország a büntető törvénykönyvében
szabályozza a problémát. 9 ország nem határozza meg pontosan azokat a szereket, amelyek
fogyasztásakor el lehet követni a bűncselekményt. Portugáliában azokról az anyagokról
beszélnek, amelyeket a jog kábító és pszichotróp anyagnak minősít, Ausztria minden anyagot
ide tartozónak tekint kivéve két csoportot, Svédország és Finnország mentesíti azokat, akik
jogosultak az adott vezetési képességre hátrányosan ható gyógyszert szedni, Franciaország
csak a kábítószereket tiltja, Belgium 7 anyagot tilt. Nem világos, hogy ezek az országok mi
alapján válogatták ki az autóvezetéskor tiltott szereket.
15

országban
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bűncselekményi

vezetés
és

bűncselekmény.

Németországban

szabálysértési alakzata

is,

és

Ausztriában

szabálysértésnek minősül és van egy általános bűncselekményi tényállás arra az esetre, ha
valaki kábítószer hatása alatt mást bármilyen formában veszélyeztet. Németország és
Spanyolország a bűncselekmény, és a szabálysértés között úgy tesz különbséget a zéró
toleranciának megfelelően, hogy ha valakinek a szervezetében van kábítószer, akkor az
mindenképpen szabálysértés, de ha a vezetési képessége is csökkent volt, akkor a
bűncselekmény valósult meg. Spanyolországban és Németországban tehát a nulla tolerancia
és a vezetési képesség csökkent voltát megkívánó megközelítés is érvényesül, 5 országban
csak a nulla tolerancia elve érvényesül, 8-ban pedig tisztán a másik megközelítés. 9 országban
megengedett a kábítószer-fogyasztás kimutatására irányuló teszt alkalmazása bármilyen
szituációban, akár véletlenszerűen is, 6 országban a gyanú fennállása szükséges a vizsgálat
elvégzéséhez. Ami a szankciókat illeti: szabadságvesztés büntetés mértéke Európában
maximum 5 év (Németország). A vezetői engedély bevonása tarthat minimum néhány hétig
vagy hónapig, mint Németországban és Ausztriában, és lehet maximum 5 év, mint
Hollandiában, Finnországban vagy minimum 2 év Írországban. A pénzbüntetés mértéke is
változó néhány száz eurótól maximum 7000€-ig (Nagy-Britanniában) és 10 000€
(Belgiumban).199
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Az Európai Unió Tanácsának 2000. június 26-i állásfoglalása a közúti biztonság
fokozásáról a tagállamok törvényhozói számára többek között előírja a következőket:
Jogalkotói rendelkezések között a tagállamoknak ajánlják, hogy vegyék fontolóra azt,
hogy az alkoholtól befolyásolt állapotban járművet vezetők 0,5 ezrelékes véralkoholkoncentráció felett legyenek büntetendők, anélkül, hogy az alacsonyabb általános limit vagy a
vezetők speciális kategóriái számára előírt alacsonyabb limit átvételére köteleznének.
Végrehajtási rendelkezések között feladatként határozzák meg az utak biztonságával
kapcsolatos problémák vizsgálatát, amit a kábítószer vagy bizonyos gyógyszerek hatása alatt
vezetők magatartása okoz. Fontos az egyes tagállamokban ellenőrzéshez használt legjobb
eszközök tanulmányozása és a vizsgálati módszerek fejlesztése, a leghatásosabbak kiszűrése
céljából. (Olyan készülék igénybevételének lehetőségét kell vizsgálni, ami megakadályozza a
motor beindítását, ha a maximum véralkoholszint a nemzetileg meghatározott szint fölött
van.) Továbbá olyan mozgalmakat kell elősegíteni, amelyek az alkoholos befolyásoltság alatti
vezetés és gyorshajtás következményeinek a tudatosítására irányulnak. 200
Európában nincsen egység az ittas járművezetésre vonatkozó szabályok terén, eltérnek
a véralkohol-koncentrációs szintek, amelyek fölött bűncselekménynek minősül az ittas
vezetés. A szankciók is változatosak, a leggyakrabban alkalmazott pénzbírság kiszabásának és
behajtásának a gyakorlata is változó. Belgiumban, Franciaországban és Svájcban azonnal ki
kell fizetni a bírságot. Néhány országban alkalmazott megoldás az, ha a bírságot nem fizeti ki
más állam szabálytalankodó állampolgára, akkor a legközelebbi beutazásakor magasabb
összeget hajtanak be rajta, néhány ország ilyen esetben az útlevélbe is tesz egy bejegyzést. 201
Az európai országokban vagy a rendőrség jogosult visszavonni a vezetői engedélyt
vagy a bíróság tilthat el a járművezetéstől. A rendőrség rendszerint az olyan súlyosabb
következményekkel nem járó közlekedési szabályszegések esetén vonja vissza az engedélyt,
mint az ittas vezetés, tiloson való áthajtás stb. A visszavonás időtartama például
Németországban 1-3 hónap, Ausztriában 1 év, Angliában a rendőrségnek egyáltalán nincs
joga a vezetői engedélyt visszavonni kivéve, ha alaposan feltehető, hogy a vezetői engedély
hamisítvány. Közlekedési bűncselekmények esetén rendszerint a bíróság dönt a vezetői
engedélyek bevonása kérdésében, kivéve Norvégiát, ahol ez nem a bíróság hatáskörébe
tartozik, hanem a rendőrségébe. A bíróság Belgiumban 5 naptól 5 évig terjedő időre,
Spanyolországban 1 hónaptól 36 hónapig, Nagy-Britanniában ittas vezetés esetén 1, halálos
baleset okozása esetén 2 év minimális időtartamra vonhatja be. Több országban kötelező a
200
201

A Tanács 2000. június 26-i állásfoglalás O. J. C 218, 31/07/2000 p. 0001-0004
www.members.aol.com/autofahrerpartei/europabussgelder.html (2003. 08. 31.)
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vezetői engedély visszaszerzése érdekében utánképzésen részt venni és vizsgázni. Máshol az
eltiltás lejártával automatikusan vissza lehet kapni a vezetői engedélyt, így van ez például
Görögországban, Norvégiában és Hollandiában. Svédországban viszont csak akkor kapja
vissza automatikusan a vezetői engedélyt, ha az eltiltás tartama az egy évet nem haladja meg.
Spanyolországban pedig akkor, ha a bíróság nem mondta ki az új vizsga letételére való
kötelezést.202

202

PATAKY Csaba: A gépjárművezetői engedélyek bevonása Európában, Magyar Jog, 1994/1., 50-52.o.
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III.2. Hatályos magyar szabályozás
III.2.1. Az alkohol- és drogkontroll büntetőjogon kívüli eszközei
III.2.1.1. Az alkoholkontroll szabályai
Szabálysértésnek minősül a szeszes ital árusítása, kiszolgálása és fogyasztása
tilalmának megszegése. Aki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő
fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati
rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi; vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött
személy részére szeszes italt szolgál ki; a szeszes ital eladása során közterületen vagy
nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál
ki; közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít; ötvenezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható. A fentebb meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a
fogyasztóvédelmi felügyelőség hatáskörébe is tartozik, a szabálysértés miatt a rendőrség, a
közterület-felügyelő, illetőleg az ÁNTSZ erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot
szabhat ki. 203
A szabálysértési keretdiszpozíció által hivatkozott szeszes ital árusítására vonatkozó
szabály alatt érteni kell többek között az üzletek működéséről és a belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletet. Eszerint szeszes ital és
dohányáru alkalmi árusítása - a külön jogszabályi rendelkezések betartásával - csak az
árusítás helye szerint illetékes rendőrhatósághoz és vámhatósághoz történt előzetes
bejelentéssel folytatható. Az alkalmi árusítás területén a jegyző - az illetékes rendőrhatóság,
valamint a Vám- és Pénzügyőrség írásos véleményének figyelembevételével - a szeszes italok
árusítását írásban megtilthatja vagy korlátozhatja. Tilos a melegkonyhás vendéglátó üzlet
kivételével szeszes italt kimérni az alsó- és középfokú oktatási, egészségügyi, gyermek- és
ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi)
távolságon belül. A kereskedő a szeszesital-kimérést köteles az árusítás helye szerint illetékes
vámhivatalnak

és

a

rendőrhatóságnak

bejelenteni.

Vendéglátó

üzletben,

valamint

kiskereskedelmi értékesítés során a 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt
kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos. Tilos szeszes italt árusítani: diáksport egyesület és az

203

218/1999 (XII.28) Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről 11.§-a
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iskolai sportkör sportlétesítményében; sportlétesítmény területén: a bajnoki, a kupa-, valamint
a nemzetközi mérkőzések kezdetét megelőző egy órától a mérkőzés befejezését követő egy
óráig terjedő időszakban; belföldi távolsági autóbuszjáraton.204
Behatárolt az alkohol reklámozása is, hiszen tilos alkoholtartalmú italt reklámozni
olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól; sajtótermék
címoldalán; színházban vagy filmszínházban 20 óra előtt, illetve gyermek- vagy fiatalkorúak
számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és
közvetlenül azt követően; játékon és annak csomagolásán; közoktatási és egészségügyi
intézményben és annak bejáratától számított 200 méteres távolságon belül. Tilos közzétenni
dohányáru vagy alkoholtartalmú ital olyan reklámját, amely gyermek-, illetve fiatalkorúaknak
szól; gyermek-, illetve fiatalkorút mutat be; túlzott dohány- vagy alkoholfogyasztásra hív
fel. 205
Ezzel egybecsengő szabályokat találunk a rádiózásról és televíziózásról szóló
törvényben. Az alkoholtartalmú italok reklámja nem szólhat kiskorúakhoz, és nem ábrázolhat
alkoholt fogyasztó kiskorút. Nem ösztönözhet túlzott alkoholfogyasztásra, és nem
ábrázolhatja a túlzott alkoholfogyasztást pozitív, az alkoholfogyasztástól való tartózkodást
negatív megvilágításban. Nem kelthet olyan benyomást, hogy az alacsony alkoholtartalmú
italok fogyasztása esetén a túlzott alkoholfogyasztás elkerülhető, illetve, hogy a magas
alkoholtartalom az ital pozitív tulajdonsága; nem állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italok
fogyasztásának serkentő, nyugtató vagy bármilyen jótékony egészségügyi hatása van, illetve,
hogy az alkoholtartalmú italok a személyes problémák megoldásának egyik eszközét jelentik.
Nem tehető közzé reklám főműsoridőben, az alacsony alkoholtartalmú ital kivételével; nem
tehető közzé kiskorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, illetve
közvetlenül azt követően. Kiemelkedő fizikai teljesítményt vagy járművezetést nem mutathat
be alkoholtartalmú italok fogyasztásának hatásaként; nem kelthet olyan benyomást, hogy az
alkoholtartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerekhez. 206
Mind az alkohol mind a kábítószer fogyasztása nem kívánatos a sporttörvény szerint.
A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha nem áll nyilvánvalóan alkohol,
kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt, nem tart magánál szeszes italt,
kábítószert.207
204

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeiről
205
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről
206
1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról
207
2004. évi I. törvény a sportról 71.§
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III.2.1.2. A drogkontroll hatályos magyar szabályai
A drogkontroll szabályok nagyon kiterjedtek, azt is mondhatnánk, hogy a kábítószerfogyasztás

tilalmazottsága

átszövi

az

egész

jogrendszerünket,

hiszen

találunk

a

mezőgazdaságra vonatkozó szabályoktól a lőfegyver viselés szabályain át, egészségügyi
vonatkozásúakat.
Induljunk ki az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendeletben megfogalmazott
szabálysértési tényállásból. Eszerint a kábítószer-rendészeti szabálysértést megvalósítja az,
aki a kábítószerek, illetőleg a pszichotróp anyagok rendelésére, kiadására, forgalmazására,
nyilvántartására, tárolására, illetőleg elszámolására, valamint ezek gyártására, exportálására,
importálására, tranzitálására, az ilyen anyagokkal végezhető kutatásra, továbbá az ezen
anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat megszegi;
illetve aki kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt
vegyi anyagokkal (ellenőrzött anyagok) végezhető egyes tevékenységek végzésének
szabályait megszegi. A szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség, illetőleg az ÁNTSZ
hatáskörébe is tartozik.208
Mi tartozik a kábítószer-rendészeti szabályok köréhez? Meg kell jegyezni, hogy ezen a
téren várhatóak változások Az Alkotmánybíróság 54/2004. (XII. 13.) AB határozatának 8.
pontjában foglalt jogalkotási feladat teljesítése érdekében felül kell vizsgálni a kábítószerrel
engedély alapján folytatható tevékenységekről rendelkező jogszabályokat, és szükség szerint
meg kell teremteni az összhangot e jogszabályok és a Büntető Törvénykönyv rendelkezései
között.209
Az ENSZ egyezményeket végrehajtó jogszabályokat hatályon kívül helyezték és
egyetlen kormányrendeletbe foglalták azok tartalmát.210 A rendelet hatálya kiterjed a
kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekre, az ehhez kapcsolódó
hatósági eljárásokra, visszaélés szempontjából veszélyes új szerek jegyzékbe vételi eljárására,
208

218/1999 (XII.28) Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről 11.§-a
2055/2005. (IV. 8.) Korm. határozat a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények újraszabályozásáról és az
ehhez kapcsolódó egyéb jogalkotási feladatokról
210
142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről
hatályon kívül helyezte a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt és a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1965.
évi 4. törvényerejű rendeletével kihirdetett Egységes Kábítószer Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátásáról szóló 8/1968. (II. 9.) Korm. rendeletet, valamint az annak módosításáról rendelkező
117/2000. (VII. 6.) Korm. rendeletet; a kábítószer termelésének, gyártásának, feldolgozásának, forgalomba
hozatalának, raktározásának és használatának szabályozásáról szóló 1/1968. (V. 12.) BM-EüM együttes
rendeletet, valamint az azt módosító rendeleteket; a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról,
forgalomba hozataláról, behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló a 4/1980. (VI. 24.) EüMBM együttes rendeletet, valamint az annak módosításáról rendelkező rendeleteket.
209
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kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az
állatgyógyászati intézmény és állatgyógyászati kiskereskedelmi forgalmazó által történő
megrendelésére, az e rendelet szerinti engedélyesnél végzett kábítószer-rendészeti hatósági
ellenőrzésre, valamint egészségügyi szolgáltatók, illetve állatgyógyászati intézmények által
kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok és orvostudományi
kutatások engedélyezésére. A kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártása, exportja,
importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása, raktározása, tartása, átadása, használata,
megsemmisíttetése, valamint a velük kapcsolatos kutatás, oktatás, továbbá a külön jogszabály
szerint engedélyköteles kábítószerek és pszichotróp anyagok előállítására alkalmas növények
termesztetése, továbbá a velük kapcsolatos kutatás, oktatás kizárólag érvényes tevékenységi
engedély birtokában folytatható. A rendelet rögzíti, hogy az egyes tevékenységéhez milyen
engedélyt kell beszerezni, milyen nyilvántartásba kell bejelentkezni, ezen kívül szigorú
nyilvántartással, tárolással, megrendeléssel, átadással, szállítással, átvétellel, selejtezéssel,
megsemmisítéssel kapcsolatos szabályokat tartalmaz. A kábítószerek és pszichotróp anyagok
jegyzékeinek módosításra irányuló eljárást, valamint a nemzetközi tájékoztatási és
adatszolgáltatási kötelezettségünket is tartalmazza. Az ellenőrzés és felügyelet terén szerepet
kap az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EKH), az
Országos Rendőr-főkapitányság központi kábítószer-rendészeti feladatait ellátó szerv (a
továbbiakban: ORFK), a Vám- és Pénzügyőrség, az ÁNTSZ területileg illetékes megyei
intézetének tiszti-főgyógyszerésze, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (továbbiakban:
OGYI). A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek ellenőrzésére kijelölt
nemzeti hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, ez adja ki a kábítószerprekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalára, illetve azok behozatalával, kivitelével vagy
kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedélyeket.211
Külön rendelet határozza meg az ellenőrzött anyagok illegális felhasználási célból
történő megszerezhetőségének (eltérítésének) megelőzése, felderítése, illetőleg nyomozása
érdekében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalánál, a Rendőrségnél, a Vám- és Pénzügyőrségnél, a Nemzetbiztonsági Hivatalnál és
az illetékes egészségügyi hatóságnál (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt:
érintett hatóságok) tárolt adatok körét és az ezekhez való hozzáférés rendjét, amelynek alapján
az érintett hatóságok megfigyelőrendszert hoznak létre.212

211

159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási
szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról
212
85/2004. (VI. 4.) GKM-BM-ESzCsM-MeHVM-PM együttes rendelet
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Kizárólag alacsony THC tartalmú kender termeszthető (THC tartalom nem éri el a
0,2%-ot, illetve az Európai Unió tagállamaiban rostkender termesztésre felhasználható
kenderfajta). Ipari mák termesztése kizárólag a külön jogszabály szerint az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által kiadott érvényes tevékenységi engedéllyel,
valamint évenként megújítandó eseti termesztetési engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezettel megkötött érvényes szerződés alapján végezhető. A termelő köteles adatokat
szolgáltatni az EKH-nak és a Minisztériumnak, valamint folyamatos nyilvántartást vezetni.
Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése, illetve az étkezési mák 500 m2-t
meghaladó termőterülete esetén bejelentés köteles az FM Hivatal részére. Be kell jelenteni az
illetékes helyi rendőrhatóságnak az általános termesztési gyakorlattól eltérő különleges esetet,
így különösen a zöld tok megkarcolását, a tokok károsítását, lopását. Az e rendeletben és a
külön jogszabályokban előírtaknak megfelelő mákmagot, illetve alacsony THC tartalmú
kendermagot szabad forgalomba hozni. Ipari mákkal és magas THC tartalmú kenderrel egyéb
tevékenységként tudományos kutatást lehet végezni. 213
Nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedés során kábítószer és pszichotróp anyag,
illetve annak minősülő áru.214
Vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható
forgalomba kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék.215
A kábítószernek, illetve pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszer gyártásához,
forgalomba hozatalához, forgalmazásához és e gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi
tevékenységhez, a Magyar Köztársaság területére történő behozatalához, kiviteléhez, az
ország területén történő átviteléhez, valamint tudományos célra történő beszerzéséhez és
felhasználásához is a külön jogszabályban meghatározott hatóság engedélye szükséges.216
Felmerülnek adatkezelési kötelezettségek is, úgy mint a gyógyszerész nyilvántartást
vezet az orvosi rendelvényre kábítószert igénybe vett érintettekről. A betegellátó (a kezelést
a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető
egyes tevékenységek szabályozásáról szóló 272/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági
feladatok teljesítéséhez szükséges adatokhoz való hozzáférés rendjének szabályozásáról
213
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet
a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről
214
370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli
kereskedés folytatásának egyes feltételeiről 6.§
215
35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról
216
2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról (15.§), ez helyezte hatályon kívül az 1998. évi XXV. tv-t, a 19.§-a
kivételével; ennek (7) bekezdése szerint azoknak az anyagoknak a listáját, amelyek nem 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. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes
pszichotróp anyagnak, e törvény melléklete határozza meg.
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végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével kapcsolatos
tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész) nyilvántartja azokat, akik kábítószerélvezők, gyógyszert kóros mértékben fogyasztók, illetve egyéb, hasonló jellegű függőséget
okozó anyagot használnak.217
A közforgalmú és intézeti gyógyszertárakban a tiszti-főgyógyszerész által hitelesített
„kábítószer kartonok” vezetése kötelező, amelyek a gyógyszertárba beérkező és expediált
kábítószerek, valamint pszichotrop anyagok nyilvántartására szolgálnak.218
A kábítószer gyógyászati célra rendelésére vonatkozóan szintén részletes előírásokat
találhatunk egyrészt arra nézve, hogy milyen módon rendelhet az orvos vényen kábítószert,
másrészt, hogy hogyan történhet a közforgalmú gyógyszertárból az orvosi vényen rendelt
kábítószernek

a

kiadása.

