
A drogfogyasztás és drogkereskedelem büntetőjogi fenyegetettsége az EU tagállamaiban (2005 februrár) 
Kannabisz Egyéb illegális drogok Ország 
Csekély 
meny-
nyiség 
limitje 

Személyes 
használatra 
történő tartás 

Jelentős 
mennyiség 
tartása/ 
kereskedelem 

Csekély 
mennyiség 
limitje 

Személyes 
használatra 
történő tartás 

Jelentős 
mennyiség 
tartása/ 
kereskedelem 

Ausztria 
 

 

A csekély 
mennyiség 2 
g, ennek 
tízszerese 
(20 g) 
jelentős 
mennyiség-
nek számít. 

ABF:1  6 hónapig 
terjedő szab. vesztés és 
pénzbüntetés 
JGY:2 első 
elkövetésnél rendőrségi 
nyomozás és 2 évre 
próbára bocsátás. 
Többszöri elkövetésnél 
alternatív 
terápia/elterelés. 

Alapeset: 3 évig 
terjedő szab. vesztés 
Minősített esetek:   
Bűnszervezet 
tagjaként – 10 évig 
terjedő szab. vesztés 
Különösen nagy 
mennyiség  - 15 év  

A csekély 
mennyiség felső 
limitje 0.5 g 
heroin, 1 g 
metadon vagy 
ATS,3 0.001 g 
LSD és 1.5 g 
kokain. A 
jelentős 
mennyiség alsó 
limitje 30 g 
ecstasy, 15 g 
kokain és 3 g 
heroin.  

ABF:  6 hónapig 
terjedő szab. vesztés és 
pénzbüntetés 
JGY: Kötelező 
egészségügyi vizsgálat 
a kezelés 
szükségességének 
megállapításáról. A 
használók mintegy 
50%-át 
kezelőprogramokhoz 
utalják, más esetben 2 
évre próbára bocsátják. 

Alapeset: 3 évig 
terjedő szab. vesztés 
Minősített esetek:   
Bűnszervezet 
tagjaként – 10 évig 
terjedő szab. vesztés 
Különösen nagy 
mennyiség  - 15 év 

Belgium  
 

 

3 g vagy 
kevesebb 
(2003 óta) 

Pénzbírság.  
(1. elkövetés: 75 - 125 
EUR 
2. elkövetés: 130 – 250 
EUR 
3. elkövetés: 250 - 500 
EUR és 8 naptól 1 
hónapig terjedő szab. 
vesztés) 4 

Alapeset: 3 hónaptól 
5 évig terjedő szab. 
vesztés 
Minősített esetek:  
Különösen nagy 
mennyiség – 20 évig 
terjedő szab. vesztés 
Kiskorú bevonása – 
10-15-20 évig terjedő 
szab. vesztés  

Nincs 
meghatározva  

ABF: 3 hónaptól 5 évig 
terjedő szab. vesztés 
JGY: az esetek 
többségében az eljárást 
elhalasztják, a 
fogyasztót 
kezelőhelyekre 
irányítják 

Alapeset: 3 hónaptól 
5 évig terjedő szab. 
vesztés 
Minősített esetek:  
Különösen nagy 
mennyiség – 20 évig 
terjedő szab. vesztés 
Kiskorú bevonása – 
10-15-20 évig terjedő 
szab. vesztés 
Függők – próbára 
bocsátás 

                                                 
1 ABF = absztrakt büntetőjogi fenyegetettség (a törvény által alapesetben előírt büntetési tétel)  
2 JGY = joggyakorlat (a gyakorlatban általánosan alkalmazott hatósági eljárás) 
3 ATS = Amfetamin Típusú Stimuláns 
4 Csak az ugyanazon éven belüli elkövetéseket számítják be.  



