
Kúriai esetek: Kábítószer kereskedelem és fogyasztás 
 

A videó leírása: A Kúriai esetek-videós kerekasztal-beszélgetés legújabb fejezetében a Kúria 

bírái, valamint külsős szakértők egy kábítószer kereskedelmet érintő büntetőügy kapcsán 

beszélnek az eset jogi hátteréről és a társadalmi tanulságokról. 

Kiss Gábor István: Jó napot kívánok mindenkinek! Ma a kábítószer csempészetről és a 

kábítószer fogyasztásról fogunk beszélgetni, illetve a két dolog közös halmazáról. A mai 

esetünk főszereplője egy kisvárdai pár, akik a lány belgiumi kapcsolata révén kábítószert 

hoznak Magyarországra, hogy itt tovább értékesítsék. A hatóságok követik és tetten érik őket. 

Mindketten drogfogyasztók, ezt meg is próbálják fölhasználni a bíróság előtt a 

védekezésükben, az áldozati szereptől enyhébb büntetést remélnek, tekintettel arra, hogy a 

csempészett mennyiségből akár életfogytiglani büntetés is következhet számukra. Az áldozati 

szerep viszont nem menti fel őket, még akkor sem, ha egyébként a bírói is látja a megesett, 

szerencsétlen, beteg, drogos embert a bűnös mögött. A perben a lány aztán azt hazudja, hogy 

nem tudott semmiről, mintha ott sem lett volna, az ügyvéd pedig a Btk. hiányosságaira 

hivatkozik, így kerül egy felülvizsgálati ügyként a Kúriára. Látjuk majd a mai beszélgetésünk 

után, hogy a fogyasztás sem, és a kereskedés sem úszható meg épp bőrrel, és világos lesz az 

is, hogy a bíró milyen könnyen átlát a hamis érvelésen, pláne, ha tetten érésről van szó. És 

persze az eset általános tanulsága, hogy nincs az a kilátástalan élethelyzet, amelyre jó válasz 

lehet a drogfogyasztás vagy a kereskedés. Három kiváló szakember a vendégünk ma. Elsőként 

hadd mutassam be Székely Ákos bírót, a Kúria Büntető Kollégiumának Vezetőjét. 

Dr. Székely Ákos: Jó napot kívánok! 

Kiss Gábor István: Itt van Csák Róbert szociológus. Jó napot kívánok! És itt van Zacher Gábor 

toxikológus szakértő. 

Dr. Zacher Gábor: Szép jó napot kívánok! 

Kiss Gábor István: Nézzük előszőr bíró úr, hogy az Ön számára mi ennek az ügynek a 

legfontosabb tanúsága. 



Dr. Székely Ákos: A lényeg az, hogy ha egy elkövetőnél a kereskedési magatartás és a birtoklási 

magatartás, ezen belül pedig a fogyasztás egyaránt megtalálható, felismerhető, akkor nincs 

jelentősége a fogyasztásnak, az figyelmen kívül marad, és büntetőjogi felelősség csak a 

kereskedési tevékenységhez kötődik. 

Kiss Gábor István: Van a beszélgetésünknek még egy főszereplője, a csempészett drog, ez 2 

kiló, kicsivel több mint 2 kiló amfetamin. Mi ez az amfetamin, ezt talán mondjuk el! 

Dr. Zacher Gábor: Ez egy stimuláns szer, egy régi jól ismert szer, szóval itt nem valamilyen új 

pszichoaktív szerről van szó. Ez a 2 kiló mennyiség, ez azért nagyon sok. És most abszolút 

laikus nyelven fogalmaztam, ahogy bíró úr is mondta, gyakorlatilag ez a kereskedelmi 

mennyiség ez már a különösen jelentős mennyiség kategóriába tartozik, ahol bizony-bizony a 

büntetési tétel eléggé jelentős tud lenni. Nem beszélve arról, hogy nem tartom azt 

életszerűnek, hiszen ez azért kábítószer használók körébe ez nem egy bevált dolog, hogy 

egyszerre veszek magamnak 2 kilót, és aztán azt ott szépen kiporciózom, és ott beteszem a 

spájzba és majd akkor minden nap, mint az öreg néni a gyógyszerét szépen kihúzza a kis 

fiókocskából aztán megeszi, és akkor előre bevásárlok magamnak mit tudom én, egy kétéves 

adagot. Ez abszolút nem. Ebben biztos, hogy benne van a kereskedési magatartás. Az, hogy ő 

ebből magának szépen levesz valamennyit, ami esetenként a napi használatához 

szükségeltetik, az abszolút életszerű, de az, hogy ez a 2 kiló, ez neki arra kell, hogy az 

elkövetkező két-három évben meglegyen a napi betevője, ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy 

sem laikus szempontból, sem pedig szakértői szempontból egyáltalán nem életszerű. 