Szabályozzák

a

közforgalmú

gyógyszertáraknak

és

a

gyógyintézeteknek kábítószerekkel való ellátását; kábítószerrel kapcsolatos nyilvántartási,
tárolási és elszámolási kötelezettségét; a kábítószerek selejtezését és megsemmisítését.219
2003-ban megalkották a büntetőjog által egyébként már 1993 óta megengedett
elterelést végzőkre irányadó szabályokat. A rendelet hatálya kiterjed arra a gyanúsítottra, aki a
Btk. 283. §-a (1) bekezdése alapján, a büntetőeljárás során vállalja, hogy legalább hat hónapig
folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más
ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt, valamint a kábítószerfüggőséget gyógyító kezelést, kábítószer-használatot kezelő más ellátást vagy megelőzőfelvilágosító szolgáltatást nyújtó intézményekre.220
Olyan jogszabályokban is találhatunk utalást kábítószerre, ahol egyébként nem is
várnánk, ilyen például az elektronikus hírközlésről szóló törvény, ami szerint előfizetői
szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet közbiztonsági (így különösen terroristaelhárítás,
kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt
módon.221
A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a biztosított súlyosan
gondatlanul járt el különösen, ha a baleset bekövetkeztekor igazoltan alkoholos állapotban
volt. (Ha történt véralkohol vizsgálat, alkoholos állapotnak tekintendő az 1,5‰-et meghaladó,
217

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről 29-30.§§
218
15/1997. (VI. 20.) NM rendelet a gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről 19.§
219
8/1977. (Eü. K. 7.) EüM utasítás a kábítószerek gyógyászati célra rendelésének és gyógyszertárból
kiadásának, valamint a gyógyszertárakban és a gyógyintézetekben a kábítószerek beszerzésének, kezelésének,
nyilvántartásának, selejtezésének és megsemmisítésének szabályozásáról
220
26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GyISM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószerhasználatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól
221
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 136.§
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gépjárművezetés közben a 0,8‰-et meghaladó mértékű véralkohol-koncentráció.) Valamint,
ha kábítószer, kábító hatású anyag vagy gyógyszer hatása alatt állt, kivéve, ha ezeket
kezelőorvos előírására, az előírásnak megfelelően alkalmazták.222
Feltartóztatható (elfogható) és leszállásra felszólítható az a légi közlekedésben részt
vevő légijármű, amelyről alaposan feltételezhető, hogy repülését különböző anyagok (pl.
fegyver, kábítószer stb.) illegális szállítására használja fel. 223
Az illegális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem jegyében a biztosítási titok
megőrzésének kötelezettsége nem áll fenn és a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási
szaktanácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére
köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
kábítószer-kereskedelemmel van összefüggésben.224
A pénzügyi intézmény a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az
ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett
bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla
vagy az ügylet kábítószer-kereskedelemmel van összefüggésben. 225
A szabályok egy része a kábítószerrel vagy kábítószer előállításához használt anyaggal
valaha kapcsolatba került személyekben rejlő „fokozott veszélyre” tekintettel bizonyos
korlátozásokat alkalmaz, ide sorolható az, hogy ha a külföldi kiutasítására olyan szándékos
bűncselekmény elkövetése miatt
terrorizmussal,

illegális

került

sor, amely a kábítószer-kereskedelemmel,

fegyverkereskedelemmel,

embercsempészéssel,

pénzmosással,

szervezett bűnözéssel függ össze, a kiutasítás végrehajtásának biztosítása érdekében az

idegenrendészeti őrizetet el kell rendelni. 226

Fegyvertartási engedély nem adható annak, továbbá robbanóanyag gyártási,
forgalmazási, tárolási, felhasználási, illetve megsemmisítési munkát, valamint e munkák
irányítását nem végezheti az a természetes személy, akit kábítószer előállításához használt
anyaggal visszaélés (Btk. 283/A. §) elkövetése miatt elítéltek, illetőleg vele szemben
intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott
bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő
három évig. 227
222

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről 9. §
224
2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 157.§
225
1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 52.§
226
2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
227
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
6. §
223
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A fegyvertartásra vonatkozó szabályok szerint a lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert
tartó személy fegyverét nem szállíthatja, nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól
befolyásolt állapotban, illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotróp anyag van. 228
A lövészetvezető nem felel meg a biztonsági követelményeknek, ha kábítószer
előállításához használt anyaggal visszaélés (Btk. 283/A. §) elkövetése miatt elítéltek, illetőleg
vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban
meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés
meghozatalát követő három évig. A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes
italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotróp anyag van. 229
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai alapellátását végző orvosnak
kezdeményeznie kell a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonását az érintett személy szolgálati
elöljárójánál, ha idült alkoholizmus, kábítószerrel és kábítószer-, illetve pszichotrop anyag
tartalmú gyógyszerrel való visszaélés, illetve függőség áll fenn. 230
Bizonyos esetekben fokozottan ellenőrzik a szenvedélybetegség fennállását, mint a
honvédségnél, a kiemelt odafigyelés megnyilvánul egyrészt abban, hogy az egészségi
alkalmassági minősítéshez szükséges szakorvosi vizsgálatoknál drogszűrés eredménye nem
mellőzhető. Külföldi szolgálatra alkalmatlannak tekintendő az, akinél szeszesital-,
gyógyszerfüggőség, kábítószer-fogyasztás jelei (pozitív drogszűrési eredmény), illetve ezekre
utaló elvonási (testi és pszichikai) tünetek észlelhetők.231
A kábítószer-fogyasztás kiszűrése nem csak alkalmassági vizsgálatokon történik,
hanem akár a szolgálat megkezdése előtt, vagy alkalomszerűen. A kábítószernek minősülő
anyag kimutatására irányuló szűrővizsgálat a szolgálatteljesítésre (munkavégzésre) képes
állapot ellenőrzése végett tényleges állományú katonával, továbbá köztisztviselővel és
közalkalmazottal; a katonai fegyelem és biztonság érdekében, általános megelőzési célból
tényleges állományú katonák esetileg kijelölt csoportjával szemben lehet elrendelni.
Köztisztviselő, illetve közalkalmazott szűrővizsgálata csak a kábítószer hatása alatti állapot
alapos gyanúja esetén rendelhető el. Nem megelőzési célból - egyes személyek vagy kisebb
csoportok szűrővizsgálatát akkor kell elrendelni, ha a szolgálatteljesítésre (munkavégzésre)
jelentkezőnél, vagy a szabadságról, eltávozásról, illetve kimaradásról a szolgálati helyre
228

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről 3.§, 38.§
49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz
szükséges elméleti és jártassági követelményekről
230
21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és
köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve
keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről 21.§
231
4/2003. (I. 31.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságának minősítéséről
229
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visszatérő személynél kábítószer hatása alatti állapot alapos gyanúja áll fenn. Megelőzési
célból - az érintett szervezet személyi állományába tartozók közül véletlenszerű mintavétellel,
havonta egy alkalommal - a szervezet létszámához viszonyítottan - annyi főnél kell
szűrővizsgálatot elrendelni, hogy a személyi állományt visszatartsa. A kábítószernek
minősülő anyag tartásának gyanúja esetén - a szükséges személyi körben és területen minden esetben; megelőzési célból - esetileg kijelölt személyi körben, illetve területen havonta legalább egy alkalommal kell ellenőrzést tartani.232
Azt, hogy a honvédség komolyan veszi a drogkérdést mutatja az is, hogy a kábítószerfogyasztás visszaszorítása érdekében az Magyar Honvédségre háruló feladatok eredményes
ellátásához döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel a Honvédelmi
Minisztériumban MH Drogprevenciós Bizottságot működtet, amely egyebek mellett
javaslatokat,

ajánlásokat

tesz

a

katonai

drogprevenciós

stratégia

kialakítására

végrehajtására.233
A 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében
készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szól. Eszerint annak érdekében, hogy a
harmadik évezred küszöbén egy olyan szabad, magabiztos és produktív társadalom
alakulhasson ki, mely képes kezelni a kábítószerek használatával és terjesztésével összefüggő
egészségügyi, szociális és bűnügyi ártalmakat és veszélyeket, szükséges, hogy
- a társadalom váljon érzékennyé a kábítószerkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi
közösségek

pedig

növeljék

problémamegoldó

készségüket

a

kábítószer-probléma

visszaszorításában (közösség, együttműködés),
- esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy pozitív életstílus
kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés),
- segíteni kell a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és
családokat (kezelés, rehabilitáció), és
- csökkenteni kell a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés).
A Nemzeti Stratégia a kábítószerek fenyegetésével szembeni átgondolt és világos
kormányzati program. Végrehajtása, a célok elérése a társadalom egészének támogatását és
közreműködését igényli.
Hazánkban kábítószer-problémával kapcsolatban szerepet kap egyrészt az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter. A miniszter a kábítószer-megelőzéssel

232

66/2003. (HK 18.) HM utasítás a Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer hatása alatti állapotának,
illetve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzéséről
233
67/2005. (HK 14.) HM utasítás a Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságról

157
kapcsolatos és kábítószerügyi koordinációs feladatai körében összehangolja - az érintett
miniszterekkel együttműködve - a tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, mérséklése,
illetve megelőzése érdekében szükséges nemzeti stratégia és kormányzati programok
megvalósulását, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon követi azok érvényesülését;
elkészíti a Kormány és a nemzetközi szervezetek tájékoztatását szolgáló kábítószerfogyasztásról szóló jelentéseket, ellátja adatszolgáltatási kötelezettségeit; közreműködik az
egészséges életmódot népszerűsítő, a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek
fogyasztásának megelőzését szolgáló kormányzati koncepciók kialakításában, valamint az
ebből eredő országos programok összehangolásában; közreműködik a kábítószer-használók és
-függők ellátásával kapcsolatos feladatokban; javaslatot tesz a kábítószer-fogyasztás
megelőzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az e célra fordítható pénzügyi források
célrendszerére és felhasználásának módjára; működteti és fejleszti a megelőző-felvilágosító
szolgáltatást végző intézményrendszert.234
Az egészségügyi miniszter egészségpolitikai feladatai körében meghatározza a
nemzetközi kábítószer és pszichotróp egyezmény hatálya alá tartozó gyógyszerek forgalomba
hozatalának, rendelésének és felhasználásának szabályait, a kábítószer-prevencióval és a
kábítószer-függő személyek egészségügyi ellátásával, rehabilitációjával kapcsolatos ágazati
feladatokat.235
A Kormány 1998-ban Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságot hozott létre. A
Bizottság

feladata:

a

kábítószerügyben

illetékes

központi

közigazgatási

szervek

tevékenységének összehangolása. A kábítószer-ellenes nemzeti stratégia kialakítása,
elfogadását követően a végrehajtásának folyamatos ellenőrzése. A kábítószer-ellenes
küzdelem céljára rendelkezésre álló erőforrások elosztására és felhasználására vonatkozó
javaslatok kidolgozása; a kábítószerügy valamely területét közvetlenül érintő jogszabályok
megalkotásának kezdeményezése, illetőleg jogszabálytervezetek és más kormányzati
intézkedések tervezetének véleményezése. A Kormány évenkénti tájékoztatása a hazai
kábítószerhelyzetről, a kábítószer-ellenes nemzeti stratégia végrehajtásáról, valamint a
Bizottság munkájáról. A nemzetközi szervezetek kábítószerügyben illetékes szerveinél a
Kormány képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása az egyes tárcák hatásköreinek
érintetlenül hagyása mellett. A kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében szükséges

234

289/2004. (X. 28.) Korm. rendelet az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter feladat- és
hatásköréről
235
288/2004. (X. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről
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prevenciós,

megelőző,

felvilágosító

programok

kezdeményezése

és

e

programok

összehangolása. 236
Említést kell tenni a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet létrehozásáról is.
A Magyar Köztársaság európai uniós tagállami kötelezettségéből adódó - a
magyarországi kábítószerhelyzetre vonatkozó egységes, összehasonlítható, megbízható és
hiteles adat- és információszolgáltatás elősegítésével összefüggő - kormányzati feladatok
teljesítése érdekében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Johan Béla
Országos Epidemiológiai Központja szervezeti keretén belül Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő
és Kapcsolattartó Központ működik. A Központ az Európai Unió Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központja (a továbbiakban: EMCDDA) részére történő éves
jelentéseinek elkészítéséhez adat-, illetve információgyűjtést, valamint adatátvételt végez. 237

236

1039/1998. (III. 31.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság létrehozásáról
28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ
feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről

237
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III.2.2. Büntetőjogi eszközök

III.2.2.1. Általános részi szabályok
III.2.2.1.1.

Bódult

állapotban

elkövetett

bűncselekményekért

fennálló

büntetőjogi felelősség
A jelenleg hatályos 1978. évi IV. tv. születésétől fogva változatlan formában
tartalmazza a következő szakaszokat:

„24.§(1) Nem büntethető, aki a cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában – így különösen
elmebetegségben, gyengeelméjűségben, szellemi leépülésben, tudatzavarban vagy személyiségzavarban – követi
el, amely képtelenné teszi a cselekmény következményeinek felismerésére vagy arra, hogy e felismerésnek
megfelelően cselekedjék.
(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elmeműködés kóros állapota az elkövetőt korlátozza a cselekmény
következményeinek felismerésében vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék.
25.§ A 24.§ rendelkezései nem alkalmazhatóak arra, aki a cselekményt önhibájából eredő ittas vagy bódult
állapotban követte el.”238

A szakaszok gyakorlati alkalmazásának egységesítésére alkották meg a III. büntető
elvi döntést, amelynek a fontosabb rendelkezései a következők. A korábbi gyakorlatot
követve a III. BED rögzíti, hogy a bíróságnak fokozott alapossággal kell vizsgálnia, hogy a
terhelt az elkövetéskor cselekménye társadalomra veszélyes következményeinek a
felismerésére, illetve a felismerésnek megfelelő cselekvésre képtelen volt-e vagy sem. Erre az
eset összes körülményeinek egybevetése alapján lehet következtetni. Egymagában ugyanis a
még olyan súlyos fokú ittasság sem szolgálhat alapul a beszámítási képességet kizáró
tudatzavar megállapításához. Hasonlóképpen az sem, hogy a terheltnek nem volt oka, indítéka
a cselekmény elkövetésére. Ugyanakkor viszont következtetési alapul szolgálhat - egyebek
között -, ha az elkövető magatartása még viszonylagosan sem mutatkozott logikusnak, ha nem
volt tisztában kijelentései tartalmával, ha - az ittasság egyébként fellépő tünetei mellett magatartásából hiányzott az értelmi funkció, a reagálás a személyekre és jelenségekre stb.
Ennek során a szükséghez képest orvos szakértőt is meghallgathat (nem mellőzhető ez
alkoholos eredetű elmebetegség, a patológiás vagy az abortív patológiás ittasság
238
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fennállásának gyanúja esetén). Továbbra is tartja magát az is, hogy a bíróságnak a minősítés
körében azt kell vizsgálnia, hogy a bűncselekmény elkövetési körülményeinek elemzése
alapján miként lenne az minősítendő az alanyi oldal teljessége esetén. Ezt pedig csak a
cselekmény tárgyi oldalának beható vizsgálata alapján lehet elbírálni. A bíróságnak tehát nem
csak a leittasodó önhibájának meglétét, de az elkövetett cselekmény tárgyi elemeit is teljes
részletességgel és alapossággal kell megállapítania s vizsgálnia. Ha mindebből kétséget
kizáróan arra vonható következtetés, hogy a józan állapotban levő elkövető cselekményét
gondatlanságból elkövetettként kellene minősíteni: úgy ezt - ittas állapotban elkövetve is ilyennek kell minősíteni. Amennyiben azonban a törvény szerint a cselekménynek csak a
szándékos elkövetése bűncselekmény, úgy - a gondatlanságra utaló tárgyi körülmények esetén
- a Btk. 25. szakaszában foglalt rendelkezés alkalmazásával is kizárt a büntetőjogi felelősség
megállapítása. A Btk. 25. §-a a 24. § alkalmazását csupán a tudatzavar tekintetében zárja ki.
Azok az indokok, amelyek a törvényhozót a hivatkozott rendelkezés megalkotására indították,
nyilvánvalóan nem állnak fenn az elmebetegség esetén még akkor sem, ha az mértéktelen
alkoholfogyasztásra vezethető vissza. Tehát az ilyen eredetű elmebetegség is feltétlenül
kizárja, illetve korlátozza a beszámítási képességet.
Az úgynevezett patológiás (kóros) ittasság különböző formái az elmeműködés olyan
időleges jellegű tudatborulással járó zavarai, amelyek minőségileg különböznek a közönséges
ittasságtól, és a heveny elmebetegséggel egyenlő állapotnak tekinthetőek. Ilyen állapot esetén
tehát nem a Btk. 25. §-a, hanem a 24. §-a érvényesül. Ezzel szemben az idült alkoholizmus
önmagában nem tekinthető az elmeműködés olyan zavarának, amely a Btk. 25. §-a
érvényesülését kizárná; az idült alkoholista beszámítási képességének korlátozottsága nem
feltétlen. Az ilyen elkövető nem mindig szenved elmebetegségben, bár többnyire rendellenes
személyiségű. A személyiség fejlődésének zavara (pszichopátia) általában nem zárja ki a
beszámítást akkor sem, ha iszákossággal szövődik. Ez az állapot azonban esetleg a
személyiség olyan fokú degradációjával járhat, amely már egyenértékű az elmebetegséggel, s
ez okból korlátozhatja - esetleg kizárhatja - a beszámítási képességet.
A kóros részegség nem teljesen kifejlődött alakzata csupán korlátozza az elkövetőt a
cselekmény társadalomra veszélyes következményeinek felismerésében, illetve abban, hogy e
felismerésnek megfelelően cselekedjék. E vonatkozásban a szükséghez képest szakértői
véleményt kell beszerezni, amely természetesen nem köti a bíróságot, de annak megfelelő
jelentősége van akár a patológiás részegség, akár abortív alakzatának megállapítása
szempontjából. Az idevonatkozó elmeorvos-szakértői véleményt a bíróságnak igen gondosan
mérlegelnie kell, és amennyiben elfogadja, hogy az elkövető a kóros részegség csökevényes
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állapotában cselekedett, úgy ez alapul szolgálhat a Btk. 24. §-a (2) bekezdésének az
alkalmazására. A büntetés korlátlan enyhítése azonban nem kötelező, a rendelkezés erre
csupán lehetőséget nyújt a bíróság számára. Így a kóros részegség átmeneti alakzatának
fennállása esetén rendkívül széles büntetési keretek között szabhatja ki a bíróság a büntetési
céloknak megfelelő büntetést. Ez összhangban áll azzal, hogy a csökevényes alakzatnak a
beszámítási képességet korlátozó hatása is rendkívül eltérő lehet, tehát fokozottan
differenciált büntetőjogi elbírálást igényel.

