
11. számú melléklet a …/2004. (…) kormányrendelethez 
 
 

Bejelentőlap 
új szintetikus kábítószer, illetve 

ismert kábítószer új visszaélési formájának megjelenéséről 
 

 
1. Bejelentő szerv/intézmény: 
Neve: 
Címe: 
Bejelentést tevő személy neve: 
Bejelentés dátuma: 
 
2. Új szintetikus kábítószerek ismert elnevezése/szinonimák: 
 
 
 
 
3. Kémiai leírás: 
Kémiai név: 
Hatóanyag(ok): 
Egyéb alkotórészek: 
 
 
4. Fizikai tulajdonságok leírása: 
por tabletta kapszula  folyadék 
szín:........................  súly:......................  méret:.......................  átmérő:................ 
alak:...............................  logo:.............................   jelölések:........................ 
 
 
5. Lefoglalást végző hatóság1: 
Származási forrás: 
A  lefoglalás dátuma: 
A lefoglalás helye: 
Mennyiség (súly, a tabletták száma): 
 
 
6. Körülmények: 
előállítás  kereskedelem  terjesztés  visszaélés 
gyakoriság: 
korlátozott   mérsékelt   széles körben elterjedt 
növekvő:   igen    nem 
elérhetőség: 
korlátozott   mérsékelt   széles körben elterjedt 
növekvő:   igen    nem 
ár: 
nagybani terjesztői ár:..............(Ft.)  kisterjesztői ár: ........ (Ft.) 
 
7. A lehetséges veszélyek előjelei:
Rövid távú hatások: 
Lehetséges egészségügyi veszélyek: 
Lehetséges társadalmi veszélyek: 
 

                                              
1 Europol Nemzeti Iroda tölti ki 
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8. Ha rendelkezésre áll, információk a következőkről: 
Előanyagok (prekurzorok): 
A megállapított használat módja és területe: 
Várható használat: 
Egyéb használat és az ilyen használat mértéke: 
További információk a használat veszélyeiről, beleértve az egészségügyi és társadalmi 
veszélyeket: 
 
9. Előállítás (gyártás): 
nagymértékű   kismértékű   ismeretlen 
Vannak-e szervezett bűnözésre utaló jelek?  Igen  Nem 
 
10. Kereskedelem: 
nagymértékű   kismértékű   mértéke nem ismert 
 országos   nemzetközi 
Vannak-e szervezett bűnözésre utaló jelek?  Igen  Nem 
 
11. Terjesztés: 
nagymértékű   kismértékű   mértéke nem ismert 
országos   nemzetközi 
Vannak-e szervezett bűnözésre utaló jelek?  Igen  Nem 
 
12. Információ a használat körülményeiről   (ha tényszerű ismeretek állnak erről rendelkezésre) 
Csoportosan használják-e?                             Igen                      Nem 
A használat jellemző helyei, körülményei: 
Fogyasztási módozatok: 
Információ a problémára adott helyi válaszról (pl.felvilágosítás, stb.) 
 
13. Egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
Dátum                                                                                           Cégszerű aláírás 
 
 

 
 

 
 

Kitöltési útmutató 
 
1. A bejelentés a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló…/2004. (…) 
kormányrendelet 31. §-a alapján kötelező. 
 
2. A nyomtatvány 1. példányát az  Europol Nemzeti Irodának2, 2. példányát az Országos Kábítószer Adatgyűjtő és 
Adatszolgáltató Központnak3 (Reitox Focal Point)  kell megküldeni. A 3. példányt a beküldő szerv/intézmény megtartja saját 
dokumentációjában. 
 
3. Mindazon kérdésekre, melyekre vonatkozóan tényszerű információk, illetve adatok, vizsgálati eredmények állnak 
rendelkezésre, a válaszokat értelemszerűen: szövegesen, vagy számszerűen, illetve a megfelelő rész 
aláhúzásával/bekarikázásával kell megadni! 

                                              
2 Europol Nemzeti Iroda címe: 1139 Budapest, Teve u. 4 – 6. 
3 Országos Kábítószer Adatgyűjtő és Adatszolgáltató Központ címe: 1097 Budapest, Gyáli út 2 – 6. 
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