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Miért volt szükség a jogi szabályozás 

módosítására? 

Új szerek szabályozása a „C-lista” bevezetése előtt:  

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló  

1998. évi XXV. tv mellékleteinek módosításával  

  2011. január 1-től: mefedron 

  2012. január 1-től 9 új anyag: 4-fluoramfetamin (4-FA), 

Metilon, 4-metiletkatinon (4-MEC), 3,4-metiléndioxipirovaleron 

(MDPV), JWH-018, JWH-081, JWH-073, JWH-122, JWH-210 

 

Jogszabályi változások célja: 

• új anyagok kínálatának visszaszorítása és a kereskedelem 

 korlátozása a fogyasztó kriminalizálása nélkül 

• generikus szabályozás bevezetése (lépést tartani a piaccal) 

 



Az új pszichoaktív anyagok szabályozásának 

jogszabályi keretei 

• Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 

2005. évi XCV. tv. módosítása  „új pszichoaktív anyag” 

definíciója 

 

• 66/2012. Kormányrendelet a kábítószerekkel és pszichotróp 

anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal 

végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok 

jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról 

 

• Btk. módosítás  új „visszaélés új pszichoaktív anyaggal” 

tényállás (283/B.§) 



 

Jogszabályi változások I.: a 2005. évi XCV. 

törvény (Gytv.) módosítása 

 

 
 Új pszichoaktív anyag definíciója (1§37.): 

•  a forgalomban újonnan megjelent anyag vagy vegyületcsoport,  

• gyógyászati felhasználással nem rendelkezik 

• 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 kábítószer és pszichotróp listákon szereplő anyagok,  

• és erre tekintettel azt a Kormány rendeletében ilyen anyaggá 

minősítette. 

 új pszichoaktív anyagok ideiglenes listára helyezésének a 

menete (15/B-C.§) 

 új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 

engedélyezése (15/D-F.§) 

   Hatályos: 2012. március 1-től 

 

 



Jogszabályi változások II.: a 66/2012. 

Kormányrendelet és a „C-lista” 

• kijelöli az új pszichoaktív anyagok listára vételében résztvevő 

szerveket, illetve részletezi annak szabályait (27.§) 

• a Korm.rend. 1. melléklete tartalmazza az új pszichoaktív 

anyagok jegyzékét („C-lista”) 

• jelenleg  47 egyedi vegyület és 4 vegyületcsoport  

 (november 21-től 4 új anyag került fel rá: UR-144, 5FUR-144, 

STS-135, AKB 48) 

• meghatározza az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 

tevékenységeket, az engedélyezés felelőseit és menetét 

• hatályos: 2012. április 3-tól 

 



Btk. 283/B.§: 

 „Aki új pszichoaktív anyagot  

 a) az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén 

átvisz, 

 b) előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal 

kereskedik, 

 bűntettet követ el, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.” 

 

A fogyasztói magatartás nem minősül bűncselekménynek! 

 

Hatályos: 2012. március 1-től 

 

Jogszabályi változások III.: „Visszaélés új 

pszichoaktív anyaggal” tényállás 



Új pszichoaktív anyagok listára vétele 

Hivatalos értesítés új pszichoaktív anyag megjelenéséről  

 

Előzetes szakmai értékelés: 

• felelős szerve: OAC (rendőrség, GYEMSZI, KKB) 

• célja annak megállapítása, hogy a „magyar hatóságok, 

szakértői intézmények előtt nem ismert olyan adat:    

- amely az adott anyag vagy vegyületcsoport gyógyászati 

felhasználására utalna, és 

- amely kizárja, hogy az anyag vagy vegyületcsoport hasonló 

mértékű fenyegetést  jelenthet a közegészségügyre, mint a 

kábítószer és pszichotróp listákon szereplő anyagok.” 

 

C-jegyzék 



Új pszichoaktív anyagok listára vétele 

C-jegyzék 

 

Kockázatértékelés a listára vételtől számított 3 éven belül 

• Célja annak megállapítása, hogy 

 a) a kérdéses anyag kiválthat-e függőséget és a központi idegrendszer 

működési zavarát, vagy a pszichotróp jegyzékeken szereplő valamely 

anyaghoz hasonló visszaélést és káros hatást, és 

 b) okkal feltételezhető-e, hogy az anyag közegészségügyi és szociális 

problémát jelentő olyan visszaélésre ad vagy adhat lehetőséget, amely 

indokolja annak az 1998 .évi XXV. tv. Mellékletébe történő felvételét. 

• Eredménye: az adott anyag áthelyezése pszichtróp listára vagy az anyag 

levétele a C listáról 

 

Vegyületcsoportok  mindaddig a listán maradnak, amíg legalább egy, a  

csoporthoz tartozó vegyület esetében teljesülnek az előzetes értékelés  

során vizsgált feltételek. 

 

 

 

  



Új pszichoaktív anyagok listára vétele  
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