A jelenlegi magyar megoldás belenyugszik a bűnfelelősség elvének áttörésébe, vagyis
győztek a kriminálpolitikai kívánalmak. A dogmatika nem elég rugalmas ahhoz, hogy a
jelenleg fennálló fogalmi keretek közé befogadja az öntudatlanná ittasodott ember büntetőjogi
felelősségét. Sőt inkább az mutatkozik meg, hogy az újabb és újabb - vagy csak
újrafogalmazott – követelmények erodálják a dogmatika rendszerét. A dogmatikának kell
meghátrálni és arra törekedni, hogy az új igényeknek megfelelő kereteket alkosson.
Ez figyelhető meg akkor is, amikor az európai büntetőjogok a századvég társadalmi,
politikai közegében és kriminálpolitikájának nyomása alatt elméleti kitörési pontokat
keresnek például a jogi személyek felelősségre vonásában; a bűnösség tárgyiasulásában a
veszélyes üzemek területén; a mások tettére alapított felelősség dogmatikájában, a vezetői
negligencia fokozott szankcionálását biztosító területeken. 239
A pszichológiai bűnösségfogalom a klasszikus büntetőjogi felfogás terméke, eszerint a
bűnösség az elkövető szubjektív kapcsolata a cselekményével, illetve tette következményével.
A bűnösség összetevői a szándékosság, gondatlanság, míg a beszámítási képesség bűnösségi
vagy büntetési előfeltétel. A komplex (pszichológiai-normatív) bűnösségfogalom alapján a
bűnösség nem csak pszichés kapcsolat, hanem három elemből: beszámítási képességből,
szándékosság-gondatlanságból továbbá a bűnösséget kizáró okok hiányából áll. Ez a
megközelítés hanyag gondatlanság esetére tagadja a pszichés viszony meglétét. A tisztán
normatív bűnösségfelfogást a finalista irányzat dolgozta ki először, amely a bűnösségből a
szándékosságot, gondatlanságot mint tisztán pszichológiai összetevőt eltávolítja. Welzel
szerint a bűnösség az elkövetővel szembeni személyes felróhatóság, tisztán értékítélet. A
felróhatóság lényegi előfeltételének a beszámítási képességet tekinti, speciális és egyúttal
központi elemének a szándékosságból kiemelt jogellenesség tudatát. A bűnösség alatt a
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pszichológiai irányzat képviselői gyakran a szándékosság és gondatlanság gyűjtőfogalmát
értik. A normatív felfogás hívei több elemből építik fel. Nálunk széles körben elterjedt
elképzelés szerint a bűnösség a társadalomra veszélyes cselekmény és az elkövetője közötti
pszichikus viszony, amelynél fogva a cselekmény az elkövetőnek felróható. A bűnösség
elemei: a megfelelő életkor, beszámítási képesség, szándékosság, gondatlanság és a jogszerű
magatartás elvárhatósága.240 A XIX. századtól a bűnösség tárgyiasult szemléletében a tudati
és személyes erkölcsi alapokat nélkülöző felelősségi felfogás tendenciája tapintható ki. Az
anyagi jog bűnösségi definícióinak kritikájává vált, hogy a szándékosság és gondatlanság
pszichés, szubjektív elemeiről hozott döntés valójában vélelem. A kritika szerint a bűnösség
pozitív jogi definíciója a pszichés tartalom vélelmezett természetét nem fejezi ki kellően,
másrészről az ítélkezési gyakorlat e vélelmeket elhallgatja. Kis Norbert szerint be kell fejezni
a bűnösség pszichológiai elemei utáni kutakodást. Bele kell nyugodni, hogy a büntetőjogi
bűnösség nem pszichológiai, hanem értékelő-értékfogalom.241 A bűnösség legtámadhatóbb
pontja a szándékosság-gondatlanság, ez utóbbit illetően különösen a negligencia hozza nehéz
helyzetbe a dogmatikát. „A büntetőjog „nehéz kompromisszumainak” egyikeként kell
elfogadni, hogy a negligencia büntetése feltáratlan mértékben, de nélkülözi a felróható,
erkölcsi rosszallást igénylő személyes vonásokat.”-írja Kis Norbert.
Az objektivista-szubjektivista vita egyik ütközőpontja az a kérdés, hogy milyen tág
(múlt) időkeretben vizsgálhatja a büntetőjog a hanyagságot, beleszőve abba az „intellektuális
deficit” felróhatóságát. A szubjektivista szemlélet az egyéniesítés során azt vizsgálja, hogy
aktuálisan képes volt-e az elkövető a gondosságra, nem vizsgálja az átlagtól elvárható tudás és
tapasztalat hiányának felróhatóságát, az önhibát. Az objektivista irány hajlik a jellembűnösség
felfogására, és a hanyagságot nem az elkövetés pillanatára szűkítetten fogja fel, hanem
folyamatos mulasztások sorozatának tekinti. Ennek megfelelően az értelmi képesség és
ismerethiányok – azaz értelmezésünkben – a gondosságra való intellektuális képesség, a
szubjektív elvárhatóság kérdésénél a vizsgált időkeret kitágítását sürgetik. Az objektivista
irányzat a tág időkeretbe helyezett, a képességhiány felróhatóságát is vizsgáló hanyagság
koncepció szorgalmazásával nem a joggyakorlat értelmezési tendenciájára, vagy a bűnösségi
dogmatika alkalmazásának nehézségére világít rá, hanem egy szigorúbb, a prevenció miatt
kívánatos, de a retributív szemlélet elveivel kevéssé összeegyeztethető értelmezést
szorgalmaz. (ismerethiány okának jelentőséget tulajdonít, ha van önhiba). Lényegében az
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átlagembertől elvárható tudásszinttől és figyelmességi standardtól való felróható elmaradás
vizsgálatát javasolják (önhiba a képesség-deficitért). 242
A negligens magatartás ugyanúgy károkat okozhat mint az öntudatlan ittas állapot,
mindkét esetben a bűnösség megléte nehezen igazolható, előbbi kapcsán a szándékossággondatlanság kategóriájával utóbbinál a beszámítási képességgel, mint a bűnösség alkotó
elemével van baj. A tudomány mindkét esetben hasonlóan reagál, ha a konkrét
bűncselekményhez fűződő pszichikus viszony defektet kap, akkor keressünk valamit a
bűnösség helyett. Ilyenkor jól jön az önhiba, láthattuk, hogy az objektivista irányzat erre
hivatkozik, ahogy a beszámítási képesség hiánya esetén is a XXVIII. BED óta az önhiba a
mentőöv.
Önhibának kell fennállni olyasvalamiért (képesség-deficit, öntudatlan állapot), ami
elindított egy folyamatot, aminek nem feltétlenül, de adott esetben bekövetkező eredménye a
bűncselekmény. Mindkét alkalommal a kriminálpolitikai megfontolások miatt kell
ragaszkodni a nem túl stabil megoldáshoz. „Mivel a büntetés alkalmazásáról a jog mégsem
mondhat le, be kell fogadnia a büntetéstanba, azt a tételt, mely szerint a hanyagság
esetkörében nincs megnyugtató cáfolata annak, hogy a büntetést morális bűnösség nélkül,
kizárólagosan a személyiség megfelelő jövőbeni determinációja, a megelőzés és a nevelés
céljából alkalmazza a büntetőjog. A hanyagság területén ennél fogva nem abszolutizálható a
„nulla poena sine culpa” tétele és a büntetés múltra irányuló, megtorló jellege. A hanyagság
büntetése arra a feltételezésre épül, hogy az akarat által determinálható emberi személyiség,
karakter megváltoztatható, a nagyobb gondosságra, a normakövetési készség erősödésére
nevelhet a büntetés. (…) Összegezve: a hanyagság büntetőjogában a büntetés megtorló,
represszív – jellegadó – természete és a bűnösséget feltételező tétel megtörik. Nem igazolható
a negligencia feltétlen bűnösségi természete, az erkölcsi rosszallásra épülő represszió alapját
elméleti hipotézisek és vélelmek alkotják.” 243
Amíg át nem építik a bűnösség fogalmát, addig a negligencia kapcsán szükséges lehet
elviselni a meglévő nehézségeket. De volt-e más választási lehetőség az öntudatlan ittas
állapotban elkövetett bűncselekmények miatti felelősségre vonás kapcsán?
Tokaji szerint „az önhibának azonban éppen arra nem kell kiterjednie, amilyen címen
az
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bűncselekményre. Ezért az önhibának bűnösségpótló szerepe nem lehet.”244 Az önhibának az
1961 óta élő konstrukcióban valóban nem lehet bűnösséget pótló szerepe. Ha mégis az
önhibából indulunk ki, akkor egyetlen helyes megoldásként a sui generis tényállás
alkalmazása merül fel. Olyan sokszor hivatkozik az irodalom arra, hogy az alkoholfogyasztás
és bűnelkövetés között szoros a kapcsolat, ahogyan az ittas járművezetés és a balesetek
kockázata között is nagy. Ha az ittasság növeli a balesetek és a bűncselekmények kockázatát,
akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy az alkoholtól befolyásolt állapot nem lenne-e elég
ahhoz, hogy absztrakt veszélyeztetési bűncselekményként kerüljön megfogalmazásra? A
kriminálpolitika válasza egyértelműen nem. Nem az a baj, hogy az emberek lerészegednek,
hanem az, hogy bűncselekményt követnek el. De az önhiba csak a leittasodásra áll fenn nem a
bűncselekmény elkövetésére. A két dolgot mégiscsak össze kell kapcsolni, de nem elég az
absztrakt veszélyeztetés, a veszélynek bűncselekmény elkövetésében kell megnyilvánulnia.
Ezt a követelményt fogalmazták meg 1948-ban. Az akkori szabályozást az a kritika érte, hogy
túl enyhe felelősségre vonást jelentett és egyazon alkalommal elkövetett több bűntett törvényi
tényállása megvalósítása esetén nem volt alkalmas többség, halmazat megállapítására. Nem
lehetett volna úgy módosítani a sui generis tényállást, hogy kihúzza a bírálók alól az érveket?
Tokaji szerint a sui generis tényállásnál a büntetendőség alapja a szándékos vagy
gondatlan leittasodás, míg az alapcselekmény a törvényi tényállás keretein kívüli objektív
büntethetőségi feltétel volt. Ez azonban a bűnösségen alapuló felelősség elvével csak
látszólagosan volt összhangban, mivel a büntetőjogi védelemre éppen az alapcselekménnyel
szemben van szükség, az azzal kapcsolatos felelősség viszont objektív. Egy másik nézet
szerint a büntetendőség alapja az alapcselekmény, nyíltan bevallva, hogy a felelősség
objektív. A legtetszetősebb irányzat szerint a büntetendőség alapja a veszélyes leittasodás, s
az alapcselekmény a veszélyesség tünete. E felfogás azt is megkívánta, hogy a bűnösség a
leittasodás veszélyességére is kiterjedjen.245
Ha megalapozott sui generis tényállást akarunk, akkor Tokaji azon álláspontjával kell
egyet érteni, ami szerint a sui generis deliktumnak eredménye az alapcselekmény, amelyre

elég, ha az elkövető gondatlansága terjed ki. A gond csak az Tokaji felfogásával, hogy ő a sui
generis deliktumot is gondatlan bűncselekménynek tekinti. Holott arra inkább a vegyes
bűnösség jellemző. A veszélyes leittasodás (amikor a veszély bűncselekmény elkövetésében
konkretizálódik) többnyire szándékos, vagyis az ital hatását ismerve az elkövető a
befolyásoltság kialakulásába legalábbis belenyugszik.
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Az 1948-as tényállást kellett volna a kriminálpolitika igényeinek megfelelően
alakítani. Például így: aki önhibából beszámítási képességet kizáró ittas állapotba helyezi
magát, amely állapot eredményeképpen bűncselekményt követ el, az vétséget valósít meg.
Súlyosabban minősülhetne, ha súlyosabb eredmény következik be, vagyis bűntett miatt kellene
felelősségre vonni az elkövetőt, ha az elkövetett alapcselekmény is az, ilyen esetben az
elkövetett bűncselekmény büntetési tételeit kellene alkalmazni a büntetés kiszabásakor.
Amennyiben ugyanazon öntudatlan ittasság következtében több bűncselekmény valósul meg,
akkor az alapcselekmények büntetési tételei alapulvételével a halmazati szabályok szerint
kellene a büntetést kiszabni.
Hangsúlyozni szeretném a felelősségre vonás alapja a veszélyes leittasodás, a
megvalósított alapcselekmény az eredmény, a súlyosabban minősülő eseteket és azok
büntetési tételeit az alapcselekmény súlyához igazítottan kellene megfogalmazni. Mindez
persze akkor lenne alkalmazható, ha a leittasodás előtt fennállt a beszámítási képesség.
A beszámítási képesség valamennyi bűnösségfogalomnál szerepet kapott: vagy mint
előfeltétel vagy mint a fogalom alkotórésze. Bármerre is fejlődik a dogmatika, a bűnösség
fogalma, a beszámítási képességet mindig vizsgálni kell. A fentebb vázolt javaslat nem is
elsősorban a bűnfelelősség elvének védelmére szolgál, hanem arra, hogy csak a beszámítási
képesség birtokában elkövetett cselekményeket lehessen büntetni.
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III.2.2.1.2. Kényszergyógyítás, magatartási szabályok
A hatályos 1978. évi IV. törvény az alkoholisták kényszergyógyítását akkor teszi
lehetővé, ha a bűncselekménye alkoholista életmódjával függ össze és hat hónapot
meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik.
Az 1987. évi III. tv az alábbiak szerint kívánta módosítani a Btk.-t, ám az ennek
hatálybalépéséről rendelkező jogszabály még nem született meg:
75.§ Az elkövető kényszergyógyítása rendelhető el, ha bűncselekménye alkoholista, illetőleg kábítószer-élvező
vagy kábító hatású anyagot fogyasztó életmódjával függ össze, és hat hónapot meghaladó, végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélik.

Említést kell tenni a Btk. 82. §-ról246 is, ami a pártfogó felügyeletre vonatkozó
szabályokat tartalmazza. Eszerint pártfogó felügyelet elrendelésének akkor van helye, ha a
feltételes szabadság, illetve a próbaidő eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres
figyelemmel kísérése szükséges. A próbára bocsátott vagy a felfüggesztett szabadságvesztésre
ítélt visszaeső, valamint az, akivel szemben a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet
alatt áll. A 2005. évi XCI törvény 2.§-a - 2005. szeptember első napjától alkalmazandóan 246

1978. évi IV. tv. 82. § (1) Pártfogó felügyelet elrendelésének akkor van helye, ha a feltételes szabadság
(48. §), illetve a próbaidő (72. §, 89. §) eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése
szükséges. A próbára bocsátott vagy a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt visszaeső [72. § (6) bek., 89. § (6)
bek.] valamint az, akivel szemben a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt áll. Kiutasítás
mellékbüntetés mellett pártfogó felügyelet elrendelésének nincs helye.
(2) A bíróság az ítéletben rendelkezhet arról, hogy az elítélt feltételes szabadságra bocsátása esetén pártfogó
felügyelet alatt áll; a bíróság az ítéletében a külön magatartási szabályokat is meghatározhatja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott pártfogó felügyelet tartama azonos a feltételes szabadság, a
próbaidő és a vádemelés elhalasztásának tartamával, de legfeljebb öt év.
(4) A pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles a jogszabályban és határozatban előírt magatartási
szabályokat megtartani, a pártfogó felügyelővel rendszeres kapcsolatot tartani, és részére az ellenőrzéshez
szükséges felvilágosítást megadni.
(5) A bíróság, illetve vádemelés elhalasztása esetén az ügyész határozatában a pártfogó felügyelet céljának
elősegítése érdekében külön magatartási szabályként kötelezettségeket és tilalmakat írhat elő. A bíróság, illetve
az ügyész elrendelheti, hogy a pártfogolt
a) a bűncselekmény elkövetésében részt vett, meghatározott személlyel ne tartson kapcsolatot;
b) a bűncselekmény sértettjétől, illetőleg annak lakásától, munkahelyétől vagy attól a nevelési-oktatási
intézménytől, ahová a sértett jár, tartsa távol magát;
c) meghatározott jellegű nyilvános helyeket ne látogasson;
d) nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt;
e) meghatározott helyen és időközönként, meghatározott szervnél vagy személynél jelentkezzék;
f) vegye fel a kapcsolatot a megyei munkaügyi központtal, vagy az önkormányzatnál közmunkára
jelentkezzen be;
g) meghatározott tanulmányokat folytasson;
h) - hozzájárulása esetén - meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá magát.
i)
(6) A bíróság, illetve az ügyész az (5) bekezdésben felsorolt magatartási szabályokon kívül más magatartási
szabályokat is előírhat, különös tekintettel a bűncselekmény jellegére, az okozott kárra és az elkövető társadalmi
beilleszkedésének esélyeire.
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részletezően sorolja fel a bíró és az ügyész által előírható magatartási szabály kategóriáit,
ezekre korábban is volt utalás, de részletesen nem a Btk.-ban, hanem az 1979. évi 11. tvr-ben
fejtették ki, az abban foglaltak kerültek át utóbb a Btk.-ba. A módosítás célja az volt, hogy
bővítse a pártfogó felügyelet elrendelési lehetőségének körét. A módosítás szerint az adott
ügyben eljáró bíróság már az ítélethozatalkor elrendelheti a pártfogó felügyeletet a későbbi
esetleges feltételes szabadságra bocsátás estére. Ez a bíróság határozza meg az ítéletben, már
ekkor, a magatartási szabályokat is, a terhelt személyiségének ismeretében.
A pártfogó felügyelet a bűncselekményt elkövetők ellenőrzését, irányítását, a
társadalomba beilleszkedésük segítését és támogatását szolgáló olyan járulékos intézkedés,
melyet önállóan nem, hanem csak más jogintézményekhez kapcsolódva lehet, vagy kell
elrendelni, legfeljebb 5 évre. Az (5) bekezdésben részletezett magatartási szabályok
példálózóak, és az egyéniesítés lehetőségét biztosítják. Csak olyan tilalom alkalmazható
magatartási szabályként, ami nem jelent a törvényi célokkal összeegyeztethetetlen
beavatkozást a pártfogolt magánéletébe.247
Témánkhoz kapcsolhatóak az alábbi magatartási szabályok:
-meghatározott jellegű nyilvános helyeket ne látogasson (ezzel elő lehet írni akár a
kocsmatilalmat is)
-nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt,
-hozzájárulása esetén – meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak
vesse alá magát.
Az első kettővel az a baj, hogy nagyon nehéz ellenőrizni a betartásukat.

A kábítószer-függőknél a „gyógyulásra-ítélés” az elterelés útján valósul meg. Most
essen néhány szó ennek gyakorlati kivitelezéséről. 1993-ban vezetik be ezt a lehetőséget,
1998-ban szűkítik a kábítószerfüggő elkövetőkre, ekkor a rendőrség függeszti fel a
nyomozást, 2003-ban ismét kiterjesztik kábítószer-fogyasztókra is, az ügyészség a vádemelést
elhalasztja, és pártfogó felügyelőt rendel ki, ha ez elmarad, de a vádhalasztásnak helye lett
volna, akkor a bíróság függesztheti fel egy évre az eljárást.
Az ügyészségen belül a vádhalasztással kapcsolatban kialakított gyakorlat szerint,
amennyiben az elkövető a vádemelés elhalasztásának tartama alatt újabb kábítószerrel
visszaélést követ el, akkor e két cselekmény miatt együtt kell vádat emelni, feltéve, hogy még
nem született nyomozást megszüntető határozat. Ha a vádemelés elhalasztásának 1 éve alatt
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derül ki, hogy a vádhalasztás előtt elkövetett másik kábítószerrel visszaélést, mindkét
cselekmény kapcsán meg kell állapítani a bűncselekményekkel érintett kábítószerek tiszta
hatóanyag-tartalmát, amit összegezni kell, és ha a csekély mennyiség határán belül vagyunk
az ügyeket egyesíteni kell, ilyenkor vádat kell halasztani, ha túllép a csekély mennyiségen,
akkor vádat kell emelni. Minderre természetesen akkor kerülhet sor, ha a gyanúsított vállalta a
kezelést.
A vádhalasztást alkoholisták esetében is lehetne alkalmazni, különösen, hogy a 82.§
(5) bekezdésének példálózó felsorolásában olyan magatartási szabályok is vannak, amik az
elkövető alkoholizmusára is irányulhatnak. Ezeken kívül – a 82.§ (6) bekezdésének
felhatalmazása alapján - az ügyész elvileg minden általa célszerűnek tartott magatartási
szabályt előírhat, így előírhatná a gyógykezelésen részvételt – akár a vádemelés
elhalasztásának teljes tartama alatt - az abba beleegyező alkoholista elkövetőnek is. Ha
ugyanis azt feltételezzük, hogy egy heroin-függő 6 hónapos kezeléssel „leszoktatható”, akkor
ugyanezt feltételezhetjük egy alkoholistáról is. A kábítószerek esetében a jogalkalmazónak
nincs módja mérlegelni azt, hogy mennyire van „értelme” vádat halasztani, hiszen a törvényi
feltételek fennállása esetén kötelező a vádemelés elhalasztása, és az eljárás megszüntetésének
nem feltétele az, hogy sikeresen fejeződjön be a kezelés, vagyis, hogy ténylegesen felhagyjon
az elkövető a kábítószer fogyasztásával. Amennyiben a bűncselekmény elkövetése az
alkoholista életmóddal függ össze, és egyébként a vádhalasztás általános feltételei fennállnak,
hasznos volna megkísérelni magatartási szabályként előírni a kezelésen történő részvételt.
A jogalkalmazónak szem előtt kell tartania mindenkor, hogy a munkája
emberközpontú tevékenység. Vagyis az akták mögött keresni kell az embert, pontosabban azt
a megoldást, ami esélyt adhat a változtatásra, vagyis ami hosszú távon leginkább célravezető
lehet.
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III.2.2.2. Különös részi tényállások
III.2.2.2.1. Nyilvános részegség szabályai
A jelenleg hatályos 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendeletben a szeszes ital-árusítás, kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése alatt találhatunk utalást a közterületen
történő alkoholfogyasztás szankcionálására, eszerint szabálysértést valósít meg az, aki a
közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben, illetőleg
önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat

megszegi. Mivel törvény és

kormányrendelet jelenleg nem tiltja a szeszes ital fogyasztását közterületen, ezért csak abban
az esetben valósulhat meg szabálysértés, ha önkormányzati rendelet tiltja az alkohol
fogyasztását utcán, köztéren, parkban. Egészségügyi intézményben vagy nevelési-oktatási
intézetben azonban, mivel ezek a szabálysértési törvény 31.§ (3) bekezdésének értelmező
rendelkezése szerint nem minősülnek közterületnek, a szeszes ital árusítása ugyan
szabálysértés, de a fogyasztása nem. 248
A fentiek alapján megállapítható, hogy nálunk az alkoholfogyasztás szankcionálása
helyi szintű szabályoktól függ, viszont a közterületen tartózkodó ittas személyekkel szemben
intézkedési lehetőséget biztosít a rendőrségi törvény. Eszerint a közterületen vagy nyilvános
helyen tartózkodó ittas személyekkel kapcsolatosan a rendőr biztonsági intézkedést
alkalmazhat, ha az élet vagy a testi épség védelme megkívánja, akkor a magatehetetlen,
önkívületben lévő, illetve erősen ittas vagy bódult személynek a lakására vagy kijózanító
állomásra, egészségügyi intézetbe kíséréséről, illetőleg szállíttatásáról gondoskodik. 249

248

KÁROLYINÉ dr. Müller Erzsébet – KOVALIK Pál – MÉSZÁROS József – PAPP László: Új szabálysértési
jogszabályok magyarázatokkal, HVGORAC, Budapest, 2002. 40-44.o.
249
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 37.§

170

III.2.2.2.2. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban
A Btk. 188. szakaszának250 1998. évi módosítása a KRESZ szövegének az
alapulvételével történt, eszerint (4.§ (1) c) pont) járművet az vezethet, aki a vezetési
képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol.251
A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának
szabályairól szóló 14/2000 (XI.14.) KÖViM rendelet kimondja: „Senki nem vezethet
légijárművet, vagy nem tevékenykedhet valamely légijármű hajózószemélyzetének tagjaként,
aki szeszes ital, kábítószer vagy olyan gyógyszer hatása alatt áll, amely cselekvőképességét
befolyásolja.”
A 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet a vízi közlekedés rendjéről, meghatározza, hogy
mit kell bódult állapot alatt érteni: alkohol, kábítószer, illetve gyógyszer vagy más hasonló
250