Ciprus 
 

 

30 g vagy 3 
növény alatt 
személyes 
adagnak 
számít 
(2003/ 30A) 

ABF: 8 évig terjedő 
szab. vesztés (1977-es 
törvény) 
Egy 1992-es 
kiegészítés alapján a 
bíróság nem szabhat ki 
egy évnél hosszabb 
szab. vesztést, ha az 
elkövető 25 évnél 
fiatalabb és személyes 
használatra tartott 
drogot. 
JGY: a bírósági 
eljárást lefolytatják, a 
jelentéktelenebb esetek 
próbára bocsátással 
végződnek, a függőnek 
nyilvánított egyéneket 
kezelőprogramokhoz 
irányítják 

A kannabisz Cipruson 
B osztályú drognak 
számít (második 
legveszélyesebb 
kategória), jelentős 
mennyiségben történő 
csempészése, 
terjesztése akár 
életfogytig tartó szab. 
vesztéssel büntethető 

10 g ópium, 10 g 
kokain és 20 g 
egyéb drog 
esetén személyes 
adagnak számít 
(2003/30A) 

ABF: 8 évig terjedő 
szab. vesztés (1977-es 
törvény) 
Egy 1992-es kiegészítés 
alapján a bíróság nem 
szabhat ki egy évnél 
hosszabb szab. vesztést, 
ha az elkövető 25 évnél 
fiatalabb és személyes 
használatra tartott 
drogot. 
JGY: a bírósági eljárást 
lefolytatják, a 
jelentéktelenebb esetek 
próbára bocsátással 
végződnek, a függőnek 
nyilvánított egyéneket 
kezelőprogramokhoz 
irányítják  

A heroin és a kokain 
Cipruson A osztályú 
drognak számít 
(legveszélyesebb 
kategória), jelentős 
mennyiségben történő 
csempészése, 
terjesztése akár 
életfogytig tartó szab. 
vesztéssel büntethető 

Cseh 
Köztársaság 
 

 
 

10 db, 
egyenként 
30 mg THC 
tartalmú 
marihuánás 
cigaretta 
A jelentős 
mennyiség 
alsó határa 
7.5 g THC  

Figyelmeztetés vagy 
pénzbírság (500 EUR).  

1-től 5 évig terjedő 
szabadságvesztés. 
Különösen nagy 
mennyiség 
terjesztése: 2-10 évig 
terjedő szab. vesztés 

Heroin 10 adag 
(1 adag = 30 mg) 
Kokain 10 adag 
(1 adag = 50 mg) 
Pervitin 10 adag 
(1 adag = 50 mg) 
MDMA 10 adag 
(100 mg) 
LSD 10 adag (1 
adag = 
mikrogramm) 

Figyelmeztetés vagy 
pénzbírság (500 EUR). 

1-től 5 évig terjedő 
szabadságvesztés. 
Különösen nagy 
mennyiség 
terjesztése: 2-10 évig 
terjedő szab. vesztés  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dánia 
 

 

1. elkövetés: 10 g alatt helyszíni bírság; 
10 g felett pénzbüntetés 
2. elkövetés: 0 – 10 g között 40 EUR 
pénzbírság; 10-15 g között 67 EUR 
pénzbírság; 50 – 100 g között 135 EUR 
pénzbírság 

1996 óta a csekély 
mennyiséggel történő 
kereskedelem 
esetében enyhítettek  
(1-2 elkövetés esetén 
10-14 napig, 10-nél 
több elkövetés esetén 
3-4 hónapig terjedő 
szab. vesztés) 
 

0.2 g heroin, 0.2 g kokain, 0.5 g amfetamin 
és 2 ecstasy tabletta alatti mennyiség esetén 
rendőrségi figyelmeztetés 
0.2 - 5 g heroin vagy kokain, 0.5 – 5 g 
amfetamin ill. 2 - 10 ecstasy tabletta közötti 
mennyiség esetén pénzbírság 

25 g heroin és 
kokain; 50 g 
amfetamin; 200 db 
ecstasy tabletta feletti 
mennyiség esetén a 
Büntetőtörvénykönyv 
191§ értelmében 6 
évig terjedő szab. 
vesztés, súlyosbító 
körülmények esetén 
akár 10 évig terjedő 
szab. vesztés 

