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1. 1.  Bevezetés 

 

Az EGYSÉGES KÁBÍTÓSZER EGYEZMÉNY (1961) és a PSZICHOTROP 

EGYEZMÉNY (1971) [1, 2] a kábítószer és a pszichotrop anyagok gyártása, termesztése, 

kezelése és kereskedelmének szabályozása céljából létrejött ENSZ egyezmények. E 

multilaterális szerződésekhez a világ országainak túlnyomó többsége csatlakozott, 

megalkotva az egyezmények végrehajtásához szükséges jogszabályi hátteret és 

intézményrendszert. A szigorú szabályozás eredményeképpen új tendenciák alakultak ki, a 

veszélyes anyagok helyett, azok prekurzorainak illegális kereskedelme nőtt meg 

ugrásszerűen. Válaszként  ENSZ kezdeményezésre született meg  A KÁBÍTÓSZEREK  

ÉS PSZICHOTROP ANYAGOK TILTOTT FORGALMAZÁSA ELLENI 

EGYEZMÉNY (1988) [1, 4]. A vegyifegyverként használható toxikus anyagokkal 

kapcsolatos tevékenységeket és kereskedelmüket az 1997. évi VEGYIFEGYVER 

TILALMI EGYEZMÉNY [3] hivatott ellenőrizni. Az érvényben lévő nemzetközi 

szerződések ellenére az Európai Unió által felállított drogstratégia első szakaszának 

(2000-2004) értékelésekor, az INCB (Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerv) és az 

OPCW (Vegyifegyver Tilalmi Szervezet) éves jelentéseiből egyaránt kiderült, hogy az 

eddigi szabályozás, a jogi keretek nem elégségesek az illegális kábítószer szintetizálás és 

kereskedelem visszaszorítására, új, hatékonyabb intézkedések szükségesek. Hasonló 

problémák jelentkeztek a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény végrehajtási folyamatában is, 

az ellenőrizendő vegyületek és prekurzoraik listái távolról sem teljesek és az anyagok 

monitorozása sem egységes az egyezmény részes államai körében. A prekurzorok 

ellenőrzésének egységesítése és szigorítása az egyik legfontosabb feladata a nemzetközi 

szervezeteknek. A prekurzorok illegális kereskedelme és gyártása ugyanis komoly 

veszélyt jelent a kábítószer,- és a vegyifegyver ellenőrzés területén, szoros kapcsolat 

mutatható ki a szervezett bűnözéssel és a pénzmosás, valamint a terrorizmus jelenségével. 
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1. 2. A kutatómunka célkitűzései 

 

A prekurzorok szabályozott kezelése, kereskedelme, gyártása egyre hangsúlyosabb szerepet 

kap a világ nemzetközi ellenőrzési rendszereiben, mert ezek potenciálisan veszélyes anyagok, 

melyek egy része könnyen hozzáférhető bárki számára, az ipar nagy mennyiségen állítja elő 

békés célokra. Mégis, nem megfelelő kezekben komoly fenyegetést jelenthetnek a világ 

kormányaira és ártatlan civil lakosságára egyaránt. 

Értekezésemben tanulmányozni kívánom az Egységes Kábítószer Egyezményt, Pszichotrop 

Egyezményt és a Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Tiltott Forgalmazása Elleni 

Egyezményt, a jogi szabályozás, a kitűzött célok végrehajtásának megvalósulása és a 

szervezeti felépítés szempontjainak figyelembe vételével. A tények alapján feltárom a 

jelenlegi rendszer erős és gyenge pontjait, illetve a jogi szabályozás esetleges hiányosságait. 

Átvilágítom a hazai drogellenőrzési és prekurzor ellenőrzési folyamatot is, és az 

adminisztratív, végrehajtó rendszerüket. A felszínre került problémák megoldására 

javaslatokat fogalmazok meg. 

Elemezni kívánom az Európai uniós és a hazai drogstratégiát, bemutatva a prekurzor-

ellenőrzésnek a stratégiákban elfoglalt helyét és elvégzem a két terv összevetését is. 

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény (VTE) szövegezését, végrehajtó szervezetének 

felépítését, működését, célkitűzéseinek végrehajtási hatékonyságát is részletes vizsgálatnak 

vetem alá. A hiányosságok feltérképezését követően, hatékonyság-növelő intézkedésekre 

teszek javaslatot. A VTE hatálya alá tartozó, de eddig nem ellenőrzött vegyületek 

szabályozásának szükségességére hívom fel a figyelmet és rávilágítok ennek a csoportnak a 

két egyezményrendszerhez fűződő kapcsolatára.  

A kérdés megoldására önálló szabályozási rendszert dolgozok ki nemzetközi szinten, és a 

hazai ellenőrzési mechanizmusra vonatkozólag is. 

Külön fejezetet szentelek a hazai prekurzor-ellenőrzési gyakorlatnak, és a joghézagok vagy a 

végrehajtó szervezetben fellelhető hiányosságok kiküszöbölésére megoldásokat keresek. 

Végezetül a Kábítószer Egyezmények és a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmények 

összehasonlítását végzem el és a rendszerek erősségeinek egymásba történő átültetésével, 

próbálok költségkímélő, hatékony intézkedések bevezetésére javaslatot tenni. 

Az egyes fejezetek végén „rendszerelemzés” címmel összefoglalom az adott terület 

legfontosabb tényeit és problémáit, következtetéseket vonok le, javaslatokat fogalmazok meg 

a hatékonyság javítására. 
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1. 3. Kutatási terület meghatározása 

  

A dolgozatomban a kábítószerek és a mérgező harcanyagok prekurzorainak ellenőrzési 

rendszerével kívánok foglalkozni. Kutatásaim során, azonban rá kellett jönnöm, hogy 

önmagában a prekurzor kifejezés nem értelmezhető, környezetét és annak szabályzóit is 

elemeznem kell a rendszer megértéséhez. Ezért a szükségesnek tartott mértékben foglalkozom 

a Kábítószer és Pszichotrop Egyezményekkel és végrehajtó apparátusukkal. A drogpolitika 

hatalmas témájából az uniós és a hazai drogstratégiák kérdéskörét érintem. Bemutatásra 

kerülnek a drogprobléma megoldására bevezetni szándékozott intézkedések és ismertetem a 

prekurzor-ellenőrzés rendszerben elfoglalt helyét. Nem kívánok az értekezésben a 

drogpolitika keresleti oldalával és a kínálat illegális, csempészeti részével foglalkozni.  

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény szövege értelmében a prekurzorok már az ellenőrzött 

vegyültekkel azonos listán találhatók, azokkal azonos szabályozás alá esnek, ezért ebben a 

fejezetben a definíciók kivételével, a toxikus anyagokat és előanyagaikat ellenőrzési 

szempontból egységes fogalomként kezelem. A Kábítószer Egyezmények és a Vegyifegyver 

Tilalmi Egyezmény szervezetének és működésének összehasonlításánál a közös szabályzó 

elemek meghatározására koncentrálok, az általuk ellenőrzött anyagok természetéből 

következő eltérések figyelmen kívül hagyásával.  

A vonatkozó irodalom gyűjtését és a jogszabályfigyelést 2008. augusztus 1.-el lezártam  

 

1. 4. Kutatási módszerek 

 

Az értekezésem témája nagy mennyiségű és szerteágazó ismeretanyag összegyűjtését kívánja 

meg. Az irodalmi forrásmunkák analitikai elemzésére törekszem a drog,- a toxikus vegyi 

anyagok és prekurzoraik illegális eltérítési folyamatainak és válasz szabályozók hatásának 

vizsgálatával. Az irodalom feldolgozása során indukciós és dedukciós módszert is kívánok 

alkalmazni. A kutatás során az elméleti ismereteket összevetem a gyakorlati 

tapasztalataimmal, megfigyelem és elemzem a jelenleg érvényben levő jogszabályokat, 

valamint gyakorlati megvalósításukat, különös tekintettel a végrehajtás során mutatkozó 

nehézségekre. Munkám végén az eddigi ismereteket szintetizálva, rendszerezve hipotéziseket 

állítok fel. A témám aktualitása és folyamatos változására való tekintettel ezen a területen 

megjelenő új jogszabályok, tanulmányok állandó figyelemmel kísérése szükséges, az új elvek 

és szempontok beépítése a dolgozatba, és feldolgozása cikkek és publikációk formájában.  
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2. Kábítószerek prekurzorainak ellenőrzési rendszere 

 

2. 1. Definíciók, meghatározások [1, 2, 5] 

 

A dolgozatomban gyakran használt kifejezések helyes értelmezhetősége szempontjából 

szükséges a jogi és hatástani definíciók meghatározása, annak tisztázására, hogy pontosan 

milyen anyagok értendők a „kábítószer”, „pszichotrop anyag” és „prekurzor” fogalmak alatt. 

 A „kábítószer” megnevezés alatt gyógyászati értelemben azokat a vegyületeket értjük, 

amelyek bódulatot, kómát vagy fájdalommal szembeni érzéketlenséget okoznak (kábító 

fájdalomcsillapítók).[5] 

Jogi értelemben viszont, az ENSZ 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény 

megfogalmazása alapján [1, 2], azok az anyagok kezelendők kábítószerként, melyek az 

egyezmény mellékletének I. és II. listáján szerepelnek, természetes vagy szintetikus 

eredetükre tekintet nélkül. Az 1/1968. (V. 12.) [25] magyar kábítószer rendelet a definícióban, 

az ENSZ egyezményben szereplő meghatározást veszi alapul, bővítve mindazon anyagok és 

készítmények listájával, melyek a Magyar Köztársaságban kábítószernek minősülnek. A 

rendelet 2. mellékletében találhatók felsorolva, azok az alapanyagok és vegyületek, melyek a 

magyar jogszabályok alapján kábítószerként kezelendők (A), és azok, melyek nem 

használhatók fel gyógyítási célokra, csakis kutatási tevékenységhez (B). A 3. mellékletben 

Magyarország területén forgalmazott kábítószer tartalmú gyógyszerek és készítmények 

szerepelnek két csoportra bontva. Az első csoportba tartozó készítmények a kábítószerekre 

vonatkozó szabályok szerint rendelhetők, tarthatók és használhatók fel, míg a második csoport 

kezelésére, kábítószer tartalmuk ellenére, a gyógyszerekre vonatkozó általános szabályok az 

irányadók. Az egyes országok nemzeti hatóságainak jogában áll szigorúbb helyi szabályozást 

alkalmazni a nemzetközi szerződéseknél, és Magyarország ezen egyezményekhez történő 

csatlakozását követően élt, és a mai napig is él ezzel a jogával. A kábítószerek kezelésére 

vonatkozó jelenleg is hatályos 142/2004. (IV. 29.) kormányrendelet [12] a kábítószer 

fogalmát az ENSZ egyezményben megfogalmazottal azonosan határozza meg. Mellékleteiben 

csillaggal szerepelnek azon vegyületek, melyek csak a Magyar Köztársaság területén 

kezelendők kábítószerként. 

A „pszichotrop anyagok” hatástani szempontból több csoportot is jelent: mindazok az 

anyagok tartoznak ide, amelyek befolyásolják a központi idegrendszer működését vagy a 

mentális folyamatokat (nyugtatók, altatók, szorongáscsökkentők, stimulánsok, hallucinogének 

stb.) [5]. 
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 A nemzetközi kábítószer ellenőrzés szempontjából viszont azok a természetes vagy 

szintetikus szerek tartoznak ide, melyek az 1971. évi pszichotrop egyezmény I., II., III., IV. 

jegyzékében szerepelnek [1, 2]. 

A hazai 4/1980. (VI. 24.) pszichotrop rendeletben [7], az ENSZ egyezményben szereplő 

definíciót alkalmazták azzal a bővítéssel, hogy a mellékletben szereplő anyagok folyékony 

hígításai és szilárd készítményei is ellenőrizendők, valamint a jogszabályi hatály kiterjed a 

Magyar Köztársaságban pszichotropnak minősített vegyületekre is. A mellékletben egy ill. két 

csillaggal jelöltek a hazánkban I. ill. II. pszichotrop jegyzékbe tartozó, ENSZ által jegyzékbe 

nem sorolt anyagokat. A pszichotrop anyagok kezelésére jelenleg is hatályban a 142/2004. 

(IV.29.) kormányrendelet [12] van, a pszichotrop anyagokra alkalmazott meghatározása az 

ENSZ egyezményben szereplővel azonos. Ez a rendelet a kábítószerekkel és pszichotrop 

anyagokkal kapcsolatos eljárásokat és szabályokat egységes szerkezetben kezeli. 

A „prekurzorok” valójában jogi kategória, amely szoros összefüggésben van a kábítószer és 

a pszichotrop anyag jogi definíciójával. A prekurzorok, kábítószerek és pszichotrop anyagok 

előállítására gyakran használt vegyületek. Gyűjtőfogalom: kiindulási anyagok, köztianyagok, 

reagensek és oldószerek is tartoznak ide. Az ENSZ 1988. évi Kábítószerek és pszichotrop 

anyagok tiltott forgalmazása elleni egyezményének [1, 4] 12. cikkelye foglalkozik először 

ezen anyagok ellenőrzésének szükségességével. A cikkelyben a prekurzor kifejezés még nem 

szerepel, helyette olyan anyagokat említ, melyek gyakran szerepelnek kábítószerek és 

pszichotrop anyagok illegális előállításában. Az egyezmény mellékletében két jegyzékben 

találhatók az ellenőrzött vegyületek. A szabályzás szövegében is továbbá, mint I. ill. II. 

jegyzékben szereplő anyagokra, történik hivatkozás. Az Európai Unió 1990-ben csatlakozott 

az egyezményhez és alkotta meg a 3677/90 EGK rendeletét [8] az egyes anyagok 

kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására való eltérítésének megakadályozására 

irányuló intézkedések megállapításáról. E rendeletben használják először a prekurzor 

fogalmat a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítása során gyakran használt 

előanyagok szinonimájaként. A jogszabály a prekurzorokat, mint jegyzékben szereplő 

anyagokat, és ezen anyagok keverékeit is említi, amelyek szerepelnek a mellékletben. Nem 

tartoznak az ellenőrzendő vegyületek közé a gyógyszerek és olyan egyéb készítmények, 

amelyekből könnyen nem nyerhetők ki vagy közvetlenül nem használhatók fel a bennük lévő 

prekurzorok. 