Kiss Gábor István: Milyennek ismeri föl a szociológus az élethelyzetet, ugye Kisvárdán, 

gyakorlatilag azonnal lebuktak ezzel a csempészett mennyiséggel. Valószínűleg a határtól már 

a hatóságok követhették őket. De hát a szociológust nyilván érdekli a párnak a társadalmi 

státusza, ennek az ügynek a háttere. 

Csák Róbert: Maga a fogyasztás az az ilyenkor lényegtelen, pedig ugye a kereskedelem és a 

fogyasztás abban különbözik, hogy a fogyasztásnál gyakorlatilag másnak nem okozok kárt, 

tehát az egy olyan cselekedett, amikor más, más abban nem érintette. A kereskedelem 

viszont, viszont lehet egy olyan cselekedet, aminek ugye vannak nem tudom kárvallottjai, vagy 

kapcsolódik a, főleg azért, mert kapcsolódhat a szervezett bűnözéshez. 



Kiss Gábor István: A védekezésben a II. rendű vádlott arra hivatkozott, hogy magának lesz, 

nem tudott róla. Már elhangzott egy pár tényszerűen leírható dolog, hogy mi az, ami kizárja 

ezt az érvelést, vagy hamissá teszi ezt az érvelést. És persze volt ott egy elvárható haszon 

ugye, amelyről a bíróság tudott, hogy itt, hogy itt a két érintett az mire számít, mármint 

forintálisan mire számít az ügyletből. 

Dr. Székely Ákos: Minden ügyben a bírói mérlegelés az a tényről tényre való következtetésen 

alapul. Tehát vannak történések a világban, ezeket tetten éri a hatóság, megállapítja, hogy 

volt telefon külföldre, kiutaztak külföldre, hazautaztak, bent volt a csomagtartóban a 

kábítószer. Ezek tények. És ezekből a történeti tényekből alakul ki az ítéleti tényállás. A 

történet a story. És meg kell egy másik síkon vizsgálni, hogy ez a történeti tényállás fedésbe 

hozható el a törvényi tényállással. Mi a büntetendő cselekmény. Nos ebben a konkrét ügyben 

az, hogy a II. rendű vádlott ismerte a belga személyt, hogy ő beszélt vele telefonon, utaztak ki 

kétségtelen az élettársával Belgiumba, jöttek haza. Az kétségkívül nem állapítható meg, hogy 

ő pakolta volna be a 2 kiló kábítószert a kocsiba, de hogy a tények alapján tudott és tudnia 

kellett arról, hogy itt nem egy csekély mennyiségű kábítószer érkezik, ami esetleg pár heti 

adag, hanem itt 2 kiló jön, aminek az értéke 10 millió forintos nagyságrendekben mérhető, és 

arra is van adat az iratokban, hogy 600.000 forint tiszta hasznot reméltek az értékesítésből. 

Ilyen körülmények között megállapította a bíróság, mást nem tehetett, hogy a II. rendű 

vádlott teljes tudással bírt a történeti tények tekintetében, tévedése föl sem merülhet.  

Kiss Gábor István: Nézzük tovább a vádlottak érvelését, amelyet a bíróságnak megpróbáltak 

eladni. Mi az a fizikai helyzet, mi az a mentális helyzet, amikor valóban nem büntethető egy 

drogfogyasztó? 

Dr. Zacher Gábor: Én úgy gondolom, egy ilyen helyzetet átlátni ez egy tudatos kereskedői 

magatartás. Szóval ahhoz, hogy valaki Kisvárdáról fölvegye a kapcsolatot mondjuk egy eladói 

hálózattal akár Budapesten, akár Belgiumban. Utána ő fogja magát és ő oda elutazzon, ahhoz, 

ha autóval mennek hát azért majd 2.000 kilométert vezetni kell, ott megtörténjen az üzlet. 

