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1965. évi 4. tvr a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt  
Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről 
 
1. cikk 
Meghatározások 
 
- a „kábítószer” jelentése az I. és II. Jegyzéken szereplő 

valamennyi anyagot magába foglalja, tekintet nélkül arra, hogy
az természetes eredetű, vagy szintetikus úton állították elő; 
 
- az „I. Jegyzék”, a „II. Jegyzék”, a „III. Jegyzék” és a „IV.

Jegyzék” az ezen Egyezményhez mellékletként a kábítószerek
vagy készítmények ilyen számon csatolt és a 3. cikkel 
összhangban időről időre módosított jegyzékeit jelenti; 
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1965. évi 4. tvr a New-Yorkban, 1961. március 30-án ke
Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről 
 
 
3.cikk: 
 
-  ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítása  
szerint az anyag az I. vagy II. Jegyzékben szereplő 

kábítószerekhez hasonló visszaélésekre adhat alkalmat és
azokéhoz hasonló káros hatása lehet, vagy kábítószerré  
átalakítható, akkor ezt a megállapítását közli a  
Bizottsággal (CND), amely az Egészségügyi Világ- 
szervezet ajánlása alapján dönthet úgy,  
hogy az anyagot az I. vagy II. Jegyzékbe felveszi. 
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1979. évi 25. tvr. a pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt 
(Pszichotróp) Egyezmény kihirdetéséről 
 
 

1. cikk 
Szójegyzék 
-A „pszichotróp anyag” az I., II., III. vagy IV. 
Jegyzékben felsorolt minden természetes vagy 
szintetikus eredetű anyag vagy természetes termék. 
 
 
 
 
 
 
 
.
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1979. évi 25. tvr. a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 
1971. évi február hó 21. napján aláírt (Pszichotróp) Egyezmény 
kihirdetéséről 
 
 

3. cikk 
(4) Ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítja, 
a) hogy a kérdéses anyag kiválthat 
1. függőségi állapotot, és 
2. a központi idegrendszer izgalmát vagy 

depresszióját, melyek hallucinációkat vagy motoros 
vagy ítélőképességi vagy magatartásbeli  
vagy felfogóképességi vagy kedélyállapoti zavarokat 
hoznak létre, vagy 
(ii) az I., II., III. vagy IV. Jegyzék valamelyik 

anyagához hasonló visszaélést és káros hatást; és 
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1979. évi 25. tvr. a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 
1971. évi február hó 21. napján aláírt (Pszichotróp) Egyezmény 
kihirdetéséről 
 
 

3. cikk 
(b) ha okkal feltételezhető, hogy  

 az anyag közegészségügyi és  
 szociális problémát jelentő olyan visszaélésre 

ad vagy adhat lehetőséget,  
amely indokolja annak nemzetközi ellenőrzés alá 

vonását,  
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1979. évi 25. tvr. a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 
1971. évi február hó 21. napján aláírt (Pszichotróp) Egyezmény 
kihirdetéséről 
 
 

3. cikk 
a WHO közli a Bizottsággal ezen anyagra vonatkozó 

értékelését, amelyben jelzi, hogy  
• az milyen mértékben alkalmas vagy lehet alkalmas 
visszaélésre,  
• a közegészségügyi és szociális probléma 
súlyosságának a fokát,  
• az anyag terápiás használhatóságának a mértékét, 
valamint  
• az értékelés alapján a javaslatait az ellenőrzési 
rendszabályokra 
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• Európai Unió: 

 
 

A kábítószerek és pszichotróp szerek egységes  
megjelölése: 
 

„pszichoaktív anyagok” 
 

vagy 
 

„kábítószerek” 
 
 

 
Más országokban: „ellenőrzött anyagok” 
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UNODC Model Laws (ML):

• A) ML-A on the classification of narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors and on 
the regulation of the licit cultivation, production, 
manufacture and trading of drugs

• B) ML-B on the control of drug-related offences 
• C) ML-C on the illicit use of narcotic drugs and 

psychotropic substances
• D) ML-D on international judicial cooperation in 

connection with the illicit traffic in narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors 
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ML-A) Classification of narcotic drugs and
psychotrop substances

