Tájékoztató a delta-9-THC csekély és jelentıs mennyiségére
vonatkozó jogszabályváltozásból adódó szakértıi kérdésekrıl
Bevezetı
2012. január 1-tıl, a Btké. 23.§ (1) b) szerint, a kábítószer csekély mennyiségő, ha tetrahidrokannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelenlevı THC-tartalom (totálTHC) a 6 gramm mennyiséget nem haladja meg.
Miután ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése nem változott, a 20-szoros szorzó okán a
kábítószer jelentıs mennyiségő, ha a totál-THC a 120 gramm mennyiséget meghaladja.
2012. január 1. elıtt tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta hatóanyag-tartalom 1 gramm
mennyiséget meg nem haladó értéke minısült csekély mennyiségő kábítószernek, a 20 gramm
mennyiséget meghaladó érték pedig jelentıs mennyiségő kábítószernek.
A THC csekély mennyiségének új meghatározásából adódóan, a 2012. január 1. elıtt
elkövetett, de még folyamatban lévı ügyekben szükségessé vált annak meghatározása, hogy
mely esetekben lehet az új szabályozás a gyanúsított illetve vádlott számára kedvezıbb.

Csekély mennyiségő kábítószerrel való visszaélés
Amennyiben egy 2012. január 1. elıtt elkövetett cselekmény az akkor hatályban lévı
szabályozás szerint csekély mennyiségő kábítószerrel való visszaélésnek minısült, az új
jogszabály szerint sem bírálható el kedvezıbben, mivel a csekély mennyiségő kábítószerre
elkövetett cselekmény elbírálása a legenyhébb.

Elbírálás a kannabisz növényegyedek száma szerint
Amennyiben a kábítószerrel való visszaélés tárgya kannabisz növény és ennek elbírálása a
Btké. 23.§ (2) szakasza szerint a növényegyedek száma alapján történik, az elbírálás független
a növényben aktuálisan jelenlévı THC mennyiségétıl. Mivel a szabályozás a növényegyedek
számára vonatkozóan nem változott, ezeket az eseteket nem érinti a THC csekély
mennyiségének változása.

Lefoglalásra nem került kábítószer hatóanyag-tartalmának becslése
A Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet mérési tapasztalatai és szakirodalmi adatok alapján a
marihuána totál-THC tartalma általában 0,2-12 tömegszázalék. A korábbi évek mérési
tapasztalatainak megfelelıen a marihuána tiszta THC tartalma (szabad-THC) általában
legalább 0,02 tömegszázalék.
Ezek szerint például 5 kg (5000 gramm) marihuánában található totál-THC mennyisége
minimum 10 grammra, a tiszta THC mennyisége minimum 1 grammra becsülhetı.
A számpéldában a tiszta THC tartalom pontosan a csekély mennyiség felsı határának
megfelelı érték, de a totál-THC becsült mennyisége meghaladja a csekély mennyiség
felsı határát jelentı 6 grammot.
Amennyiben a hatóanyag-tartalom becslése a Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet mérési
tapasztalatai alapján megadott koncentrációk felhasználásával történik, akkor a totál-THC
tartalomra tett becslés eredménye az elbírálás szempontjából a terheltre nézve nem lesz
kedvezıbb.

A 2012. év vizsgálati eredményeinek összesítéséig, a Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézetben a
totál-THC tartalom becslésére egységesen a 0,2-12 % koncentrációtartomány kerül
alkalmazásra.

Lefoglalt kábítószerekbıl mért THC mennyisége
A lefoglalt kábítószerekbıl mért tiszta THC mennyiségéhez hozzáadva a sav formában lévı
THC mennyiségét kapható meg a totál-THC tartalom. Ebbıl adódóan az anyagban lévı totálTHC tartalom nem lehet kisebb, mint a mért tiszta THC mennyisége.
6 és 20 gramm közé esı tiszta THC tartalom esetén a totál-THC tartalom sem lehet 6 gramm
alatti, azaz csekély mennyiségő. 120 gramm feletti tiszta THC tartalom esetén a totál-THC
mennyisége sem lehet 120 gramm, azaz a jelentıs mennyiséget el nem érı érték.
Összességében tehát 6-20 gramm közötti, illetve 120 gramm feletti, méréssel meghatározott
tiszta THC tartalom esetén a cselekmény az új jogszabály szerint sem bírálható el enyhébben.
Fentiekbıl adódóan 1 és 6 gramm, illetıleg 20 és 120 gramm közötti, 2012. január 1. elıtt
mért tiszta THC tartalom esetében lehet indokolt a lefoglalt anyagban lévı totál-THC tartalom
meghatározására irányuló szakértıi vizsgálat.
Mivel kender eredető kábítószerekben a totál-THC tartalom – az anyagban lejátszódó
természetes folyamatok következtében – az idı múlásával lassan csökken, a lefoglaláskori
totál-THC tartalom legalább annyi lehetett, mint a vizsgálat idıpontjában mért érték.
Megjegyzendı, hogy a totál-THC tartalom folyamatos csökkenése következtében, a lefoglalás
után több évvel mért totál-THC tartalom jelentısen alacsonyabb is lehet, mint a cselekmény
idején. Ilyen esetekben, a lefoglaláskori totál-THC tartalom pontos értéke nem állapítható
meg, mivel a lejátszódó folyamatok sebessége nagymértékben függ az anyag állapotától és
tárolási körülményeitıl (hımérséklet, hıhatás, az aprítottság mértéke, fény, páratartalom,
csomagolás módja, a növényi anyag nedvességtartalma, stb.).

Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet
Szerves Kémiai Analitikai Szakértıi Osztály

