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EMCDDA interaktív online felületei I. 

• Legal approaches to controlling NPS 

  Legal innovations across Europe 

 

 Az új pszichoaktív szerek európai 

szabályozásának jogi megközelítései 

  Jogi válaszok Európa-szerte 

 











EMCDDA interaktív online felületei II. 

• Penalties for drug law offences in Europe 

  Possession of drugs for personal use 

 

 A kábítószer-bűncselekmények szankciói 

Európában 

  Kábítószer-birtoklás személyes  

 fogyasztás céljából 

 



Kábítószer-birtoklás személyes 

fogyasztás céljából 

• Mi a büntetés az adott magatartás esetén? 

• Mik a büntetés alternatívái? 

• Függ a büntetési tétel a kábítószer típusától? 

• Függ  a büntetési tétel a mennyiségtől? 

• Változik a büntetési tétel kábítószer-függőség 

esetén? 

• Változik a büntetési tétel visszaesés esetén? 











Hasznos linkek 

• EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/ 

• Az új pszichoaktív szerek szabályozásának jogi 

megközelítései: 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/contro

lling-new-psychoactive-substances 

• A kábítószer-bűncselekmények szankciói 

Európában: 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/law/penalti

es-at-a-glance 
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A csekély mennyiség szabályozása 

Magyarországon I. 

Kábítószerek (Btk. 461. §) 

• (1) a) Bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalom 

• (1) b) Sav formában megadott tiszta hatóanyag-tartalom 

(GHB) 

• (1) c) Tiszta és sav formában együttesen jelen lévő THC-

tartalom 

• (2) Növényegyedek száma (kannabisz) 

• (4) a) Tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott 

fogyasztó átlagos hatásos adagjának hétszeres mértékét 

nem haladja meg (fel nem sorolt kábítószer esetén) 



A csekély mennyiség szabályozása 

Magyarországon II. 
Új pszichoaktív anyagok 

• Új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §) 

Elterelés nincs 

Csekély mennyiség megszerzését, tartását nem rendeli 
büntetni, egyéb elkövetési formákat szankcionál. 

DE! VÁLTOZÁS! 

2015.XII.1. szabálysértési törvény (2012. évi II. tv.) 
módosítását elfogadták 

Csekély mennyiségű ÚPSZ birtoklása szabálysértés lesz 

• Btk. 184/D. § (2) „… az új pszichoaktív anyag csekély 
mennyiségű, ha a készítmény legfeljebb 10 gramm 
tömegű új pszichoaktív anyagot tartalmaz.” 



A csekély mennyiség szabályozása 

Európában 
• Több európai országban a „birtoklás személyes 

fogyasztás céljából” szabálysértés (pénzbírság) 

• Csehország: ÚPSZ-birtoklás személyes fogyasztás 
céljából is szabálysértés 

• Tiszta hatóanyag-tartalmat kevés országban 
vizsgálnak. Bíróságoknak nagyobb döntési jogkör a 
személyes használat mennyiségét tekintve. 

• Gyakoribb a bruttó tömeg meghatározása vagy az 
értékhatár. 

• Kivétel pl. Németország: törvényi kommentárban 
számos ÚPSZ esetén meghatározták a csekély 
mennyiséget. 



(Tömeg) 

• Belgium: „nem problémás kannabisz-
birtoklás": 3g / 1 db nőivarú növény 
termesztése esetén 

• Hollandia: <5g kannabisz – nem indul 
nyomozás, <30g – nem indul eljárás, 
"kemény drogok": csekély mennyiség saját 
fogyasztásra – 1évig terjedő 
szabadságvesztés/pénzbüntetés 

• Málta: 3,5 g kannabisz vagy 2 g egyéb szer 
(függetlenül a tiszta hatóanyag-tartalomtól) – 
szabálysértés. 



(Adag) 

• Portugália: 10 adag feletti birtoklás – 

bűncselekmény 

• Szlovákia: legfeljebb 3 adag birtoklása – 3 

évig terjedő szabadságvesztés 

• Szlovénia: csekély mennyiség birtoklása 

egyszeri személyes fogyasztás céljából – 

pénzbírság 



(Személyes fogyasztás) 

• Ausztria: saját használat esetén nem 

határoz meg csekély mennyiséget 

• Horvátország: mennyiségtől függetlenül 

saját használat esetén szabálysértés 

(pénzbírság) 
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