Járművezetés ittas vagy bódult állapotban:
188. § (1) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer
befolyása alatt vasúti vagy légi járművet, valamint gépi meghajtású vízi járművet vagy úszó munkagépet, avagy
közúton gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,
b) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást,
vagy tömegszerencsétlenséget,
c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy
halálos tömegszerencsétlenséget
okoz.
(3) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt
nem gépi meghajtású vízi jármű vagy úszó munkagép avagy közúton nem gépi meghajtású jármű vezetésével a
(2) bekezdésben meghatározott következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint büntetendő.
Járművezetés tiltott átengedése:
189. § (1) Aki vasúti vagy légi jármű, valamint gépi meghajtású vízi jármű vagy úszó munkagép avagy
közúton gépi meghajtású jármű vezetését szeszes italtól befolyásolt állapotban levő vagy a vezetésre egyéb
okból alkalmatlan személynek engedi át, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos
egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,
b) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza,
vagy halálos tömegszerencsétlenséget
okoz.
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A KRESZ-hez fűzött magyarázat szerint: „A vezetési képességre hátrányosan ható szer fogalmán elsősorban
a kábítószereket kell érteni. Ezek mellett azonban gyógyszerek is hathatnak hátrányosan. Így a jogszabályi
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anyag fogyasztásának következtében fellépő és laboratóriumi vizsgálatokkal vagy a klinikai
tünetek alapján külön jogszabályban meghatározottak szerint megállapítandó állapot.
A 188. § alapján tehát büntetendő az, aki kábítószerek, kábító hatású, pszichotróp
anyagok, valamint különböző gyógyszerek hatása alatt vezet. A módosítás hatálybalépését
követően – a joggyakorlati viták eredményeként – az a többségi felfogás alakult ki, hogy a
vezetési képességre hátrányosan ható szerek esetében is szükséges büntetőjogi többletelem,
azaz az e szerek hatására kialakult befolyásolt állapot fennállása.
Hazai gyakorlatban az első lépés a kilélegzett levegő alkoholtartalmának vizsgálata.
Ez azért is lényeges, mert az alkohol és a kábítószerek, illetve gyógyszerek együttes hatása
olyan mértékben képes a klinikai tüneteket befolyásolni, hogy azok eredményéből érdemi
következtetés nem vonható le. Az orvosi vizsgálat és a mintavétel előtt, már a helyszínen mód
van kábítószer-fogyasztás gyanúja esetén tájékozódó immunológiai vizsgálatok végzésére. A
gyorstesztekről az eredmény perceken belül leolvasható, az értékelésnél azonban a módszer
korlátaira figyelemmel kell lenni, ezért a pozitív immunológiai reakció – bár a kábítószerfogyasztás

alapos

gyanújának

megállapítására

alkalmas

ugyan

-

önmagában

a

befolyásoltságot nem bizonyítja. Orvosi, illetve immunológiai tesztvizsgálat után kerülhet sor
a megerősítő nagyműszeres vizsgálatokra. Bírósági célú felhasználásra csupán azon
megerősítő vizsgálatok alkalmasak, melyek segítségével a vizsgált vegyület egyértelműen
azonosítható, és a minőségi analízis mellett annak mennyisége is meghatározható. A
következő lépés a befolyásoltság orvos szakértői véleményezése. A biológiai hatás ideje, és
módja az egyes kábítószereknél és pszichoaktív anyagoknál különböző, de emellett az
alkalmazott dózistól, és a hozzászokás mértékétől is függ. Az orvos szakértői kutatások
eredményei azonban több esetben kétségessé teszik a jogalkalmazók körében, hogy a
befolyásoltság egyáltalán megállapítható-e. Hiszen a szakértőnek azt kell meghatározni, hogy
a vezetéskor volt-e a szervezetben kábítószer, ami a vezetési képességet hátrányosan
befolyásolta, amit nehezít egyrészt, hogy a cselekmény elkövetése és a vérvétel között idő
telik el, másrészt, hogy a kábítószerek felszívódási sebessége szerenként, illetve azonos szer
esetében is az alkalmazás módjától függően, különböző lehet. Az értékelés során nehézséget
okoz, hogy a felezési idő pontosan meg nem határozható, nagy egyéni különbségeket mutat.
A toxikológiai analízis adatai alapján általában pontosan megállapítható, hogy milyen szert
fogyasztottak. A kimutatás általában egyidejűleg vett vér és vizeletvizsgálat alapján történik.
A vér illetve vizelet koncentráció görbe felrajzolása és ennek alapján a bevétel pontos
idejének a véleményezése egyetlen mérés alapján azonban nem lehetséges. A metabolizmus, a
biológiailag aktív anyagok és inaktív bomlástermékek koncentráció viszonyainak ismeretében
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adható meg legfeljebb az az intervallum, melyen belül az alkalmazás lehetséges. Minden
esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy egyszeri fogyasztás esetén is mind a kábítószerek
mind a pszichoaktív anyagok a vizeletből 2-3 napon keresztül kimutathatók, de kannabisz
krónikus fogyasztása esetén a vizeletvizsgálati eredmény több héttel az alkalmazás
felfüggesztése után is pozitív lehet. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a vérből kimutatott
szer-koncentráció, és a biológiai hatás az esetek többségében nem áll párhuzamban
egymással. A klinikai tünetek ugyanakkor nem szükségszerűen jelzik a hatás fennállását, igen
nagy egyéni különbségeket mutatnak. Mindezek miatt olyan jellegű összefüggés, mint ami a
véralkohol koncentráció és az alkoholos befolyásoltság mértéke között van, nem állapítható
meg. 252
Most közelítsünk a klinikai tünetek felől. Bár az orvosi megfigyelések azt igazolják,
hogy az alkohol élettani hatásai egyénenként, sőt akár alkalmanként is eltérést mutathatnak,
ugyanakkor etilalkohol esetében jól feltárható és leírható az összefüggés az etilalkohol
szervezetben meglévő szintje és az általa kiváltott hatás között, amelyet a klinikai tünet
együttes jellemez. Erre tekintettel bizonyításkor keressük a cselekmény idején megállapítható
alkoholos befolyásoltságot és az alkohol szervezetben meglévő mennyiségét. Az adott
szervezetben az alkohol mértéke az egyszeri bevitelt követően az idő függvényében egy görbe
mentén mozog előbb a felszívódás majd a kiürülés fázisában, ennek segítségével lehet
megállapítani az elkövetéskori véralkohol-koncentrációt. A kétszeri vérvétellel pedig, azt
lehet megállapítani, hogy felszívódik vagy már kiürül az alkohol. A jogilag tilalmazott
pszichotróp anyagokról a fentiek szerint általános érvényű megállapítások nem tehetők.
Problémát jelent ezen anyagok nagy száma és eltérő hatásai. Az egyes hatóanyagok
hatásmechanizmusát a vivőanyagok, illetve a bevitel módja is befolyásolhatja. A szájon át
történő bevitel például lehetővé teszi a szervezet számára bontási és semlegesítési folyamat
egyidejű megindulását. Intravénásan vagy belélegezve a bevitel intenzív, az időegységre jutó
toxikus anyag mennyiségének változása a szervezetben rendkívül gyors. Ugyancsak nem
mindegy a szer hatása szempontjából, hogy egyszeri vagy sorozatos bevitel történt, hiszen a
szervezet méregtelenítő rendszere az ismétlődően megjelenő méreganyag hatására
megváltozik. Az egyéni kábítószeres karrierekre jellemző, hogy az idő előrehaladtával a
kábítószerfajtát változtatják, vagy többféle kábítószert is használnak együtt, amik a várt
hatáshoz képest lényegesen módosíthatják a tényleges eredményt. Az adott anyagmennyiség
által kiváltott hatást számtalan egyéni tényező is befolyásolja. A pszichotróp anyagok
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esetében tehát a szervezetben lévő anyagmennyiség ismerete egy adott időpontban fennálló
hatás véleményezésére nem, illetve csak bizonyos korlátok között alkalmas. Mindezek miatt a
bizonyítás logikája nem lehet azonos az alkoholéval. A mérés alapú bizonyítás nem vezet az
eljárásokban használható eredményre. Ezért született olyan javaslat miszerint a bizonyítás a
konkrét hatás vizsgálatának irányába kell, hogy eltolódjon. Az aktuális bódulatnak ugyanúgy
megvannak a külső szemlélő számára is észlelhető jelei, illetve orvos által diagnosztizálható
vagy mérhető tünetei, mint az alkohol esetében. A ténylegesen jelentkező tünetek azonban itt
rendkívül széles skálán mozognak. Az észlelt, illetve az orvosi vizsgálattal meghatározott
klinikai tünetek esetében azonban fokozottabban fennáll annak a veszélye, hogy azok
hátterében nem pszichoaktív anyag bevitele, hanem valamilyen betegség vagy rendkívüli
egészségi állapot áll, ezért a klinikai tünetek szakértői értékeléséhez elengedhetetlen olyan
információk beszerzése vagy vizsgálatok elvégzése, amelyek kizárják a hasonló tüneteket
produkáló egészségügyi okok hatását. Ugyanakkor a jogalkalmazónak is célszerű emiatt egy
szűk körű bizonyítást hivatalból felvenni a vezető cselekménykori egészségi állapotára nézve.
A rendszeres használat eredményezheti, hogy azonos mennyiségű szerfogyasztás – és ezzel
összefüggésben azonosnak feltételezett vérkoncentráció esetén – lényegesen eltérő vagy más
intenzitású klinikai tünetek jelentkeznek annál, akinél a szervezeti tolerancia nem alakult ki,
mint annál, aki együtt él a szerbevitellel, és a szervezete megtanulta kompenzálni annak egyes
hatásait. A drogoknál ugyanakkor nem tekinthető rendkívüli jelenségnek a nagyfokú
intolernacia, vagyis az, hogy már kismennyiségű drogbevitel is szélsőséges és nagy
intenzitású élettani hatást eredményez. Az alkohol esetében a befolyásoltsági vélelem alapja a
konkrét élettani hatás vélelmezhetősége volt. Ugyanez az általános vélelmezhetőség szolgált
annak alapjául, hogy a váratlanul jelentkező alkoholintolerancia esetében az ittasan vezető
tévedés címén mentesüljön a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Ugyancsak ezt az
előreláthatósági elvet használta fel a jogalkalmazás a pathológiás vagy az abortív pathológiás
részegség értékelésénél, amikor a tényleges állapot kialakulását, mint nem önhibából eredőt,
nem tette az elkövetőnek felróhatóvá, mint a kóros elmeállapothoz hasonlatos büntethetőséget
kizáró vagy korlátlan enyhítést megalapozó körülményt. Más a helyzet az egyéb drogok
használatánál. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az intolerancia nem eseti, egyedi jelenség.
Erre tekintettel annak kialakulására a fogyasztónak számítania kell. Jogilag relevánsan
pathológiás aktuális bódulatra tehát nem lehet hivatkozni.
Fontos felvetésnek tartjuk, hogy mivel a büntetőjog a - a Btk. 188.§ esetében - a
közlekedés biztonságának szempontjából megfogalmazott befolyásoltságot kíván meg,
szükséges lenne meghatározni azokat a képességeket, amelyek közlekedési helyzetben a
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feladat megfelelő teljesítésénél szerephez jutnak. Meg kellene határozni azokat a
személyiségjegyeket és viselkedésformákat, amelyek önmagukban is kockázatot hordozó
helyzetben hozott döntéseket befolyásolhatják. A jogszempontú bizonyítás logikája tehát az
lenne, hogy a jogi norma tartalmából kiindulva meghatározzák azokat a közlekedés
biztonsága szempontjából releváns tényezőket, amelyek az egyén aktuális teljesítményét
befolyásolják. Az egészségügyi kategóriák azok a tünet együttesek lennének, amelyek
egyfelől

a

szerhasználat

hatását,

másrészről

a

keresett

képességcsökkenés,

személyiségdeformáltság meglétét demonstrálják. Az orvosok, orvos szakértők által
alkalmazott fogalomrendszert így lehetne a jog céljainak megfelelően kialakítani. Ekként
jutnának el a szakértők által megkívánt új klinikai tünet együttes meghatározásához, ami
közlekedésbiztonsági szempontból is értelmezhető lenne. Amennyiben a közlekedési
szabályszegés mellé rendelt közlekedéspszichológiai kategória befolyásolt voltát igazoló
klinikai tünet együttes pozitív képet mutat, a szerhatás és a baleset bekövetkezése közötti
okozati összefüggés is megállapítható lenne. A klinikai tüneteket az eddigi rendnek
megfelelően vizsgálattal állapítanánk meg. Mivel továbbra is gyakorlati realitás marad a
mintavétel és a szakvizsgálat időbeli elválása a cselekmény elkövetésétől, vagyis a vezetéstől,
szükséges egy helyszíni, a rendőr által is elvégezhető tesztelési mód kialakítása. Továbbra is
alapvető jelentősége lenne a szer testnedvekből történő kimutatásának. Az anyag-pozitívitás a
szerhatás lehetőségének a fennállását igazolná. Nem jutna viszont közvetlen bizonyítási
szerephez a meghatározott anyag szervezetben lévő mennyisége. 253
Egy másik vélemény a vezetési képesség, és az általános élettani képességek
elhatárolását és a vezetési képesség csökkent voltát igazoló klinikai tünetek vizsgálatát
szorgalmazza az általános befolyásoltságot rögzítő klinikai tünetek vizsgálatával szemben.
Ezért a vérvételi jegyzőkönyvekben jelenleg szereplő bizonytalan előzményi adatok helyett
vagy mellett a büntetőjogi szempontból sokkal relevánsabbakat kellene rögzíteni, amelyek a
közlekedés rendjére ténylegesen fennálló veszélyt bizonyítják (túlzott agresszió, járási
bizonytalanság, más jogellenes cselekmények elkövetése). A klinikai tünetek vizsgálata annak
kiderítését célozza, hogy az adott vérkoncentráció mellett – az egyedi tűrőképesség
figyelembevételével –milyen befolyásoltság jelentkezik.
Takács Lajos szerint a bűnüldöző szervek munkáját hatékonyabbá lehetne tenni, ha az
OIOI szakértői tisztáznák, hogy az általános élettani képességek – mint általános képességek
– milyen viszonyban állnak a vezetői képességgel – mint különös képességgel – és
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kidolgoznák ennek bemutathatóságát, rögzíthetőségét. Miután a helyi rendőri szerveknél a
számítógépek alkalmazása általánossá vált, a vezetői képesség adott állapotát szimulátoros
program segítségével bizonyíthatóan fel lehetne mérni és összevetni a józan állapotban mért
értékekkel. 254
Érdekességképpen megemlítendő, hogy az elvonási tünetekkel járó állapotokban
történt vezetés önmagában nem bűncselekmény. Maga az idült alkoholizmus állapota,
valamint a kábítószer-függőség, mint állapot az előbbiek szerint csak a biztonságos vezetésre
képes állapotot érinti, aktív hatóanyag hiányában alkoholtól illetve vezetési képességre
hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotnak nem tekinthető. Ez a felfogás összhangban áll
a Btk. 24. 25. szakaszainak rendelkezéseivel, amely ezeket az állapotokat – aktív hatóanyag
hiányában – annak markáns kialakulása esetén olyan betegségként kezeli, melyek kimeríthetik
a kóros elmeállapot feltételeit. Ezek a betegségek és állapotok a vezetésre való
alkalmatlanságot az általános rendelkezés keretein belül alapozzák meg.
A Btk. 1998-as módosítása előtt Kertész Imre a következő álláspontot képviselte:
Elégségesek lennének rendészeti eszközök, amik a közúti közlekedés rendőrhatósági
igazgatásáról szóló jogszabály módosításával elérhetők lennének:
a) a vezetői engedély, kiadásának feltételeit megszigorítani: azaz kábítószerfüggő személy ne
kaphasson vezetői engedélyt, tiltsák el a vezetéstől azt, akit kábítószerrel visszaélés
bűncselekménye miatt elítélt a bíróság.
b) A vezetői engedély visszavonásának szigorítása: akinél a rendőrség az Rtv. 30.§ (3)
bekezdése szerint jármű átvizsgálása során kábítószert, talál, annak vezetői engedélyét
maximum egy évre vonják be. Az eljárást az államigazgatási eljárás általános szabályai
szerint a rendőrség folytassa le. Ugyanígy, akit kábítószer hatása alatti vezetésen tetten értek,
annak vezetői engedélyét a rendőrség vonja vissza. 255

Álláspontom szerint a jelenlegi szabályozás számos kiküszöbölhetetlennek tűnő
bizonyítási nehézséget vet fel. A probléma az, hogy minden szervezetre más hatást gyakorol
az alkohol, és a kábítószer is, illetve ezek elfogyasztott mennyiségei alapján és számos egyéb
körülmény miatt is lehetnek eltérések (pl.: testsúly, elfogyasztott étel stb). Az alkoholnál mint már említettük- megoldást jelentett a 0,8 ezrelékes határ meghúzása, ami a klinikai
tünetekre tekintet nélkül a bűncselekmény elkövetését jelzi függetlenül attól, hogy az adott
személynél az ilyen szintű alkoholkoncentráció ténylegesen befolyásolta-e a vezetési
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képességet. A kábítószereknél nehezebb a helyzet, mert ott nincsen ilyen objektív határ, vagyis
ha a levett vérmintából kimutatják is a kábítószer jelenlétét, orvos szakértő arra nem tud
nyilatkozni, hogy ennek a szernek a jelenléte eredményezte-e a vezetési képesség
befolyásoltságát. Amíg viszont a szakértők nem mernek (mérhető szempontok hiányában)
egyértelműen nyilatkozni arra nézve, hogy fennállt-e a vezetési képesség befolyásoltsága,
addig egyszerűen nem lehet vádat emelni ilyen bűncselekmények esetén, ez szinte
alkalmazhatatlanná teszi a törvényi tényállást.
Felvetődik egy újabb kérdés, ez pedig az, hogy a drog hatása alatt járművet vezető
esetén nem értékeljük-e kétszer és nem büntetjük- e kétszer a kábítószer-fogyasztást akkor,
amikor a Btk. 188.§- a, illetve kábítószerrel visszaélés vétsége miatt is vádat emelünk. Ez a
probléma az ittas járművezetésnél nem merül fel, hiszen az alkoholfogyasztás önmagában
nem büntetendő cselekmény, ott nem kell megküzdeni a kettős értékelés veszélyével. Ezt
viszont a 188. § jelenlegi törvényi megfogalmazásával lehet elkerülni, vagyis ha nem pusztán
a kábítószernek a szervezetben való jelenléte alapján tesszük megállapíthatóvá a bódult
állapotban történő járművezetést, hanem megköveteljük hozzá azt, hogy az elkövető a vezetési
képességének csökkenése mellett vállalkozzon a jármű vezetésére, így lesz meg ugyanis a
kétféle elkövetési magatartás, amit külön kell értékelni. Vagyis van értelme azon fáradozni,
hogy a fennálló szabályozás működtetéséhez szükséges bizonyítási nehézségeket leküzdjük.
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III.2.2.2.3. Kábítószerrel visszaélés
III.2.2.2.3.1. A kábítószer-fogyasztással összefüggő egyes alkotmányjogi és
egyéb kérdések
A tudatmódosító szerek közül a kábítószerek fogyasztását üldözi a Büntető
Törvénykönyv, ezért ezek - különösen a marihuána - körül bontakoznak ki heves viták,
amelyek Magyarországon az Alkotmánybíróság (AB) 54/2004 (XII.13.) számú döntésében
csúcsosodtak ki. A nem csekély visszhangot kiváltott határozattal szemben kritikaként
fogalmazták meg többek között azt, hogy sem a liberális, sem a konzervatív gondolkodókat
nem elégíti ki, mivel a bírói mérlegelés átláthatatlan folyamata megválaszolatlanul hagyta
valamennyi érdemi kérdésüket.256 Másrészt a határozatban egyébként deklarált világnézeti
semlegesség is számon kérhető a testületen. Lévay szerint az „AB többségi határozata az
absztinens kultúrát és annak intézményeit feltétlenül és maradéktalanul elfogadó
megközelítésmódon alapul. (…) Kritikával nem a követett megközelítésmód, drogpolitikai
irányzat miatt illethető a többségi határozat, hanem azért mert a döntés azt a benyomást kelti,
mintha a kábítószer-kérdéssel kapcsolatban más koherens felfogások, drogpolitikai irányzatok
nem léteznének. (…) Ez pedig azért aggályos, mert csak a választott megközelítés alapján
logikusak a többségi határozatnak a kábítószer-fogyasztás megengedhetőségével, illetve a
büntetőjogi tiltás megindokolásával kapcsolatos okfejtései, következtetései.”257
Tény, hogy az emberiséget évezredek óta kísérik a különböző drogok, és az is tény,
hogy az egyén szabadságának, önrendelkezési jogának és autonómiájának korlátját képezi az,
amikor az állam egy önsorsrontó cselekményt büntetőjogi eszközzel üldöz. Az egyén
autonómiája áll szemben a paternalizmussal, e két nézőpontból érkező érvek csapnak össze az
Alkotmánybíróság fentebb említett számú határozatában is. Ott az AB a paternalizmust hozta
ki győztesnek.
Kábítószerrel kapcsolatos szakirodalomban gyakran idézett utilitarista, John Stuart
Mill, aki a Kína és a brit gyarmati India közötti ópiumháborúban az ópium szabad
kereskedésének a pártján állt. Szerinte a kínai ópiumszívóknak szabadságukban kell, hogy
álljon, hogy az ópiumhoz hozzá jussanak, az alkohol és kábítószer fogyasztása csak az
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egyénre tartozik. 258 Mill „A szabadságról” című esszéjében kifejtette, hogy az egyén
cselekvési szabadsága csak a másnak okozott kár megelőzése érdekében korlátozható. A fenti
gondolatot kritika alá vette Rudolf von Jehring, aki úgy vélte, hogy a jognak nem a személyi
szabadság biztosítása az egyedüli célja, hiszen egyensúlyt kell teremtenie az individuális elv
és a szociális elv között, a jog nem más mint az egyén és a társadalom között megvalósuló
együttműködés.259
Hogyan viszonyul a drogok korlátozása az egyén érdekeihez és hogyan a társadalom
érdekeihez. Az egyénnek az az érdeke, hogy jól éljen, Dworkin szerint ehhez hozzá tartozik

olyasmi is, mint a tévénézés és a sörivás. 260 Egyesek gondolhatják úgy, hogy ők az illegális
drogoktól érzik jól magukat. Társadalmi szinten viszont a „Max Weber által jellemzett
európai, részben szexuális elfojtásokra épülő, munkaközpontú kultúrában a munkaképességet
csökkentő szerek a kultúra alapjait támadják, s így fejtenek ki romboló hatást”.261
A már idézett Lajtai szerint „elkülöníthetjük a szereket aszerint, hogy pusztító hatásuk
inkább biológiai, és akkor nem – vagy alig – jöhet létre velük kapcsolatos társadalmi
szabályozó mechanizmus, és ezek a szerek egyik kultúrában sem válnak tartósan és
elterjedten létező, domináló drogokká (ilyenek a szintetikus „túl jó” ópiát- vagy
kokainszármazékok), vagy pedig olyanok, amelyek az egyénekre mérsékelten káros biológiai
hatást fejtenek ki, és inkább az adott kultúrára nézvést pusztítóak (bizonyos esetben például az
alkohol, a kannabisz, vagy a kokain). (…) Amennyiben egy kultúrában egy bizonyos drog
tartósan fennmaradt, az nem lehet nehéz drog, hiszen akkor biztosan az adott kultúra
kipusztításához vezetne vagy vezetett volna. Amikor tehát a drogok ellen védekezünk,
egyrészt biológiai létünk fennmaradása érdekében tesszük, hogy fellépünk a gyors halálhoz
vezető drogok ellen. Másrészt védekezünk a saját kultúránkra veszélyes, pusztító drogokkal
szemben (…). Amennyiben a védekezésnek e kettős természete nem válik kifejezetté, akkor
ez képmutatáshoz vezethet.”262

A Magyar Köztársaság Alkotmánya rögzíti, hogy „A Magyar Köztársaságban
mindenkinek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit
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nem lehet önkényesen megfosztani”.263 Az Alkotmánybíróság döntéseiben az alábbiak szerint
bontotta ki az emberi méltóság tartalmát. Az emberi méltósághoz való jogot az ún. „általános
személyiségi jog” egyik megfogalmazásának tekinti, amelyet mind az Alkotmánybíróság,
mind a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmére, ha az
adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható.(8/1990.(IV. 23.)
ABH.). Az általános személyiségi jog körébe tartozik az önazonossághoz és önrendelkezéshez
való jog is (57/1991.(XI. 8.) ABH.). A testi épség és egészség joga nem értékesebb vagy
védelemre érdemesebb jog az individuális szabadságjogoknál vagy például az önrendelkezési
jognál. (34/1992. (VI. 1.) ABH). Önmagának mindenki árthat, s vállalhat kockázatot, ha képes
a szabad, tájékozott és felelős döntésre. A nagykorúaknak a jog be nem avatkozása széles
lehetőséget ad erre, s az általános személyiségi jogból folyó jog az önmeghatározásra és
cselekvési szabadságra az Alkotmány 54. §(1) bekezdése garantálja ezt a lehetőséget. Az
állam korlátozó gyámkodása csak a határesetekben alkotmányossági viták tárgya (a kábítószer
élvezetének büntetésétől az eutanáziáig) (21/1996 (V. 17.) ABH). 264
Az Alkotmánybíróság 54/2004 (XII. 13.) számú határozatában kifejtette, abban látta a
feladatát, hogy összemérje az Alkotmány rendelkezéseiből fakadó egyéni jogokat és az állam
ehhez kapcsolódó kötelezettségeit a drogfogyasztás igazolt következményeivel (autonómia
kontra paternalizmus). „Ez lehet az objektív mérlegelési szempont az önrendelkezési jog,
valamint az ifjúságra és közegészségre vonatkozó intézményvédelmi, alkotmányos
kötelezettség összevetéséhez.” Gyakorlatilag nem tett mást a testület, mint „az állam
intézményvédelmi kötelességét az egyén önrendelkezési joga elé helyezte”265. Ami azért is
furcsa mert a „hivatkozott állami kötelezettség gondossági kötelem. Nem az egészséget mint
tényleges állapotot kell biztosítania, hanem olyan gazdasági és jogi környezetet kell
teremtenie az államnak, amely a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a polgárok egészséges
életmódjához és életviteléhez.”266
Az AB határozat azon pontjait veszem sorra, amelyekkel nem tudok maradéktalanul
egyetérteni.
Az Alkotmánybíróság egyik legizgalmasabb érve az, amikor megfordítja az emberi
méltóság hatásának „irányát”. Nem úgy közelít hozzá, mint az egyén jogához az állammal
szemben, hanem mint az állam kötelezettségéhez az egyénnel szemben. Pedig az emberi
méltóság - azon belül az önrendelkezési jog - elődlegesen az egyén privátszférájának a
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kijelölésére és ennek az állami beavatkozással, illetve más személyekkel szembeni védelmére
jött létre. „A mindenkit megillető személyi méltóság védelme érdekében az államnak az is a
kötelessége, hogy elhárítsa a polgárait fenyegető veszélyeket, és legalább tüneti vagy palliatív
kezelés szintjén gondoskodjon a társadalom azon tagjairól is, akik – akár saját döntésük
következményeként – erre nem vagy korlátozottan képesek. (…) A fogyasztó oldalán
bekövetkezett „károk” elhárítása tehát a társadalom védelme érdekében az állam feladata,
mint ahogyan egészségügyi és szociális körben az állam kötelessége gondoskodni a
fogyasztással érintett egyénről is akkor, amikor ő már erre önmaga nem képes.”

