
Ország Az injekciós fecskendők 
és tűk terjesztésének és 
birtoklásának jogi 
háttere 

A kábítószerrel 
kapcsolatos 
bűncselekmények 
elősegítése / 
elkövetéséhez való 
anyagi eszközök 
szolgáltatása a 
jogszabályokban 

A jogalkalmazói 
gyakorlat a steril 
fecskendők és tűk 
birtoklóival szemben 

A fecskendők 
beszerzésének / 
cseréjének jogi feltételei 
(szükséges-e orvosi 
felírás) 

Belgium 
 

 

A 2000. június 5-én 
hatályba lépett királyi 
rendelet szerint kizárólag 
háziorvosok, 
gyógyszertárak és 
szociális munkások 
jogosultak a tűcserére. Az 
injekciós felszerelést 
minden esetben írásos 
információkat kell csatolni 
a használat módjáról, a 
HIV és hepatitis szűréssel 
illetve a kezelőhelyekkel 
kapcsolatban. 

A droghasználatra való 
felbujtás, a droghasználat 
elősegítése 
bűncselekmény, de a 
törvény speciális kivételt 
tesz az egészségügyi 
szolgáltatókkal (az 1921. 
évi XXIV. törvény 3. § 
(2)). 

Egy 2003. május 16-án 
hatályba lépett 
kormányrendelet IV.6 
cikkelye szerint a 
rendőrség nem kobozhatja 
el a használt fecskendőket, 
azokat azonnal vissza kell 
szolgáltatni a 
tulajdonosnak. 

Nem szükséges. 

Cseh Köztársaság 
 

 

Nem szabályozza speciális 
jogszabály a fecskendők 
tartását és cseréjét. 

A Büntetőtörvénykönyv 
188a cikkelye szerint az 
addiktív szerek abúzusára 
való felbujtás vagy annak 
támogatása 
bűncselekmény. 

A jogalkalmazók 
törvényesnek tekintik 
(nem értelmezik a 
droghasználat 
elősegítéseként) és nem 
kobozzák el. 

Nem szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dánia 
 

 
 

Nem szabályozza speciális 
jogszabály a fecskendők 
tartását és cseréjét. 

A tűcserét nem tekintik 
bűncselekménynek. 

Törvényesnek tekintik és 
nem kobozzák el. 

Nem szükséges. 

Németország 
 

 

A BtMG s.29(1) szerint a 
steril eldobható 
fecskendők droghasználók 
körében való terjesztése 
nem minősül a 
droghasználat 
elősegítésének. 

A tűcsere speciális kivételt 
képez. 

Törvényes és nem 
kobozzák el. 

Nem szükséges. 

Görögország 
 

 

Nem szabályozza speciális 
jogszabály a fecskendők 
tartását és cseréjét. 

Az 1729/1987. törvény 5. 
cikkelye alapján az a 
személy, aki bármilyen 
módon hozzájárul a 
droghasználat 
terjedéséhez, 
bűncselekményt követ el. 

A rendőrségnek joga van 
elkobozni a kábítószer 
használati célból tartott 
fecskendőket, de a steril 
fecskendők nem 
szolgáltatnak alapos 
gyanút az előállításhoz. 

Nem szükséges. 

Spanyolország 
 

 

Nincs országos 
szabályozás a fecskendők 
tartásáról vagy cseréjéről, 
azonban az autonóm 
tartományok saját 
hatáskörben 
kidolgozhatnak ilyet. 

A Büntetőtörvénykönyv 
368. cikkelye megtiltja a 
drogok illegális 
használatának elősegítését. 

A jogalkalmazók nem 
értelmezik a droghasználat 
elősegítésének, így nem 
kobozzák el. 

Nem szükséges. 



Ciprus 
 

 

A kábítószerekről és 
pszichotróp anyagokról 
szóló 1977. évi törvény 
10A cikkelye alapján 
minden olyan eszköz 
használata 
bűncselekmény, amelyet 
illegális drogok 
fogyasztására lehet 
használni. 

A 10A alapján 
bűncselekmény.1

A jogszabályt ritkán 
hajtják végre, kivéve ha 
fennáll a droghasználat 
alapos gyanúja. 