A jelenleg hatályos uniós rendeletekben (273/2004. EK [9] valamint a 111/2005. EK [10]) a 

prekurzor definíciója megegyezik az 1990-es rendeletben foglaltakkal csakúgy, mint a magyar 

szabályzás 272/2001. (XII. 21.) [11] és 159/2005. (VIII. 16.) [13] kormányrendeletek azonos 
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tartalmú meghatározásai. A prekurzorok három kategóriába történő besorolásakor a 

kábítószer ill. a pszichotrop anyag előállítási folyamatában betöltött szerepük volt döntő. Az 

1. kategória vegyületei főleg kiindulási anyagok, a 2. kategóriába tartozó anyagok gyakran 

szerepelnek a szintézisekben, köztianyagként, vagy reagensként, míg a 3. kategóriába került 

szerek- oldószerek. 

Hogy egy anyag prekurzor-e vagy sem, ennek eldöntéséhez számos szempontot kell 

megvizsgálni:  

- alkalmas-e kábítószer előállítására (kiindulási/ közti anyagként, reagensként vagy 

oldószerként);  

- gyakran alkalmazzák-e illegális kábítószer előállítás során (mennyiség, földrajzi 

helyzet);  

- helyettesítő-e akár legális, akár illegális kábítószergyártás folyamatában (mennyiség, 

ár). 

A definíciók részletes vizsgálata alapján megállapítom, hogy a jogi definíciók nem a hatástani 

csoportokat és szempontokat követik, az egyénre és a közegészségre irányuló potenciális 

veszély alapján kategorizálnak. A kategóriákra vonatkozó ellenőrzés ezen elvek figyelembe 

vételével történik. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 10

2. 2. Jogi szabályozás kialakulásának szükségessége, a Kábítószer Egyezmények 

megszületése [1, 2, 4, 14] 

 

A kábítószerek ismerete és használata, az emberiség történetével egyidős. Már az őskori 

leletekben is bukkantak a tudósok hallucinogén hatású növények használatának nyomaira, bár 

alkalmazásuk valószínűleg vallási rituálékhoz kötődött illetve a gyógyításban 

fájdalomcsillapításra használták. Az ópiummákot már i. e. 5000 körül a sumér birodalomban 

ismerték és használták. Az ókorban, az Asszír Birodalomban, Egyiptomban, Perzsiában és 

Görögországban folyt nagymennyiségű ópiummák termesztése. Ezekben az államokban az 

ópium alkalmazása gyógyszerként és élvezeti szerként egyaránt elfogadott volt. A középkor 

és újkor kábítószer történetében India és Kína játszotta a főszerepet, akaratlanul is a Brit 

Birodalom érdekeit szolgálva. A brit kormány állami monopóliummá tette Indiában az 

ópiumtermesztést és az ópium exportjával akarta kiterjeszteni fennhatóságát Kínára is. A 

kínai császár ópium tilalma miatt robbantak ki a brit kormány és Kína közötti ópium-háborúk, 

melyek eredményeként Kína félgyarmattá vált és Hong Kong brit fennhatóság alá került. A 

kínai piac megnyílt az ópiumkereskedők számára.  A XIX. század elejére az ópiumszívás 

Kínából kiinduló nagymértékű és visszaélésszerű elterjedése az ópium kereskedelmének 

tilalmát tette szükségessé. A fejlett államok feladata lett az ópium szívás csökkentése és a 

morfin gyógyászati célra való előállításának és használatának biztosítása [14]. 

1909-ben az Egyesült Államok kezdeményezésére Sanghajban ült össze az első nemzetközi 

ópiumkonferencia, ahol a részt vevő országok elítélték a brit kormányt, az indiai 

ópiumtermesztés- és export miatt. Itt merült fel először egy nemzetközi egyezmény 

kidolgozásának gondolata. 

Erre nem kellett sokat várni, mert 1912-ben, Hágában jött létre az Első Nemzetközi 

Ópiumegyezmény, mely kimondta, hogy az ópium, a morfin és a kokain gyártását és 

kereskedelmét csak gyógyászati vagy tudományos célra szabad engedélyezni. 

1925-ben, Genfben hozták létre a tagállamok a Második Nemzetközi Ópiumegyezményt, 

melynek fő célkitűzése a kábítószer-kereskedelem nemzetközi ellenőrzésének megszervezése 

volt.  A következő egyezményt nem sokkal ezután, 1931-ben, Genfben hívták életre a részt 

vevő országok. Ez az egyezmény a kábítószerek gyártását a becslési rendszer bevezetésével 

korlátozta és számos morfin-analóg vegyülettel bővítette az ellenőrzési listát. 

1936-ban ismét Genfben került tető alá az Illegális Kábítószer-kereskedelem elleni 

Egyezmény, amely az illegális kereskedők elleni eljárásra és a nemzeti rendészeti szervek 

közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat tartalmazta. 



 11

A következő kábítószer- egyezmény 1948-ban, Párizsban született és fő feladatként jelölte 

meg a nemzetközi ellenőrzés kiterjesztését a szintetikus kábító-fájdalomcsillapítókra. 

1953-ban, New Yorkban alkották meg ”A máktermesztés és ópium termelés nemzetközi 

kereskedelmének, nagybani kereskedelmének és használatának korlátozására és 

szabályozására vonatkozó jegyzőkönyvét”, amely az ópiumtermelés korlátozását tartalmazta 

és megtiltotta az ópium nem gyógyászai használatát. Az ópiumtermelő országokat 

ópiummonopólium létesítésére kötelezte, és hét országnak engedélyezte az exportot (Bulgária, 

Görögország, India, Irán, Jugoszlávia, Szovjetúnió, Törökország). A mezőgazdasági 

tevékenység ellenőrzésének kísérlete alapján az 1961-es egyezmény előfutárának 

tekinthető.[14]  

A mai nemzetközi szintű szabályozás három ENSZ egyezményen alapul: 

1961. New York – Egységes Kábítószer Egyezmény 

1971. Bécs – Pszichotrop Anyagokra vonatkozó Egyezmény 

1988. Bécs - Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Tiltott Forgalmazása Elleni 

Egyezmény [1, 2]. 

Az 1961-ben elfogadott Kábítószer Egyezmény volt az első olyan átfogó nemzetközi 

szerződés, amely szabályozta az ópium, a kokain és származékai, a kannabisz, valamint a 

hasonló hatású anyagok használatát. Az egyezmény négy csoportba sorolja a morfin-szerű, 

kokain-szerű és a kannabisz-szerű hatással rendelkező vegyületeket. A négy kategóriába 

besorolt anyagokra, különböző megszorító intézkedések alkalmazandók.  

A IV. kategóriában szereplő vegyületekre vonatkoznak a legszigorúbb előírások (teljes tiltás). 

Ezek az anyagok hatásaikat tekintve különösen alkalmasak visszaélésre, és a káros hatásaikat 

nem ellensúlyozzák a gyógyászati előnyök (pl. kannabisz, heroin). Az I. jegyzékben szereplő 

kábítószerek a legszigorúbb ellenőrzés alá eső gyógyászati hatással rendelkező anyagok (pl. 

morfin, ópium, pethidin, fentanyl stb.), míg a II. jegyzék anyagai kevésbé veszélyes szernek 

minősülnek kisebb függőségi potenciáljuk és toxicitásuk miatt. A III. jegyzékben szereplő 

készítmények alacsony kábítószer tartalmúak, „kivételek” melyekre nem vonatkoznak a 

szigorú kábítószer kezelési szabályok. 

Az 1971-ben, Bécsben elfogadott Pszichotrop Egyezmény a Kábítószer Egyezmény 

hatályának kiterjesztéseként értelmezhető a pszichoaktív vegyületek területére: az amfetamin, 

efedrin-, és barbiturát csoportba tartozó anyagok kezelését és felhasználását szabályozza, és a 

visszaélésre alkalmas vegyületek jegyzékeit tartalmazza. A pszichotrop anyagok szabályozása 

számos ponton megegyezik a kábítószerekével. Négy jegyzékben vannak felsorolva az 

ellenőrzendő pszichoaktív vegyületek, az ellenőrzés szigorúsága alapján. Az I. jegyzékbe 
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sorolt szerek csak tudományos célra használhatók (pl.meszkalin, psylocibin stb.). A II. 

jegyzékbe sorolt anyagok a szigorúan ellenőrzött, gyógyászati hatással rendelkező anyagok 

(pl. amfetamin, metakvalon, ketamin stb.).  A III. és IV. jegyzékbe sorolt szerek kevésbé 

ellenőrzöttek, az itt felsorolt vegyületekből gyártott gyógyszerek nem minősülnek fokozottan 

ellenőrzendő anyagnak és a kezelésük, használatuk során a gyógyszerekre vonatkozó 

általános szabályok a mérvadók. A jegyzékekben hivatalos névként, az első oszlopban az 

anyag nemzetközi neve (INN) szerepel, a második oszlopban a kémiai név és/vagy a vegyület 

leírása, esetleges más név vagy rövidítése található. 

Mindkét egyezmény esetében a jegyzékek módosításáról az ENSZ Gazdasági és Szociális 

Tanácsának (ECOSOC) egyik szerve, a Kábítószer Bizottság dönt (CND). Az elbíráló 

felülvizsgálatot a WHO (World Health Organization – Világ Egészségügyi Szervezet) 

Kábítószer- függőségi Szakértői Bizottsága végzi, ha az egyezményt aláíró bármely tagállam 

bejelenti a módosítás szükségességét, illetve a CND ezt kéri, vagy a WHO egy új, veszélyes 

anyag előállításáról szerez tudomást. A kábítószer és pszichotrop anyagok nemzetközi 

ellenőrzése ellenére az illegális drogkereskedelem tovább virágzott, olyan anyagokat 

előállítva vagy a legális kereskedelemből eltérítve, amelyek az ellenőrzött anyagok 

előállításban szerepet játszanak. 

Ez az új tendencia vezetett a harmadik egyezmény életre hívásához.  

1988. Bécsben írták alá a Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Tiltott Forgalmazása 

Elleni Egyezményt. Ez az egyezmény sok vonatkozásban megerősítette az előző kettő 

rendelkezéseit. Ugyanakkor célul tűzte ki a nemzetközi bűnözés és ehhez kapcsolódó 

pénzmosás elleni fellépést. Az aláíró országok kötelezték magukat, hogy megteszik a 

megfelelő intézkedéseket a kábítószerek és pszichotrop anyagok elleni illegális eltérítések 

megakadályozására. Az egyezményben bevezetésre került a “kábítószerek és pszichotrop 

anyagok gyártásában gyakran használt anyagok” meghatározás, amely a prekurzorok 

fogalmának bevezetését előzte meg. Ezen anyagokat az egyezmény két jegyzékbe sorolta, és 

kereskedelmükre ellenőrzési rendszert állított fel, mert ezek a vegyületek alaposan 

gyanúsíthatók azzal, hogy drogok és pszichotrop anyagok illegális előállításához 

használatosak. Az I. jegyzékbe sorolt anyagok- kiindulási anyagok, melyekből tiltott szerek 

állíthatók elő. A II. jegyzékbe sorolt anyagok a visszaélésekre alkalmas vegyületek 

gyártásához gyakran használatosak. 
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Az 1988-as egyezmény 12. cikkelye rendelkezett a prekurzorok ellenőrzésével kapcsolatos 

tagállami kötelezettségekről, amelynek kulcselemei az alábbiak voltak: 

• Jogi szabályozás és adminisztratív rendszer felállítása: célja az I. és II. jegyzékben 

szereplő anyagok eltérítésének megakadályozása; 

• Veszélyes anyagok jelentése: egyes vegyi anyagok listára való felkerüléséhez ill. 

onnan történő lekerüléséhez szükséges információk birtokában az INCB haladéktalan 

tájékoztatása; 

• Kereskedelmi tranzakciók: az I. és II. jegyzékbe tartozó anyagok gyártásának és 

elosztásának ellenőrzési kötelezettsége; 

• Jegyzékben szereplő anyagok nemzetközi kereskedelmének ellenőrzése: gyanús 

ügyletek esetén a partnerek értesítése; 

• Pre-export notifikáció: ügylet előtt a partner ország hatóságának értesítése, 

amennyiben ezt a hivatalos szerv igényli; 

• Partnerek az ügyletekkel kapcsolatos információkat bizalmasan kezelik; 

• Éves jelentési kötelezettség az INCB felé: kábítószerek, pszichotrop anyagok, 

valamint a gyártásukhoz felhasznált főbb anyagok mennyiségeiről, a legális gyártásuk 

és felhasználásuk adatairól, valamint ezen anyagok illegális gyártásáról és 

módszereiről; 

• Kivételek: gyógyszerek és azon készítmények, melyekből a visszaélésre alkalmas 

anyag kinyerése nem lehetséges; 

• Szankciók: minden tagállamnak a helyi jogrenddel összhangban intézkedéseket kell 

bevezetni a jegyzéken szereplő anyagok, ill. azoknak az anyagoknak az ellenőrzésére, 

melyek kábítószer és pszichotrop anyagok illegális termesztéséhez, gyártásához, 

előállításához használhatók. 
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Az ENSZ által felállított jegyzékekbe tartozó vegyületeket az 1. táblázat mutatja. 