Innentől kezdve persze sokkal messzebbre mutat ez a történet, hogy melyik oldalról fogható 

tulajdonképpen ez a történet. Világos, hogy jelen esetben ugye az eladói oldal volt, ami kvázi 

fogható. Hiszen letartóztattak kvázi egy dílert, akinek van valószínűleg egy csoportja, akinek ő 

megpróbálta, vagy eladta volna ugye ezt a kábítószert. De ez majd egy érdekes kérdés, és ez 



talán ez majd később belejön, hogy attól, hogy most ez a kisvárdai pár megbukott ebbe a 

történetbe és lett ebből mondjuk egy büntető ítélet, aminek lettek bizonyos jogi 

következményei, vajon ott Kisvárdán megszűnt-e az amfetamin használat attól, hogy ez a két 

fickó ott tulajdonképpen lebukott, vagy pedig holnapután megjelent egy másik fazon, aki 

lehet, hogy ugyanúgy magyar, lehet, hogy ukrán, lehet, hogy vietnami, kínai, bárki, aki ezt az 

üzletet ugyanúgy viszi tovább, mert ettől még a vevői oldalon, valljuk be őszintén túlságosan 

sok minden nem történt, és igazándiból olyan nagy hiány sem alakulhatott ki valószínűleg a 

piacon ezzel a 2 kilónak a lefogásával, de ez sokkal-sokkal messzebbre mutat ez a történet, 

ami esetleg itt a Kúria falain belül esetleg érdekes lehet. 

Kiss Gábor István: Pont ez a beszélgetésünk lényege, és a társadalmi beágyazottságát tekintve 

ennek a párnak mennyire, mennyire ismerhető fel az áldozati szerep, amelyre ők túlzottan 

hivatkoznak, jogi értelemben a bíró nem vehette annyire figyelembe, hogy ők áldozatai ennek 

az ügynek, mint amennyire ők szerették volna. De Ön mennyire látja őket áldozatnak? 

Csák Róbert: Az esetleírásomban nincs benne, hogy ők milyen anyagi körülmények között 

éltek, hogy milyen iskolai végzettségük volt. Szóval az, hogy ők milyen társadalmi státuszúak 

voltak az ebből nem derül ki. Ami egyébként mondjuk fogyasztói szinten azért jellemző, tehát 

ezt tudjuk vizsgálatokból, hogy maga a díler, ez az ilyen sztereotipikus negatív szereplő, ez 

azért leggyakrabban a fogyasztók számára ott nem ez a szerepre valaki mondjuk egy filmből 

elképzeljük, hanem egy barát, ismerős, tehát közvetlenül a fogyasztói szinten, tehát nagyon 

kismennyiségek mozognak és általában valami közvetlen ismerős, baráton keresztül jutnak 

hozzá. 

Kiss Gábor István: Jogi értelemben a fogyasztói magatartást ugye elnyeli a kereskedői 

magatartás? Ugye ez a helyes kifejezés? 

Dr. Székely Ákos: Ezt úgy hívjuk, hogy szubszidiaritás, de hát ez egy szakszó. Ez azt jelenti, hogy 

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósult meg csak a fogyasztás, saját használatra csekély 

mennyiség, akkor és csak akkor egy 2 évig terjedhető szabadságvesztéssel fenyegetett vétség 

valósul meg. Ha azonban van súlyosabb kábítószerrel kapcsolatos magatartás, és itt volt 

nagyságrendekkel, akkor nincs jelentősége a fogyasztásnak, ezért ez egy nagyon jó újítása 

talán a hatályos Btk.-ánknak, mert az a fajta állandó bizonyítgatás, hogy most az elmúlt négy-



öt évben ki mennyit fogyasztott és akkor ott azért ez eléggé, hogy mondjam, valóságalapokat 

nélkülöző számítgatásokat indukált, ez most megszűnt a fogyasztással nem kell törődjünk. 

Kiss Gábor István: Ebben a kisvárdai ügyben ez nem nagyon kerülhet szóba a mennyiség miatt, 

de amikor kisebb mennyiség esetén elcsípettek az elterelést választják, vagy valahogy 

másként próbálnak a súlyosabb büntetés elől elmenni, az milyen megoldás, el lehet érni 

valamilyen eredményeket egy fél év alatt például? És most már mehetünk az általánosabb 

tanúságok felé. 