Azaz az állam köteles megvédeni polgárait a fogyasztók által előidézett veszélyektől,
másrészt a magatehetetlenné vált fogyasztókról is gondoskodnia kell. Innentől kezdve két
dolgot kell vizsgálni: 1. joga van-e az egyénnek magát olyan állapotba hozni, amivel mást is
veszélyeztethet, 2. joga van-e az egyénnek a közegészséget absztrakt módon veszélyeztetni,
vagy saját magának kárt okozni.
1. A kábítószer-fogyasztót az állapotában rejlő absztrakt veszélyre hivatkozva akkor lehetne
büntetni, a) egyrészt, ha vagy az bizonyítható, hogy

a kábítószer hatása alatt megnő a

bűncselekmény elkövetésének kockázata, b) vagy az, hogy a függőség vagy drogos életmód
hajlamosít a bűnözésre. Az előbbit azért nehéz igazolni, mert a különböző kábítószerek
különböző hatást fejtenek ki267, illetve minden szervezet másképp reagál, ráadásul a drog
hatóanyagtartalma sem állandó, vagyis nem lehet egy objektív mércét bevetni (mint az ittas
vezetésnél a 0,8 ezrelékes véralkohol-koncentrációt), annak előrejelzésére, hogy nagyobb az
esély a bűncselekmény elkövetésére. A második esetben a gondot az okozza, hogy nem
zárható ki, „hogy mind a bűnözés, mind a kábítószer-fogyasztás egy harmadik közös okra
vezethető vissza, vagy hogy az oksági mechanizmus fordított, s nem a kábítószer-fogyasztás a
bűnözés oka, hanem megfordítva, a bűnöző életmód a kábítószer-fogyasztásé”.268
2. A kábítószerrel visszaélés jogi tárgya a közegészség védelme. „A jogalkotó azt a rizikót,
ami azzal jár, hogy olyan személyek jutnak kábítószerhez, akik nem ismerik annak hatását
vagy képtelenek arra, hogy megfontoltan fogyasszák, és ezáltal kábítószer-függőség alakulhat
ki náluk, a büntetőjogi üldözéssel kívánja enyhíteni. (…) A jogalkotó már a birtoklás (tartás)
tényét is egyfajta veszélyhelyzetként értékeli, hiszen ez egyrészt a kábítószer átadásának az
267
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absztrakt veszélyét hordozza magában …”269 Az AB érvei ennek a jogalkotói szándéknak
megfelelnek vagyis elsősorban a közösség védelme érdekében kell az államnak jogi
eszközöket bevetni. A „veszélyek súlya és a károk szintje pedig, a büntetőjogi eszközök
alkalmazását is indokolttá teszi”- jelentette ki az AB. Ezzel „ezen a területen a testület a
bűncselekménnyé nyilvánítás alkotmányosan igazolható indokának tartja az „önmagunknak
okozott kár”, illetve a „jogi paternalizmus” elvét.”270
Érdekes nézőpontot hoz Wiener A. Imre: „Aki a kábítószert egy vagy több alkalommal
megkóstolja, elfogyasztja, az a közegészségre veszélyes dolgot megsemmisítve a jogtárgyat
veszélyeztető helyzetet szüntet meg, s nem pedig jogsértő magatartást tanúsít. Aki viszont a
kábítószer felett legális, akár illegális rendelkezési lehetőséget szerez, fenntartja azt a
veszélyhelyzetet, hogy az ártalmas dolog más, tehát a köz egészségét károsítsa.”271
Ebből a szemszögből a fogyasztás semmiképpen sem lehet veszélyes a társadalomra,
hiszen az igazi veszély kábítószer-bűncselekmények kapcsán elsősorban abban áll, hogy a
közösség egyre több tagja jut hozzá az anyaghoz. Aki elfogyasztja a drogot, az megszünteti a
büntetőjog által nem tolerált absztrakt veszélyt. Más a helyzet a birtoklással, amíg megvan a
drog, addig fennáll a közegészség sérelmének absztrakt veszélye. (A hatályos magyar
büntetőjog a fogyasztást más elkövetési magatartásokon - így megszerez, termeszt, tart keresztül bünteti.) Eszerint honorálni kellene, ha a delikvens a birtoklás után elfogyasztja a
kábítószert, különösen akkor, ha a közegészség védelmére hivatkozva lépünk fel a kábítószer
ellen. Több európai állam tovább megy és dekriminalizálta a csekély mennyiségű kábítószer
birtoklását is, ha saját fogyasztás céljára történik. A megkülönbözetés alapját az adhatja, hogy
még absztraktabb a közegészségre leselkedő egyébként is absztrakt veszély, ha a drogot
bizonyíthatóan saját fogyasztás céljára birtokolják. Az uniós tagállamok gyakorlatában közös
elem az, hogy vizsgálják a bűncselekmény indítékát: személyes használat vagy eladás miatt
birtokolta-e az elkövető a drogot. Ez a legtöbb országban kritikus pont a büntetés
kiszabásában. A legtöbb tagállamban a személyes használat céljára történő birtoklás enyhítő
körülmény. Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában a személyes használatra
történő birtoklást úgy kezelik, mint adminisztratív vétséget. Luxemburgban ez csak kannabisz
esetén van így.272
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Nem segíti elő a kábítószer-szabályozás szakmai alapokra helyezését, a tévhitek
eloszlatását az, ha a fogyasztás büntetendőségét „csupán deklarálja a jogalkotó és csak
dogmatikai kérdésként fogja fel anélkül, hogy tartalmi indokát adná, miért is olyan veszélyes
a társadalomra bármilyen kábítószernek minősülő anyag bármilyen csekély mennyiségű
fogyasztása, hogy azt büntetőjogi eszközökkel kelljen fenyegetni. Hiányoznak a közegészség
sérelmét és ezen keresztül a kábítószer-fogyasztás társadalomra való veszélyességét és
büntetendőségét alátámasztó indokok. Részletes és tartalmi indokolás során kellett volna
kifejteni a kábítószer-fogyasztás kriminalizálására vonatkozó érveket, mert a büntetőjog egyik
alapkérdése az, hogy milyen indokon alapulhat egy önsértő cselekmény kriminalizálása. 273
„A

kábítószerrel

visszaélés

kapcsán

viszont

nyilvánvaló,

hogy

ennek

a

gondoskodásnak az árát azok a polgárok fizetik meg, akik ebben „élvezeti oldalról” nem,
ámde a közösséget sújtó – fentebb kifejtett - veszélyek miatt már egyébként is negatívan
érintettek.”
Ezen a ponton egy erős előítélet szólal meg: a drogos csak társadalmon kívüli
lecsúszott ember lehet, aki egyértelműen nem rendelkezhet saját egészség-biztosítással. Így
azon túl, hogy amíg a szerek hatnak, addig jobban érzi magát mint mások, még az élvezete
káros következményeinek, azaz a gyógyításának költségeit is más kell, hogy viselje.
Ezt követően az AB az önrendelkezési jogról általa korábban elmondottakat próbálja
úgy magyarázni, hogy azok ne legyenek számon kérhetőek a kábítószer-fogyasztás
megengedhetősége kapcsán. Visszautalok a 8/1990-es határozatból idézettekre, ezzel más
határozatait szegezi szembe, amikor kifejti, hogy „az emberi méltósághoz való jog csak az
emberi státusz meghatározójaként, az élethez való joggal fennálló egységében abszolút és
korlátozhatatlan”. A korlátozhatatlanság ennél fogva „csak az olyan helyzetekre vonatkozik,
amikor az életet és az attól elválaszthatatlan emberi méltóságot mások korlátozzák.”
„A korábbiakban taglaltak szerint- rögzíti az AB - a kábítószer-fogyasztás által
előidézett állapot éppen a fogyasztó emberi méltóságának egy részét veszi el, mert
autonómiáját azáltal korlátozza, hogy döntési képességét külső tényezőknek veti alá. A
fogyasztó személyére nézve ez azt jelenti, hogy a pozitív tartalmú önrendelkezési jogot nem
egy másik személy joga, hanem saját testi és lelki egészséghez való és a cselekvési szabadság
megőrzéséhez fűződő joga korlátozza. A kábítószer-fogyasztás megengedése tehát pontosan
az önrendelkezési jogot iktatná ki az egyén életéből. Az állam fellépésének éppen az a
jelentősége, hogy a fogyasztó emberi méltósághoz való jogának azt a központi, „mindenki
273
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más rendelkezése alól kivont” magvát oltalmazza, amelynél fogva (…) az ember alany marad,
s nem válhat eszközzé vagy tárggyá.”
Nem szabad elfelejteni, hogy vannak olyan kábítószerek, amelyek nem okoznak
függőséget. Másrészt a függőség, ha egyáltalán kialakul, feltételez egy bizonyos időt s a
kábítószer-fogyasztás rendszerességét. Az alkalmi fogyasztó autonóm módon cselekszik, de
még a dependens személy is a függőség kialakulása előtt.274
Az AB abból a feltételezésből indul ki, hogy azok, akik kábítószerhez nyúlnak nem
elég tájékozottak. „…a következményekkel a szerek használói eredetileg csak minimális
mértékben vannak tisztában, s így az anyag rabjává vált személyek esetében befolyásmentes
és felelősségteljes döntésről nem lehet szó.”
Az AB nem tartotta diszkriminatívnak az élvezeti szerekre és illegális kábítószerekre
vonatkozó szabályozás eltérő jellegét. Ezzel ugyanoda jutott, mint a német AB, amely
kimondta, hogy „A hátrányos megkülönböztetés tilalmából nem következik, hogy a
potenciálisan hasonló mértékben ártalmas kábítószereket azonosan kell tiltani vagy
engedélyezni. Ezért a törvényhozó eltérő módon szabályozhatta egyrészt a kannabiszkészítmények élvezetét, másrészt az alkohol- vagy nikotinfogyasztást anélkül, hogy
alkotmánysértés valósult volna meg ezáltal.”275
Azért nem ütközik a szabályozás a diszkrimináció tilalmába, mert vannak más
veszélyes élvezeti szerekre nézve is korlátok pl.: ittas vezetés, nyilvános részegség üldözése,
fiatalkorúak alkoholhoz jutásának korlátozása. A német Alkotmánybíróság szerint nyomós
érv, hogy a törvényhozó köteles azt is figyelembe venni, hogy az alkohol élvezetét
Németországban és az európai kultúrkörben a tradicionális fogyasztási szokásokra való
tekintettel nem lehet megtiltani. 276

Hiányolom a magyar Alkotmánybíróság döntéséből annak elismerését, hogy a
mértéktelen alkoholfogyasztás (vagy a dohányzás) napjainkban jóval több embert érint, mint
a kábítószer, és szintén komoly probléma. Annál is inkább, mert innen kiindulva már sokkal
könnyebb megindokolni a kábítószerek tiltását. Egyszerűen csak be kell ismerni az élvezeti
szerekkel kapcsolatos kudarcot, hogy aztán elrettentő példaként lehessen hivatkozni rá: az
alkohol kapcsán sem tudunk „rendet tenni”, éppen ezért nem szabad újabb szereket
„magunkra szabadítani”. Hiszen a történelmi példák mutatják, hogy legalizálás esetén milyen
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elképesztő méreteket ölthet a kábítószer-fogyasztás, különösen egy olyan államban, ahol
bőven akadnak egyéb gazdasági, társadalmi problémák…

A német alkotmánybírósághoz képest eltérő álláspontot képviselt a kolumbiai. Ez azt
a kérdést veszi kiindulópontjául, hogy vannak-e az egyénnek jogi kötelezettségei saját
magával szemben. A választ a kolumbiai alkotmány 49. cikkében találja meg, amely
kimondja, hogy „minden személynek kötelessége a saját egészségéért felelősséget viselni”. Ez
azonban nem az állam felé fennálló kötelezettséget jelent, hanem egy alkotmányban rögzített
cél, amelynek szimbolikus jelentősége van. Az alkotmány nem engedi az államnak, hogy
döntést hozzon arról, hogy mi jó az egyes állampolgárnak és mi nem. Az a lehetőség, hogy
harmadik személyek is kábítószer közelébe kerülhetnek önmagában nem elég alap a
kábítószer-fogyasztás büntetőjogi üldözéséhez, ez tehát a modern jogállami és demokratikus
büntetőjoggal nem egyeztethető össze. Az alkotmánybíróság érvelésének központi eleme a
személyiség szabad kibontakoztatásához fűződő jog. Reagál a Corte arra a kérdésre is, hogy
milyen alapon üldözendő a kábítószer fogyasztása és miért nem a legális drogok közé
sorolható, mint az alkohol. Álláspontja szerint ez sérti az egyenlő elbánás elvét, mivel a
hasonlóan egészségkárosító alkohol- és dohányfogyasztás nem büntetendő, holott pl. az
alkohol fogyasztása is mások jogát erősen sértheti. Talán mérsékli a döntés elméleti
jelentőségét az a tény, hogy Kolumbia a legnagyobb kábítószer-termelő, és – előállító
országok közé tartozik, és nem elképzelhetetlen, hogy bizonyos bűnözői körök közvetett
befolyása is közrejátszhatott a határozat megformálásában – fűzi hozzá Karsai Krisztina.277

Az alkohol legális szer, azonban ezzel kapcsolatosan is kerülhetnek szembe egymással
bizonyos, elsősorban gazdasági érdekeket kifejező jogok az egészség védelmével. Egy 1991es, francia Alkotmánytanács által hozott döntés a tágabb értelemben vett kábítószerek közül
az alkohol és a dohánytermékekre vonatkozó szabályozással foglalkozik, nem büntetőjogi
szempontból ugyan, mégis tanulságos lehet a döntés. Az Alkotmánytanács eljárását
kezdeményezők szerint a dohányzás elleni, és az alkoholizmus elleni törvény 1993-ban
hatályba lépő módosítása - ami szigorítja a dohánytermékek és alkohol tartalmú italok
reklámozására vonatkozó szabályokat - sérti a tulajdonhoz való jogot, és a vállalkozás
szabadságát. Már az 1789-es Emberi és polgári jogok nyilatkozata 2. cikkelyében rögzíti azt,
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hogy a tulajdon szent és sérthetetlen és senkit nem lehet megfosztani tőle csak törvényesen
megállapított közérdekből igazságos és előzetes kártérítés mellett.
Ugyanakkor az 1946. évi Alkotmány Preambulumának 11. bekezdése szerint
mindenki számára biztosítani kell az egészség védelmét.
Kétségtelen az Alkotmánytanács szerint, hogy a reklámozás lehetőségének szűkebbre
szabása a tulajdonjog gyakorlásának korlátozását jelenti, de ennek az alapja a közegészség
védelmének alkotmányos követelményében található meg. A korlátozással együtt járó előny
megelőzi a tulajdonhoz fűződő jog sérelmével járó hátrányokat. Hasonló megállapításra jutott
a vállalkozás szabadságával kapcsolatban is. Ugyanis a vállalkozás szabadsága nem abszolút
és nem általános jog, azaz a jogalkotó közérdekből korlátozhatja. 278

III. 2.2.2.3.2. A büntetőjog alapelvei
Összeegyeztethető-e a büntetőjogban uralkodó alapelvekkel a legális és illegális
kábítószerekre vonatkozó büntetőjogi szabályozás?
A büntetőjogi alapelvek közé tartoznak: a törvényesség vagy más elnevezéssel az
anyagi jogi legalitás elve, a tettfelelősség elve, a bűnösségen alapuló felelősség elve, a
büntetőjog ultima ratio jellege, illetve szubszidiaritása, végül az arányosság elve. Témánk
szempontjából problémák adódnak az utóbbi három elv érvényesülését illetően.

A bűnösségen alapuló felelősség elve: a magyar Alkotmánybíróság értelmezése
szerint az objektív büntetőjogi felelősségre nincs külön tiltó szabály az Alkotmányban, az
emberi méltósághoz való jogból mégis az következik, hogy alkotmányosan csak bűnös
elkövetőt lehet megbüntetni.279
Érdemes itt megemlíteni egy kivételt, hiszen ez témánkhoz is kapcsolható. A Btk.
Általános részében lévő bűnösséget kizáró okok között elhelyezett 24-25.§ szerint, aki
önhibából eredő ittas vagy bódult állapota miatt képtelen cselekményének társadalomra
veszélyességét felismerni vagy e felismerésnek megfelelően cselekedni, vagy ezen képességei
korlátozottak voltak a fenti okok miatt, nem számíthat a Btk. 24. §-ban biztosított
büntetlenségre, vagy büntetésének korlátlan enyhítésére.
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Különféle kísérletek történtek a beszámítási képességet kizáró ittas vagy bódult
állapotban elkövetett cselekmények büntetendőségének a bűnösségen alapuló felelősség
elvével való összeegyeztetésre, ezekről később még lesz szó, azonban szembe kell nézni e
kísérletek kudarcával. Tény, hogy a Btk. 25.§ objektív felelősséget létesít, így áttöri a
bűnösségen alapuló felelősség elvét.280
Az arányosság elvét az alaptörvényünk nem szabályozza ugyan, de alkotmányi rangú
elvnek tekinthető, amely a jogállamiság elvéből és az alapjogok lényegéből következik.
Egyrészt beszélhetünk arról, hogy egy cselekmény büntetendővé nyilvánítása arányban áll-e a
modern demokratikus társadalom értékeivel. Másfelől a már arányos bűncselekmény
elkövetőjére

nézve

a

szankció

arányosságát

vizsgálhatjuk.