 

  1. táblázat: AZ ENSZ által felállított jegyzékekbe tartozó vegyületek 

 

 
I. JEGYZÉK 

 
II. JEGYZÉK 

 
ECETSAVANHIDRID 

 
EFEDRIN 

 
ERGOMETRIN 

 
ERGOTAMIN 

 
IZOSZAFROL 

 
LIZERGSAV 

 
3, 4, -METILÉNDIOXIFENIL -2 –PROPANON 

 
1-FENIL-2-PROPANON 

 
PIPERONAL 

 
KÁLIUM PERMANGANÁT 

 
PSZEUDOEFEDRIN 

 
SZAFROL 

 
ACETON 

 
ANTRANILSAV 

 
ETILÉTER 

 
SÓSAV 

 
METIL-ETIL-KETON 

 
FENILACETON 

 
PIPERIDIN 

 
KÉNSAV 

 
TOLUOL 

 
 
1998. júniusában az ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülést hívott össze (UNGASS). Az ülés 

központi témája a prekurzorok kereskedelmi ellenőrzésének szigorítása volt, de a kokain, 

ópium és kannabisz termelésének 10 éven belüli felszámolása, vagy legalábbis jelentős 

mérséklése is napirendre került. 

Ennek kapcsán egy politikai deklarációt fogalmaztak meg, és fogadtak el, amelynek 

prekurzorokat érintő főbb elemei a következők voltak [6]: 

• Prekurzorok exportjának, importjának és tranzitjának monitorozása szükséges, az 

ügyletben részt vevő országok folyamatos információcseréjével együtt; 

• Amfetamin és amfetamin típusú kemikáliák és prekurzoraik (ecetsavanhidrid, kálium 

permanganát) esetében az importáló országok hatóságainak tájékoztatása az importról; 

• Nem listás készítmények, melyek feltételezhetően kábítószerek illegális gyártásához 

használhatók - bejelentendők az INCB-nek. 
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Még abban az évben a két ENSZ szervezet: a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Testület 

(INCB), valamint a Drog és Bűnüldözési Iroda Nemzetközi Kábítószer Ellenőrzési Programja 

(UNODC /UNDCP - United Nations International Drug Control Programme) kiadtak egy 

úgynevezett „Szűkített monitoring listát”. Olyan vegyületek kerültek fel ide, amelyek illegális 

kábítószer előállítására alkalmasak, de nem szerepelnek az egyezmény jegyzékeiben. 

Eredetileg a listán 27 anyag szerepelt. Az Európai Bizottság ennek alapján megszerkesztette a 

„Chemical Control in the European Union – Guidlines for the Chemical Trade”- a vegyi 

anyagok kereskedelmének szabályozásáról szóló tájékoztató kiadványát, amelyben a 

kábítószerek, prekurzorokra vonatkozó szabályozáson kívül az önkéntes monitorozási lista is 

helyet kapott.  

2008. márciusi Kábítószer Bizottság (CND) ülésen Kanada javaslatot nyújtott be az ENSZ 10 

éves kábítószer – ellenőrzési akciótervének felülvizsgálatára. Az akcióterv eredményeinek 

felmérése az UNODC feladata, mely az adatgyűjtések nehézsége és az adatok pontatlansága 

következtében 2009-re kapott haladékot a hatástanulmányok elvégzésére. 

 

2. 2. 1.  A Kábítószer Egyezmények adminisztratív szervezete 
 

INCB (International Narcotic Control Board - Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Testület) 

1968-ban alakult, a három ENSZ egyezmény végrehajtásáért felelős független, fél-jogi 

ellenőrző szerv. Tagsága 13 főből áll, 10 főt a tagállamok által delegált listából, hármat pedig 

a WHO által delegált orvosi vagy gyógyszerészi gyakorlattal rendelkezők közül választ ki az 

ECOSOC (the Economic and Social Council – Gazdasági és Szociális Tanács). A testületet az 

egyezményekkel kapcsolatos kötelezettségeik ellátásában a Titkárság segíti, amely az 

UNODC (United Office on Drugs and Crime – Drog és Bűnüldözési Iroda) adminisztratív 

szerve, de az ellenőrzött anyagok tekintetében az INCB-nek adja le jelentését. (1. ábra: INCB 

szervezeti ábra) 

Az INCB legfontosabb feladatai:  

• legális szférában a kormányokkal együttműködve az orvosi és kutatási célokhoz 

szükséges kábítószer és pszichotrop anyagmennyiségek biztosítása; 

• az illegális kereskedelemben felbukkanó anyagok monitorozása, a nemzeti és 

nemzetközi ellenőrzés gyenge pontjainak meghatározása, metódusainak javítása, 

működési hatékonyságának növelése; 

• a tagállamok által benyújtott éves statisztikai jelentések és következő évre vonatkozó 

becslések adatai alapján a legális tevékenységek ellenőrzése; 
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•  kábítószerek, pszichotrop anyagok és prekurzorok vonatkozásában éves jelentések 

készítése a várható veszélyes trendek előrejelzésével; 

• Nemzetközi szintű problémák megoldására javaslattételi lehetőség partnerszervezetei 

felé: CND (Comission on Narcotic Drugs) és az ECOSOC felé;  

• tagállamok hatóságaival szoros kapcsolattartás, a nemzeti hatóságok számára állandó 

továbbképzések biztosítása.[15] 

 

 

KÖZGYŰLÉS 

(General Assembly) 

 
 

Gazdasági és Szociális 
Tanács (ECOSOC) 

 

Nemzetközi Kábítószer 
Ellenőrző Testület (INCB) 

 
Kábítószer Bizottság 

(CND) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 1. ábra. Az INCB szervezeti felépítése 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Drog és Bűnüldözési Iroda (UNODC) / INCB Titkárság 
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Rendszerelemzés 
 
 
Évente kiadott jelentéseiben az INCB részletes elemzést ad a tagállamok által benyújtott 

statisztikai jelentésekről és a becslésekről, és a tudomására jutott információk alapján elemzi a 

világpiaci folyamatokat. Felhívja a kormányok figyelmét, az új, veszélyes tendenciákra és a 

felmerült problémákra javaslatokat fogalmaz meg a kormányok, valamint partnerszervezetei 

(ECOSOC, CND) és a WHO felé. 

Az INCB elmondhatja, hogy az egyezmények végrehajtásának számos területén, mint pl. a 

listás kábítószerek ellenőrzésénél komoly sikereket könyvelhet el, ugyanakkor az illegális 

szféra által diktált új jelenségek, problémák megoldására folyamatosan önmonitorozásra és 

hatékonyság-növelő intézkedések bevezetésére kényszerül nemzetközi és nemzeti szinten 

egyaránt. A testület jelenleg az alábbi problémákat tartja a legsúlyosabbnak [20]: 

A tagállamok egy része nem, vagy csak késve tesz eleget deklarációs kötelezettségeinek, és a 

közölt adatok sok esetben pontatlanok. Ezeknek oka, bizonyos országoknál a pénzhiánnyal és 

a fejletlen infrastruktúrával magyarázható, míg más esetekben a nem eléggé hatékonyan 

működő ellenőrzési rendszerrel. 

Súlyos problémává vált a kábítószer és pszichotrop anyagokat tartalmazó legális gyártásból 

származó gyógyszerszállítmányok eltérítése és a „nagyobb fogyasztó országokba” történő 

csempészete.(hydrocon, oxycodon, fentanyl és származékai a kábítószereknél, III. és IV. 

kategóriás gyógyszerek a pszichotrop anyagok esetén) Ezt tetézi az a probléma, hogy az 

illegális piacon található gyógyszerek nagy része hamisítvány, nem megfelelő tisztaságú- és 

mennyiségű hatóanyag tartalommal.  

Az illegális kábítószerpiacon új értékesítési csatornák jelentek meg és terjednek 

robbanásszerűen - az internet, és a csomagküldő szolgálatok, melyek segítségével az eltérített 

legális gyógyszerszállítmányokat és a hamisítványokat nagy mennyiségben árulják és juttatják 

el a fogyasztókhoz.  

A régiók közül Afrikának és Nyugat - Ázsiának a drogmonitorozási rendszere komoly 

hiányosságokkal küzd, ezeket a szervezett bűnözés kihasználja, és nagy számban térít el 

gyógyszer- és prekurzor szállítmányokat, majd továbbcsempészi azokat az amerikai és 

nyugat-európai országokba. A régióban felsorolt országok ellenőrzési rendszereinek 

átvilágítása és javító intézkedések bevezetése az érintett kormányok feladata, melyhez az 

INCB kész segítséget nyújtani. 

A testület ismételten felhívja a kormányok figyelmét a kereslet-csökkentési mechanizmusok 

javítására és fejlesztésére. Az intézkedések csak akkor hatékonyak, ha jogi eszközök, 
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büntetések mellett, a kezelés és rehabilitáció lehetőségét is megteremtik, valamint a prevenció 

legszélesebb skáláját alkalmazzák (rendszeres fogyasztásfelmérés, értékelés, a szerhasználat 

káros egészségügyi és társadalmi következményeinek csökkentése stb), valamint a leginkább 

érintett korosztályok médiákon keresztül történő tájékoztatását és felvilágosítását biztosítják. 

A kiadványban a testület, az egyezmények céljaira hivatkozással elítélte azokat az európai 

országokat, ahol un.”belövő szobákat” működtetnek, a kábítószer-függők orvosi felügyelet 

melletti, ellenőrzött szer használatára.  Ugyanis az egyezmények a kábítószerek és 

pszichotrop anyagokkal kapcsolatos minden tevékenységet tiltanak, az orvosi és a 

tudományos kutatási cél kivételével. 

A prekurzorok illegális eltérítésére az INCB szervezésében új cselekvési programok születtek, 

amelyekhez számos ország csatlakozott [19]: 

A „Project Prism” névre hallgató programcsomag a csatlakozó államoktól az amfetamin-

típusú stimulánsok és a metamfetamin származékok illegális gyártása elleni intézkedés- 

csomagot követelt meg. Ezek magukban foglalták a legális célokra felhasználandó 

prekurzorok mennyiségének jelentését az INCB felé, bizonyos gyógyszerkészítmények 

ellenőrzését és az exportáló - importáló országok közötti pre-export notifikáció elektronikus 

rendszereken keresztüli alkalmazását. 

Az „Operation Purple” program a kálium permanganát (kokain prekurzora) kereskedelmének 

ellenőrzését volt hivatott a tagországokban bevezetett intézkedésekkel segíteni és az illegális 

kereskedelmét megakadályozni. 

Az „Operation Topaz” program az ecetsavanhidrid (heroin előállításához szükséges 

prekurzor) nemzetközi kereskedelmének monitorozására és eltérítésének megakadályozására 

fókuszált. 

Az ellenőrzési rendszer tervezett szigorításának keretében 2006-tól az INCB a legális 

szükségletek éves becsült mennyiségének jelentését kéri a tagországoktól, és 2007-től pedig 

ezen adatok időről-időre történő frissítését is a négy amfetamin-típusú stimuláns 

előállításához használható prekurzorok esetében: efedrin, pszeudoefedrin, 3, 4-

metiléndioxifenil -2-propanon és 1-fenil-2-propanon. 

 Ezen felül bevezetésre került az információáramlás gyorsaságát és a monitorozási rendszerek 

működését nagyban segítő online pre-export notifikációt bejelentő rendszer a PEN, amelyhez 

már 100 ország hatósága csatlakozott. 

Összegezve az egyezmények működési problémáit, arra a következtetésre jutottam, hogy a 

Kábítószer Egyezmények eredményesebb ellenőrző tevékenységéhez feltétlenül szükség van 

a részes államok által adott éves nyilatkozatok határidőre történő benyújtására, valamint az 
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ellenőrzött listák állandó monitorozására és új anyagokkal történő bővítésére, amennyiben az 

anyag veszélyessége bizonyítható. Az új vegyületek, és nemzetközi trendek hatékony 

monitorozáshoz viszont elengedhetetlen a hatóságok egymás közötti, valamint az ipari 

szereplőkkel kialakított szoros együttműködése, az információáramlás biztosítása és 

felgyorsítása érdekében. Egy adott terület ellenőrzési rendszere akkor lehet hatékony, ha a 

régiót alkotó államok, gazdasági egységek stb. azonos szabályozók szerint végzik az 

ellenőrzési tevékenységüket. Ezért tartom különösen fontosnak a kábítószerek és prekurzoraik 

ellenőrzési folyamatában a regionális szintű szabályozás erősítését. 

 

2. 3. Az Európai Unió prekurzorokkal kapcsolatos szabályozása [24] 

 

 2. 3. 1.  Rendeletek 

 

Az Európai Unió Tanácsa 1990-ben a 3677/90/EGK rendeletben [8] szabályozta először a 

prekurzorokkal való kereskedelmet és az ENSZ egyezmény iránymutatásait követve, két 

táblázatba osztotta az ellenőrizendő vegyületeket, amelyek azonban kevesebb számú anyagot 

tartalmaztak az egyezmény táblázataiban felsoroltaknál. (L. 2. táblázat): 

 

2. táblázat: Az EU 3677/90/EGK rendelet mellékletének csoportosítása 

 

I. JEGYZÉK II. JEGYZÉK 

 
EFEDRIN 

 
ECETSAVANHIDRID 

 
ERGOMETRIN 

 
ACETON 

 
ERGOTAMIN 

 
ANTRANILSAV 

 
LIZERGSAV 

 
ETIL-ÉTER 

 
1- FENIL- 2- PROPANON 

 
FENILECETSAV 

 
PSZEUDOEFEDRIN 

 
PIPERIDIN 

A táblázatban szereplő anyagok sói, amennyiben ilyen 
sók léteznek. 

A táblázatban szereplő anyagok sói, amennyiben ilyen 
sók léteznek. 
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A Tanács 1992.-ben 900/92/EGK rendeletében [16] módosította az 1990-es rendeletét, annak 

mellékletét kiszélesítve, három kategóriára bővítette az eltérő szigorúságú szabályozás 

megvalósítása céljából. 