High-risk substances
by reason of the severity of the harmful effects 
that their abuse may cause
ML-A SCHEDULE I
Prohibited substances having no actual medical use
ML-A SCHEDULE II
Strictly controlled substances having a medical use
• Severe punishment of illicit trafficking
• Prosecution for possession for personal use



ML-A) Classification of narcotic drugs and psychotrop substances

Moderate-risk substances
by reason of the harmful effects 
that their abuse may cause
ML-A SCHEDULE III
Controlled substances having a medical use

• Punishment of illicit trafficking
• Prosecution for possession for personal use



ML-A) Classification of narcotic drugs
and psychotrop substances

ML-A SCHEDULE I
Prohibited substances having no actual medical use
1. Narcotic drugs in Schedule IV of the Single Convention 

on Narcotic Drugs, 1961 and 
• psychotropic substances in Schedule I of the 

1971 Convention on Psychotropic Substances
• If applicable, substances in other schedules of the above-

mentioned conventions
• If applicable, other substances



ML-A) Classification of narcotic drugs
and psychotrop substances

ML-A SCHEDULE II
Strictly controlled substances having a medical use
1. Narcotic drugs in Schedules I*  and II of the Single 

Convention on Narcotic Drugs, 1961
2. Psychotropic substances in Schedule II of the 1971 

Convention on Psychotropic Substances
3. If applicable, substances in other schedules of the above-

mentioned conventions, excluding the substances listed in 
Schedule I or If applicable, other substances

Group A: Substances and pharmaceutical preparations that may not be prescribed for a period 
of more than seven days.

Group B: Substances and pharmaceutical preparations that may not be prescribed for a period 
of more than sixty days.

*  Except the substances included in Schedule IV



ML-A) Classification of narcotic drugs
and psychotrop substances

ML-A SCHEDULE III
Controlled substances having a medical use
1. Preparations in Schedule III of the Single Convention on 

Narcotic Drugs, 1961
2. Psychotropic substances in Schedules III and IV of the 

1971 Convention on Psychotropic Substances

3. If applicable, other substances

Group A: Substances and pharmaceutical preparations that may not be prescribed for a 
period of more than seven days.

Group B: Substances and pharmaceutical preparations that may not be prescribed for a 
period of more than sixty days.



UNODC Model Laws (ML-A):

ML-A SCHEDULE IV
PRECURSORS =  substances used in the manufacture 
of narcotic drugs and psychotropics
1. Substances in Tables I and II of the Convention against 

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988

2. If applicable, other substances used in the manufacture of 
narcotic drugs and psychotropic substances

• Same, severe punishment of illicit trafficking as for substances 
in Schedules I and II



National legislations in EU

• In Hungary 
– CONTROLLED SUBSTANCES are listed in a 

Gov. Decree, 142/2004 
– narcotics regarding Convenion 1961: lists K1, 

K2, 
– exceptions: K3,
– psychotropic substances regarding Convenion

1971: lists P1, P2, P3, P4.
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 142/2004. (IV. 29.) korm. rendelet  
 

1.§ Értelmező rendelkezések  
E rendelet alkalmazásában 
 
kábítószer: az 1. melléklet 1. (a továbbiakban: K1) és 2.

jegyzékén (a továbbiakban: K2) szereplő anyag, tekintet
nélkül természetes vagy szintetikus eredetére; 
 
pszichotróp anyag: az 1. mellékletben (Pszichotróp

anyagok 1., 2., 3., és 4. jegyzéke, röviden P1, P2, P3,
P4) szereplő anyag, tekintet nélkül természetes vagy 
szintetikus eredetére; 
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 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet  
 Definíció 

f) kábítószer és pszichotróp anyag:  
 a 142/2004 korm. rend. 1. sz. mellékletének  
   K1, K2 jegyzékében felsorolt kábítószerek, vmint 
P2, P3, P4 jegyzékében szereplő pszichotróp 
anyagok gyógyszer-alapanyagként, vmint az ezeket 
az anyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények; 
 
 
 
. 
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A kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékeinek 
módosítása 

 
27. § (1) 
(2) A visszaélés szempontjából veszélyes új szert a

megfelelő kábítószer vagy pszichotróp anyag jegyzékre fel
kell venni, ha annak kóros élvezetre alkalmassága
egyértelműen megállapítható. 