Dr. Zacher Gábor: Hát vakargatom a fejem, meg összehúzom a szemöldököm elterelés 

hatásfoka, ugye ez egy jó pár éve jelen van Magyarországon, és azt kell, hogy mondjam 

nagyon sokan ugye már eleve a rendőrségi szakban kinyilatkoztatják, és itt általában akkor 

tényleg ilyen nagyon csekély mennyiségekről van szó, hogy ő vállalja tulajdonképpen az 

elterelést. Kérdés az, hogy ez nem-e egy pecsétgyűjtő mozgalom, mert nagyon gyakran 

szoktunk olyan elterelésekkel találkozni, ami tényleg arról szó, hogy megvan a kiskönyvecske, 

olyan mint a kéktúra volt annak idején, hogy bejártam az összes turistaházat, megvoltak a 

pecsétek, bemutatom és akkor mentesülök a történet alól és akkor utána van egy bizonyos 

időintervallum, amin belül, hogy ha nem bukom meg, akkor gyakorlatilag ugye hát tiszta, 

tiszta maradtam ebbe a történetbe. 

Csák Róbert: Különösen azért, mert hogy ahhoz, hogy nem tudom, hatásos legyen egy ilyen 

dolog, ahhoz a résztvevőnek is motiváltnak kell lennie arra, hogy változtasson a saját 

szerhasználati szokásain. A másik, ami, ami pedig lényeges szerintem, hogy nem feltétlenül a 

magas kockázatú, vagy problémás szerhasználók kerülnek elterelésbe. Tehát nagyon nagy 

arányban vannak közöttük olyanok, akik egyébként végzik a dolgukat, ha kell dolgoznak vagy 

iskolába járnak, tehát nem kifejezetten problémás, hanem ilyen rekreációs szerhasználat van. 

Dr. Székely Ákos: Igazából ez jogalkotási kérdés, nem pedig jogalkalmazási kérdés. Tehát 

nekünk kormányrendeletben, törvényben, Btk. értelmező rendelkezésben meg van, hogy a 

tiszta hatóanyagtartalom mikor különösen jelentős, jelentős vagy csekély mennyiség. Hadd 

mondjam, hogy a mi vádlottunk 5 év börtönbüntetést kapott, 5 év az a törvényi minimum, 

öttől életfogytiglanos a büntetési tételkeret, ráadásul fegyház fokozat a törvényi előírás, de ő 

börtön fokozatot kapott, tehát úgy tűnik, hogy nem a törvény szigorát alkalmazták a II. rendű 

vádlottunkkal szemben. 



Kiss Gábor István: Folytassuk ezzel a kirótt büntetéssel. A szociológus milyennek ítéli ezt a 

büntetést, elegendő, elrettentő mindazok számára, akik hasonló cipőben járnak? 

Csák Róbert: Az, hogy a jog hogyan szabályozza ezt a kérdést az, az nem, nem attól függ, hogy 

ebben nincsen egy természettől fogva való igazság, hogy ez milyen, milyen büntetést kéne 

kapjon valaki, ez, jelen pillanatban Magyarországon a döntéshozók által hozott, hozott 

szabály. Tehát, hogy ez attól függ, hogy ők mit gondolnak arról, hogy a kábítószerhasználat az, 

az büntetendő vagy sem. 

Dr. Zacher Gábor: És azt gondolom, hogy egy ilyennek, hogy ez a két ember ugye lebukott 

ezzel a 2 kiló amfetaminnal, ez mit mutat. Azt, hogy Kisvárda és környékén van lehetőség 

amfetamint eladni, aminek különösebb visszatartó ereje nincsen. Világos, hogy valószínűleg a 

városban így szétterjed a pletyka, mert azért egy 2 kilós amfetamin fogás Kisvárdán az nem 

egy mindennapos történet, de semmiféle olyan visszatartó ereje ennek a történetnek nem 

lesz, hogy azt mondjuk, hogy hűha most ezért kaptak 5 év börtönbüntetést, hát én nem 

akarok 5 év börtönbüntetést. Akkor inkább akkor elmegyek mit tudom én almát szedni majd 

napszámba, minthogy most mondjuk ezzel foglalkozzam. Ennek sokkal-sokkal mélyebb 

társadalmi jelentőségei vannak, mint az, hogy most egy ítéletet így föllehet húzni egy zászlón 

és akkor Kisvárda fölött kiderül az ég és akkor innentől kezdve Kisvárdán nincs kábítószer 

probléma. 

Kiss Gábor István: Hát ugye valamilyen választ, jogi választ meg mégiscsak adni kell arra a 

helyzetre, amit a kábítószer okoz és akkor nézzük az általános tanúságokat, hogy, hogy mégis 

mi az, amit ki tudunk olvasni ebből az ügyből, melyek a tipikus helyzetek, amelyek a 

védekezésben elhangzottak. 