A 3. táblázat a bővített jegyzékeket tartalmazza. Ez a hármas felosztás jellemzi a mai napig az 

Európai Unióban a prekurzorok ellenőrzési rendszerét. 

 

3. táblázat: Az EU 900/92/EGK szerinti bővített jegyzéke [16] 

 

 

I. KATEGÓRIA 

 

II. KATEGÓRIA 

 

III. KATEGÓRIA 

 

EFEDRIN 

ERGOMETRIN 

ERGOTAMIN 

LIZERGSAV 

1-FENIL-2-PROPANON 

PSZEUDOEFEDRIN 

ACETIL-ANTRANILSAV 

3, 4 - METILÉNDIOXI-FENIL-

PROPAN-2-ON 

 

ECETSAVANHIDRID 

ANTRANILSAV 

FENILECETSAV 

PIPERIDIN 

IZOSZAFROL 

PIPERONÁL 

SZAFROL 

 

 

ACETON 

ETIL-ÉTER 

METIL-ETIL-KETON 

TOLUOL 

KÁLIUM-PERMANGANÁT 

KÉNSAV 

SÓSAV 

 

 

Az EU új tagállamokkal történt bővülése és az illegális kábítószerek kereskedelmének további 

növekedése arra késztette a Bizottságot, hogy átfogóbb szabályozást vezessen be az unió 

területén. 

273/2004/EK rendelet [9] célja az EU-n belül a kábítószerek, pszichotrop anyagok és 

prekurzoraik kereskedelmi szabályozásának egységesítése, valamint pszichotrop és kábítószer 

előállításához szükséges szerek monitorozása. 

A rendelet értelmében a vegyipar feladata: kábítószer és prekurzor felelős kinevezése, az 

előírt adatszolgáltatási kötelezettség betartása, tevékenységi engedély beszerzése, vevőtől 

végfelhasználói nyilatkozat kérése (1. és 2. kategória), valamint a hatóságok értesítése gyanús 

ügylet észlelése esetén.  Az előző szabályozáshoz viszonyítottan az 1. kategóriába tartozó 

anyagokkal végzett tevékenységek szigorúbb elbírálás alá esnek, míg 2. és 3. kategóriás 
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termékeknél, az EU-n belüli kereskedelem könnyítése érdekében a nagy mennyiségben 

forgalmazott anyagoknál az ellenőrzés szigorának mérséklődése tapasztalható. Az ellenőrzött 

anyagok jegyzékeiben is változások történtek: az 1. kategória négy vegyülettel bővült – a 

norefedrin bekerült a csoportba, valamint a piperonál, a szafrol és az izoszafrol átkerült a 

2.kategóriából. A 2.kategóriába tartozó anyagok közé pedig átkerült a kálium permanganát.  

Az ellenőrzött anyagokra ez a besorolás érvényes a jelenlegi szabályozás szerint is. 

111/2005/ EK rendelet [10] az EU és harmadik országok közti kereskedelmet szabályozza: 1. 

kategóriába tartozó anyagok esetén minden tevékenység engedélyköteles, az exportjának 

ellenőrzése szigorúbbá vált. Az amfetamin és amfetamin-típusú drogok ellenőrzési 

rendszerének egységesítése szükséges a tagországokban. A 2. kategóriás termékek és a 3. 

kategóriások exportja bejelentés köteles a hatóság felé. A 3. kategóriás anyagok ellenőrzése, 

melyek kevésbé veszélyesek - lazábbá vált, kiviteli engedély csak akkor szükséges, ha azt az 

importáló ország megköveteli.A kivitel előtti értesítések, melyek hatékonysága egyértelműen 

beigazolódott csak az első kategóriában kötelezőek, míg a másik két kategóriánál csak akkor, 

ha a társország hatóságai azt megkövetelik. 

1277/2005/EK rendeletben [17] a 273/2004 és a 111/2005 rendeletek végrehajtási szabályait 

foglalták egységes keretbe. 

Említést kell tenni az Európai Unió 387/2005/ Tanácsi határozatáról [18] az új pszichoaktív 

anyagokban rejlő különös veszélyek miatti gyors fellépésről. A határozat az új pszichoaktív 

anyagokra vonatkozó információk gyors cseréjét írja elő. A jogszabályi meghatározás szerint 

új pszichoaktív anyagok, melyek nem szerepelnek jelenleg az ENSZ kábítószer 

egyezményének és a pszichotrop egyezményének mellékleteiben, a prekurzoroktól eltérő 

végtermékekre vonatkozik, az anyagok tiszta formáira és keverékeire egyaránt. A tagállamok 

számára gyakori információ cserét ír elő, valamint a szoros kapcsolat fenntartását a 

Kábítószer és Kábítószer - függőség Európai Megfigyelő Központjával (EMCDDA).  

A veszélyesnek ítélt anyagok ellenőrzés alá vonási mechanizmusát a következő lépésekben 

határozza meg:  

• veszélyesnek ítélt anyagokról információgyűjtés; 

• kockázatértékelés; 

• döntés(tanácsi határozat): új anyag ellenőrzés alá vonásáról vagy az új anyag 

ellenőrzése szükségtelen; 

•  új, potenciálisan veszélyes anyag esetén a tagállamok számára egy éven belül a 

határozat végrehajtása kötelező. 
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2. 3. 2.  Drogstratégiák 

 

Az EU drogstratégiája, mely 2000-2004 közötti időszakra vonatkozik, alapvetően a kereslet-, 

és kínálatcsökkentés egyensúlyára koncentrál, mely szerint a keresleti oldal csökkentése 

mellett a kínálatot is csökkenteni kell, mivel  a keresletet a kínálat gerjeszti. [21-23] 

Az akciótervben hat fő célt fogalmaztak meg: 

1. kémiai prekurzorok ellenőrzése,  

2. pénzmosás elleni küzdelem és megelőzés,  

3. hatékony kooperáció a rendőrség, vámőrség és az igazságügyi hatóságok között,  

4. a szervezett bűnözés elleni akcióterv végrehajtása, 

5. új kommunikációs eszközök alkalmazása a drogabúzus (szerrel történő visszaélés), az 

illegális termelés és kereskedelem megakadályozására,  

6. nemzetközi koordináció szükségessége az illegális drogkereskedelem ellen. 

A 2000-2004. drogstratégia nem hozta meg a kívánt eredményt, nem sikerült a 

tagországokban számottevő csökkenést elérni a drogfogyasztók körében.  

Ennek tükrében az unió a következő, 2005-2012 időszakra szóló stratégiáját átalakította. 

A stratégiát kétszer 4 éves cselekvési program alkotja: 2005-2008 ill. 2009- 2012. 

A cselekvési tervek határidőkre lebontva tartalmazzák a stratégia célkitűzéseit. Ebben a 

tervben egységes és átfogó drogpolitika végrehajtását szorgalmazza az EU. Továbbra is a 

kínálat- és keresletcsökkentés egyensúlyára fekteti a hangsúlyt, de szubszidiaritáson alapuló 

megközelítést alkalmaz. A nemzetközi együttműködés, kutatás, tájékoztatás és az akció tervek 

folyamatos értékelése kiemelt hangsúlyt kap.   

Az új stratégia legfontosabb elemei a következők: 

1. Határokon átnyúló, kábítószer kereskedelem elleni fellépés; 

2. Pontos célok és ezek végrehajtási határidejének kitűzése; 

3. Illegális szerekkel kapcsolatos szociális és tudományos kutatások szükségessége; 

4. Új, európai koordinációs mechanizmus bevezetése a kábítószer politika területén; 

5. Információk összehangolása, cseréje a tagállamok között; 

6. Civil társadalmi szervezetek, önkéntesek, és a közvélemény részvételének növelése a 

kábítószer problémák megoldásában, 

7. Közösségen kívüli országokkal való együttműködésben a kábítószer elleni 

küzdelemről szóló kitétel szerepeltetése. 
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A stratégia egyik kiemelt célja: az illegális prekurzor kereskedelem csökkentése. Ennek két 

kulcsfontosságú eleme van: az operátorok működésének hatósági ellenőrzése (1. kategóriánál-

engedély, 2. és 3. kategóriáknál bejelentési kötelezettség) valamint az operátorok hatóság felé 

történő jelentési kötelezettsége gyanús ügyletek észlelése esetén. 

 

 

2. 4. Kábítószerek gyártásának, forgalmazásának szabályai Magyarországon 

 

2. 4. 1. Jogi szabályozás  

 

2. 4. 1. 1. Kábítószerek és pszichotrop anyagok 

 

A nemzetközi egyezmények átültetése a magyar jogrendbe viszonylag gyorsan megtörtént. 

Az 1961-es kábítószer egyezmény az 1/1968. (V. 12.) BM-EÜM együttes rendelet [25] a 

kábítószerek termelésének, gyártásának, feldolgozásának, forgalomba hozatalának, 

raktározásának és használatának szabályozásáról szóló miniszteri rendeletben került 

kihirdetésre. 

A rendeletben meghatározásra került, hogy a jegyzékben szereplő kábítószerekkel kapcsolatos 

mindennemű tevékenység engedélyköteles. Kábítószerek gyártásához, előállításához 

szükséges kábítószer üzemi engedélyt a BM adta ki, tájékoztatva az EÜM-t is a határozatról. 

A cégeknek a kábítószerek kezelésének nyilvántartására kábítószer felelőst ill. helyettest 

kellett kinevezniük, akiknek személyét ugyancsak a BM hagyta jóvá. 

Az EÜM a kiviteli és behozatali engedélyezésben, úgy a tevékenységi engedélyek, mint az 

ügyleteket kísérő egyedi engedélyek kiadásában kapott hatósági szerepkört, valamint a 

selejtezendő készletek megsemmisítésében. 

A kábítószerek raktározásának körülményeit is pontosan meghatározta a rendelet, valamint az 

egyezmény alapján szigorú nyilvántartási kötelezettséget írt elő a vállalatok számára. A 

gyártási, kiviteli-behozatali adatokat évente egyszer, összesítve kellett az Eü Minisztériumba 

benyújtani, csakúgy, mint a következő évre tervezett gyártási ill. kül-, és belkereskedelmi 

forgalmi adatokat. A rendelet az egyezmény előírásainál szigorúbb volt a dokumentáció 

megőrzésének idejét illetőleg - az előirányzott 3 év helyett 5 évet állapított meg. 

A pszichotrop egyezmény Magyarországon a 4/1980. (VI. 24.) BM-EÜM együttes rendelet 

[7] a pszichotrop anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, behozataláról, 

kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló jogszabályban került kihirdetésre. Az 
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ellenőrzött anyagok négy kategóriába lettek besorolva az ENSZ egyezménynek megfelelően. 

Az I. kategóriába tartozó anyagok gyógyászati célra nem hozhatók forgalomba, a II. 

kategóriájú anyagok kezelésére, raktározására és megsemmisítésére, a kábítószerekre 

vonatkozó szabályok az irányadók. A III. és IV. kategóriában szereplő vegyületekre pedig a 

gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezések alkalmazandók. E rendelet szerint a 

Népjóléti Minisztérium látta el a pszichotrop anyagokkal foglalkozó cégek szakmai 

felügyeletét, kezdeményezte a jegyzékek módosítását, végezte a tudományos célú beszerzés 

engedélyezését, ellenőrizte a cégek nyilvántartási kötelezettségének teljesítését, valamint 

kidolgozta az anyagok kiviteli és behozatali eljárásait. A Belügyminisztérium látta el a 

rendészeti felügyeletet, illetve végezte a tranzitforgalom ellenőrzését. A fenti két rendeletet az 

uniós szabályozás változásának megfelelően a 142/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet [12] a 

kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető egyes tevékenységekről–helyezte 

hatályon kívül. Az egységes keretbe foglalt új szabályozás kimondja, hogy kábítószer és 

pszichotrop anyagok gyártása, feldolgozása, kiviteli-behozatali tevékenysége, raktározása, 

tartása, használata és kutatása csak tevékenységi engedély illetve eseti kutatási engedély 

birtokában lehetséges. A cégek felelős személy kinevezésére és a tevékenység bejelentésére 

kötelezettek az Országos Rendőr Főkapitányság Központi Kábítószer Rendészete (ORFK 

KKR) felé, amely igazolást ad ki a nyilvántartásba vételről. Az ORFK KKR rendészeti 

szempontú ellenőrzést végez, véleményezi a tevékenységi engedélykérelmeket, a nem 

gyógyászati céllal történő tevékenységi engedélyek, eseti kutatási engedélyek és tranzit 

engedélyek kiadását végzi, valamint az ellenőrzött anyagok megsemmisítését felügyeli. Az 

Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium (jelenleg Egészségügyi Minisztérium) 

Engedélyezési Közigazgatási Hivatala Kábítószer Igazgatósága (ESZCSM EKH KI) adja ki a 

gyógyászati célú tevékenységi engedélyeket, eseti kutatási engedélyeket, a kiviteli és 

behozatalai engedélyeket és ezekről nyilvántartást is vezet. Az ellenőrzött anyagokkal 

foglalkozó vállalatoknak nyilvántartási kötelezettségük van a K1, K2, P1, P2, P3, P4 kategóriába 

tartozó anyagok esetében. (L. 142/2004. Kormányrendelet 1. melléklete) 

Gyártási és készlet adatokat éves gyakorisággal kell jelenteniük, míg az export-import 

tevékenységük adatait negyedévente kell az ESZCSM EKH felé továbbítani. A következő 

évre vonatkozó gyártási, forgalmazási terv adatait és az alkaloida tartalmú növények 

termeszteni kívánt mennyiségét is jelenteniük kell. A magyar szakhatóság az adatokat 

összegzi és az INCB felé továbbítja. 

A K3 csoport export-import tevékenysége kevésbé szigorú ellenőrzés alá esik, bejelentési 

kötelezettség terheli. A K3, P3 és P4 anyagaiból előállított gyógyszerkészítmények esetében is 
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enyhébb elbírálás érvényesül: a gyógyszerekre vonatkozó általános szabályok szerint 

tarthatók. 