A

jogkövetkezmény

arányosságának további két oldala van: az abszolút arányosság azt jelenti, hogy a
bűncselekménytípusok eltérő súlyához igazodó büntetési tételek egymással arányosságban
összehasonlíthatóak legyenek. A névleges arányosság lényege, hogy hasonló tett elkövetői az
okozott hátrány és a bűnösség mértéke szerint azonos büntetésben részesítendők, a különböző
bűntettek elkövetői pedig, különböző büntetést érdemelnek. 281
A drogok fogyasztásának tilalmazása az arányosság kapcsán válik vitathatóvá.
Követelmény ugyanis, hogy a büntetőjogi korlátozás ne okozzon nagyobb hátrányt, mint
előnyt. Az alkotmánybíróság kifejtette egy határozatában, hogy a büntetőjognak
hallgatólagosan századok óta elfogadott elve – alkotmányos elve – hogy a büntetés célja
megelőző: védett társadalmi értékekkel szemben támadások visszaszorítását szolgálja. Csak
ott és annyiban érvényesülhet, ahol e céljának megfelel, és jogalapját veszti, ha e célt nem
tudja szolgálni, vagy csak nagyobb sérelem árán szolgálja, mint amelyet elhárít.282
Ehhez képest a már idézett 54/2004 (XII. 13.) ABH leszögezni: „a veszélyek súlya és
a károk szintje pedig, a büntetőjogi eszközök alkalmazását is indokolttá teszi”. Ennél
alaposabb a német alkotmánybíróság, amikor azt mondja, hogy „a kannabisztörvénynek azon
büntetőjogi rendelkezései, amelyek mások veszélyeztetését nem eredményező, csekély
mennyiségű kannabisz-készítmények alkalomszerű, saját célú fogyasztását nyilvánítják
büntetendővé, nem sértik az aránytalan beavatkozás tilalmát, mert a törvényhozó a bűnüldöző
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szervek számára megengedi a büntetés kiszabásának vagy a bűncselekmény üldözésének
mellőzését.”283
A magyar szabályozás is ismeri 1993 óta az elterelés lehetőségét. Az a sajátságos
helyzet áll elő, hogy a jogalkotó beveti a végső eszközt, a büntetőjogot, hogy aztán kiskapukat
nyisson a jogalkalmazásnak az arányosság biztosíthatósága érdekében. Nem volt ez mindig
így, és óriási előre lépés volt, hogy az egészségügyi szempontokat sikerült becsempészni a
Btk.-ba. De hogyan fér össze a büntetőjogi ultima ratio elv a büntetőeljárási opportunitás
elvével? Hiszen az ultima ratio elve nemcsak azt takarja, hogy a büntetőjogi eszköz
alkalmasságát a többi büntetőjogi eszközhöz viszonyítva kell megítélni, és ha az enyhébb
eszköz alkalmas, azt kell előnyben részesíteni; hanem ez a büntetőjogon kívüli viszonylatban
is értelmezhető, amikor is a büntetőjog területén kívüli eszközökkel vetjük össze a büntetőjog
eszközrendszerét.284
Valójában az egyik elv kisegíti a másikat. Kriminálpolitikai megfontolásból a
kábítószer-fogyasztás büntetendő marad, de tekintettel kell lenni olyan praktikus
szempontokra is, mint a büntetőjogi eszközök alkalmatlansága. A büntetőjogon kívüli tipikusan egészségügyi - megoldásokat pedig az opportunitás elvére alapozva lehet
alkalmazni.
„Az opportunitás elve jelentős szerepet kaphat a kábítószer-büntetőjogokban, még
olyan országokban is, ahol egyébként a legalitás elvén alapszik a büntető igazságszolgáltatás.
Ha az anyagi büntetőjog nem teszi lehetővé a kábítószer fogyasztóinak differenciált
megítélését, azaz a kábítószerrel visszaélés fogyasztóként (és/vagy szenvedélybetegként) való
elkövetése önmagában még büntetendő cselekménynek minősül, a bűnüldöző szerveknek
(tipikusan az ügyészségnek) biztosított diszkrecionális jogkör alkalmas lehet arra, hogy a
kábítószer fogyasztóit sok esetben kiemeljék a büntetőeljárásból, teret és elegendő motivációs
bázist

teremtve

a

különböző

diverziós,

a

szenvedélybetegség

kezelését

célzó

programoknak.”285
Peyrot szerint „a bűnüldöző szervek továbbra is jogosultak arra, hogy – amennyiben
helyénvalónak tartják – megszüntessék és büntetésre változtassák a kezelést. (…) A drogosok
ellen indított eljárásokban a döntések mindig egy bűnüldöző rendszeren belül születnek, a
kezelés pedig lényegében nem más, mint a büntetés enyhe formája.”286
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III.2.2.2.3.3. Kábítószer-bűnözés
Mit takar a kábítószer-bűnözés, mint fogalom? Nagyon sok kriminológiai kutatás
irányult arra, hogy megállapítsa milyen is a kapcsolat a kábítószer-fogyasztás és a bűnözés
között, milyen hatással vannak egymásra, a kábítószer gerjeszti-e a bűnözést? Csak a
kábítószerrel

visszaélés

büntető

törvénykönyvbeli

(Btk.)

tényállásai

alá

tartozó

bűncselekmények sorolhatók e körbe vagy mindaz, amit a szer árának előteremtése
érdekében, vagy kábítószer hatása alatt követnek el? A Lévay Miklós-féle fogalom szerint: a
kábítószer-bűnözés a drogok illegitim fogyasztásával összefüggő deliktumok kriminológiai
gyűjtőfogalma. Az ebbe a körbe tartozó bűncselekmények kriminálszociológiai szempontból
a következők szerint csoportosíthatók: kínálati oldali és keresleti oldali bűncselekmények. A
kínálati oldali kábítószer-bűnözés a kábítószer-fogyasztók ellátását szolgálja a drogok illegális
előállítása, terjesztése és propagandája révén. A keresleti-oldali kábítószer-bűnözés a
kábítószer-fogyasztók azon bűncselekményeinek összessége, amelynek révén szenvedélyüket
kielégítik, a drogokhoz hozzájutnak, és amelyek közvetlen kapcsolatban állnak drogfogyasztó
magatartásukkal. A keresleti oldali bűnözés egyes típusai: a) direkt kábítószer-bűnözés, a Btk.
tényállásába ütköző bűncselekmények, b) indirekt kábítószer-bűnözés: a drog megszerzése
érdekében elkövetett cselekmények, ennek két alcsoportja van az egyik a beszerző bűnözés
(például a recepthamisítás). A másik a jövedelemszerző bűnözés, vagyis pénzt szerezni a drog
megvásárlásáért. c) A keresleti oldali bűnözés harmadik típusa a következménybűnözés, ide
tartoznak a kábítószer hatása alatt elkövetett vagy a kábítószeres életmódból fakadó
bűncselekmények. 287 A következmény vagy származékos bűnözés körébe sorolja Kertész
Imre az államapparátus, rendőrség, vámőrség korrumpálását, és a pénzmosást is.288
Ebben a dolgozatban egy szűkebb kábítószer-bűnözés fogalomból indulok ki,
választásomat az alábbiakkal támasztom alá. Egyrészt leszögezhetjük, hogy a kábítószerrel
kapcsolatos - megfelelő engedélyek hiányában végzett cselekmények - és a bűnözés közötti
közvetlen kapcsolatot a Btk. kábítószerrel visszaélésre vonatkozó tényállásai teremtik meg.
Másrészt számításba kell venni a kábítószertől bódult állapot és a bűnözés közötti kapcsolatot.
Abban többnyire egyetértés van, hogy a különböző élettani hatást kiváltó kábítószerek másmás mértékben fokozzák a „bűnelkövetési kedvet”, ebből a szempontból veszélyesek az
amfetaminok, és barbiturátok (a legveszélyesebb az alkohol), amelyek agressziót váltanak ki,
287
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és hajlamosítják a fogyasztót erőszakos bűncselekmény elkövetésére. Ugyanakkor a
narkomán bűnelkövetők nagy része már azelőtt sem volt büntetlen előéletű, hogy függővé
vált, ezt követően pedig, továbbra is követtek el olyan egyéb bűncselekményeket, amelyek
célja nem a droghoz jutás.289
A vizsgálódásom körét a direkt kábítószer-bűnözésre szűkítem le, az indirekt
(beszerző és jövedelemszerző) cselekményeket nem célszerű ebbe a körbe vonni elsősorban
terjedelmi okokból. Másrészt az indirekt kábítószer-bűnözés esetei elég távolról - és nem is
biztos, hogy olyan speciális módon - kapcsolódnak. Persze nem feledkezhetek meg a dolgozat
írásakor még hatályos Btk. 283.§ (1) bekezdés f) pontjában foglaltakról, vagyis arról az
esetről, amikor az elterelés lehetőségét a jogszabály kiterjeszti azokra az elkövetőkre is, akik
jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját használatra termesztéssel,
előállítással,

megszerzéssel,

tartással,

országba

behozatallal,

kivitellel,

átvitellel

összefüggésben 2 évet meg nem haladó szabadságvesztéssel büntetendő más bűncselekményt
követnek el - így teremtve kapcsolatot a különböző bűncselekmények között. Azonban ilyen
módon is csak a beszerző típusú cselekmények vonhatók a kábítószer-bűnözés körébe, vagyis
azok az egyéb bűncselekmények, amelyek a kábítószerrel visszaélés eszközcselekményei
(recepthamisítás, kábítószerlopás).290 Azonban nem tartom ilyen szorosnak a kapcsolatot a
jövedelemszerző bűnözés esetén, a kábítószer-függő nem csak azért lophat, hogy kábítószert
vegyen, illetve más szenvedélyek, és függőségek is késztethetik az embert vagyon elleni
bűncselekmények elkövetésére (alkoholizmus, szerencsejáték-szenvedély). Tovább megyek,
lehet példát hozni arra, nem is egyet, amikor egyik bűncselekmény gerjeszti a másikat: ahhoz,
hogy az eltulajdonított tárgyakat a tolvaj eladja, egy orgazdával kell kapcsolatba lépnie,

vagyis az ő cselekménye is újabb bűncselekményt indukál, ráadásul az alvilág nemcsak a
kábítószer kapcsán, hanem a vagyon elleni bűncselekményekből származó tárgyak
értékesítése, és továbbadása tekintetében is szervezett. Ugyanakkor nem vonom kétségbe,
hogy hasznos dolog a jövedelemszerző bűnözést is a kábítószer-bűnözés körébe vonni, hiszen
elfogadható ez a prohibíció és a legalizáció híveinek is, ki-ki a saját szájíze szerint tudja
magyarázni a dolgot. A prohibíció híve eszerint előadhatja, hogy a kábítószer-fogyasztás nem
pusztán önsértő cselekmény, hiszen ha lop valaki a drog előteremtése érdekében, akkor már
másnak is kárt okoz. Az „ellentétes oldal”, a legalizáció hívei, pedig a drogos egyént a jogi
tilalom áldozatává emelhetik, nem elég hogy a fogyasztás önmagában bűncselekmény, de
még azért is bűnözni kell neki, mert a kábítószer az illegális volta miatt drága.
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A továbbiakban a direkt kábítószer-bűnözéssel, vagyis a Btk.-ban megfogalmazott
tényállásokkal foglalkozom. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2003. évi II. törvénnyel
bevezetett új tényállásokat a már említett 54/2004 (XII. 13.) számú AB határozat
megváltoztatta, egyes részeket 2004. december 13. napjától, más részeket 2005. május 31.
napjától semmisített meg, illetve jogalkotási kötelezettséget is előírt. Úgynevezett két lépcsős
jogalkotás van folyamatban: első lépcsőben kell kihirdetni a kábítószer listát, az összes többi
AB által meghatározott feladat második lépcsőben valósul meg, a Btk. módosításával
egyszerre lép hatályba. Ezzel még nincs vége, mert van egy Európai Unió (EU) által alkotott
kerethatározat (2004/757/IB), amely további feladatokat ró a jogalkotóra, amit 2006. május
12. napjáig kell teljesíteni. 291 A várható változások miatt elsősorban azokra a joggyakorlatban
előforduló nehézségekre fordítok figyelmet, amelyek az AB döntése, és az EU kerethatározata
következtében sem változnak, illetve nem oldódnak meg, hacsak a Legfelsőbb Bíróság rá nem
szánja magát arra, hogy segítsen a jogalkalmazónak, és hogy jogértelmezési feladatát
teljesítse.

III.2.2.2.3.4. Jogértelmezési kérdések
A korábban áttekintettem, hogyan lettek a kábítószerrel visszaélés tényállásai a
változások következtében egyre bonyolultabbak. A felmerülő egyes kérdéseket sikerült
megoldani a Btk. módosításokkal, míg más problémákat nem. Megoldódott például az, hogy a
csekély és jelentős mennyiség fogalmát már nem a Legfelsőbb Bíróság határozza meg
(VI.B.E.D.), hanem bekerült az 1979. évi 5. tvr.-be (Btké). Másik példa lehet, hogy az 1998-as
módosítás utáni zűrzavart – ami azzal kapcsolatban alakult ki, hogy a súlyosabban minősülő,
és privilegizált esetek mely elkövetési magatartásokhoz kapcsolódhatnak – a 2003. évi
módosítás feloldotta a jövőre nézve, visszamenőleg pedig a 2/2003 BJE nyújtott segítséget,
amely már a módosítás után született meg. Mindazonáltal maradtak kérdőjelek, amelyek nem
is annyira a jogalkotó számlájára írhatók, megoldásuk a gyakorlatra, és a Legfelsőbb
Bíróságra vár. Ugyanis csak ennek az utóbbinak van a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló (1997. évi LXVI.) törvényben biztosított lehetősége egységes
jogértelmezés - és ezen keresztül - joggyakorlat kialakítására, amelyet jogegységi határozattal,
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elvi bírósági határozattal, a jogalkalmazás egységét szolgáló információs rendszerrel, az
ítélőtábla jogegységi funkcióval is rendelkező jogorvoslati rendszerével lehet biztosítani. 292
A Legfelsőbb Bíróság azonban nemhogy egységesítené a gyakorlatot, de sokszor
önmagának is ellentmond, példaként megemlítem egy 2001-es döntését, melynek értelmében,
ha többen együtt füveznek, és a cigaretta körbe jár közöttük, akkor az, aki a marihuánás
cigarettát hozta a közös fogyasztás érdekében, átadásért felel, a többiek

-akik miután

szippantottak belőle tovább adják a másiknak - megszerez fordulat alapján felelnek (LB. Bf
V.1980/2001/4). Viszont van ezzel ellentétes BH 2003-ból (BH2003.182), ami szerint a füves
cigaretta tulajdonosa is tartásért és nem átadásért felel. Ezzel el is jutottunk az egyes
elkövetési magatartásokhoz, az alapvető kérdés az, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az
elkövető cselekménye tényállásszerű legyen? Ahhoz, hogy a későbbiekben bonyolultabb
problémák vizsgálatába bocsátkozhassak szükséges az érintett tényállást ezen a helyen idézni,
illetve az egyes elkövetési magatartások lényegét ismertetni.
Visszaélés kábítószerrel:
282. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország
területén átvisz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés
a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben,
illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával,
b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre
követik el.
(3) Aki
a) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el,
b) kábítószer előállításához szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készít, átad, forgalomba hoz,
vagy azzal kereskedik, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, ha súlyosabb bűncselekmény
nem valósul meg,
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi
eszközöket szolgáltat.
(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,
b) a (2) bekezdés a) pontja esetén bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztés.
282/A. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és két
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával,
b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva,
c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet létesítményében
követik el.
(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.
(4) Aki
a) az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt
három évig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig
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terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi
eszközöket szolgáltat.
(6) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,
b) a (2) bekezdés esetén bűntett miatt öt évig
terjedő szabadságvesztés.
282/B. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
felhasználásával kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország
területén átvisz, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés,
a) ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert
kínál vagy átad, illetve ilyen személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz vagy azzal kereskedik,
b) ha az elkövető oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására
rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy
azzal kereskedik,
c) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben követik el.
(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha
a) a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre,
b) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben, illetve hivatalos vagy
közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva
követik el.
(4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet
követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek
kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt, vagy ilyen
személyt erre rábírni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(6) Az (1)-(5) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi
eszközöket szolgáltat.
(7) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,
b) a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés b) pontja esetén bűntett miatt öt évig
terjedő szabadságvesztés.
282/C. § (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba
behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(2) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntettet
követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő
szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.
(4) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén öt évig, a (2) bekezdés esetén két évtől nyolc évig terjedő
szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.
(5) Ha a bűncselekményt a kábítószerfüggő személy csekély mennyiségre követi el, a büntetés vétség miatt
a) az (1) vagy a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés,
b) a (3) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés.
283. § (1) Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt,
a) aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart [282. § (5) bek.
a) pont],
b)-d)
e) az a kábítószerfüggő személy, aki
1. jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, előállít, megszerez,
tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz [282/C. § (1) bek. és (5) bek. a) pont],
2.
f) az a kábítószerfüggő személy, aki az e) 1. alpontban meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben kétévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt követ el,
feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőzőfelvilágosító szolgáltatáson vett részt.
(2)
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III.2.2.2.3.5. Az egyes elkövetési magatartások
Termeszt: kábítószer hatóanyagát tartalmazó növény termesztését kell ez alatt érteni.
Azon növényekről van itt szó, amelyek felhasználására, forgalmazására jogszerűen csak
hatósági engedéllyel kerülhet sor pl.: magas alkaloid tartalmú mákfajták, 0,3 %-ot meghaladó
THC tartalmú kender. A bűncselekmény attól az időponttól valósul meg, amikortól a növény
esetleges gondozás mellett már önállóan fejlődik (pl.: a magjait elültették). A termesztés
feltételeinek biztosítása (pl.: a magok megszerzése) előkészület.
Előállít: több műveletet igényel, előállításnak azonban csak olyan műveletek
tekinthetők, amelyek közvetlen eredménye már a fogyasztható kábítószer. De nem minősül
előállításnak a megszerzett kábítószerből más kábítószer előállítása (pl. ópiumból morfin).
Megszerez: minden olyan aktív és passzív magatartást értékelni kell alatta, amely
révén korábban ilyennel nem rendelkező személy kábítószerhez jut. Jelenleg hatályos
szabályunk szerint megszerzést valósít meg az is, aki kábítószert vesz és elfogyasztja.
Megszerzés birtokba vétel nélkül is megvalósulhat, például a vevő az ellenérték megfizetése
után rendelkezik arról, hogy az eladó a kábítószert hova vigye.
Tart: közvetlen birtoklás, és minden olyan magatartás, ami a rendelkezési, és
különösen a használat jogát biztosítja (pl.: raktározás, elrejtés). A birtoklás feltételezi a
termesztést, előállítást vagy megszerzést.
Az országba behoz, onnan kivisz, ország területén átvisz: a nemzetközi kábítószerkereskedelem egy- egy önállóan körülhatárolt része. Az országba behozatal az államhatáron
belépéssel befejezetten megvalósul akkor is, ha az elrejtett kábítószert a vámvizsgálat során
megtalálták. A kivisz fordulat elvileg a határon történő kilépéssel válik befejezetté, a
vámvizsgálatnál történő felfedezés esetén a cselekmény kísérlet.
Kínál: más személy felhívása kábítószer átvételére, akkor kell megállapítani, ha a
felhívás eredménytelen marad, mert különben a bűncselekmény más elkövetési magatartása
valósul meg (átadás, forgalomba hozatal, kereskedés). A kínálást el kell határolni a
kábítószer-fogyasztásra nagy nyilvánosság előtt történő felhívástól, utóbbi esetben a felhívás
címzettjei egyedileg nem meghatározható személyek.
Átad: ha a kínálás nyomán a címzett átveszi, megszerzi a kábítószert, a juttató személy
az átad elkövetési magatartást valósítja meg. Átadás birtokba adást jelent, a megszerzés pedig,
birtokba vételt. Átadás meghatározott személy részére történhet. Aki több személynek juttat
az már forgalomba hoz vagy kereskedik. A cselekménynek alkalmi jellegűnek kell lenni.
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Forgalomba hoz: elkövető a kábítószert több, esetleg előre meg nem határozható
számú személynek juttatja. Akár ingyenesen, akár ellenérték fejében is történhet. Úgy is
megvalósulhat, hogy az elkövető egy embernek adja át az anyagot, de azért adja neki, hogy az
tovább adja másoknak. Az átadó szándékát kell vizsgálni. Átadás esetén az átadó szándéka
arra irányul, hogy az átvevő maga fogyassza el.
Kereskedik: tágabb körű, mint a forgalomba hozatal, magában foglal minden olyan
tevékenységet, ami elősegíti a kábítószer eljuttatását a viszonteladóhoz, fogyasztóhoz, pl.:
csomagolás, szállítás, tárolás, elosztás. A kereskedés rendszeres haszonszerzés végett
folytatott adásvétel.
Meg kell említeni ezen a helyen a fogyasztást, mint elkövetési magatartást. Az 1998.
évi LXXXVII. törvénnyel bevezetett módosítás előtt és a 2003. évi II. törvény hatályba lépése
után a fogyasztást a megszerez, tart elkövetési magatartásokon keresztül büntették, büntetik.
Az 1998. évi módosítás indokolása szerint a fogyasztás tiltásával a jogalkotói szándék arra
irányult, hogy „legyen egyértelműbb a fogyasztás el nem fogadhatósága”.293 Igen ám, de a
Btké. nem tartalmazta ezt azok között az elkövetési magatartások között, amelyeknél fontos a
kábítószer mennyisége, ebből az következik, hogy ebben az esetben közömbös, hogy mennyi
kábítószerre követik el. Ezzel gyakorlatilag megvalósult az általam legigazságosabbnak tartott
megoldás. Nem értek ugyanis egyet maradéktalanul a Legfelsőbb Bíróság 5/1998 számú
jogegységi határozatával, amelyen maga a Legfelsőbb Bíróság is túllépett már néhányszor. A
következő pontban ismertetem részletesen a BK 155. kollégiumi állásfoglalást és az 5/1998
BJE által meghirdetett gyakorlatot, most csak a lényegét emelem ki: „A kábítószerrel
visszaélés

akár

azonos,

akár

különböző

elkövetési

magatartásait

megvalósító

részcselekmények természetes egységet alkotnak. Az azonos vagy különböző kábítószernek a
tiszta hatóanyag-tartalom alapulvételével kiszámított részmennyiségeit - amelyekre nézve a
kábítószerrel visszaélésnek a természetes egységbe tartozó részcselekményeit elkövették összegezni kell, és a bűncselekmény minősítése (a csekély vagy jelentős mennyiség
megállapítása) szempontjából az összmennyiség az irányadó.”
A fogyasztás, mint nevesített elkövetési magatartás törvénybe iktatásával, a megszerez
és tart fordulatot el kellett határolni a fogyasztástól. A kialakult bírói gyakorlat szerint, ha
valaki azért szerzett meg, hogy azt maga elfogyassza, akkor nem valósíthatja meg a megszerez

293

Előterjesztés a Kormány részére a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények
módosításáról, Budapest, 2002.

