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A Kormány 1196/2009. (XI. 20.) Korm. határozata a visszaélés szempontjából veszélyes új 
szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos feladatokról 
 
1. A Kormány felhívja az egészségügyért felelős minisztert, hogy ha gyógyászati felhasználással 
rendelkező, illegális forgalomban megjelent, a visszaélés szempontjából veszélyes új szer, vagy 
ismert szer új besorolása válik szükségessé, és a szer kóros élvezetre alkalmassága egyértelműen 
megállapítható, a szer listára vétele érdekében 
 
a) nyújtsa be a Kormányhoz az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény 
módosításáról szóló előterjesztést, valamint 
 
b) kezdeményezze a rendészetért felelős miniszternél a kábítószerekkel és pszichotróp 
anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló kormányrendelet módosításáról szóló előterjesztés 
benyújtását a Kormányhoz. 
 
Felelős: egészségügyért felelős miniszter 
rendészetért felelős miniszter 
 
Határidő: a szer kóros élvezetre való alkalmasságának megállapítását követően haladéktalanul 
 
2. A Kormány felhívja a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért 
felelős minisztert, hogy ha gyógyászati felhasználással nem rendelkező, illegális forgalomban 
megjelent, a visszaélés szempontjából veszélyes új szer, vagy ismert szer új besorolása válik 
szükségessé, és a szer kóros élvezetre alkalmassága egyértelműen megállapítható, a szer listára 
vétele érdekében kezdeményezze 
 
a) az egészségügyért felelős miniszternél az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 
törvény, valamint 
 
b) a rendészetért felelős miniszternél a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető 
tevékenységekről szóló kormányrendelet módosításáról szóló előterjesztés benyújtását a 
Kormányhoz. 
 
Felelős: kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter 
egészségügyért felelős miniszter 
rendészetért felelős miniszter 
 
Határidő: a szer kóros élvezetre való alkalmasságának megállapítását követően haladéktalanul 
 
3. A Kormány felhívja a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért 
felelős minisztert, hogy ha egy szer felvételre kerül a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt 
Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Kábítószer Egyezmény) vagy a pszichotróp 
anyagokról szóló, Bécsben az 1971. február 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: 
Pszichotróp Egyezmény) valamely jegyzékére, illetve, ha az Európai Unió Tanácsa egy szer 



jegyzékre vételét az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett határozatával elrendelte, a szer 
listára vétele érdekében kezdeményezze 
 
a) az egészségügyért felelős miniszternél a Kábítószer Egyezményt, illetve a Pszichotróp 
Egyezményt kihirdető jogszabály, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 
törvény, valamint 
 
b) a rendészetért felelős miniszternél a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető 
tevékenységekről szóló kormányrendelet módosításáról szóló előterjesztés benyújtását a 
Kormányhoz. 
 
Felelős: kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter 
egészségügyért felelős miniszter 
rendészetért felelős miniszter 
 
Határidő: a szer jegyzékre vételét, illetve az Európai Unió Tanácsa határozatának közzétételét 
követően haladéktalanul 
 
4. A Kormány felkéri az egészségügyért felelős minisztert, valamint a kábítószer-megelőzésért és 
a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős minisztert, hogy az 1. pont b) alpontja és a 2. 
pont szerinti kezdeményezést megelőzően – az adott szer kóros élvezetre való alkalmasságának 
megállapítása érdekében – kérjék be az Országos Gyógyszerészeti Intézet és a Pszichiátriai 
Szakmai Kollégium szakvéleményét, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási 
Hivatal, a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (Nemzeti Drog 
Fókuszpont), valamint a külön jogszabályban meghatározott szakkérdésben szakvélemény 
adására kizárólagosan feljogosított szervek, továbbá a Rendőrség birtokában lévő, az adott szer 
kóros élvezetére utaló információkat. 
 
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
Bajnai Gordon s. k., 
miniszterelnök 
 
 