Kábítószer és pszichotrop anyagok megrendelése, átadása–átvétele csak szigorú számadású 

nyomtatványokon lehetséges. 

Selejtezés, megsemmisítés a K1, K2, P2 alapanyagok és gyógyszerek esetén valamint P1, P2, 

P3, P4 alapanyagoknál negyedévente az ESZCSM EKH előzetes engedélyével lehetséges. A 

forgalmazók éves rendszerességgel gyűjtik be a gyógyszertárakból és nagykereskedőktől az 

alapanyagokat és gyógyszereket és ÁNTSZ ill. ORFK KKR ellenőrzésével semmisítik meg. 

Az ellenőrzött anyagok dokumentációja öt évig megőrzendő.  

A 153/2005. (VII. 2.) módosító rendelet [26] alapján az ESZCSM EKH funkcióját továbbá az 

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Kábítószer Igazgatósága (EEKH KI) 

tölti be. 

 

2. 4. 1. 2. Prekurzorok 

 

Az első hazai jogszabály a 272/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet [11] a kábítószer és 

pszichotrop anyagok tiltott előállításához és gyártásához is használt vegyi anyagokkal 

végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról, amely az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett 

1988. Bécsben kelt egyezmény kihirdetésének végrehajtását tartalmazza [4]. A jogszabály 

definíciója szerint: “ellenőrzött anyagok azok, amelyek a mellékletben szerepelnek, illetve 

ezen anyagok keverékei vagy természetes eredetű termékei”. 

A prekurzorokat a mellékletben, három kategóriában tünteti fel az európai közösségi 

irányelvekkel összhangban. Az 1. és 2. kategóriájú anyagokkal végezhető tevékenységek 

szigorúbb elbírálás alá esnek. 

Az 1. kategóriába sorolt anyagoknál a gyártás, a forgalmazás és a felhasználás engedélyhez 

kötött, amely engedélyeket a Gazdasági és Kereskedelemi Minisztérium Engedélyezési 

Közigazgatási Hivatala (GKM EKH) adja ki. Minden egyes tranzakció lebonyolítása során a 

vevőtől egyedi vevőnyilatkozat beszerzése kötelező, amelyben nyilatkozni kell a vásárolt 

anyag felhasználási céljairól. 

Export és import esetén, a tevékenységi engedélyen túl egyedi export-import engedély 

szükséges. 

A 2. kategóriájú anyagok esetén a mellékletben feltüntetett küszöbmennyiségek alatt és 

rendszeres ügyleteknél általános vevőnyilatkozat is elegendő, melyet évente egyszer kell a 

vevőnek kiállítania. A gyártási, forgalmazási tevékenységek ennél a kategóriánál csak 
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bejelentés kötelezettek, az export és import többszöri, azonos ügyleteinél általános engedély is 

kiadható, maximum egy évre. 

A 3. kategóriába tartozó anyagokkal végzett gyártási, forgalmazási, raktározási stb. 

tevékenységek a mellékletben közölt küszöbértékeket elérve tartoznak csak bejelentési 

kötelezettség alá. (A táblázat megadott értékei nem változtak a jelenlegi szabályozásban sem.) 

 

4. táblázat: A 2. és 3. kategóriájú anyagok határértékei 

 

 

Az ellenőrzött anyagokkal foglalkozó cégeknek statisztikai jelentést kell a GKM EKH felé 

benyújtaniuk évente a gyártott, felhasznált, forgalmazott vagy exportált, illetve importált 

mennyiségekről. 

A vállalatok szakhatósági ellenőrzését a GKM EKH látja el, míg a gyógyszertárak 

gyógyszerkészítéshez szükséges anyagforgalmát az ÁNTSZ ellenőrzi. 

Ártalmatlanítás és selejtezés 20 nappal a tervezett tevékenység előtt a GKM EKH - nak 

bejelentendő a selejtezési jegyzőkönyv egy példányának megküldésével együtt. 

A dokumentumok megőrzésének ideje öt év.  

Ez a jogszabály már hatályon kívül lett helyezve, helyette az uniós változtatásokat is 

figyelembe vevő 159/2005. (VIII. 16.) Kormányrendelet [13] a kábítószer-prekurzorokkal 

kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint hatósági feladat és hatáskörökről 

Ellenőrzött anyagok 

2. kategória 

Éves 

küszöbmennyiség 

Ellenőrzött anyagok 

3. kategória 

Éves 

küszöbmennyiség 

Ecetsavanhidrid 100 l Aceton 50 kg 

Kálium-

permanganát 

100 kg Etil-éter (dietil-éter) 20 kg 

Antranilsav és sói 1 kg Metil-etil-keton 

(butanon) 

50kg 

Fenilecetsav és sói 1 kg Toluol 50kg 

Piperidin és sói 0, 5 kg Kénsav, Sósav 100 kg 
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szóló rendelkezés foglalja keretbe a prekurzorokkal kapcsolatos teendőket. A jogszabály 

elsősorban a megváltozott hatósági feladatkörökről rendelkezik 

Az 1. kategóriába tartozó vegyületek esetén az anyagok birtoklásához, forgalomba 

hozatalához, export-import ügyleteihez tevékenységi engedély szükséges, amelyet a Magyar 

Kereskedelemi Engedélyezési Hivatal (MKEH) állít ki, maximum 3 évre. A rendészeti 

feladatokat az Országos Rendőr Főkapitányság Központi Kábítószer Rendészete (ORFK 

KKR) látja el, míg az export- import tevékenységnél a Vám és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága (VPOP) szerepel hatóságként. A gyógyszertárakat az ÁNTSZ ellenőrzi. A 2. 

kategória anyagaival végzendő tevékenységek a mellékletben megadott mennyiségek felett 

bejelentés kötelesek a hivatalnál (L. 4. táblázat). Az 1. és 2. kategóriába tartozó vegyületek 

tranzakciói során, az Európai Unión belül is vevőnyilatkozat kitöltése kötelező. 

 A 3. kategóriába sorolt anyagokat az Európai Unión belül nem kell nyilvántartásba venni. 

A harmadik országokba irányuló prekurzor ügyletek esetén is tevékenységi engedélyhez 

kötött az 1. kategóriás anyagok kereskedelme, amely maximum három évre adható. A 2. és 3. 

kategóriás anyagok esetén a mellékletekben meghatározott küszöb mennyiségek feletti export 

ügyleteknél szükséges a hatósági nyilvántartásba vétel( L.4. táblázat). A 3. kategóriában 

szereplő vegyületek export tranzakcióihoz csak a rendelet mellékletében felsorolt országokba 

kell export engedély. A rendeletben nem szabályozott részletes eljárási szabályokat a MKEH 

szakhatósági jogkörében alakította ki az uniós előírások figyelembe vételével. A prekurzorok 

gyártására, használatára, raktározására és export-import tevékenységére a 273/2004/EK és a 

111/2005/EK rendeletek vonatkoznak. 

A 49/2007. (IV. 26.) GKM-EÜM-IRM-MEHVM-PM együttes rendelete [27], a 273/2004., 

a 111/2005. EK rendeletek és a 2002/C 114/02 uniós ajánlás alapján a kábítószerek tiltott 

kezelése elleni fellépésre szakosodott operatív egységek közötti együttműködést, és 

információcserét szabályozza. A hatósági feladatokhoz kapcsolódó adattárolás, adatkezelés, 

adat- és információcsere módját határozza meg MKEH, VPOP, ORFK és Nemzetbiztonsági 

Hivatal (NBH) között. 

 

 

 

 

 

 

 



 28

2.4 2. Nemzeti Drogstratégia [28] 

 

A magyar országgyűlés 2000. decemberében fogadta el 96/2000. OGY határozatában a 

magyar nemzeti drogstratégiát a 2000-2009-ig terjedő időszakra. 

A stratégia az európai modellek elméleti alapjait követve a multidiszciplináris modellre épül, 

amely a társadalom drogproblémáját empirikus adatokon alapuló szociológiai megközelítéssel 

vizsgálja, figyelembe véve a társadalom érték - és normarendszerét, a család és a közösségek 

szocializációs szerepét, valamint kriminológiai, pszichiátriai és népegészségügyi tudományok 

eredményeit. Ennek alapján az uniós elvekkel összhangban a kereslet-kínálat egyensúlyára 

építő megközelítést alkalmaz. Az elv lényege: amíg van kereslet, addig van kínálat is. A 

kínálat csökkentés oldalán történő beavatkozások tehát szükségesek, de nem elégségesek a 

drogprobléma felszámolásáért folytatott küzdelemben. Az intézkedések között a büntetés 

mellett a megelőzésre, valamint a szociális és egészségügyi kezelésekre kell nagyobb 

figyelmet fordítani, a kínálatcsökkentés szerepének növelése mellett. 

A stratégában négy fő cél került megfogalmazásra: 

- közösség és együttműködés; 

- megelőzés; 

- szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció; 

- kínálatcsökkentés. 

A tanulmány a kínálatnak három fő forrását határozta meg: 

- illegális termelés, 

- csempészet, 

- legális gyógyszer illegális csatornákba történő terelése. 

A kínálatcsökkentési stratégiák a kábítószerekhez való hozzáférés csökkentését célozzák meg 

a termelők, importőrök és a kereskedők elleni egységes fellépéssel. Maga a kínálatcsökkentés 

garantálja a kábítószerek, pszichotrop anyagok és prekurzorok jogos szükségleteinek 

megfelelő termelését, exportját-importját, elosztását és fogyasztását. Olyan eszközökkel 

dolgozik, mint jogi szabályozás, bűnüldözés, illegális kábítószer termelés felszámolása, 

prekurzor anyagok szigorú ellenőrzése. Az ENSZ 1998-ban kiadott Politikai Deklarációjában 

[6] kapott először kiemelt hangsúlyt a kábítószer prekurzorok illegális előállításának és 

terjesztésének veszélye és a lehetséges eltérítés elleni fellépés szükségessége. 

A prekurzorok illegális felhasználása és eltérítése ellen a megelőzés bizonyul a 

leghatékonyabbnak, amely korszerű engedélyezési és nyilvántartási rendszert, a vegyipari 

szereplők felvilágosítását és általuk végzett önkéntes ellenőrzéseket takar. 
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A stratégiában közép- és hosszú távú célok kerültek megfogalmazásra.  

A középtávú célok között szerepeltek (2000-2002): 

• Ellenőrzött anyagok legális előállításának fokozottabb ellenőrzése 

• Rendvédelmi, gazdasági és egészségügyi hatóságok együttműködése 

• Legális kábítószerek és prekurzorok új nyilvántartásba vétele 

•  Prekurzorok ellenőrzése 

• Adatszolgáltatás fejlesztése 

Hosszú távú célként (2000-2009.) a stratégiában megfogalmazásra került a legális szerek és 

prekurzorok fokozottabb ellenőrzésének, valamint egy új, egységes kábítószertörvény 

kidolgozásának szükségessége. 

Az országgyűlés Kábítószer Koordinációs Bizottság (KKB) felállítását rendelte el a 

kábítószer fogyasztás visszaszorítására. A KKB évente készít jelentést a stratégia 

megvalósulásáról, illetve kétévente elvégzi a stratégia és az ellátó intézményrendszer 

átvilágítását és hatékonyság vizsgálatát. A kormány pedig ennek alapján kétévente jelentést 

készít a parlamentnek a program megvalósulásáról. 

A stratégia részletes célokat és határidőket nem tartalmaz, ezek több cselekvési tervben 

kerültek felállításra:  

1. 1036/2002. Kormányrendelet a feladatok 2002-2004 közötti végrehajtási határidőkkel [29] 

2. 1129/2004. Kormányrendelet 2004-2006 időszakra lebontott feladatokkal [30] 

3. a következő rendelet kidolgozás alatt áll. 

 

2. 4. 3. A Nemzeti Drogstratégia és az új (2005-2012) Európai Drogstratégia összevetése 

[31] 

 

 Előre kell bocsátani, hogy Nemzeti Drogstratégiánk (NS) kidolgozása 1999-2000-ben történt, 

amikor is iránymutatásul az EU előző, 2000-2004-es stratégiája szolgált. Ennek ellenére az 

EMCDDA által végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy nemzeti stratégiánk megfelel az új 

európai elképzeléseknek. Ugyanezen témában magyar szervek is vizsgálták, hogy 

drogpolitikánk mennyire kompatibilis az új uniós szemlélettel. Mindezek a tanulmányok 

(Kábítószerügyi koordinációért felelős helyettes államtitkársági vizsgálat, MATRA projekt, 

Kábítószerügyi Eseti bizottsági vizsgálat) egyöntetűen állítják, hogy a NS mind 

szemléletében, mind tartalmi elemeit tekintve megfelel a 2005-2012-es európai stratégiának. 
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A két stratégia szerkezete azonban némi eltérést mutat a fő célok megfogalmazása területén: a 

hazai stratégia fő gondolata a közösség és az együttműködés elsősorban nemzeti ill. regionális 

fejlesztése. Az EU két politikai területre koncentrál: a nemzetközi együttműködés és kutatás, 

valamint a tájékoztatás és értékelés fontosságát hangsúlyozza. Ezek az elemek a magyar 

tervben nem súlyponti kérdésként szerepelnek. 

Az eltérések oka elsődlegesen a megváltozott politikai viszonyokból adódnak, hiszen az EU-

nak már 25+1 országra kellett a stratégiát kidolgoznia, valamint az EU országok és harmadik 

országok közötti, valamint a kábítószert termelő országokkal kapcsolatos szabályozások 

fejlesztését is előirányozza. 

Másik különbség, hogy a NS nem fogalmaz meg prioritásokat és időkorlátokat a célok 

megvalósítására, mert megalkotásakor egy egységes rendszerszemlélet kiépítése volt az 

elvárás, a szükséges anyagi források biztosításának ígéretével.  