Észtország 
 

 
 

50 g 
marihuána, 
10 g hasis, 5 
g hasisolaj 

Pénzbírság (max. 770 
EUR) vagy 30 napos 
elzárás 

1-től 10 évig terjedő 
szab. vesztés 

0.1 g heroin, 1 g 
kokain, 10 
ecstasy tabletta 

Pénzbírság (max. 770 
EUR) vagy 30 napos 
elzárás  

1-től 10 évig terjedő 
szab. vesztés  

Finnország 
 

 

10 g hasis, 15 g marihuána alatti 
mennyiség esetén 5-15 nap elzárásnak 
megfelelő pénzbírság, visszaesőknél 
15-20 napnak megfelelő  

100 g hasis feletti 
mennyiség esetén a 
szab. vesztés 
kiszabása indokolt; 
1000 g felett jelentős 
mennyiségnek számít 
a drog , 10 évig 
terjedő szab. 
vesztéssel büntethető 

10 ecstasy tabletta, 3 g amfetamin, 10 LSD 
bélyeg, 1 g heroin, 1.5 g kokain alatt 5-15 
nap elzárásnak megfelelő pénzbírság, 
visszaesőknél 15-20 napnak megfelelő  

40 ecstasy tabletta, 10 
g amfetamin, 40 LSD 
bélyeg, 4 g kokain, 2 
g heroin  mennyiséget 
meghaladó: szab. 
vesztés kiszabása 
indokolt; 100 g 
amfetamin, 300 
ecstasy tabletta, 300 
LSD bélyeg, 30 g 
kokain, 15 g heroin 
felett: jelentős 
mennyiség, 10 évig 
terjedő szab. vesztés  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Franciaország 
 

 
 

Nincs 
meghatározva 

ABF: 1 évig terjedő 
szab. vesztés 
JGY: egy 1999-es 
ig.ügyi min. rendelet 
alapján alternatív 
kezelési programra 
irányítják az 
elkövetőt 

10 évig terjedő szab. 
vesztés és 
pénzbüntetés 

Nincs 
meghatározva 

ABF: 1 évig terjedő 
szab. vesztés 
JGY: egy 1999-es 
ig.ügyi min. rendelet 
alapján alternatív 
kezelési programra 
irányítják az elkövetőt 

10 évig terjedő szab. 
vesztés és 
pénzbüntetés  

Görögország 
 

 
 

A mennyiségi 
limiteket a 
bíróság saját 
hatáskörben 
állapítja meg 

10 naptól egy évig 
terjedő szab. vesztés 
(2003 óta) 

Életfogytig tartó szab. 
vesztés 

A mennyiségi 
limiteket a 
bíróság saját 
hatáskörben 
állapítja meg 

10 naptól egy évig 
terjedő szab. vesztés 
(2003 óta) 
A drogfüggőnek 
nyilvánított személyek 
a terápiás programot 
választhatják a 
büntetőeljárással 
szemben 

Életfogytig tartó szab. 
vesztés 
Fügőnek nyilvánított 
elkövető: 1-től 10 
évig terjedő szab. 
vesztés 

Hollandia 
 

 

5 g (2001 óta) ABF: 1 hónapig 
terjedő 
szabadságvesztés és 
pénzbírság 
JGY: a rendőrség 
nem indít eljárást 
(1976 óta) 

ABF: 30 grammot el 
nem érő mennyiségű 
kannabisz terjesztése: 
1 hónap szab. vesztés 
és pénzbírság. 
Jelentős mennyiség 
esetében 8 évig 
terjedő szab. vesztés 
JGY: Az ún. AHOJG 
kritériumrendszernek5 
megfelelő kannabiszt 
áruló kávéházak az 
önkormányzat 
engedélyével 
működhetnek. 

