52/2014. (III. 3.) Korm. rendelet
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal
végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek
módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2014.03.04 - 2014.03.16
A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a)
pontjában és e) pont ea) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal
végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek
módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kábítószer Vhr.) 1.
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § Hatályát veszti a Kábítószer Vhr. 3. § (1) bekezdésében a „ , kivéve a koncesszióról szóló
törvény alapján 1999. július 1. előtt kötött magánjogi szerződések által érintett
tevékenységeket. Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó
szervezet kaphat” szövegrész.
3. § Nem lép hatályba az egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő
módosításáról szóló 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. március 16-án hatályát
veszti.
5. § Az 1. § és az 1. melléklet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő
információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
1. melléklet az 52/2014. (III. 3.) Korm. rendelethez
1.

A Kábítószer Vhr. 1. melléklet „A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE” címét megelőző
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az ellenőrzött anyagok alábbi jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a vegyület, anyag
nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden INN) szerepel: az angol
változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; ennek hiányában a K1 és K2,
valamint a K3 jegyzéken a Kábítószer Egyezménnyel összhangban, illetve a P1, P2, P3,
P4 jegyzéken az 1971-es Pszichotróp Egyezménnyel összhangban az International
Narcotics Control Board honlapján közzétett aktuális listákban megadott név szerepel. A
K1 és K2 jegyzék, valamint a P jegyzékek második oszlopában a kémiai név és/vagy dőlt
betűvel a leírás szerepel. A P jegyzékek első oszlopában dőlt betűvel van feltüntetve az
esetleges más név vagy rövidítés, illetve a külföldön gyakran használt más írásmód.”

2.

A Kábítószer Vhr. 1. melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE”
címében foglalt táblázat a következő 53-64. sorral egészül ki:
[Hivatalos elnevezés/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név]

„
53

RH-34

54

3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4dione
2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one

57
58

2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone
adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3yl]methanone
4-(phenylmethyl)piperidine
methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[piperidin-2-yl]acetate

MTP, methcathinone
thiophen analog
55
N-ethylnorketamine
56 AM-1248 azepane isomer
4-benzylpiperidine
3,4dichloromethylphenidate/
3,4-CTMP
59
AB-FUBINACA
60

5F-AB-PINACA

61

AB-PINACA

62

AH-7921

63
64

á-PVT
A-836,339

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)1H-indazole-3-carboxamide
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)1H-indazole-3-carboxamide
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1Hindazole-3-carboxamide
(3,4-dichloro-N-[[1(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one
N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-carboxamide
”