A stratégiában megfogalmazásra került középtávú célok közül valójában egy sem valósult 

meg maradéktalanul, bár számos lépés történt pl. jogszabályalkotás és kábítószerügyi 

koordináció intézményrendszerének kialakulása területén. 

 A tanulmányok javaslatot tesznek a szakmai és a közigazgatási intézmények és feladatok 

szétválasztására, és egy részfeladatokra lebontott, határidők és felelősök megnevezését 

tartalmazó akcióterv létrehozására is. 

Összegzésként megfogalmazható, hogy bár a stratégia elvi rendszere megfelelő, a gyakorlati 

megvalósítás üteme a 2009-es végső határidő közeledtével egyre lassuló tendenciát mutat a 

növekvő forráshiány miatt. 
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2. 4. 4. Kábítószerek, pszichotrop anyagok és prekurzoraik hazai ellenőrzési rendszere 

 

2. 4. 4. 1. Kábítószerek és Pszichotrop anyagok 

 

Az előző fejezetekben elemzett jogszabályok alapján elmondható, hogy a hazai ellenőrzési 

rendszerrel szemben támasztott uniós követelmények teljesültek-a rendszer az elvárásoknak 

megfelelően működik. 

Az egyezményekben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően felállt, és működik a nemzeti 

hatóság, amely a kábítószerek és a pszichotrop anyagok gyógyászati célú felhasználása 

esetében az Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási Hivatal Kábítószer Igazgatósága. A 

hivatal az Egészségügyi Minisztérium alá tartozik. [32] 

Feladatai a gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal 

kapcsolatosak: 

• tevékenységi engedély kérelmek elbírálása, határozat kiadása, 

• eseti export-import engedélyek kiadása; 

• gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotrop anyagok 

tudományos kutatásának, tudományos célú felhasználásának engedélyezése; a 

leselejtezett anyagok megsemmisítésének engedélyezése a jogszabályban 

meghatározott módon (gyógyszertárak és kiskereskedelmi forgalmazók kivételével; 

• nemzeti hatóságként kapcsolattartás más nemzeti hatóságokkal és az INCB-vel, az 

éves és negyedéves jelentések elkészítése; 

• az ellenőrzött szerek nyilvántartása; 

• a kábítószer-, és pszichotrop anyagok esetén a fogyasztás következő évi becslésének 

elkészítése az engedélyesek által beszolgáltatott adatok alapján; 

• egyetértési jog gyakorlása a kábítószerek és pszichotrop anyagok tranzit engedélyének 

kiadása során az ORFK-val; 

• ezen anyagokkal kapcsolatos tevékenységek helyszíni ellenőrzésében aktív részvétel. 

A nemzeti hatóság gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotrop 

anyagokkal kapcsolatos engedélyezési kötelezettségét az alábbi táblázatok foglalják össze.  
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5/a. táblázat: EEKH KI feladatai [32] 

 

Tevékenységi engedély 
szükséges 

 
Gyártás 

 

 
Forgalmazás 

 

 
Tartás, Raktározás

 

 
Kábítószerek 

 

 
K1, K2, K3* 

 

 
K1, K2,  

 
K1, K2, 

 
Pszichotrop Anyagok** 

 

 
P2, P3, P4 alapanyag 

 
 P2, P3, P4 alapanyag

 

 
P2, P3, P4 alapanyag

 

 
 

* K3 – kábítószer tartalmú kivételek: alapanyaguk gyártása engedélyköteles, forgalmazásukra 

és tartásukra a gyógyszerekkel kapcsolatos általános előírások az irányadók; 

** P1 csoport nem szerepel, mert csak kutatási célra engedélyezhető; 

     P3, P4 tartalmú gyógyszerkészítmények forgalmazása és tartása a gyógyszerekre jellemző 

általános szabályok szerint. 

 

5/b. táblázat: EEKH KI feladatai [32] 

 

Ellenőrzött  Eseti Kutatási  
 

Export- Import  
 

 
Selejtezési engedély 

 
Statisztikai  

anyagok Engedély Engedély bejelentés Igen Nem Adatszol-
gáltatás 

Nyilván-
tartás 

 
 

Kábítószerek 
 

 
 

K1, K2, K3 
 

 
 

K1, K2,  
 

K3* 
 
K1, K2,  

 
K3 

 
K1, K2, 

K3 
K1, K2, K3 

 
Pszichotrop 

Anyagok 
 
 

 
P1**, P2, P3, P4 

alapanyag 
 
 

 
P1, P2, 
P3, P4 

alapanyag
 

 
P3, P4 

késztermék

 
P1, P2, 
P3, P4 

alapanyag
 

 
P3, P4 

késztermék

 
P1, P2, 
P3, P4 

alapanyag 

 
P1, P2, P3,P4 
alapanyagok 

P3, P4 
késztermékek

 

* K3 késztermékek export-importját be kell jelenteni a hatóságnak; 

** P1 anyagok kizárólag kutatási engedélyt kaphatnak, gyógyászati felhasználásuk tilos. 
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A hazai kábítószer és pszichotrop monitorozási rendszer központi eleme a Kábítószer 

Igazgatóság. Hatósági jogkörében az engedéllyel rendelkező ipari szereplők tevékenységét és 

adatszolgáltatását ellenőrzi. Az igazgatóságnak az Engedélyezési Hivatalon belül elfoglalt 

helye a 2. ábrán látható. A hatályos rendelet értelmében a gyógyszertárak és egyéb 

kiskereskedelmi forgalmazók esetében viszont a felhasználás és tevékenység szabályosságát a 

regionális ÁNTSZ szakfelügyelői ellenőrzik. A kábítószerek és pszichotrop anyagok jelenlegi 

ellenőrzési rendszerét a 3. ábra mutatja be. Az EEKH szervezeti felépítését vizsgálva 

megállapítható, hogy a Kábítószer Igazgatóság nem illeszkedik szervesen a rendszerbe, mert 

funkcionálisan az engedélyezési hivatal többi főosztályával nem áll kapcsolatban.[32] Míg az 

egészségügyi ellátó rendszert elemezve levonható az a következtetés, hogy pontosan azon 

okból, mert a gyógyászati felhasználású kábítószerek és pszichotrop anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek ellenőrzését végzi, a gyógyszerek ellenőrzési rendszeréhez kellene szervesen 

kapcsolódnia. A gyógyszerekkel kapcsolatos nagyipari tevékenységek engedélyezési és 

szakhatósági jogkörét az Országos Gyógyszerészeti Intézet látja el, a patikák és egyéb 

kisforgalmazók tekintetében az ÁNTSZ működik hatóságként. 
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Az EEKH szervezeti felépítését a 2. ábra szemlélteti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
    2. ábra: Az EEKH szervezeti felépítése [32] 
 

EÜM 

EEKH 

KÁBÍTÓSZER IGAZGATÓSÁG 

Alapnyilvántartás 

Elismerési Főosztály és 
Információs Igazgatóság 

 
Orvostechnikai 

Igazgatóság 

Kábítószer, és pszichotrop 
anyagok 

engedélyezési osztálya 
Kábítószer és pszichotrop anyagok 

statisztikai adatszolgáltatási osztálya 

 
Jelentések: 

- Gyártásról, forgalmazásról 
(éves)  

- Export-importról                         
(negyedéves és éves)  

- Gyártásról és termesztésről 
(következő tárgyévi becslés), 

Nyilvántartások vezetése, 
Jelentések továbbítása INCB felé. 

 
 

  
Engedély kiadás:- tevékenységi, 

- eseti kutatási, 
  - export-import, 

 - selejtezési. 
Gyógyászati felhasználású 
tevékenységek ellenőrzése, 
K, Pa fajták és mennyiségek 

nyilvántartása, 
ORFK-val egyetértési jog 

tranzitengedély esetén. 

 
 Kapcsolattartás: - a forgalmazókkal, gyártókkal, 

    termelőkkel, 
           - ORFK, VPOP-val, 

                      - INCB-vel és más nemzeti  
      hatóságokkal. 
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3. ábra: Kábítószerek és pszichotrop anyagok gyógyászati célú felhasználásának 
ellenőrzési rendszere 

 

 

 

 

EEKH KI 

 
 
Engedélyezés 

- gyógyászati célú gyártás, 
- felhasználás, 
- forgalmazási tevékenység; 
- nagykereskedelmi tevékenység, 
- export-import, 
- kutatás, 
- megsemmisítés, 

Tevékenységek ellenőrzése. 

ÁNTSZ 

 
 
Gyógyszertárak, egészségügyi 
szolgáltatók szakhatósága, 
Tevékenység ellenőrzése, 
Forgalomból való kivonás 
felügyelete, 
Szerek gyógyászati 
felhasználásának ellenőrzése, 
Visszaélés gyanúja esetén 
ORFK értesítése. 

Engedélyes vállalatok 

 
 
Nyilvántartás vezetése, 
Adatszolgáltatási kötelezettség, 
Gyanús ügyletek esetén értesítési 
kötelezettség. 

Gyógyszertárak 

 
 
Nyilvántartás vezetése, 
Jelentési kötelezettség, 
Hiány-többlet, illetve gyanús vény 
esetén értesítési kötelezettség. 
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Rendszerelemzés 

 

A jelenlegi egészségügyi rendszerben a gyógyszerekkel kapcsolatos minden tevékenység 

engedély köteles. A hatósági engedélyeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 

szakhatósági jogkörében állítja ki. Az engedélyek megadásának szigorú feltételei vannak, 

melyek teljesülését az ellenőrzési főosztály helyszíni kiszállásokkal ellenőrzi. A 

kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető tevékenységek szintén engedélyhez 

kötöttek, de ezen anyagok esetében a gyógyszerekénél szigorúbb szabályozás szükséges 

(kivétel: K3, P3, P4 késztermékek). A K, és PA foglalkozó cégek túlnyomó többségénél ezért a 

gyógyszergyártás, mint alaptevékenység megtalálható, amelyre ráépült e fokozottan 

ellenőrzött anyagokkal végzett tevékenység.  

Véleményem szerint ésszerű lenne, és a szakmai és gazdasági szempontok is azt támasztják 

alá, hogy a gyógyászati célú, kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal, valamint az egyéb 

gyógyszerekkel végzett tevékenységek ellenőrzésére jogosult hatóságok egységes intézményi 

keretben működjenek. Javasolom az egyszerűbb és átláthatóbb szervezeti működés okán, 

hogy az Országos Gyógyszerészeti Intézetbe integrálódjon bele a kábítószer ellenőrzési 

szervezet, Kábítószer és Pszichotrop Anyag Engedélyezési Főosztály néven. Természetesen 

az ellenőrzött anyagok fontosságára tekintettel kiemelt helyet foglalna el a főosztály az 

intézményen belül: a gyógyszerészeti inspektorátussal egy szinten, közvetlenül a főigazgató 

alá tartozna. Az OGYI pedig az Egészségügyi Minisztérium irányításával gyakorolná a 

nemzeti hatósági jogkört. Ez a rendszer így feleslegessé tenné az EEKH teljes szervezetét. Az 

EEKH-ban működő egyéb osztályok is helyet kapnának az Országos Gyógyszerészeti Intézet 

szervezetében. Az OGYI Kábítószer és Pszichotrop Anyag Ellenőrzési Főosztálya (KPAE) 

továbbra is engedélyezési és nyilvántartási osztályokból épülne fel. Inspektorai a Gyógyszer 

Felügyeleti Főosztály ellenőreivel közösen végezhetik a helyszíni ellenőrzéseket a teljes 

gyógyszerpalettán komplex szempontok alkalmazásával. 

Az OGYI KPAE Főosztálya az egészségügyi rendszert vizsgálva a gyártók, termelők, 

forgalmazók és nagykereskedők felett gyakorolná a hatósági jogkört a továbbiakban is, míg a 

kiskereskedelem, a gyógyszertárak és egészségügyi szolgáltatók szakhatósága az ÁNTSZ 

maradna. Az ÁNTSZ végezné továbbra is az ellenőrzéseket ebben a szektorban és gyakorolná 

eddigi jogköreit. Gyanús ügyletek, illetve visszaélések esetén mindkét hatóság az ORFK 

kábítószer rendészetét köteles bevonni az eljárásba. 

Az átszervezés természetesen maga után vonná a jogi újraszabályozás szükségességét is. Az 

átláthatóság és a piac szereplőinek jogkövető magatartása elősegítésére kívánatos lenne egy 
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egységes keretbe foglalt jogszabály a kábítószerek és pszichotrop anyagok kezelésének 

szabályairól, az eljáró hatóságokról is jogköreikről.  

A prekurzorok fejezetben említett információcseréről szóló jogszabály igen szűk körben 

határozta meg a prekurzorokkal folytatott tevékenységek esetén eljáró hatóságokat, és 

szabályozta le a közöttük végbemenő adatcsere módját. Bár a rendelet címében benne 

foglaltatik az Egészségügy Minisztérium is, ennek ellenére sem az eljáró hatóságok között, 

sem az adatcserében részt vevő hatóságok között nem említik az EEKH KI-t, amely a 

prekurzorok gyógyászati célú felhasználásában is eljárhat ellenőrző hatóságként. Ezt a hivatalt 

az adatcsere szabályozásának rendszeréből kihagyni, véleményem szerint igen súlyos hiba. 

Ha a hatóságok nem vonják be egymást a feladataik ellátásához szükséges információcserébe, 

úgy a monitorozási rendszer hatékonysága csökken, és ezzel együtt a működése is sérül. 

A témakör elemzése során megvizsgáltam a hazai kábítószer és pszichotrop anyagok 

ellenőrzési rendszerét és javaslatot tettem a jelenlegi rendszer intézményi szintű 

átszervezésére. Véleményem szerint ezeknek a fokozottan ellenőrzött szereknek az egységes 

szakmai szempontok alapján történő szabályozása és az eljáró hatóságok közötti 

információcsere biztosítása (jogszabály módosítással) az ellenőrzések hatékonyságát növelné. 