0.2 grammot meg nem haladó mennyiségű 
„keménydrog”6 esetén a rendőrség nem indít 
eljárást 
15 – 300 g között: 6-18 hónapos szab. 
vesztés 
300 g felett: 18 hónaptól 4 évig terjedő szab. 
vesztés 
 

8 évig terjedő szab. 
vesztés 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
5 Egy személynek egy nap alatt max. 5 gramm adható el (500 grammnál többet nem tárolhatnak egyszerre), nem árulhatnak keménydrogot, reklám tilalma, a coffee shop nem 
okozhat zavart a közrendben, alkoholárusítás tilalma, kiskorúnak való árusítás tilalma.  
6 A holland törvények szerint a kannabisz kivételével minden illegális drog keménydrognak számít. 



Írország 
 

 

Egyszeri 
használatra 
elegendő 
mennyiség (a 
jogalkalmazó 
állapítja meg) 

Első két tettenérés: 
63 EUR 
pénzbüntetés 
Harmadszori 
tettenérés: 1 évig 
terjedő szab. vesztés 

12700 EUR értéket 
meg nem haladó 
droggal való 
kereskedelem: 12 
hónapig terjedő szab. 
vesztés 
12700 EUR értéket 
meghaladó: 10 évtől 
életfogytig terjedő 
szab. vesztés 

Egyszeri 
használatra 
elegendő 
mennyiség (a 
jogalkalmazó 
állapítja meg) 

ABF: 1 évig terjedő 
szab. vesztés 
JGY: próbára bocsátás, 
pénzbüntetés, 
közmunka 

 
12700 EUR értéket 
meg nem haladó 
droggal való 
kereskedelem: 12 
hónapig terjedő szab. 
vesztés 
12700 EUR értéket 
meghaladó: 10 évtől 
életfogytig terjedő 
szab. vesztés  

Lengyelország 
 

Nincs 
meghatározva  

ABF: 1 évig terjedő 
szab. vesztés, 
szabadság 
korlátozása, 
pénzbüntetés 
JGY: szab. 
korlátozása, 
közmunka vagy 
alternatív terápiás 
program (1997 óta) 

Jelentős mennyiség 
tartása terjesztési 
szándék nélkül: 3 évig 
terjedő szab. vesztés 
Terjesztés: 8 évig 
terjedő szab. vesztés 
Jelentős mennyiség 
terjesztése: 10 évig 
terjedő szab. vesztés7 

Nincs 
meghatározva 

ABF: 1 évig terjedő 
szab. vesztés, 
szabadság korlátozása, 
pénzbüntetés 
JGY: szab. korlátozása, 
közmunka vagy 
alternatív terápiás 
program (1997 óta) 

Jelentős mennyiség 
tartása terjesztési 
szándék nélkül: 3 
évig terjedő szab. 
vesztés 
Terjesztés: 8 évig 
terjedő szab. vesztés 
Jelentős mennyiség 
terjesztése: 10 évig 
terjedő szab. vesztés 

Lettország 
 

 

5 g szárítatlan 
és 1 g szárított 
marihuána, 0.1 
g hasis, 0.003 
g THC 

Pénzbírság (130 
EUR) vagy 15 napos 
elzárás 

Jelentős mennyiség 
tartása terjesztési 
szándék nélkül: 5 évig 
terjedő szab. vesztés 
Terjesztés: 10 évig 
terjedő szab. vesztés 
Ha 1 kg szárítatlan, 
100 g szárított 
marihuána, 50 g hasis 
vagy 1 g THC 
mennyiséget 
meghaladja, 8-15 évig 
terjedő börtön 

0.001 g heroin, 
0.01 g kokain  

Pénzbírság (130 EUR) 
vagy 15 napos elzárás 

Jelentős mennyiség 
tartása terjesztési 
szándék nélkül: 5 
évig terjedő szab. 
vesztés 
Terjesztés: 10 évig 
terjedő szab. vesztés 
Ha 1 g heroin és 5 g 
kokain mennyiséget 
meghaladja, 8-15 
évig terjedő szab. 
vesztés 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
7 A lengyel jogszabályok a magyar jogszabályokkal ellentétben a terjesztési szándékot súlyosabban ítélik meg, mint a mennyiséget. Ha péládul valaki jelentős mennyiséget 
terjesztési szándék nélkül tart, kisebb büntetésre számíthat, mint aki csekélyebb mennyiséget terjeszt. 



