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Új anyagok EU-ban

• 2005 óta 151 új anyag az EWS-en keresztül

• 2011: 37 új anyag

• Mo.-on: 2011-ben: 16 eddig



Új anyagok megjelenése

2005

• Piperazinok: mCPP, BZP, 

• Katinonok: mefedron, 4-MEC, MDPV, 

metkatinon

• Szintetikus kannabinoidok: JWH-k



Probléma megjelenése Mo.-on - 2010

• 2010. eleje - mefedron megjelenése

• 2010. március - KLSZ létrejötte

• 2010. június - mefedron tömeges elterjedése

• 2010. augusztus - döntés a mefedron listára 

vételéről

• 2011. január 1. – tiltott anyag

• Előtte: szabad forgalmazás



2011.

• MDPV, 4-MEC, stb.

• Szintetikus kannabinoidok

• Legális?

• Illegális?

• Veszélyes?

• Nem veszélyes? 



Szabályozási kényszer

• 1961

• 1971

• 1988

• 2011-2012?





EU-s megoldások

• Legelterjedtebb: egyedi listás, vagyis ENSZ listák 
(1961, 1971)

• Listára vétel: Standard – normál
• Rapid – gyors: sürgősen rögtön, és ott is marad az 

anyag a listán
• Emergency: a szer ideiglenesen, átmenetileg kerül fel 

és meghatározzák azt, hogy meddig marad ott. 
Ezalatt el kell végezni a standard eljárást. Ha nem 
sikerül lekerül az anyag a listáról. 



Generikus

• Kémiai hasonlóság alapján ellenőrzés alá vonja 
az anyagokat

• Ez nem önálló szabályozás, hanem az egyedi 
listás mellett működik

• UK, Írország, 



Generikus UK-ban

• Barbiturátok

• Fentanilok

• Fenetilaminok

• Szintetikus kannabinoidok

• Katinonok



Analóg szabályozás

• Kémiai, toxikológiai, farmakológiai hatásokat is 
figyelembe vesz.

• Sokkal kevésbé lehet pontosan meghatározni

• Substantially similar – lényegében hasonló

• Ez sem önállóan van jelen

• USA, Norvégia



Szabályozás

• Gyógyszertörvény: 2011. 12.05. 19:56

• Új pszichoaktív anyag:
•a forgalomban újonnan megjelent, 

•gyógyászati felhasználással nem rendelkező anyag vagy 

vegyületcsoport, amely 

•a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmas a 

tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, 

megváltoztatására, 

•és ezért hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint 

a Magyarországon már listára vett anyagok 

•Kormány rendeletében ilyen anyaggá minősítette.



Hogyan válik a megjelenő anyag új 

pszichoaktív anyaggá?

• Valamely anyag vagy vegyületcsoport az új
pszichoaktív anyagokra vonatkozó
információcseréről, kockázatértékelésről és
ellenőrzésről szóló 2005. május 10-i 2005/387/IB
tanácsi határozat szerinti értesítés

• előzetes szakmai értékelését követően minősíthető új
pszichoaktív anyaggá.

• Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy
vegyületcsoportokat a Kormány rendeletében
határozza meg.



Előzetes szakmai értékelés

• az előzetes szakmai értékelés során azt kell vizsgálni,

hogy az értesítésben megjelölt anyaggal vagy

vegyületcsoporttal kapcsolatban a magyar hatóságok,

szakértői intézmények előtt nem ismert olyan adat,

• amely gyógyászati felhasználására utalna, és

• amely kizárja, hogy az anyag vagy vegyületcsoport

hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a

közegészségügyre, mint a Magyarországon már listán

lévő anyagok.



Ki feladata az előzetes szakmai 

értékelés?

• Az előzetes szakmai értékelést

kormányrendeletben kijelölt szakértői szerv

végzi.



Mit kell tenni az új pszichoaktív 

anyaggal egy év múlva?
• Az új pszichoaktív anyaggá minősítést követő egy

éven belül el kell végezni az új pszichoaktív anyag

kockázatértékelését.

• Ha a vizsgált új pszichoaktív anyagról a

kockázatértékelés eredményeképpen bebizonyosodik,

hogy hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a

közegészségügyre, mint a már listán lévő anyagok,

akkor a kábítószer vagy pszichotróp anyag jegyzékre

kell felvenni, és meg kell szüntetni az új pszichoaktív

anyaggá minősítését.



Listáról levétel

• Amennyiben a kockázatértékelés nem támasztja alá

azt, hogy a vizsgált új pszichoaktív anyag hasonló

mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre,

mint a Magyarországon listán meghatározott

anyagok, akkor meg kell szüntetni az új pszichoaktív

anyaggá minősítését.



Ki kaphat engedélyt?

• Az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos
jogszabály szerinti tevékenységek kizárólag
érvényes, jogszabály szerinti, az egészségügyi
államigazgatási szerv által kiadott
tevékenységi vagy egy adott vizsgálatra szóló
eseti kutatási engedély birtokában folytathatók.

• Tevékenységi és eseti kutatási engedélyt
kizárólag a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott gazdálkodó szervezet kaphat,



Hol tartunk?

• Meg kell alkotni a végrehajtási rendeleteket

• 142/2004. Korm. rendelet

• Ebben a „C” jegyzéket

• Lassú-e?

• Jó-e a gyógyszertörvény?





Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