 

2. 4. 4. 2. A prekurzorok hazai ellenőrzési rendszere 

 

Hazánkban a prekurzor ellenőrzési rendszer a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium   

(jelenleg Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium) felügyelete alá tartozik. Nemzeti 

hatóságként a Magyar Kereskedelemi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) lett kijelölve. A 

MKEH feladatait és jogköreit a 297/2005. (IV. 26.) Kormányrendeletben [33] szabályozták le 

részletesen. A jogszabály alapján a Hivatal az alábbi feladatokat látja el: 

1. külkereskedelmi, engedélyezési hatáskörben: 

- behozatali, kiviteli engedélyek kiadása; 

- haditechnikai külkereskedelmi jogszabályok végrehajtása; 

- kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmazási engedélyei; 

- vegyi fegyverek gyártásának, felhalmozásának, használatának tilalmáról és 

megsemmisítésükről szóló nemzetközi szerződés alapján engedélyek kiadása, 

tevékenységek ellenőrzése; 

- nemzeti hatóságként a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához és 

gyártásához felhasználható vegyi anyagokkal (prekurzorok) végezhető tevékenységek 

engedélyezése, ellenőrzése; 
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2. Kereskedelmi, igazgatási feladatkör 

3. Műszaki, biztonsági felügyeleti feladatok 

4. Piacfelügyeleti jogkör 

A Hivatal a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal és a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő 

Intézet jogutódja. 

Ezt a rendeletet alig egy évvel később a 260/2006. (XII. 20.) Kormányrendelettel [34] 

szabályozták újra, amely lényegében az előzőekben ismertetett tevékenységi felosztást 

változtatta meg. Az új rendelet szerint a MKEH a következő hatóságokat egyesíti magában: 

1. Külkereskedelmi, államigazgatási, hadiipari gyártás- és szolgáltatás felügyelet    

/haditechnikai export ellenőrzés, kettős felhasználású termékek ellenőrzése/. 

2. Kereskedelmi hatóság /kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek 

ellenőrzése/. 

3. Piacfelügyelet /hatósági jogkör/. 

4. Közraktár felügyeleti hatóság. 

5. Nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatóság. 

6. Mérésügyi hatóság. 

7. Műszaki - biztonsági hatóság. 

 

A Hivatal jelenlegi szervezetét a 4. ábra mutatja, mely alapján a prekurzorokkal kapcsolatos 

feladatokat a Különleges Engedélyezési Osztály végzi.[35] 

A jelenlegi szabályozásnak megfelelően az osztály prekurzorokkal kapcsolatos feladatai: 

• EU belső forgalmában tevékenységi engedélyek kiadása; 

• Bejelentések nyilvántartásba vétele; 

• Export, import, közvetítői tevékenységek engedélyezése, bejelentések nyilvántartása; 

• Harmadik országokkal folytatott export, import és közvetítői tevékenységek 

engedélyezése; 

• Engedélyek, bejelentések nyilvántartása; 

• Adatszolgáltatásra kötelezettektől éves forgalmi jelentések, következő tárgyévre 

vonatkozó becslések bekérése, összegzése; 

• Jelentések továbbítása az INCB-nek, kapcsolattartás más nemzeti hatóságokkal; 

• Engedélyesek tevékenységének helyszíni ellenőrzése. 
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Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági 
Minisztérium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra:  A Magyar Kereskedelemi Engedélyezési Hivatal szervezeti felépítése [35] 
 
 
 
 
 

 

 

Magyar 
Kereskedelmi 
Engedélyezési 

Hivatal 

Haditechnikai és export 
ellenőrzési hatóság 

Területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági 

hatóság 

Nemesfémvizsgáló és 
hitelesítő hatóság 

Kereskedelmi és 
piacfelügyeleti 

hatóság 

Különleges 
engedélyezési 

osztály 
 
- kábítószer 

prekurzorok 
- vállalkozási 

export-
import 

- kiviteli, 
behozatali, 
tevékenységi 
engedélyezés
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A 6. táblázatban a prekurzorok ellenőrzésében részt vevő hatóságok kerültek összefoglalásra a 

gazdasági szereplők és tevékenységeik tükrében: 

 

6. táblázat: A drog prekurzor ellenőrzésben részt vevő hatóságok 

 

Eljáró hatóságok 

Tevékenységek 
Vállalatok Gyógyszertárak 

Gyógyászati célú felhasználás    
(kábítószer, pszichotrop tevékenységi 

engedélyesek) 

 MKEH vagy/és  
 EEKH KI ÁNTSZ 

Nem gyógyászati célú felhasználás MKEH MKEH 

Általános hatáskörű ellenőrzés ORFK ORFK 

Kivitel, behozatal, tranzit VPOP VPOP 

 

 

A táblázat alapján levonható az a következtetés, hogy a prekurzorok monitorozási 

rendszerében kettős szempontrendszer érvényesül: egyrészről jelen van a felhasználás célja 

szerinti, illetve a gazdasági szereplők mérete alapján szétváló hatósági ellenőrzés. 

A gyógyászati és gyógyszerészeti tevékenységet végző cégek esetén a kábítószerek és 

pszichotrop anyagok ellenőrzési rendszerével megegyezően a MKEH mellett az EEKH 

Kábítószer Igazgatósága is végezhet ellenőrzéseket. Gyógyszertáraknál a tevékenység szerinti 

felhasználás során az ÁNTSZ gyakorolja a hatósági jogköröket, míg a nem gyógyászati célú 

felhasználás hatósága minden gazdasági szereplő esetén a MKEH. Az ORFK általános 

hatáskörrel jár el szakhatóságként, a VPOP pedig kiviteli, behozatali és tranzitügyletek esetén. 

A MKEH a prekurzorokkal végzett tevékenységekhez szükséges feltételeket és eljárásokat az 

európai uniós rendeletekkel összhangban, saját hatáskörében szabályozta.  Hatósági feladatait 

alapvetően a 273/2004/EK rendeletben [9] rögzített - az unión belüli tevékenységi 

engedélyezések, és a 111/2005/EK rendelettel [10] szabályozott uniós és harmadik országok 

közötti kereskedelemnek az engedélyezése, valamint az ezekből fakadó adatszolgáltatási 

kötelezettségei alkotják. A hivatkozott jogszabályok alapján a prekurzorokkal végzett 

tevékenységekhez szükséges feltételek a 7.a.-b. táblázatokban találhatók. 
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7. a. táblázat: Európai Unión belül tevékenységek engedélyezése (273/2004. EK) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

* Éves küszöbmennyiséget meghaladó mennyiségek esetében (Lásd 4. táblázat) 

 

 

7. b. táblázat: Harmadik országokkal kapcsolatos engedélyezések (115/2005. EK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Küszöbmennyiségek a 4. táblázatban 

 

 

 
 
 

Prekurzorok  

1. kategória 2. kategória 3. kategória 

Tevékenységek: 
Tárolás, forgalmazás, termelés, 

kereskedelem 
Engedély köteles Bejelentés, 

nyilvántartásba vétel* Nincs kötelezettség 

Vevőnyilatkozat beszerzése Minden ügyletnél Éves mennyiség feletti 
ügyleteknél Nem szükséges 

Adatszolgáltatás 

Felhasználás és 
szállítások 
mennyisége 
vevőnkénti 
bontásban is 

Felhasználás és 
szállítások 
mennyisége 
vevőnkénti bontásban 
is/ a küszöbmennyiség 
alatt forgalmazó cégek 
is/ 

Nincs jelentési 
kötelezettség 

 
Prekurzorok Tevékenységek 

1. kategória 2. kategória 3. kategória 

Behozatal 
Kivitel 

Közvetítői tevékenység 
Engedély köteles Bejelentés, 

nyilvántartásba vétel 

Kivitelnél éves 
küszöbmennyiség* 

felett bejelentés 

Adatszolgáltatás 

Kivitel, behozatal 
rendeltetési és 

szállító országok 
szerint, 

mennyiségek, 
engedélyszámok 

Kivitel, behozatal 
rendeltetési és szállító 

országok szerint, 
mennyiségek, 

engedélyszámok 

Kiviteli engedélyhez 
kötött országok esetén, 

országonként, 
mennyiség, 

engedélyszám 
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Rendszerelemzés 

 

A prekurzorokkal kapcsolatos eljárások jelenleg hatályos jogszabálya a 159/2005-ös 

kormányrendelet [13]. Ez a jogszabály azonban, elsősorban a szerek ellenőrzésével megbízott 

hatóságokat és azok jogköreit tárgyalja. Az ellenőrzött anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 

eljárásait a hivatkozott rendelet nem tartalmazza. Mivel az előző rendeletet ez utóbbi hatályon 

kívül helyezte, így az eljárásokra a jelenleg érvényben lévő uniós jogszabályok a mérvadók. A 

nemzeti hatóság pedig saját jogkörében eljárva az uniós iránymutatások alapján kidolgozta a 

végrehajtási módozatokat. A hivatal a honlapján mindenki számára hozzáférhetővé tette 

azokat a legfontosabb elvárásokat és követelményeket, amelyeknek minden, ilyen irányú 

tevékenységet végző cégnek meg kell felelnie. Ez a szabályozási forma persze nem 

egyértelműen pozitív megítélésű a szakma körében. Számos érv sorakozik az ilyen típusú 

jogalkotás mellett és ellenében egyaránt. A felhasználói oldalról sokkal szerencsésebb lenne 

egy olyan átfogó jogszabály megalkotása, amely egységesen tartalmazná a vállalatok számára 

szükséges alapvető információkat a tevékenységek gyakorlásához, és az adott feladatkörben 

eljáró szakhatóságokat, valamint ezek egymáshoz való viszonyát. A prekurzorokkal 

kapcsolatos tevékenységet folytató cégek számára ez a jogszabály sokkal átláthatóbbá és 

világosabbá tenné a rendszert és a kötelezettségeik körét. Így könnyebben tudnák a rendszerbe 

újonnan belépők engedélyeiket beszerezni, feladataikat ellátni, és a már benn lévők számára is 

egyszerűsödnének a teendők. Viszont a hatósági oldalt is megvizsgálva, azt látjuk, hogy 

ennek a szabályozásnak köszönhetően igen intenzív kapcsolat van a hatóságok és az 

engedélyes cégek között, feladataik megfelelő ellátása érdekében. Ezzel a módszerrel a 

hatóságok jobban nyomon követhetik a legális tevékenységeket, erősebb ellenőrzést 

gyakorolhatnak indirekt módon a cégek felett és a menet közben felbukkanó, végrehajtással 

kapcsolatos problémákra rugalmasabban tudnak reagálni, az eljárás menetének esetleges 

módosításával. 

A MKEH a prekurzorral kapcsolatos tevékenységek nemzeti hatósága a szerek nem 

gyógyászati célú felhasználása terén. A hivatal az ábrán látható felosztása alapján számos 

egyéb gazdasági tevékenységet ellenőrző hatósággal tartozik egy közigazgatási egységbe. Ez 

a besorolás alapvetően megfelelő, hiszen a felhasználás célja szerint a prekurzorokkal 

kapcsolatos legális tevékenységek túlnyomó többsége (2. és 3. kategóriás anyagok nagy 

mennyisége miatt) az iparban és a kereskedelemben zajlik, a gyógyszergyártás ennek csak egy 

kisebb hányadát adja. A hivatal működését szabályozó rendeletek átcsoportosítást végeztek a 

hatósági osztályok feladatai között: a 2005-ös rendeletben a külkereskedelmi, engedélyezési 
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szakhatóság feladatai között szerepelt a prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek 

ellenőrzése csakúgy, mint a Vegyifegyver Tilalmi Egyezményből eredő engedélyezés és 

ellenőrzés. A 2006-os rendelet a prekurzorokat a kereskedelmi hatóság felügyelete alá 

helyezte, a hadi termékeket, szolgáltatásokat és az említett nemzetközi egyezményből fakadó 

kötelezettségeket pedig a hadiipari gyártás, felügyelet feladatai közé sorolta. Bár első 

olvasatban, a hadiipari és egyéb termékek ellenőrzésének ketté válása logikusnak tűnik, a 

prekurzorok esetében ez nem egyértelmű. Ezeknek a szereknek különleges helyzetükből és 

potenciális veszélyességükből fakadóan ugyanúgy kiemelt figyelmet kell kapniuk, mint a 

vegyifegyverek prekurzorainak vagy az egyéb tömegpusztító hatással rendelkező hadiipari 

termékeknek. Ezért megfontolandó egy komolyabb együttműködés, információcsere a két 

említett osztály, illetve hatóság között.  

Az európai unió jelenleg érvényben lévő drogstratégiájában és a magyar drogpolitikában is 

hangsúlyos szerepet kapott a rendészeti, egészségügyi és gazdasági hatóságok 

együttműködése, adatszolgáltatási és információs feladatai valamint a tagországok egymás 

közötti információcserére vonatkozó  uniós ajánlások és irányelvek. 

Ennek keretében, a 49/2007. együttes rendeletet [27] kell kiemelni, amely a prekurzorokkal 

kapcsolatos tevékenységek ellenőrzésében részt vevő hatóságok közötti adategyeztetést és 

adatcserét szabályozza, eléggé szűk határok között. A jogszabály rendelkezései szerint egy 

koordinációs bizottságot kell létrehozniuk, amely az információcserét szabályozza le a 

MKEH-ORFK–VPOP között. Ugyanakkor nem szerepel sem a bizottság tagjai között, sem 

adatszolgáltatási rendszerben az EEKH KI, pedig utalva a 6. táblázatra, jól látható, hogy a 

gyógyászati célú prekurzor felhasználás ellenőrzésére jogosult. Az ÁNTSZ adatszolgáltatási 

kötelezettségét ugyan tartalmazza a jogszabály, de az információs rendszerből ez a szerv is 

kimaradt. Véleményem szerint, a MKEH-nak, mint nemzeti hatóságnak kell összefognia, és 

irányítania a társhatóságokkal történő információegyeztetést és annak mikéntjét 

meghatároznia. A Kábítószer Igazgatóságnak a koordinációs bizottságban kellene helyet 

foglalnia, míg az ÁNTSZ a feladatai ellátásához szükséges adatokat a Hivataltól kapná meg. 