195
fordulatot, akkor sem, ha a megszerzés és elfogyasztás időpontja nem esik egybe, ugyanígy a
tartás sem állapítható meg ilyenkor.294
Frech Ágnes szerint azáltal, hogy a fogyasztáshoz nem kötődik mennyiség, az
elfogyasztott, meg nem lévő mennyiség nem adódik össze azzal a mennyiséggel, amelyre
egyéb visszaélési magatartást valósítottak meg. Ez különösen akkor lenne előnyös, ha például
az elkövető alapeseti mennyiséget elfogyasztott, és alapeseti mennyiséget forgalomba hozott a kettő tiszta hatóanyag tartalma pedig, már jelentős mennyiséget tenne ki - az 5/1998 BJE
szerint nem így kell eljárni. A jogegységi határozatnak megfelelő megoldást alkalmazott a
Legfelsőbb Bíróság Bfv. I.363/2004/5 számú végzésében. A természetes egységre hivatkozva
az alapeseti mennyiséget tartó, és csekély mennyiséget átadó elkövető cselekményét alapeseti
mennyiségre elkövetett átadásnak minősítette. Emellett az indokolása tartalmazza, hogy a
fogyasztáshoz, amennyiben többlet magatartás nem valósul meg sem a Btk. 282.§-ának (9)
bekezdése, sem a Btk. 282/A §-ának (5) bekezdése nem fűz mennyiségi kritériumot. Éppen
ezért a Btké. a 23.§-ának (1) és (2) bekezdésében a kábítószerek mennyiségi számításával
kapcsolatban a fogyasztást, mint elkövetési magatartást nem tartalmazza.
Azért kár, hogy a fogyasztást törölték 2003-ban az elkövetési magatartások közül,
mert így ismét előállt az a helyzet, hogy a megszerzésen, tartáson keresztül büntetik a
drogfogyasztót, ezek viszont szerepelnek a Btké. felsorolásában, vagyis a drogos karrier során
elfogyasztott összes kábítószer hatóanyag-tartalmát összegezni kell, ami meghaladhatja a
jelentős mennyiséget, ezzel az az elkövetői kör esik el az elterelés lehetőségétől, akinek a
leginkább szüksége volna rá. 295 Erre tekintettel a 2003-mas törvénymódosítási javaslat
indokolása még tartalmazta, hogy a Btk. 286.§ -át új bekezdéssel kell kiegészíteni annak
érdekében, hogy törvény zárja ki a fogyasztói típusú elkövetési magatartások esetén a tiszta
hatóanyag-tartalom alapulvételével kiszámított, a büntetőeljárás során kizárólag a terhelt
vallomásában beismert részmennyiségek összegzését. A javaslatnak ez a része „valahol
elveszett” a Parlamentben.

III.2.2.2.3.6. Minősítési problémák
A kábítószerrel visszaélés kapcsán tapasztalható minősítési problémákkal részben már
foglalkoztam, az előző pontban említést tettem a BK 155-ről és az 5/1998 számú büntető
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jogegységi határozatról. Most vizsgáljuk meg közelebbről ezeket! Milyen feltételek mellett
olvadhatnak a részcselekmények természetes egységbe? Kell, hogy a részcselekmények
ugyanabba

az

alaptényállásba

illeszkedjenek,

egységes

akarat-elhatározásból

kell

származniuk, szoros tér-és időbeli kapcsolatban kell állniuk, és ha van sértett, akkor az
ugyanaz a személy legyen. 296 Az 5/1998 BJE indokolása szerint a természetes egység keretei
közé tartozik az adott törvényi tényállás alapesetét

kimerítő – bár különböző

részcselekmények által megvalósítható – valamennyi olyan magatartás, amely a Btk. 282. §
(1) bekezdése szempontjából tényállásszerű, feltéve, hogy azokat egy eljárásban bírálják el. A
jogegységi határozat átveszi a BK 155 azon megállapítását, miszerint a kábítószerrel
visszaélés különböző elkövetési magatartásainak folyamatos megvalósítása (pl. kábítószer
termesztése, előállítása, majd tartása, illetve forgalomba hozatala) természetes egység.
Ugyancsak természetes egység, ha az elkövető egyidejűleg vagy folyamatosan különböző
kábítószerekre nézve követi el a cselekményét.
A valóságban sok egyéb variácó mellett az alábbi esetek fordulhatnak elő:
1.eset Az elkövető a megengedettnél magasabb alkaloid tartalmú mákot termeszt, amikor zöld
a gubója megkarcolja, és kinyeri belőle a nyers ópiumot, tegyük fel, hogy ért a kábítószer
finomításához is, végül forgalomba hozza az összes „termést”. Ebben az esetben a különböző
részcselekményeket ugyanarra a kábítószerre követték el, amelynek tiszta hatóanyag-tartalma,
és a forgalomba hoz elkövetési magatartás lesz az irányadó a minősítés szempontjából. Itt
egyértelműen a természetes egység alapján álló minősítés a helyes.
2.eset Az elkövető rendszeresen megszerez kábítószert, amit rögtön el is fogyaszt, vagyis
tartás nem valósul meg. Ugyanaz az elkövetési magatartás ismétlődik, a jogegységi határozat
szerint itt is összegezni kell a tiszta hatóanyag-tartalmat, és eszerint kell minősíteni, még
akkor is, ha esetenként eltérő kábítószert különböző helyen, különböző kereskedőtől vesz és
fogyaszt el. Megemlítem, hogy a BK.155 számú állásfoglalás II/e pont (3) bekezdés azon
megállapítását, mely szerint nem kizárt a (…) meghatározott feltételek esetén a
folytatólagosság törvényi egységének a megállapítása, az 5/1998 BJE nem tartotta fenn. Azzal
támasztja ezt alá a Legfelsőbb Bíróság büntető jogegységi tanácsa, hogy a kábítószer
rendszeres használat által fejti ki a szervezetre káros hatását, eredményez az idegrendszer
állapotában jelentős, sokszor irreverzibilis elváltozásokat. E káros eredmény bekövetkezéséig
azonban hosszú az út, amely különböző elkövetési magatartásokból, részszakaszokból tevődik
össze. (…), erre a szoros összefüggésre tekintettel, ha a lehetséges elkövetési magatartások
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közül egy vagy több ismétlődően vagy folyamatosan valósul meg, illetve, ha ugyanannak az
elkövetőnek a terhére több különböző – az alapeset körébe tartozó – cselekmény állapítható
meg, úgy ezek a cselekmények azonosságukra vagy különbözőségükre tekintet nélkül a
természetes egység fogalmába tartoznak.
3.eset Az elkövető alapeseti mennyiséget tartott és ettől függetlenül másik kábítószerből
alapeseti mennyiséget megszerzett, majd átadott. Az 5/1998 BJE-t következetesen alapul véve
a mennyiséget összegezni kell, és az átadás szerint kell minősíteni.
4. eset Az elkövető alapeseti vagy jelentős mennyiséget tartott, és ebből csekély mennyiséget
átadott. Itt is az egész mennyiségre kellene – nem csak szerintem helytelenül - az átad
elkövetési magatartást megállapítani.
Álljunk meg egy pillanatra, Fülöp-Müller-Grád „Droggal és alkohollal összefüggő
bűncselekmények” című könyvében találkoztam az alábbi gondolattal: ügyelni kell arra is,
hogy az 5/1998.-as jogegységi határozat meghozatalakor – 1998. október 30. napján – még a
korábbi Btk. szöveg volt hatályban, amely szinte valamennyi elkövetési magatartást egy
bekezdésben helyezte el, kivételt csak az anyagi eszközök szolgáltatása jelentett. De a
jogegységi határozat nem köthető kizárólag ahhoz a jogszabályi rendelkezéshez, amelynek
idején született, tehát a törvényszöveg lényeges módosítása sem feltétlenül szűnteti meg a
jogegységi határozat alkalmazhatóságát. A jogegységi határozatot a benne foglalt okfejtés
jogelveinek megfelelően kell alkalmazni abban a körben, amit a módosított jogszabály
szövege lehetővé tesz. Az értelmezés kulcs jogintézménye itt a természetes egység fogalma. E
jogintézmény alapján a különböző elkövetési magatartásokat egy cselekményként fogjuk fel,
ezért az azok által érintett mennyiségeket is összegezzük.297 Elkerülhetetlen ezen a ponton azt
átgondolni, hogy a kábítószerrel visszaélés esetén mi minősül jelenleg alap törvényi
tényállásnak. Földvári szerint a törvényi tényállás a törvényhozó által bűncselekménynek
nyilvánított társadalomra veszélyes cselekmények törvényi ismérveinek az összessége. Alap
vagy egyszerű törvényi tényállásnak nevezzük a tipikus, az életben rendszerint előforduló
esetre vonatkozó rendelkezést. A törvényhozó a törvényi tényállások megalkotásánál erre van
figyelemmel, el kell vonatkoztatni a különlegességektől, a ritkán előforduló körülmények
értékelésétől és a szabályozás alapjává a tipikus előfordulási módot kell tenni általánosított
formában. Gyakran szükség van azonban arra is, hogy a törvényhozó egyes speciális
körülményeket is szabályozás tárgyává tegyen. Olyankor válik ez szükségessé, amikor
meghatározott körülmények fennforgása a tipikus esettől annyira eltérő értékelést von maga
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után, amelyet már nem lehet elvégezni az alaptényállás – és annak büntetési keretei között.
(…) Ilyen esetben kerül sor minősítő vagy privilegizáló törvényi tényállások alkotására.

298

Az 1998-as módosításig egy bekezdésben szerepelt az összes elkövetési magatartás, és
ugyanolyan büntetési tétellel fenyegették. 1998 után külön bekezdésbe kerültek a forgalmazói
és fogyasztói magatartások és a büntetési tételük is eltérő lett. 2003-ban pedig külön
szakaszokba kerültek, a büntetési tételek közötti különbség továbbra is fennmaradt. Ugyanazt
a törvényi tényállást meríti-e ki az, aki különböző kábítószerekre nézve tart és forgalomba
hoz? Annál is inkább felvetődik ez a kérdés, hiszen a jogalkotó, mindig következetesen
kinyilatkoztatta, hogy külön kívánják kezelni a kábítószer „áldozatainak” és „haszon
szedőinek” cselekményeit. A 2003-mas módosításhoz készített javaslat szerint „a javaslat
szabályozása azon alapul, hogy különbséget kell tenni egyrészt a kábítószer fogyasztója,
másrészt a terjesztő (kereskedő) között, mert más jogkövetkezmények kapcsolódnak a két
oldalhoz, mind a büntetési tételkeret, mind a minősített esetek meghatározását illetően. (…) A
Javaslat a differenciált szabályozás érdekében külön-külön tényállásban szabályozza a
fogyasztói (javaslat szerint 282§) és a terjesztői (javaslat szerint 282/A§) elkövetési
magatartásokat. A javaslat szerint önálló és egységes tényállás védi a tizennyolcadik életévét
be nem töltött személyeket…”. A Pécsi Ítélőtábla egy ítéletének indokolásában
(Bf.II.202/2003/10 szám) kifejtette, hogy azáltal, hogy 1998-ban kiemelte a jogalkotó a
kereskedői típusú magatartásokat, és azokat alapeseti szinten önálló (2) bekezdésként
szabályozta, 2003-ban pedig fenntartotta a különbségtételt, a korábban egyenrangú elkövetési
magatartásokra alkalmazható jogegységi határozatot a továbbiakban nem lehet kötelezően
alkalmazni. „Ez azonban nem teszi indokolttá, hogy az érintett minősítési kérdések eldöntése
során figyelmen kívül maradjanak azok a helyes, és a bírói gyakorlat által más
bűncselekmények vonatkozásában is követett elvek, melyeket a jogegységi határozat
indokolása tartalmaz”. Vagyis, ha valaki kábítószert tart, illetve kábítószert forgalomba hoz,
és a cselekményeket egy eljárásban bírálják el, az elkövetési magatartások között szoros belső
(logikai, térbeli vagy időbeli) kapcsolat áll fenn, továbbá az egységként történő értékelés nem
jelent az elkövetőre méltánytalan hátrányt, akkor természetes egységként kell kezelni az
esetet. Jelen esetben az elkövető fél év alatt ugyanabból a forrásból szerzett be pszichotróp
anyagot, amelynek kisebb részét fogyasztásra, nagyobb részét értékesítésre szánta. A
cselekményét jelentős mennyiségre kereskedéssel megvalósított kábítószerrel visszaélés
bűntettének minősítette a bíróság. A joggyakorlatot helyes irányba befolyásolná, annak
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elfogadása, hogy a dolgozat írásának időpontjában hatályos Btk. 282.§ (1), és a 282/A§ (1)
bekezdése 282/B§ (1) bekezdése külön alap törvényi tényállás. A 282.§ (2) és a 282/A§ (2) és
(3) bekezdése, 282/B§ 2) (3) bekezdése súlyosabban minősülő tényállás, a 282.§ (5), a 282/A
§ (6), 282/B § (7) bekezdése privilegizált törvényi tényállás. A Legfelsőbb Bíróság egy
döntése ezt a felfogást tükrözi. Az elbírált esetben jelentős mennyiségre elkövetett termesztés
teljesen független volt a megvalósult kereskedéstől, más volt az elkövetési tárgy és az

elkövető szándékát nem lehetett bizonyítani, miszerint ő a termesztett anyagot is el akarta
adni. A Legfelsőbb Bíróság szerint nem érvényesült a természetes egység azon kritériuma,
mely szerint az elkövetési magatartások között belső kapcsolatnak kell lenni, vagy tartósan,
ismétlődő jelleggel kell előfordulni. A Legfelsőbb Bíróság szerint igazságtalan eredményre
vezetne a különböző elkövetői magatartások természetes egységének megkonstruálása. Ez
ugyanis azt jelentené, hogy egyébként csekély mennyiségre kereskedéssel megvalósult
részcselekmény, mint alapeset amiatt minősülne súlyosabban, mert az egységbe vont, de
önmagában a kereskedésnél enyhébb megítélésű termesztés jelentős mennyiségre történt.
Ezért ebben a speciális esetben bűnhalmazat megállapítására került sor.299

III.2.2.2.3.7. A bűncselekmény stádiumai
Egymást követően megvalósuló részcselekmények esetén felmerülhet a befejezett
cselekmény és kísérlet megállapításának kérdése. Például az elkövető tartott kábítószert az
átadáskor viszont közbeléptek a rendőrök. A BH 1983/348 számú eseti döntés szerint, ha a
természetes egységen belül akár egy elkövetési magatartás is eljutott a befejezett stádiumba
akkor befejezett cselekményt kell megállapítani, kivéve, ha a kísérleti alakzat súlyosabb
megítélés alá esik, mint a befejezett elkövetés (a tartásnak viszont nincs kísérlete).
Stádiumtanhoz kötődik, ezért meg kell említeni az előkészület is. A 282.§ (3), a 282/A§ (4),
és a 282/B § (4) bekezdése tartalmaz sui generis tényállást, ám a törvény megfogalmazása
szerint úgy tűnik, hogy csak az alapeset előkészületét bünteti a törvény. Ehhez képest a
Complex CD Jogtár Kommentárja szerint a minősített eset előkészülete sem maradhat
büntetlenül, a jogalkotó csupán a minősítő körülményeknek nem tulajdonít - az alapesethez
képest – büntetést növelő jelleget.
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III.2.2.2.3.8. Súlyosító, enyhítő körülmények
A bírói gyakorlatnál maradva lássuk, melyek azok a körülmények, amelyek a törvényi
tényállásokban nem jutnak kifejezésre, de a büntetés kiszabása során igen. Az egyik ítélet
indokolásában szerepel, hogy a bűncselekmény tárgyi súlyát az elkövetési magatartás mellett
döntően az elkövetés tárgya határozza meg. A vádlott THC tartalmú növényi törmelékkel
kereskedett, olyan pszichotróp anyaggal tehát, amelynek élettani hatását tekintve kevésbé
veszélyes, toxikus hatása gyengébb.300 Itt visszautalnék az Európai Unió Tanácsának
2004/757/IB számú Kerethatározatára, amely szerint a jogalkotó a büntetési tételkeret
meghatározásánál figyelembe kell, hogy vegye a kábítószer típusát, egészségkárosító hatását.
Ezért a Kerethatározat nemzeti jogba építése orvosi-szakmai kérdést is felvet: a differenciált
kábítószer-jegyzék meghatározását.301 Enyhítő körülményként szokták számításba venni, ha a
jelentős mennyiség alsó határát kis mértékben lépte túl a kábítószer tiszta hatóanyag-tartalma,
ha pedig a jelentős mennyiség alsó határát többszörösen meghaladja, akkor súlyosabban ítélik
meg a cselekményét. Enyhítő körülményként kell értékelni azt is, amikor a vádlott nem
kábítószerfüggő, de hozzászokásban (habituációban) szenved. 302 A Complex CD Jogtár 282/C
§-hoz fűzött Kommentár azt írja, hogy „mivel a kábítószerfüggő személy esetében a
specialitás elvéből következően – a Btk. 282/B§-okban írt rendelkezés nem alkalmazható, az
ott meghatározott esetekben (tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával,
illetve meghatározott helyeken történő elkövetés) a büntetés kiszabása körében súlyosító
körülményként értékelendő”. Vitatkozni lehet ezzel a megoldással a 2/2003 BJE alapján
állva303, ami bár a 2003. március 1 előtti kábítószerrel visszaélés tényállásaira vonatkozik, de
tartalmaz olyan „gondolati sémát”, amely lehetővé teszi, hogy - elvonatkoztatva a korábbi
szabályozástól – a hatályos tényállásokra nézve is érvényes megállapításokat tegyünk. A
jogegységi tanács által kifejtett álláspontot követve, ha van olyan súlyosabban minősülő eset,
amely nem szerepel kábítószerfüggőre vonatkozó tényállásban, az azt jelenti, hogy a
jogalkotó azért nem tette azt az egyébként komolyabb elbírálás alá tartozó esetet a
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privilegizált tényállásba, mert úgy találta, hogy a függővel szembeni eltérő elbánásnál
fontosabb társadalmi érdek fűződik bizonyos esetek szigorú szankcionálásához. Eszerint
vizsgálva a Btk. 282/B§ és 282/C§ viszonyát megállapítható, ha például a kábítószerfüggő 18
év alattinak ad át, akkor nem a 282/C§ szerint, hanem a 282/B§ szerint lesz büntetendő.

III.2.2.2.3.9. Elkövetés 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával
Gondot okozhat néhány fogalom értelmezése, érdekes módon az Alkotmánybíróság
olyan fogalmakat vett ki a Btk.-ból - arra hivatkozva, hogy nem elég konkrétak, vagyis a
jogbiztonságot veszélyeztetik - amelyek a gyakorlat számára nem okoztak gondot. Ilyen az
„együttes fogyasztás alkalmával” fogalom. Az AB indokolása szerint ebből nem állapítható
meg, hogy a közös fogyasztás a társas elkövetés mely – eltérő társadalomra veszélyességű –
szintjét jelenti. Az sem világos, hogy hány személy lehet részese egy ilyen cselekménynek.304
A törvényi megfogalmazás szerint azt lehetett elterelni, aki együttes fogyasztás alkalmával
kínál vagy átad, az átadás mint elkövetési magatartás pedig, akkor valósulhat meg - a már
kialakult gyakorlat szerint - ha egy konkrét személynek juttat az elkövető drogot azért, hogy
azt maga fogyassza el. Ha több személy jut ugyanazon alkalommal szerhez, akkor már nem
átadás, hanem forgalomba hozatal történt. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor az elterelés
csak akkor működhetett volna, ha ketten vannak egyszerre jelen, és egyik hozza a közösen
elhasznált drogot. Nem tisztázott az AB szerint az sem, hogy az együttes fogyasztás
alkalmával megfogalmazás mennyi alkalmat takar, egyet vagy akár azonos, akár különböző
helyen és személyi körben történő rendszeres használatra is kiterjed-e?
A gyakorlat számára a legkevésbé sem okozott gondot, hogy a hatósági engedély mit
jelent, az Alkotmánybíróság mégis törölte. Most viszont a Btk. szerint minden – akár legális –
kábítószerrel végzett tevékenység jogellenes, éppen ezért kérdéses, hogy a jogbizonytalanság
2004. december 13. előtt vagy az után nagyobb-e?
A fentiekkel szemben van olyan fordulat a kábítószeres tényállásokban, ami valóban
gondot okozhat. Az 1998-as módosítás után a 18 év alattiak védelme érdekében beépített
szabályok értelmében súlyosabban volt büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött
személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával valósít meg
bármely elkövetési magatartást, illetve az elkövetés folytán ilyen személy jut kábítószerhez.
2003. március elsejével differenciáltabb lett ez is. „Az a tizennyolcadik életévét betöltött
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személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával hatósági
engedély nélkül kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan
kivisz, az ország területén átvisz, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a
tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek
kábítószert kínál vagy átad, illetve ilyen személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz
vagy azzal kereskedik.” Egyértelműbb lett volna, ha a törvény a régi megoldást alkalmazza,
vagyis azt mondja, hogy súlyosabban minősül a cselekmény, ha az elkövetés folytán 18 év
alattit von be vagy ilyen személy jut kábítószerhez. Akkor magától értetődő lenne, hogy aki
kereskedelmet folytat, és 18 év alatti vevői vannak, az szintén súlyosabb megítélés alá esik.
Míg a jelenlegi szabályozást értelmezhetjük megszorítóan is, vagyis a kereskedés csak akkor
minősül 282/B § szerint, ha a 18 év alattit például bevonja a terjesztésbe. Szerintem a
kiterjesztő értelmezés a helyes, vagyis a 18 év alatti felhasználásával történő kereskedésbe
bele tartozik az is, amikor úgy „használja fel”, hogy neki adja el az anyagot. Segíthet, ha
párhuzamot állítunk fel azzal a fordulattal, ami ugyanezt a megfogalmazást tartalmazza egy
másik súlyosabban minősülő esetben, vagyis amikor kábítószerfüggő felhasználásával követik
el a cselekményt. Gondot ebben a vonatkozásban is a terjesztői magatartások jelentik, hiszen
ott lehet szűkebb és tágabb az értelmezés. Ha következetesen a tágabb értelmezés mentén
haladunk - ami a fiatalkorúak védelmére irányuló szándéknak leginkább megfelel - akkor
súlyosabban kell, hogy minősüljön az átadás akkor is, ha az elkövető egy olyan régi
kuncsaftjának ad át drogot, akiről tudja, hogy függő.

III.2.2.2.3.10. Társtettesség
A más felhasználásával elkövetés a társtettességre is ráirányítja a figyelmet. A Btk.
Kommentár szerint: „Társtettesség közöttük (a felhasznált függő és felhasználója között) nem
jöhet létre, ugyanis a Btk. 282/C.§-ban írt tényállásnak speciális alanya van, aki a Btk. 282.§ban írt cselekményének tettese nem lehet. A felhasználás így tipikusan a kábítószerfüggő
személy lényegében bűnsegédi bevonását jelenti a tettesi alapcselekménybe.”305
Vagyis ha a kábítószer-kereskedelembe bevont, felhasznált személy függő (akár 18 év

alatti), és bűnsegédi magatartást merít ki a cselekménye, akkor aki felhasználja őt kábítószerkereskedelem önálló tettese, a felhasznált személy ennek bűnsegédje. Ha olyan mértékben
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„beszervezik”, hogy túllép a bűnsegédi magatartáson, akkor önálló tettesek lesznek
mindketten (ha elfogadjuk, hogy a 282/A§ és 282/C§ külön – külön törvényi tényállások). Ha
nem függő 18 év alattit vonnak be, és tettesi cselekményt valósít meg, akkor az egyik
cselekménye a 282/A§, a másik a 282/B§ alá tartozik.