Litvánia 
 

5 g marihuána, 
0.25 g hasis 

Pénzbírság  (203 
EUR) 

Terjesztés: 3 évig 
terjedő szab. vesztés 
Csekély mennyiséget 
meghaladó m. tartása: 
2 évig terjedő szab. 
vesztés 
Jelentős mennyiség 
(500 g marihuána, 25 
g hasis): 2-8 évig 
terjedő szab. vesztés 
Különösen jelentős 
m. (2.5 kg marihuána, 
125 g hasis): 5-15 
évig terjedő szab. 
vesztés  

0.02 g heroin 
vagy kokain 

Pénzbírság  (203 EUR) 
Függőknél a csekély 
mennyiséget 
meghaladó m. esetén is 
választható az alternatív 
terápia.  

Terjesztés: 3 évig 
terjedő szab. vesztés 
Csekély mennyiséget 
meghaladó m. tartása: 
2 évig terjedő szab. 
vesztés 
Jelentős mennyiség 
(500 g marihuána, 25 
g hasis): 2-8 évig 
terjedő szab. vesztés 
Különösen jelentős 
m. (2.5 kg marihuána, 
125 g hasis): 5-15 
évig terjedő szab. 
vesztés 

Luxemburg  
 

 

Nincs 
meghatározva 

Pénzbírság (250 – 
2500 EUR) 

1-5 évig terjedő szab. 
vesztés és/vagy 125 – 
125000 EUR 
pénzbírság 

Nincs 
meghatározva 

Pénzbírság (250 – 2500 
EUR) és/vagy 8 naptól 
6 hónapig terjedő 
elzárás 
Drogfüggőnek 
nyilvánított 
személyeket alternatív 
kezelési programra 
irányítanak. 

Alapeset: 1-5 évig 
terjedő szab. vesztés 
és/vagy 125 – 125000 
EUR pénzbírság 
Halálos túladagolást 
okozott az eladott 
drog: 15-25 évig terj. 
szab. vesztés 
 

Magyarország 
 

 
 

1 g THC ABF: 2 évig terjedő 
szab. vesztés, de 
választás esetén 6 
hónapos elterelés 
JGY: elterelés, 
ellenkező esetben 
büntetés (erősen 
változó a 
pénzbüntetéstől a 
felfüggesztett 
szab.vesztésig)  

Csekély mennyiséget 
meghaladó: 2-8 évig 
terjedő szab. vesztés 
Jelentős 
mennyiséggel való 
kereskedés: 5-15 évig 
terjedő szab. vesztés 
Jelentős mennyiség 
tartása: 5-10 évig 
terjedő sz.v. 
Függőkre enyhébb 
büntetési tételek 

0.6 g heroin, 2 g 
kokain, 1 mg 
LSD, 1 g 
MDMA, stb. 
a jelentős 
mennyiség a 
csekély 
mennyiség 20x-a, 
a kettő közötti 
mennyiség az 
alapeseti 
kategória 

 Nincs különbség az 
egyes drogok között, 
minden drogra ugyanaz 
vonatkozik. 

Nincs különbség az 
egyes drogok között, 
minden drogra 
ugyanaz vonatkozik.. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Málta 
 

 

Nincs 
meghatározva 

3-12 hónapig terjedő 
szab. vesztés vagy 
pénzbüntetés (470-
2370 EUR) 

Terjesztési szándékú 
birtoklás: akár 
életfogytig terjedő 
szab. vesztés 

Nincs 
meghatározva 

3-12 hónapig terjedő 
szab. vesztés vagy 
pénzbüntetés (470-2370 
EUR) 

Terjesztési szándékú 
birtoklás: akár 
életfogytig terjedő 
szab. vesztés 

Nagy-
Britannia 
 

 