Nem szükséges. 

Lettország 
 

 
 

Nem szabályozza speciális 
jogszabály a fecskendők 
tartását és cseréjét. 

A Büntetőtörvénykönyv 
251. cikkelye megtiltja a 
kábítószerek használatára 
való felbujtást. 

A fecskendők és tűk 
tartását a rendőrség 
törvényesnek tekinti és 
nem lép közbe. 

Nem szükséges. 

Luxemburg 
 

 

Egy 2003. december 23-án 
hatályba lépett 
nagyhercegi rendelet 
szabályozza a fecskendők 
terjesztését és cseréjét, 
engedélyezi, hogy 
gyógyszerészek, 
háziorvosok vagy speciális 
drogkezelő intézmények 
munkatársai steril 
fecskendőkkel lássák el a 
droghasználókat. A 
rendelet törvényessé teszi 

A tűcsere kivételt képez. Csak a használt 
fecskendőket kobozzák el. 

Nem szükséges. 

                                                 
1 Bár az EMCDDA adatai szerint jelenleg nem működnek tűcsere programok az országban, a ciprusi gyógyszertárak „bizonyos körülmények között” ingyenesen szolgáltatnak 
steril fecskendőket és tűket. A ciprusi nemzeti drogstratégia előírja a tűcsere programok kialakítását. Erre azért is nagy szükség van, mivel a UNAIDS 2004-es országjelentése 
szerint az új HIV fertőzések 2%-a intravénás droghasználat útján történt. UNAIDS-WHO, Epidemiological Fact Sheets, Cyprus, Update 2004. URL: http://href.hu/x/1lt5  

http://href.hu/x/1lt5


a fecskendők terjesztését a 
fecskendőt árusító 
automaták formájában. 

Hollandia 
 

 

Nem szabályozza speciális 
jogszabály a fecskendők 
tartását és cseréjét. 

A droghasználókkal 
kapcsolatos szankciókat a 
rendőrség nem hajtja 
végre. A fecskendők 
tartása és cseréje nem 
ütközik törvénybe. 

Nem kobozzák el. Nem szükséges. 

Ausztria 
 

 
 

Nem szabályozza speciális 
jogszabály a fecskendők 
tartását vagy cseréjét. 

Nincs. Nem kobozzák el. Nem szükséges. 

Lengyelország 
 

 

A drogfüggőségről szóló 
1997. évi törvény 2001. 
szeptember 6-án hatályba 
lépet módosítása jogi 
alapot szolgáltat a tűcsere 
szolgáltatásoknak. 

A drogfüggőségről szóló 
1997. évi törvény 1. 
cikkely 1. pontja alapján a 
tűcsere kivételt képez. 

Nincs adat. Nem szükséges. 

Portugália 
 

 

A 183/2001. törvényerejű 
rendelet 50-57. cikkelyei 
szabályozzák a tűcsere 
programok működését, így 
a menedzsmentet, a 
hozzáférési jogokat, a 
nyitvatartási időt, a 
szolgáltatói eljárásokat, 
feltételeket és helyszíneket 
(a tűcsere automaták 
elhelyezésének 

A facilitálás és felbujtás 
bűncselekmény. 

A 183/2001. törvényerejű 
rendelet alapján az 
injekciós droghasználók 
maguknál tarthatnak steril 
fecskendőket. 

Nem szükséges. 



lehetőségével együtt), az 
egyéb intézményekkel 
való koordinációt és az 
értékelést. A „Mondj 
nemet a használt 
fecskendőre” elnevezésű 
nemzeti tűcsere program 
részeként a fecskendők 
terjesztése törvényesen 
engedélyezett. 

Szlovénia 
 

 

Szlovéniában az illegális 
droghasználat 
megelőzéséről és az 
illegális droghasználókkal 
kapcsolatos eljárásról 
szóló 1999. évi törvény 
szabályozza (engedélyezi) 
az ilyen szolgáltatásokat. 
Az ártalomcsökkentő 
szervezetek ingyenesen 
szolgáltatnak tűket és 
fecskendőket, amelyek 
(kizárólag Ljubjanában) 
automatákból is 
megvásárolhatóak illetve 
minden gyógyszertárakból 
beszerezhetőek.   