III.2.2.2.3.11. A szakértők szerepe
Hangsúlyozni kell, hogy egy kábítószerrel visszaélés vétsége vagy bűntette kapcsán
lefolytatott büntetőeljárásban kiemelkedő szerepet kapnak a szakértők, a vegyész szakértő,
orvos szakértő. A tiszta hatóanyag-tartalom megállapítása is szakkérdés, gondot okoz, ha már
nincsen meg a bűncselekménnyel érintett kábítószer, csak vallomások alapján tudjuk
megbecsülni, hogy milyen mennyiséget érintett az akár hónapokig vagy évekig folytatott
illegális tevékenység.

Több megoldás is lehetséges, a vegyész szakértő vagy az utolsó

cselekmény kapcsán lefoglalt drog tiszta hatóanyag-tartalmával számol, vagy az adott típusú
kábítószerben előforduló minimum és maximum hatóanyag-tartalom átlagával számol, vagy a
fekete piacon adott időben forgalomban volt anyag hatóanyag-tartalmát, vagy a Be. 4.§-ra
tekintettel a legkisebb létezhető hatóanyag-tartalmat veszi alapul. Ez utóbbi megoldást tartja
követendőnek a Fővárosi Ítélőtábla. 306 (Csak utalok arra, hogy termesztésnél, amikor a Btké. a
növényegyedek számával határozza meg a csekély és jelentős mennyiséget, nem lehet a tiszta
hatóanyag-tartalmat figyelembe venni, még akkor sem, ha ezáltal lehetne átlépni alapeseti
vagy jelentős mennyiségbe. 307)
Az élet sokféle helyzetet produkálhat, ezért a kábítószer-bűncselekmények nyomozása
nagy körültekintést igényel, vagyis nem elégedhet meg a vizsgáló a beismerő vallomással.
Bekövetkezhet olyan extrém szituáció, hogy a fogyasztó azt hiszi, hogy kábítószert adtak el
neki, de – tekintve, hogy kezdő - nem tudja milyen hatásra számítson, valamit talán érez is. A
büntetőeljárásban beismerő vallomást tesz, a rendőr ezzel megelégszik, pedig egy
vizeletvizsgálat lehet, hogy azt mutatta volna ki, hogy a delikvenst becsapták…
A függőség megállapítása igazságügyi orvos szakértő bevonásával történik, sokszor
azonban mire a szakértői vizsgálatra sor kerül, az elkövetők gyakran felhagynak a kábítószerfogyasztással, így nehéz utólag megállapítani, hogy a bűncselekmény elkövetésekor
kábítószerfüggő volt-e. Ezért célszerű a nyomozati szakban, lehetőleg az első kihallgatáskor
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olyan célzott kérdéseket feltenni, amelyből kiderül szükséges-e szakértő bevonása, és ha igen,
akkor mihamarabb kerüljön sor a vizsgálatra.308

III.2.2.2.3.12. Ha nem bizonyítható a csekély mennyiség
Amennyiben az egymásnak ellentmondó vagy hiányos vallomások miatt nem lehet
megállapítani, hogy milyen mennyiségre történt az elkövetés, csak az derül ki, hogy hosszabb
ideje kereskedik az elkövető, vagyis nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani az elkövetési
tárgy tiszta hatóanyag-tartalmát, akkor mit tegyen a jogalkalmazó, ha a Be. 4.§-t is be akarja
tartani? Csekély mennyiségre elkövetett kábítószerrel visszaéléssel kell vádolni, vagy
alapeseti mennyiséggel. Helyesebbnek mutatkozik, az a megoldás, hogy ha nem bizonyítható
a privilegizált eset, akkor kábítószer-bűncselekményeknél is az alap esettel vádoljon az
ügyész.

III.2.2.2.3.13. A tanúk jogai
Ügyelni kell a tanúk jogaira különösen a diszkó razziáknál, akárkitől nem lehet ilyen
alkalommal vizeletmintát venni a fogyasztás ellenőrzésére, csakis olyan személytől, akivel
szemben egyéb körülmények folytán (terhelő vallomás, ruházatból előkerült, vagy a rendőrök
feltűnésekor eldobott, kábítószer-gyanús anyag stb.) fennáll a megalapozott gyanú a
bűncselekmény elkövetésére. A büntető eljárási törvényből levezethető, ugyanis hogy azt, aki
csak tanúként szerepel, a nyomozás során figyelmeztetni kell vizeletminta vétele előtt, hogy
nem köteles maga ellen bizonyítékot szolgáltatni, a figyelmeztetés után maga dönti el, hogy
ad-e vizeletmintát vagy sem, ellentétben a gyanúsítottal, aki köteles közreműködni a szakértői
vizsgálat során.
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IV. Záró gondolatok, javaslatok
Összességében megállapítható, hogy mind az alkohol mind a kábítószerek
vonatkozásában a jogalkotó a jogszabályok széles körét alkotja meg a kontroll kialakítására.
Az alkohol esetében elsősorban a meglévő szabályok betartatására kellene hangsúlyt helyezni,
főleg a fiatalok védelmében. Ami a kábítószereket illeti, nem vagyok híve az amerikai típusú
drogok elleni háborúnak, de az átgondolatlan liberalizációnak sem. Nagy a tét, ahogy Kertész
Imre írja a legalizáció veszélyeit illetően: „Ezzel azonban nem szabad kísérletezni, ha egyszer
lebontják a gátakat, a zúduló áradatot nem lehet visszaterelni a mederbe.”309 Túl sok kudarcos
élet igazolja a társadalmunk helytelen hozzáállását az alkohol fogyasztásához. Az illegális
kábítószerek közül akár a marihuána-fogyasztást is, csak akkor lehetne megengedni, ha
határozottan ki lehetne jelenteni, hogy a mai magyar társadalomban akár a család akár ennél
tágabb közösség szintjén létezik olyan összetartó és ösztönző erő, ami képes más alternatíva
választására rábírni vagy a gyógyulás útjára terelni a fogyasztót. Amíg ez nincs így, addig
marad a büntetőeljárás, amely során a hatóság hivatalból kell, hogy odafigyeljen, és ajánlja fel
a gyógyulást, aki akar élhet ezzel, de legalább kénytelen foglalkozni a gyógyulás
gondolatával. Tudom, a kikényszerített kezelés nem lehet hatékony, ha maga a beteg nem
akarja, de ha nincs más ösztönzés a beteg saját akaratának kialakításához, hát ez is több a
semminél. Ennek kiküszöbölhetetlenségét támasztja alá az is, hogy a családi kapcsolatok
lazulásával a korábban rokonság által biztosított védelem helyett hajlamosak az egyének az
államtól várni a (gyakran magánéleti) problémáik megoldását. Éppen ezért az alkoholizmus
miatt alkalmazott kényszergyógyítás sem lesz jó darabig mellőzhető. Még akkor sem, ha ezek
a szabályok nem is olyan hatásosan érvényesülnek, ahogyan azt elvárnák tőlük, szükség van
rájuk, ha másért nem, azért, hogy a generálprevenció célját szolgálják.

A témával kapcsolatos magyar szabályozásra vonatkozó javaslataim az alábbiak:
1. Az értekezés elején említett, 2003-ban született, két program – a társadalmi bűnmegelőzés
nemzeti programja, és az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja – alkoholproblémával
foglalkozó részeit szélesebb körben ismertté kellene tenni. Általában többet kellene beszélni
az alkoholizmusról, és a felelőtlen alkoholfogyasztás következményeiről, ne csak a
kábítószerrel riogassuk az embereket. A cél olyan közmegítélés kialakítása, ami egyforma
súllyal kezeli a különböző szenvedélybetegségeket. A kábítószerekkel kapcsolatos
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szabályalkotástól pedig, távol kellene tartani a tisztán politikai érdekeket, célokat. Ez utóbbit
roppant nehéz megvalósítani, mert e téma manipulálása világjelenség.
Indokolt a kábítószer-rendészeti szabályok áttekinthetőbbé tétele, a Büntető Törvénykönyvvel
történő összehangolása, ennek elvégzésére az 54/2004. (XII.13.) AB határozat hívta fel a
Parlamentet. Ez azért is szükséges volna, mert jelenleg rendkívül sokféle szerv és hatóság
kell, hogy eljárjon a kábítószerrel kapcsolatos legális tevékenységek engedélyezése,
nyilvántartása során.

2. Ami az alkoholista és kábítószerfüggő elkövetőkkel szemben alkalmazható büntetőjogi
szankciókat illeti, két nagy csoport van: az egyik a 6 hónapot meghaladó végrehajtandó
szabadságvesztés mellett alkalmazható kényszergyógyítás (ez csak az alkoholistákkal
szemben szabható ki), a másik pedig, azon esetek köre, amikor pártfogó felügyelet
elrendelésére kerül sor, és ekkor magatartási szabály előírásával lehet vagy kell reagálni a
szenvedélybetegség fennállására. Itt pusztán annyi észrevételt teszek, hogy a jogalkalmazónak
nagyon tág mozgástere van arra, hogy kreatívan alkalmazza a különböző lehetőségeket.
Például a jelenleg hatályos Btk. azt is lehetővé teszi, hogy az egyébként el nem terelhető
kábítószerfüggő feltételes szabadsága vagy felfüggesztett szabadságvesztése idejére pártfogó
felügyelet magatartási szabályaként a bíróság előírjon kábítószermentes életmód fenntartását
támogató kezelést (persze a terhelt hozzájárulásával). Illetve mód van arra is, hogy - a
kábítószerrel visszaélés egyes eseteiben alkalmazandó vádhalasztás analógiájára - az
alkoholista elkövetővel szemben úgy halassza el az ügyészség a vádemelést, hogy magatartási
szabályként a kezelésen részvételt írja elő.

3. Ami az ittas állapotban bűncselekményt elkövetők büntetőjogi felelősségét illeti arra az
álláspontra jutottam, hogy a bűnfelelősség elvének áttörése nem szükségszerű, a beszámítási
képesség hiányának figyelmen kívül hagyása pedig, elfogadhatatlan. Ahogy Halász Sándor és
Székely János fogalmazott az 1961-es Btk. megalkotása előtt: nem szabad a bűnösségi elvet
feladni, vagy az objektív felelősséget kerülő úton beengedni a büntetőjogba. Szakítani kell a
részegség túlértékelésének a „hagyományával”, mert a részeg emberek túlnyomó része
beszámítható. A beszámítást kizáró részeg állapotban bűntetti tényállást megvalósítókat
pedig, azon az alapon kell büntetéssel fenyegetni, hogy mindenki köteles tartózkodni attól,
hogy önmagát közveszélyes állapotban hozza.310 „Bár az objektív büntetőjogi felelősségre
310
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nincsen külön tiltó szabály az Alkotmányban, az emberi méltósághoz való jogból mégis az
következik, hogy alkotmányosan csak a bűnös elkövetőt lehet megbüntetni.”311 De legalábbis
olyan cselekmény miatt lehessen megbüntetni, aminek elkövetésekor megvolt az elkövető
beszámítási képessége. Nyomatékosítani szeretném, hogy a hangsúly nem azon van, hogy az
alkoholfogyasztást kriminalizálni kell, hanem azon, hogy a veszélyhelyzet előidézését kell
büntetni, amit a túlzott alkoholfogyasztás okozott, de azt is csak akkor, ha olyan fokú, hogy
bűncselekmény elkövetésében nyilvánul meg.
Az előbb vázoltaknak megfelelően álljon itt egy minta a sui generis tényállásra:
(1) Aki önhibából beszámítási képességet kizáró ittas állapotba helyezi magát, amely állapot
eredményeképpen

vétséget

követ

el,

vétséget

valósít

meg

és

2

évig

terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt 2-5 évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető által
beszámítási képességet kizáró ittas állapotban elkövetett bűncselekmény büntetési tétele
ennyi.
(3) A büntetés bűntett miatt 5-10 évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető által
beszámítási képességet kizáró ittas állapotban elkövetett bűncselekmény büntetési tétele
ennyi. (…)
(x) Egyazon beszámítási képességet kizáró ittas állapotban elkövetett több bűncselekmény
elkövetése esetén a büntetést az alapcselekmények büntetési tételei alapulvételével a
halmazati szabályok szerint kell kiszabni.

4. 1998-ban a Btk. 188.§-át módosították, ezt követően az említett tényállás nem csak a
szeszes italtól befolyásolt állapotban járművet vezetőket rendeli büntetni, hanem a vezetési
képességre hátrányosan ható egyéb szer befolyása alatt állókat is. Az ittas járművezetés
büntetőjogi üldözésénél bevált a skandináv megoldás (0,8 ezrelékes határ), de a vezetési
képességet hátrányosan befolyásoló más szer hatása alatti vezetésnél már nincsen egy
abszolút határ, és súlyos bizonyítási nehézségek merülnek fel, amelyek miatt az a séma - ami
ittas vezetésnél működik - nem alkalmazható, vagyis ha ragaszkodni kívánunk a már bevált
módszerhez

a

188.§

1998-as

módosításával

bevezetett

új

fordulat

gyakorlatilag

alkalmazhatatlanná válik. Itt említjük meg a szakemberek által felvetett két megoldási
lehetőséget. Az egyik a nullhipotézis bevezetése – vagyis ha a szervezetben kimutatják
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valamilyen inkriminált szer jelenlétét, akkor felelősségre vonásnak kell következnie, ez
azonban álláspontom szerint felveti a kábítószer-fogyasztás kettős büntetésének problémáját.
A másik megoldás ragaszkodik ahhoz, hogy a kábítószer jelenléte nem elegendő, kell az
elkövető befolyás alatt állása, vagyis a vezetési képesség tényleges csökkenése. A bizonyítást
leegyszerűsítendő egyesek szerint meg kellene határozni minden egyes kábítószernél a 0,8
ezrelék mintájára egy abszolút határt. Látni kell azonban, hogy ez önmagában nem lenne elég,
mert meg kellene határozni minden kábítószer felszívódási és lebomlási ütemét is, tovább
megyünk, még ez sem volna elég, mert az orvos szakértők szerint a felszívódás üteme függ a
bevitel módjától is (szájon át, intravénásan, szippantva), ami alkohol esetében egyféle lehet. A
másik a klinikai tünetek vizsgálatának továbbfejlesztése, a vezetési képesség körébe tartozó
készségek meghatározása és ezek mérésére irányuló módszerek kifejlesztése, amelyek mellett
megmaradna a különböző tiltott szerek testnedvekből történő kimutatása. Ez utóbbi megoldás
tűnik követhetőnek.

5. A kábítószerrel visszaélés kapcsán egyetlen dolog van, amit mindennél jobban
kívánhatunk: a jogbiztonság megteremtése. Nem is annyira a jogalkotási, mint inkább a
fontosabb jogalkalmazási javaslataimat foglalom össze.
A jogalkotásnak, de ha az nem teszi ezt lehetővé, akkor a jogalkalmazás
mozgásterének kihasználásával oda kellene eljutni, hogy az elfogyasztott kábítószermennyiségek ne összegződjenek, ezt indokolják a minősítési gondok, de bizonyítási
nehézségek is. A gyanúsított a legritkább esetben emlékszik csak arra, hogy az elmúlt – akár
években mérhető – időben hányszor fogyasztott kábítószert. Ha hosszabb ideje fogyaszt
anélkül, hogy függővé válna, elveszíti az elterelés lehetőségét, vagyis az elfogyasztott,
egyszerre soha együtt nem volt anyag összegzése tarthatatlan gyakorlat.
Ideje volna elfogadni azt is, hogy a külön szakaszokba helyezet cselekmények (pl.

termeszt, átad) ha különböző kábítószerekre követik el őket, nem vonhatók természetes
egységbe. Így nincs mód arra, hogy a bíróság annak a cselekményét, aki csekély mennyiséget
átadott és más kábítószerből jelentős mennyiséget termesztett, jelentős mennyiségre elkövetett
átadásnak minősítse. Két rendbeli cselekményt kell megállapítani.
Ha kábítószer-függő elkövető meríti ki a 282/B §-t vagyis például iskolában ad el
drogot, akkor nem a 282/C§ szerint kell büntetni, hanem a 282/B§ szerint.
A Btk. 282/B § annyiban szorulna kiigazításra, hogy egyértelműbb volna, ha a törvény
a régi megoldást alkalmazná, vagyis azt mondaná, hogy súlyosabban minősül a cselekmény,
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ha 18. életévét betöltött személy 18. életévét be nem töltött személyt von be, vagy az
elkövetés folytán ilyen személy jut kábítószerhez.
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Összefoglaló
A PhD értekezés legfontosabb következtetései az alábbiakban összegezhető. A
szabályozások legfontosabb célja a fogyasztás befolyásolása, de a büntetőjognak a végső
eszköznek kell lennie mind az alkohol mind a kábítószerek vonatkozásában. Erre a jogalkotó
többnyire tekintettel van, így a jogszabályok széles körét alkotja meg a tudatmódosító szerek
ellenőrzésére. Az élet minden területét túlságosan áthatja a drogkontroll szabályozás, másrészt
az alkoholkontroll intézkedések gyengék és gyakran nem hajtják végre azokat, különösen ha
ellentétesek a gazdasági érdekekkel. A vizsgált nyugati-civilizációhoz tartozó államok
többsége megfogalmazta az alkohol- és drogpolitikáját, ebben segítséget nyújt nekik az
ENSZ, WHO, valamint az Európai Unió tagállamait az EU is befolyásolja. A büntetőjogi
eszközök taglalásakor áttekintettem az ittas állapotban elkövetett bűncselekményekért
fennálló büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos megoldásokat a common law-ban és a rómaigermán jogban feltűnt hasonló kérdésekre adott válaszokat. Az utóbbi alapján arra jutottam,
hogy a dogmatikának és kriminálpolitikának közös nevezőre kellene jutni az ittas állapotban
elkövetett

bűncselekményekre

vonatkozólag.

A

szenvedélybeteg

elkövetők

kényszergyógyítása mellőzhetetlen, ezt a büntetőjogi intézkedést a 6 hónapot meghaladó
letöltendő szabadságvesztés mellett lehet alkalmazni Magyarországon. A szenvedélybeteg
fogva tartott korábbi életmódját nem lehet fenntartani, ezért praktikus, ha függő elítélteknek

ilyen módon segítséget nyújtanak, még akkor is, ha ők nem akarnak meggyógyulni. A bíróság

elrendelhet pártfogó felügyeletet, amikor próbára bocsátást, feltételes szabadságra bocsátást,
vagy vádemelés elhalasztását alkalmaz. Ebben az esetben az ítélet a vádlott hozzájárulásával
előírhatja a kezelésen részvételt magatartási szabályként. A fenti intézkedéssel alkoholisták
esetében is gyakrabban kellene élni. Nem volna helyes, ha a büntetőjog üldözné a nyilvános
részegséget Magyarországon, az alkoholfogyasztás jelenlegi jogi környezete miatt. Másrészt a
magatehetetlen emberekről gondoskodni kell. Ez alapvető kötelesség. Annak nincs
jelentősége, hogy ez a rendőrség vagy más feladata az a lényeg, hogy az ittas egyének
megfelelő ellátást kaphassanak még akkor is, ha orvosi beavatkozásra van szükségük. Az ittas
vezetéssel kapcsolatos jogalkotás célja az ittas vezetés okozta balesetek, sérülések és
halálesetek számának csökkentése. Egy sikeres ittas vezetéssel kapcsolatos stratégia
megkívánja a gyakori és véletlenszerű közúti ellenőrzést. A kábítószer hatása alatti vezetést is
büntetni kell. Az egyszerűbb bizonyítás érdekében a szakértőknek meg kellene határozni a
biztonságos vezetéshez szükséges fizikális és mentális képességeket és a klinikai vizsgálat
módszerét.
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Summary
The most important conclusions of my PhD thesis can be summed up as follows.
One of the most important aim of regulations is to influence the consumption, but the criminal
law should be the final resort concerning both alcohol and drugs. This is taken into
consideration generally by legislator thus comprehensively established laws are enacted to
control the psychoactive substances. All walks of life is run through excessively with the drug
control laws, nevertheless the alcohol control measures are weak and often not enforced
especially if they interfere with the interests of economy.
Most of the states belonging to the western-civilisation have already formed their alcohol and
drug policy, for making this policies they get help from the UNO, the WHO, finally the EU
influences its member-states.
By describing the criminal-legal-means I surveyed the solutions of criminal responsibility for
an action committed in a non-compos state due to drunkness in common law and the answers
to the same problems which appeared in Roman-Germanic legal system. On the basis of the
latter I arrived to that the dogmatics and criminal policy should come to terms with each other
referring to crimes committed by an intoxicated person.
The involuntary detoxification for addict perpetrators cannot be omitted, these criminal
measure can be applied beside inprisonment of 6 months or longer in Hungary. It is
impossible for the addicted detaniee to continue his former lifestyle, that is why it is practical
if the addicted inmates are given help in this way even if they do not want to recover. The
court may order supervision by probation officer when applies release on parole, release on
probation or postpone indictment. In this case the sentence may decree with contribution of
the accused that he has to take part in a treatment as a rule of conduct. The above mentioned
practice should be applied more often when the accused person is alcohol addict.
It would not be right if criminal law prosecuted public drunkness in Hungary because of the
current legal surroundings of alcohol consumption. On the other hand helpless people must be
looked after. This is a basic duty. It is not important that this is a task of the police or others,
the main point is that the intoxicated person may be given a suitable treatment even if they
need medical intervention.
The aim of drink-driving legislation is to reduce the number of accidents, injuries and
fatalities that result from driving in intoxicated state. A successful drink-driving strategy
requires frequent and random road checks. Driving under the influence of drug has to be
punished. In order to prove this crime, experts should determine the phisical and mental
abilities which are required for the safe driving and methods of clinical examination.