Nincs 
meghatározva 

Rendőrségi 
figyelmeztetés (2004 
óta) 

14 évig terjedő szab. 
vesztés (C osztályba 
tartozó drog) 

Nincs 
meghatározva 

Pénzbüntetés vagy 
közmunka, esetenként 
alternatív terápia  

B osztályba tartozó 
drogok (amfetamin, 
kodein stb.): 14 évig 
terjedő szab. vesztés 
A osztályba tartozó 
drogok (ópiátok, 
kokain, 
halucinogének, 
ecstasy): életfogytig 
terjedő szab. vesztés 

Németország 
 

 

6 g: a legtöbb 
tartományban 8 
„gyufásdobozn
yi”: Nordhein-
Westfalen, 
Rheinland-
Pfalz 
10 g: Hamburg 
30 g: 
Schleswig-
Holstein  
 

A rendőrség nem 
indít eljárást. 

Alapeset: 5 évig 
terjedő szab. vesztés 
Súlyosbító 
körülmények 
(különösen nagy 
mennyiség): 1-15 
évig terjedő szab. 
vesztés 

Szövetségi 
ajánlások:  
0.5 g heroin, 0.3 
g kokain, 0.2 g 
ATS 
(tartományonként 
változhat) 

A rendőrség a legtöbb 
tartományban nem indít 
eljárást.  
Egyes tartományokban 
pénzbüntetés, 
közmunka, alternatív 
terápia.  

Alapeset: 5 évig 
terjedő szab. vesztés 
Súlyosbító 
körülmények 
(különösen nagy 
mennyiség): 1-15 
évig terjedő szab. 
vesztés  

Olaszország 
 

 

Nincs 
meghatározva 

1. elkövetés: 
rendőrségi 
figyelmeztetés 
többszöri elkövetés: 
jogosítvány bevonása 
3 hónapra, 
kényszerkezelés 

1- 6 évig terjedő szab. 
vesztés és 2600 – 
260000 EUR 
pénzbüntetés 

Nincs 
meghatározva 

1. elkövetés: rendőrségi 
figyelmeztetés 
többszöri elkövetés: 
jogosítvány bevonása 3 
hónapra, 
kényszerkezelés 

8-20 évig terjedő 
szab. vesztés és 
25000 – 250000 EUR 
pénzbüntetés  

                                                 
8 Például Bayern, Baden-Würtemberg, Brandenburg. Egyes tartományokban a 6 grammot meghaladó, de 10 (Saarland) 15 (Berlin, Niedersachsen) vagy 30 (Hessen) grammot 
meg nem haladó mennyiség esetén a rendőrség számára javallott a büntetőeljárástól való eltekintés. Bizonyos tartományok egyáltalán nem állítottak fel mennyiségi limiteket.  



 
 
 
 
Portugália 
 

 
 

 
 
 
 
 
25 g 
marihuána, 5 g 
hasis 

 
 
 
 
 
A rendőrség 
megszakítja az 
eljárást, a problémás 
használókat kezelési 
programra küldik 

 
 
 
 
 
4-12 évig terjedő 
szab. vesztés 

 
 
 
 
 
1 g heroin, 2 g 
kokain, 1 g 
amfetamin 

 
 
 
 
 
A rendőrség 
megszakítja az eljárást, 
a problémás 
használókat kezelési 
programra küldik  

 
 
 
 
 
4-12 évig terjedő 
szab. vesztés  

Spanyolország
 

 
 

40 g hasis Magánterületen: nem 
indítanak eljárást 
Közterületen: 
pénzbírság (301 – 
300 000 EUR) 

Alapeset: 1-3 évig 
terjedő szab. vesztés 
Súlyosbító 
körülmények: 10 évig 
vagy akár 23 évig 
terjedő szab. vesztés 

3 g heroin, 5 g 
kokain, 30-50 
adag LSD  

Magánterületen: nem 
indítanak eljárást 
Közterületen: 
pénzbírság (301 – 
300 000 EUR)  