Dr. Székely Ákos: Egy mondattal előrébb kell kezdeni, hogy volt egy elsőfokú eljárás, egy 

másodfokú eljárás és volt itt a Kúrián a felülvizsgálati eljárás. És a felülvizsgálati eljárásban itt 

már tényeket vitatni nem lehet. Itt már az irányadó tényállás számít, és azt már nem lehet 

arra hivatkozni, hogy nem is tudtam semmiről, nem is annyi volt, nem voltam képben. Tehát 

itt már csak jogi reparációban lehet bízni, a védelem arra hivatkozott, hogy a vád sem volt 

törvényes, nem vizsgálták végig a fogyasztás oldalát, ilyenekre hivatkozott. Ez nem volt 

alkalmas arra, hogy felülvizsgálatban megállja a helyét. A másik irány, hogy a bizonyítékok 



láncolata alapján megállapítható-e a vádlott, a II. rendű vádlott tudattartalma, hát ez szintén 

már eldőlt az első-, másodfokú, tehát alapeljárásban. 

Csák Róbert: Ebben az az érdekes, hogy miért születnek pont ilyen szabályok esetleg, és hogy 

hogyan, hogyan vetíthető ez ki arra, hogy mondjuk a közegészségügyi szempontok ebben 

érvényesülnek-e vagy sem, de ez egy messzire vezető dolog, ez nem a jelenlegi szabályok 

értelmezése, hanem egy hosszútávú stratégia része lehet esetleg. 

Kiss Gábor István: Toxikológus szakember viszont valószínűleg vágyna arra a helyzetre, hogy 

amfetaminnal legyen dolga nap mint nap. Mert legalább ismeri a hatásokat nem, és ehelyett 

viszont itt már dizájner drogokról kell beszélni? 

Dr. Zacher Gábor: Persze napjaink világa az döntő módon már megváltozott természetesen. 

Visszatérve mondjuk az előző kérdéshez, szerintem, ami ebből, legalábbis társadalmi 

szempontból borzasztó fontos, hogy a törvény az életünkben egy keretrendszert biztosít, azon 

belüli mozgást, de nem ez fogja megoldani a kábítószer problémát. Szóval attól, hiszen vannak 

a világban olyan országok, ahol mondjuk a kábítószerrel kapcsolatos ilyen bűncselekményt szó 

nélkül halállal büntetnének, de mégis ugyanúgy jelen van. Magyarán szólva a törvény 

keretrendszert ad, próbáljunk ezen keretrendszeren belül mozogni, de ne egy törvénykezéstől 

akár szigorítva, akár enyhítve várjuk azt, hogy ez a magyarországi, európai, világ kábítószer 

problémáját meg fogja oldani, hiszen vannak olyan országok, ahol mondjuk a fogyasztás az 

nem büntetendő, de ott sem tudták nullára redukálni ezt a történetet. Magyarán szólva 

sajnálatos módon ki kell jelentenünk, hogy meg kell tanulnunk együtt élni a kábítószerekkel, 

de világos, hogy az lehet a cél, hogy minél kevesebben hozzanak rossz döntést az életükbe és 

nyúljanak hozzá ezekhez a szerekre. De amire ugye Ön is rákérdezett, ez a mai világ ez már 

nem mindig az amfetaminról szól. Ez olyan újfajta vegyületekről szól, amelyekről azt kell, hogy 

mondjam, hogy semmit nem tudunk. Már úgy semmit nem tudunk, hogy szó szerint semmit 

nem tudunk. Ismerünk egy szerkezeti képletet, ismerünk némi fizikokémiai tulajdonságot és 

itt van ez, ez a cucc, kint, kint Budapesten, Kisvárdán, bárhol megvásárolható és mondjuk, ha 

megbukik egy ilyen, és egy zacskót megtalálnak, akkor gyakorlatilag ott jön a következő kérdés 

ugye, amit joggal tesz fel első körben a rendőrség ugyebár a szakértők felé, hogy az x 

milligrammnyi mennyiség ebből az új szerből, amit három hete gyártottak le Kínában, erről 

mit tudunk. És azt kell mondjam, hogy semmit az égadta világon. Ugye a szakértő ilyenkor 



nincsen egyszerű helyzetben, hiszen ugye a hatóság, rendőrség, ügyészség, bíróság azért 

fordul hozzá, hogy tessék már megmondani, hogy itt van ez az ekkora cucc, most én akkor 

hogyan járjak el ebbe a dologba. És nagyon nehéz ilyenkor egy olyan szakértői véleményt 

hozni, ami részben szakmai szempontból is megfelelő, részben pedig ugye hát a realitások 

talján megmarad és ilyenkor más szerekhez próbál az ember hasonlítgatni, próbál ugye a 

darknetről információkat szerezni, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért ezek megoldható 

történetek, szóval nem lehetetlen, de ettől még azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen 

lemaradásban vagyunk a szerek előállításához képest. 

