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1.§

Képviselői önálló indítvány

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV . törvény (a továbbiakban : Btk.) 283 . §-a a
következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, aki csekély mennyiségű kábítószert saját
használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart ."

2.§

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3 . napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Btk . 283 . §-a (1) bekezdésének
a) pontja.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A törvényjavaslat célja, hogy dekriminalizálja a csekély mennyiségű kábítószerek személyi
fogyasztását, illetve az ehhez kapcsolódó magatartásokat, vagyis csekély mennyiségű
kábítószer saját használatra való termesztését, előállítását, megszerzését vagy tartását .

Meggyőződésünk, hogy az állam nem járhat el önkényesen : ha bizonyos függőséget okozó
szerek (alkohol, dohány) fogyasztását engedélyezi, nem fenyegetheti büntetéssel ugyanakkor
olyan más szerek használatát, amelyek kizárólag a fogyasztónak okozhatnak egészségi
károsodást. Határozottan leszögezzük, hogy a kábítószerek használatát helytelennek tartjuk,
ugyanakkor szembenézve a probléma természetével, olyan törvényi szabályo zást kerestünk,
amely nem okoz nagyobb kárt annál, mint amelyet elhárítani kíván .

Álláspontunk szerint a büntetőjogi fenyegetés teljes mértékben alkalmatlan arra, hogy
hatékonyan lehessen fellépni az egészségre kétségkívül káros szerek fogyasztása ellen. Bár
1999 és 2003 között „Európa legszigorúbb drogtörvénye" volt hatályos Magyarországon, ez a
kábítószerek fogyasztásának terjedését nem tudta megállítani, ugyanakkor több alkalommal
juttatott alkalmi kábítószer-fogyasztókat, köztük 18-19 éves fiatalokat börtönbe .
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A módosítás kiveszi a büntethető magatartások közül azt az esetet, amikor valaki csekély
mennyiségű kábítószert kizárólag saját használatra, személyi fogyasztásra termeszt, előállít,
megszerez vagy tart .

A saját használat jellemzője, hogy a fogyasztók a drogfogyasztással legfeljebb saját
maguknak okoznak kárt, mások egészségét nem veszélyeztetik . Ilyen körülmények között úgy
ítéljük meg, hogy a büntetőjogi fenyegetettség, az érintettekkel - főként a szert kíváncsiságból
kipróbáló, vagy azt esetenként fogyasztó fiatalokkal - szemben lefolytatott büntetőeljárás
vagy egy elmarasztaló ítélet sokkal nagyobb kárt okoz, mint maga a cselekmény, amelyet a
jelenlegi jogszabály büntetni rendel .

A javasolt módosítás nem áll ellentétben a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi
kötelezettségeivel, illetve az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségekkel sem, mivel az
Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott
forgalmazása elleni, 1988 . december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény - amelyet
Magyarországon az 1998 . évi L . törvény hirdetett ki - 3. cikke 2. pontjában lehetővé teszi az
Egyezményben részes államok számára, hogy ne nyilvánítsák bűncselekménnyé a személyi
fogyasztásra szánt kábítószerek birtoklását, vásárlását és termesztését; a tiltott kábítószer-
kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó
minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004 . október 25-i 2004/757/IB tanácsi
kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdése pedig lehetővé teszi, hogy a tagállamok ne
nyilvánítsák büntetendőnek a személyes kábítószer-fogyasztást .

Hatályba léptető rendelkezés . A törvénymódosítás hatálybalépésével egyidejűleg törölni kell a
saját használatra termesztő, előállító, megszerző vagy tartó személyek elterelési lehetőségét,
hiszen a módosítással már büntetőeljárás sem indulhat ellenük .
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