Alapeset: 1-3 évig 
terjedő szab. vesztés 
Súlyosbító 
körülmények: 10 évig 
vagy akár 23 évig 
terjedő szab. vesztés  

Svédország 
 

 

60 g  Pénzbüntetés vagy 6 
hónapig terjedő szab. 
vesztés  
JGY: ritkán próbára 
bocsátás vagy 
kényszerkezelés 
 

Csekély mennyiséget 
meghaladó, jelentős 
mennyiséget el nem 
érő: 3 évig terjedő 
szab. vesztés 
Jelentős mennyiség (2 
kg): 2-10 évig terjedő 
szab. vesztés 

5 g amfetamin, 
0.6 g kokain, 
0.05 g heroin, 0.1 
g metadon, 3 
LSD bélyeg, 3 
ecstasy tabletta  

Pénzbüntetés vagy 6 
hónapig terjedő szab. 
vesztés  
JGY: ritkán próbára 
bocsátás vagy 
kényszerkezelés 
 
 

Csekély mennyiséget 
meghaladó, jelentős 
mennyiséget el nem 
érő: 3 évig terjedő 
szab. vesztés 
Jelentős mennyiség 
(250 g amfetamin, 50 
g kokain, 25 g heroin, 
50 g metadon, 160 
LSD/ecstasy): 2-10 
évig terjedő szab. 
vesztés 

Szlovákia 
 

 

Nincs 
meghatározva  
(„egyszeri 
használatra 
elegendő 
adag…” Btk. 
89. cikkely 

ABF: 3 évig terjedő 
szab. vesztés 
JGY: 2000 óta a 
csekélyebb 
bűncselekményeket 
gyorsított eljárásban 
vizsgálják, többnyire 

Alapeset: 2-8 évig 
terjedő szab. vesztés 
Kiskorú bevonása: 3-
10 évig terjedő szab. 
vesztés 
Bűnszervezet 
tagjaként: 8-15 évig 

Nincs 
meghatározva  
(„egyszeri 
használatra 
elegendő 
adag…” Btk. 89. 
cikkely 12§) 

ABF: 3 évig terjedő 
szab. vesztés 
JGY: 2000 óta a 
csekélyebb 
bűncselekményeket 
gyorsított eljárásban 
vizsgálják, többnyire 

Alapeset: 2-8 évig 
terjedő szab. vesztés 
Kiskorú bevonása: 3-
10 évig terjedő szab. 
vesztés 
Bűnszervezet 
tagjaként: 8-15 évig 



 12§) terápiás programra
utalják a fogyasztót 

 terjedő szab. vesztés terápiás programra 
utalják a fogyasztót 

terjedő szab. vesztés 

Szlovénia 
 

 

Nincs 
meghatározva9 
 

42-208 EUR 
pénzbüntetés vagy 5 
napos elzárás  

Csekély mennyiséget 
meghaladó mennyiség 
tartása: 208-625 EUR 
pénzbüntetés vagy 30 
napos elzárás 
Kereskedelem: 6 
hónaptól 5 évig 
terjedő szab. vesztés 
 

Nincs 
meghatározva 

42-208 EUR 
pénzbüntetés vagy 5 
napos elzárás 

Csekély mennyiséget 
meghaladó 
mennyiség tartása: 
208-625 EUR 
pénzbüntetés vagy 30 
napos elzárás 
Kereskedelem: 6 
hónaptól 5 évig 
terjedő szab. vesztés 
 

 
A táblázatot összeállította: Sárosi Péter (Társaság a Szabadságjogokért, http://www.drugriporter.hu) 
 
Források:  
 
Illicit Drug Use in the EU: Legislative Approaches (Liszabon: EMCDDA, 2005).  
The Role of the Quantitiy in the Prosecution of Drug Offences (Liszabon: EMCDDA, 2003). 
European Legal Database on Drugs (http://eldd.emcdda.eu.int) 

                                                 
9 A 2005-2009-es nemzeti drogstratégia előírja a mennyiségi limitek megszabását, erre eddig még nem került sor. 
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