Csák Róbert: De azért azt tegyem hozzá, hogy ha már jogi szabályozásról van szó, hogy 

ezeknek az új pszichoaktív szereknek a megjelenése és elterjedése ez nem független a jogi 

környezettől. Tehát a, hogy a klasszikus szerek szigorúan vannak büntetve, tehát az abból 

következik, hogy megpróbálnak valami olyan szert használni, aminek esetleg nincsen jogi 

következménye. Azért azt fontos, fontos látni, hogy nem függetlenül alakulnak ezek a dolgok a 

jogi szabályozástól. 

Dr. Zacher Gábor: Ezzel azért egy picit vitatkoznék, mert igazándiból a jó szakértő az ezekben 

a szerekben is megtalálja veszélyt. Ami nem azt fogja jelenteni, hogy ez egy új pszichoaktív 

szer, de például, ha mondjuk annak idején, amikor a biofüvek megjelentek és mondjuk az első 

haláleset Debrecenben megtörtént Magyarországon a facebook tablettával, ami egy olyan 

szer volt, amiről nem nagyon tudtunk semmit, akkor emellett nem lehet elmenni, emellett 

úgy, hogy akkor hát adjuk vissza ezt a cuccot, mert igen is. Ez egy egészségre ártalmas anyag 

forgalomba hozatala című kategóriába tartozik, és világos pontosan a szakértőnek ez lehet a 

felelőssége, hogy egy ilyen szer, én azt mondom, persze nincsen rajta azon a bizonyos listán, 

ami után már lehet ugye akár két évre Kustály várába nehéz vasba is bekerülni, de bizony, ha 

ez a szer ez megjelenik és kint Pistike ezt elszívja, akkor igen Pistikének benne van a paklijába 

az, hogy ebbe a történetbe bele fog akár halni. És azt gondolom, hogy itt jön a szakértők 

felelőssége, hogy ezeket a szereket nem szabad elengedni. Azért jönnek ki az új szerek, 

legalábbis a véleményem szerint, mert az emberek mindig valami újra is vágynak, ez a saját 

hülye kíváncsiságunkon alapul, ugye még ezt is kipróbálom azt is kipróbálom. És annak idején, 

amikor Shulgin legalább 250 féle újfaja szert kreált, akkor ő azt nem a saját jókedvéért kreálta, 

részben a saját szakmai kihívása miatt, részben azért, mert a szembenállók, akik vele voltak 

kapcsolatba, azok azt mondták, hogy fú ez ilyen volt, meg ezt láttam, meg azt láttam, meg azt 



láttam, ebben benne van az emberi kíváncsiság is, ami jelen esetben akár rossz felé is viheti a 

történetet. 

Dr. Székely Ákos: Ugye a korábbi Btk.-ánk, az 1978-as volt, tehát pont 40 éves. Ezalatt a 40 év 

alatt a kábítószeres bűncselekmények minősítése és gyakorlata hát rengeteg ívet leírt. És azt 

kell mondjam, hogy semmi pozitív előrelépést nem eredményezett a mi szemüvegünkön át 

az, hogy valami enyhébben vagy súlyosabban vált büntetendővé, úgyhogy egy 

dekriminalizációval én sem értenék egyet, azt kell tehát mondjam, hogy igazából itt a Kúrián 

arra nyílt lehetőség, hogy a Kúria megnyilvánuljon és egy elvi határozatban kinyilvánítsa, hogy 

ha van kereskedés, akkor a fogyasztás nem bír relevanciával. Ez talán az ügynek a tanúsága és 

ezért került közzétételre az ügy.  

Kiss Gábor István: Zacher Gábor toxikológus, Csák Róbert szociológus és Székely Ákos a Kúria 

Büntető Kollégiumának vezetője, köszönjük az elemzést, Önöknek pedig köszönjük a 

figyelmet! 


