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620/2020. (XII. 21.) 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 

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) 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: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

1. melléklet a 620/2020. (XII. 21.) Korm. rendelethez 

1.     Az R. 1. melléklet A) részében foglalt „Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)” megjelölésű táblázat a 

következő 120–125. sorral egészül ki: 

  (A B 

  Hivatalos elnevezés Kémiai név vagy leírás) 

  

120. crotonylfentanyl 
(2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-

4-yl]but-2-enamide 

121. valerylfentanyl 
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]pentanamide 

122. parafluorobutyrylfentanyl 
N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide 

123. orthofluorofentanyl 
N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide 

124. 
methoxyacetylfentanyl 

(metoxiacetil-fentanil) 

2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide 

125. cyclopropyfentanyl N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-



(ciklopropil-fentanil) yl]cyclopropanecarboxamide 

2.     Az R. 1. melléklet B) részében foglalt „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” megjelölésű 

táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép: 

  (A B 

  

Hivatalos elnevezés 

/illetve más név vagy rövidítés, vagy 

külföldön gyakran használt más írásmód/ 

Kémiai név) 

  

14. DOC 

2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin° 

1-(4-chloro-2,5-

dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan 

3.     Az R. 1. melléklet B) részében foglalt „Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)” megjelölésű 

táblázat a következő 39–50. sorral egészül ki: 

  (A B 

  

Hivatalos elnevezés 

/illetve más név vagy rövidítés, vagy 

külföldön gyakran használt más 

írásmód/ 

Kémiai név) 

  

39. 5F-AMB-PINACA 5F-AMB, 5F-MMB-PINACA 

40. 5F-MDMB-PICA 5F-MDMB-2201 

41. 4F-MDMB-BINACA 

Methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-

indazole-3-carbonyl] 

amino}-3,3-dimethylbutanoate 

42. 4-CMC 4-chloromethcathinone, clephedrone 

43. N-ethylhexedrone 2-(Ethylamino)-1-phenylhexan-1-one 

44. alpha-PHP 
1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-

one 

45. ADB-FUBINACA 

N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-

dimethylpropyl]-1-[(4-

fluorophenyl)methyl]- 

1H-indazole-3-carboxamide 



46. 
FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-

FUBINACA) 

Methyl 2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-

1H-indazole-3-carbonyl} 

amino)-3-methylbutanoate 

47. CUMYL-4CN-BINACA 
1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-

yl)-1H-indazole-3-carboxamide 

48. ADB-CHMINACA 

N-[1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-

2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H- 

indazole-3-carboxamide 

49. N-ethylnorpentylone (ephylone) 
1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-

(ethylamino)pentan-1-one 

50. AB-FUBINACA 

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(4-fluorobenzyl)-1H- 

indazole-3-carboxamide 

4.     Az R. 1. melléklet B) részében foglalt „Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4)” megjelölésű 

táblázat a következő 63. és 64. sorral egészül ki: 

  (A B 

  

Hivatalos elnevezés 

/illetve más név vagy rövidítés, vagy 

külföldön gyakran használt más 

írásmód/ 

Kémiai név) 

  

63. flualprazolam 

8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-

4H-benzo[f][1,2,4]triazolo 

[4,3-a][1,4]diazepine 

64. etizolam 

4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-

6H-thieno[3,2-f][1,2,4] 

triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 

5.     Hatályát veszti az R. 1. melléklet B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE részben foglalt, 

„Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” elnevezésű táblázat 99., 107. és 122–125. sora. 

 