 
 
 
 
. 
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http://www.erowid.org/plants/


142/2004. korm. rend. módosítás, 2008. november

A kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékeinek 
módosítása 

 
27. § (1) 

A visszaélés szempontjából veszélyes új szert, vagy ismert 
szer új besorolását a Kábítószer Egyezményben, illetve a 
Pszichotróp Egyezményben foglaltaknak megfelelően,  

 a 142/2004 korm. rend 1. számú mellékletben foglalt 
jegyzékre, illetve  
 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 
törvény mellékletébe kell felvenni, ha annak kóros élvezetre 
alkalmassága egyértelműen megállapítható. 

 
 
. 
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A kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékeinek 
módosítása 

 
27. § (2) 
A gyógyászati felhasználással rendelkező, illegális 

forgalomban megjelent, a visszaélés szempontjából veszélyes 
új szernek, vagy ismert szer új besorolásának ... 

 az 1. számú mellékletben foglalt jegyzékre, illetve  
 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 
törvény mellékletébe történő felvételét  

az egészségügyért felelős miniszter, ...kezdeményezi a 
rendészetért felelős miniszternél. 

 
EÜM > IRM 

 
 
. 
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A kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékeinek 
módosítása 

 
27. § (2) 
míg a gyógyászati felhasználással nem rendelkező, 

illegális forgalomban megjelent, a visszaélés szempontjából 
veszélyes új szernek, vagy ismert szer új besorolásának ... 

 az 1. számú mellékletben foglalt jegyzékre, illetve  
 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 
törvény mellékletébe történő felvételét .. 

 a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs 
feladatokért felelős miniszter kezdeményezi a rendészetért 
felelős miniszternél. 
 
SZMM > IRM 
. 
 



142/2004. korm. rend. módosítás, 2008. november

A kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékeinek 
módosítása 

 
27. § (3) Koordinációs szerep (?) 

A kezdeményezésért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti 
kezdeményezést megelőzően bekéri az adott szer kóros 
élvezetre való alkalmasságáról az OGYI, az EEKH, és a 
Pszichiátriai Szakmai Kollégium (+ Addiktológiai Szakmai 
kollégium?) véleményét, valamint a külön jogszabályban 
meghatározott szakkérdésben szakvélemény adására 
kizárólagosan feljogosított szervek, és a Rendőrség 
birtokában lévő, az adott szer kóros élvezetére utaló 
információkat. 
 
. 
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A kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékeinek 
módosítása 

27. § (4) Valamely szernek  
- a Kábítószer Egyezmény, vagy a Pszichotróp Egyezmény 
Jegyzékeire történő (CND határozat) felvétele esetén - 
nemzetközi kötelezettségvállalás alapján-, ill.  
- ha az Európai Unió Tanácsa  a szer jegyzékre vételét az 
Európai Unió hivatalos lapjában közzétett jogi aktussal 
elrendelte  a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi 
koordinációs feladatokért felelős miniszter a 
rendészetért felelős miniszternél kezdeményezi e szernek 
...  
-a R. 1. számú mellékletben, és  
- a Kábítószer Egyezményt vagy a Pszichotróp Egyezményt 
kihirdető jogszabályban foglalt jegyzékre, illetve  
- az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 
törvény mellékletébe történő felvételét. SZMM>IRM 
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Mellékletek módosításai: 
 
 

Az R. 1. számú melléklete A) Kábítószerek 1. jegyzéke (K1) az 
alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 
Hivatalos elnevezés  Kémiai név vagy leírás 
Opium  
(ópium) 

  

„Oripavine 
(oripavin)” 

 

 Oxycodone  
(oxikodon) 

 14-hydroxydihydrocodeinone 
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Mellékletek módosításai: 
 
 
Az R. 1. számú melléklete B) Pszichotrop anyagok 1. jegyzéke (P1) az 
alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 
Hivatalos elnevezés 
/illetve más név vagy rövidítés, 
illetve külföldön gyakran használt 
más írásmód/ 

   
       
            Kémiai név 

 Brolamfetamine 
(brolamfetamin)  /DOB/ 

 (±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-
methylphenethylamine 

„BZP 1-benzilpiperazinEU 
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán 
       N-benzilpiperazin” 

 Cathinone 
(katinon) 

 (-)-(S)-2-amino-propiophenone 
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