A Büntetőtörvénykönyv 
szerint minden 
bűncselekmény facilitálása 
illetve az azokra való 
felbujtás 
bűncselekménynek számít. 
A Büntetőtörvénykönyv 
188a paragrafusa alapján a 
drogabúzus terjesztése 
bűncselekménynek számít. 

Az injekciós felszerelések 
tartásával kapcsolatban 
nincs jogi probléma vagy 
korlátozás. 

Nem szükséges. 

Svédország 
 

 

Nem szabályozza speciális 
jogszabály a fecskendők 
tartását és cseréjét. 

A facilitálás és felbujtás 
minden bűncselekmény 
esetében 
bűncselekménynek számít, 
kivéve a kábítószerek 

A kábítószerek használata 
bűncselekmény, a 
fecskendőket bűnjelként 
elkobozzák (a 
kábítószerekkel 

Csak orvosi felírásra 
vásárolhatók. 



tartását és fogyasztását. Az 
injekciós felszerelés 
terjesztése ezért nem 
büntethető ha az kizárólag 
személyes használatra 
történik. 

kapcsolatos büntetésekről 
szóló 1968. évi LXIV. 
törvény alapján). 

Egyesült Királyság 
 

 

A kábítószerrel való 
visszaélésről szóló 1971. 
évi törvény 9A szakasza 
megtiltja az eszközök 
szolgáltatását a 
kábítószerek 
használatához vagy 
használat céljából történő 
előkészítéshez – kivéve a 
hipodermikus 
fecskendőket (beleértve a 
tűt is). A törvény 2003. 
augusztus elsején hatályba 
lépett módosítása (SI No: 
1653/2003) engedélyezi 
orvosok, gyógyszerészek 
és drogterápiás 
szakemberek számára 
korlátozott számú 
fecskendő biztosítását a 
droghasználók számára, 
ezek magukba foglalják a 
tampont, az előkészítéshez 
használatos eszközöket, 
citromsavat, filtereket és 
injekciózáshoz használatos 

A fecskendőterjesztés 
kivételt képez.  

A rendőrség elfogadja a 
tűcserét mint a droggal 
kapcsolatos ártalmak 
csökkentését. 

Nem szükséges. Az 
Egyesült Királyság legtöbb 
részén korlátozás nélkül 
hozzáférhetők a 
fecskendők és tűk. 
Skóciában mindazonáltal 
az Egészségügyi Protokoll 
(MEL, 1998, 55) 
korlátozza az egyszerre 
kiadható fecskendők 
számát: az első 
látogatáskor 5 egység, a 
további látogatások 
alkalmával 15 egység. A 
120 fecskendőnél többet 
kiadó intézményt be is 
zárhatják. 2002-ben 
Skócia főügyésze egy 
ajánlást adott ki (NHS 
HDL 2002, 90), amelyben 
felemelte az első 
látogatáskor kiadható 
fecskendők számát 20 
egységre és 60 egységre az 
ezt követő látogatások 
alkalmával. Ezek a limitek 



vizes ampullákat.  csak ajánlásnak 
számítanak. 

Norvégia 
 

 

Nem szabályozza speciális 
jogszabály a fecskendők 
tartását és cseréjét. 

A bűncselekmények 
elkövetésének pártolása, 
segédlete (a kábítószerrel 
kapcsolatos 
bűncselekményeket is 
beleértve) 
bűncselekménynek 
minősül a gyógyászati 
készítményekről 
szóló1992. évi 132. sz. 
törvény 31. paragrafusa 
alapján, a tűcsere azonban 
nem tartozik ezen törvény 
hatálya alá, mivel a 
fecskendők törvényes 
áruk, így birtoklásuk nem 
képez bűncselekményt. 

A fecskendők és tűk 
tartása nem számít 
bűncselekménynek és a 
rendőrség nem kobozza el 
azokat. A 
börtönszemélyzet 
általában elkobozza a 
fecskendőket és tűket a 
fogva tartottaktól.  

Nem szükséges.  

 