A GKM egy új, az információcserén alapuló jogszabály tervezet kidolgozását kezdte meg. Ez 

a jelenleg érvényben levő 159/2005. prekurzorokkal kapcsolatos hatóságok, és jogköreikről 

szóló kormányrendelet a cégek adatszolgáltatási kötelezettségről szóló pontjait módosítaná. A 

tervezet szerint az adatszolgáltatás nemcsak az éves kötelező jelentéseket foglalja magában, 

hanem jogot biztosítana a hatóságnak a tetszőleges gyakorisággal történő adatbekérésre, 

adategyeztetésre az engedélyessel vagy nyilvántartott céggel, és kérheti a tevékenységgel 

összefüggő dokumentumokba történő betekintést is. Ugyanakkor könnyítést is tartalmaz a 
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jelenlegi gyakorlattal szemben: a magyar jogszabály szigora miatt jelenleg azok a 2. 

kategóriás anyagokkal foglalkozó cégek, melyek a határérték alatti mennyiségekkel (l. 3. 

táblázat) végeznek tevékenységeket, nyilvántartásra nem, de éves adatszolgáltatási jelentésre 

kötelezettek. Ezt a kötelezettségüket szüntetné meg a rövidesen életbe lépő rendeletmódosítás. 

A rendelet célja a fokozottabb hatósági ellenőrzés, és a gyanús ügyletek idejében történő 

kiszűrése, a legális szférából történő eltérítések kockázatának csökkentése. 

A másik lényeges információ-szolgáltatási eleme a rendszernek, a vállalatok részéről az 

önkéntes monitorozási listára felkerült anyagok mozgásának figyelemmel kísérése, valamint a 

gyanús ügyletek hatóságoknak történő jelentése. A tervezett módosítás helyett a Különleges 

Engedélyezési Osztály saját hatáskörében dolgozta ki az adatszolgáltatás új rendjéről szóló 

eljárást. 

A hazai prekurzor ellenőrzés rendszerének átvilágítása során megállapítottam, hogy a jogi 

szabályozás széttagoltsága miatt, egy egységes keretjogszabály kidolgozására lenne szükség. 

A rendelet magában foglalná a prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek: gyártás, 

forgalmazás, export-import, tranzittevékenység, valamint az anyagok megsemmisítésére 

vonatkozó részletes szabályozást és meghatározná az eljáró hatóságok körét és azok 

feladatait. 

Az ellenőrzési rendszer akkor működhet hatékonyan, ha a szabályozást a lehető 

legegyszerűbb, átláthatóbb szervezeti felépítés jellemzi és a rendszer szereplői között 

folyamatos az adat - és információforgalom. 

 

2. 5. Gyakorlati tapasztalatok az ellenőrzés területén 

 

Az ellenőrzött anyagokkal foglalkozó vállalatok nagy részében, az összes veszélyes anyag 

nyilvántartását és az azokkal történő tevékenységek cégen belüli ellenőrzését, valamint a 

hatóságok felé történő adatszolgáltatási, jelentési kötelezettséget egy megbízott szakember 

végzi. Ez részben aránytalanul sok munkát ró a téma felelősére, ugyanakkor a legális 

tevékenységek könnyebben nyomon követhetők, átláthatók. A kijelölt felelősök egységes 

ellenőrzési rendszert állítanak fel a vállalaton belül, amelynek segítségével a nem megfelelő 

tevékenységek, illetve elszámolások viszonylag egyszerűen, gyorsan kiszűrhetők. 

A gyógyszergyártásban kábítószer-felelősként dolgozva azt tapasztaltam, hogy a vállalati 

felső vezetés, s ebből következően a cégdolgozók sem veszik a belső ellenőrzést elég 

komolyan. Nyilvánvalóan ez abból ered, hogy nem rendelkeznek a prekurzorok potenciális 

veszélyességéről elegendő információval. Ez az ismerethiány nem elsősorban a szereknek a 
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vegyészeti vagy hatástani veszélyességére vonatkozik, hanem az illegális 

drogkereskedelemmel kapcsolatos. A probléma megoldása ismételten a hatékony 

információáramlás irányába mutat: a hatóságoknak időről, időre továbbképzéseket kell 

tartaniuk, nemcsak az ellenőrzött szerek felelőseinek, de a cég vezetőinek is az illegális 

kereskedelem-szervezett bűnözés-terrorveszély vonatkozásában, valamint az európai unió 

drogellenes harcának főbb irányvonalairól, újabb irányelveiről és rendeleteiről, és a 

potenciálisan veszélyes új szerekről, melyek visszaélésre alkalmasnak bizonyultak.  

Tapasztalatom szerint a másik probléma, amellyel a felelősök gyakran szembesülnek: a 

mindennapi gyakorlatban felbukkanó váratlan helyzetek, amelyek megoldására a 

jogszabályokban nem lehet választ találni. Az ilyen esetekben természetesen a szakhatóság 

állásfoglalása a mérvadó. Mivel ez igen nehézkes a hatóságok túlterheltsége miatt, ajánlatos 

lenne a hatóságok és a szakma képviselőinek időről-időre történő konzultációja az ismétlődő, 

nem szabályozott kérdésekben. 

A hatóságnak viszont a vállalatok jelentési fegyelmével van a legtöbb problémája: sok cég 

nem határidőre adja le éves jelentéseit, néhány cég sorozatosan nem nyújtja be a jelentéseket. 

Ezek a vállalatok a jogszabály szigorítása miatt komoly pénzbüntetésre számíthatnak, az 

elkövetett szabálysértés miatt. 

A meglévő problémák ellenére is a piac szereplői folyamatosan javítják egymással a 

kapcsolataikat, egyre kevesebb a kihágást elkövető cégek száma, és a hivatal helyszíni 

ellenőrzései is kedvezőbb képet mutatnak, mint néhány évvel ezelőtt. A hatóságok komoly 

erőfeszítéseket tesznek az ellenőrzések szigorítása mellett a piaci szereplők képzésére és 

továbbképzésére előadások, tájékoztatók szervezésével. 

A kábítószer ellenőrzésben szerzett tapasztalataim alapján elmondható, hogy az ellenőrzött 

anyagok legális gyártása és kereskedelme megfelelően ellenőrzött, de a gazdasági élet e 

részén tevékenykedő cégek jogkövető magatartása és a hatóságokkal való együttműködése 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a legális szférából való eltérítések kockázatát a minimálisra 

csökkentsük. 
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3.  A vegyi fegyver prekurzorok ellenőrzési rendszere 

 

3. 1. Vegyifegyverek alkalmazása a történelemben, és a tiltásukra létrejött 

egyezményekről röviden [36-42] 

 

Mérgező anyagokat az emberek ősidőktől fogva használtak, vélt vagy valós ellenségeik ellen 

csakúgy, mint a zsákmány elejtésére. A vegyi harcanyagok háborúban történő alkalmazásáról 

már i.e. IV.-VI. századból maradtak ránk írásos emlékek. 

Spárta Athén ellen vívott háborúiban kén és arzén füstöt használtak, amelyet kátrány és kén 

elegyébe áztatott fa égetésével állítottak elő. Az ókori görögök és rómaiak is gyakorta 

folyamodtak az ellenség területén lévő források, illetve ivóvíz megmérgezéséhez (pl. hunyor-

félék porított gyökerével, amely hashajtó hatású). 

Az ókor vegyi hadviselésének igazi nagyhatalma azonban Kína volt. Több száz leírás maradt 

fenn különböző mérgező vagy irritáló hatású füst előállításának módjairól és azok harctéri 

alkalmazásairól. Használtak arzén-tartalmú „lélek-ölő ködöt”, vagy irritáló hatású „öt-

szövetség ködöt”, amelyet alacsony hőfokon gyulladó lőporhoz kevert farkas ürülékből 

állították elő. Ismertek és alkalmaztak is tömegoszlató anyagokat: pl. i.e. II. században egy 

paraszt lázadás leverésére finoman diszpergált citromlevet juttattak a levegőbe. 

A nyugati civilizációkban bár szórványosan előfordult, hogy vegyi anyagokat vetettek be a 

harcmezőkön az ellenség ellen, nem volt erős és széles körben elfogadott hagyománya a 

mérgező vegyületek harci alkalmazásának, mivel a toxikus anyagok háborúkban történő 

használatának nem volt egyértelműen pozitív a társadalmi megítélése. 

A nyugati államokban már a középkorban megszületett az első kétoldalú egyezmény 

Németország és Franciaország között a vegyi fegyverek háborús alkalmazásának tiltásáról. 

Közel kétszáz év múlva a XIX. században jött létre az első nemzetközi egyezmény 

Brüsszelben, a háború jogi és vámszabályairól, amely tiltotta a mérgekkel töltött lőszerek és 

gránátok használatát. A következő ilyen egyezmény néhány év múlva Hágában köttetett, 

amely a mérgező gázokkal töltött lövedékek háborús használatát tiltotta. 

Mindezen erőfeszítések ellenére az I. Világháborúban, 1915-ben Ypernal történt meg 

harcanyagok tömeges alkalmazása a történelem során először. Klórgázt, majd kénmustárt és 

foszgént is bevetettek egymás ellen a harcoló felek, több tízezer halottat és közel egymillió 

sebesültet hagyva maguk után. A vegyi támadás borzalmaira válaszul 1917-ben, Hágában 

tartott béke-konferencia egy új egyezményt hívott életre, amely megtiltotta a mérgező 

anyagokkal töltött fegyverek használatát a háborúkban.  
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Majd 1925-ben, Genfben megszületett az első, valóban hatékony nemzetközi protokoll a 

fojtó, mérgező és egyéb gázok, valamint a bakteriológiai hadviselés tiltásáról. Ez az 

egyezmény a mai napig is érvényben van, és 140 ország ratifikálta. Igazán mégsem tudta 

beváltani a hozzá fűzött reményeket, mert néhány alapvető hiányossággal küzdött: csak a 

részes államok közötti vegyi és bakteriológiai háborút tiltotta, engedélyezte a vegyifegyver 

használatot nem részes állammal szemben, illetve csatlakozott állam megtámadása esetén 

alkalmazását válaszcsapásként, valamint nem foglalkozott a belső fegyveres konfliktusok 

kérdésével, nem tiltotta a mérgező anyagok gyártását, szállítását más országokba, és nem 

szankcionálta az egyezmény megsértőit sem. 

A két világháború közötti időszakban ezen egyezmények ellenére is folyamatosan új, az 

eddigieknél jóval toxikusabb vegyületeket állítottak elő harcászati célokra az iparilag fejlett 

országok: USA, SZU, Nagy-Britannia, Japán, Németország. A németek szintetizálták először 

és fejlesztették harcanyaggá a tabunt, a szarint és a szománt. A II. Világháborúban egyik fél 

sem vetett be mérgező anyagokat, talán a mindkét oldalon felhalmozott hatalmas 

mennyiségek biztosította erőegyensúly miatt. A világháború után, az úgynevezett 

„hidegháború” éveire tehető a kutatás-fejlesztésnek ezen a területen elért újabb mérföldköve: 

az eddigieknél is jóval mérgezőbb ideggázok csoportjának felfedezése, és legismertebb 

képviselőjük, a VX szintetizálása. A következő években az amerikai-orosz fegyverkezési 

versenynek volt a világ a tanúja, mely során mindkét fél hatalmas készleteket halmozott fel. A 

vegyifegyverek használatának tiltására tett nemzetközi erőfeszítéseknek új lökést adott az 

1971-ben elfogadott Bakteriológiai és Toxin Fegyverek Fejlesztésének, Gyártásának és 

Raktározásának Tilalmáról szóló Egyezmény, amely tiltotta a biológiai fegyver 

fejlesztését, birtoklását, gyártását. Az USA és a Szovjetunió közösen nyújtotta be a vegyi 

fegyverek tiltásáról szóló javaslatát, amelyet több évig húzódó tárgyalások követtek, végül a 

két nagyhatalom megegyezésének köszönhetően 1993-ban bocsátották az egyezményt 

aláírásra. A Vegyifegyverek Fejlesztésének, Gyártásának, Raktározásának és 

Használatának Tilalmáról és a Megsemmisítésükről szóló Egyezmény végül 1997-ben 87 

aláíró tagállammal lépett életbe. 

Sajnálatos, hogy az egyezmény életbe lépése előtti években is néhány esetben sor került 

mérgező harcanyagok használatára: 1962-67 jemeni-etióp háború, 1963-67 amerikai– 

vietnami háború, 1975-83 kambodzsai–vietnami háború, 1979-83 szovjet–afgán háború, 

valamint 1982-86 iraki-iráni háborúban. 1994-ben egy japán szekta követett el tömeges 

öngyilkosságot szarinnal, majd egy évvel később a tokiói metrón használták ezt a toxikus 

anyagot az utasokkal szemben. 
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3. 2. A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény (VTE) [3] 

 

3. 2. 1. Definíciók 

 

Az egyezmény első cikkelye tartalmazza az alapvető kifejezések magyarázatát. A prekurzorok 

értelmezéséhez először meg kell vizsgálnunk a vegyifegyver és a mérgező anyagok fogalmát. 

Az egyezmény szövege szerint vegyifegyvernek minősülnek az alábbi definíciókba tartozó 

dolgok egyenként és együttesen is: 

- mérgező anyagok és prekurzoraik, kivéve, ha az egyezmény által nem tiltott célra 

szánják, amennyiben azok típusa és mennyisége összhangban áll eme célokkal; 

-  alkalmazásuk során az előző bekezdésben megnevezett anyagok toxikus 

tulajdonságaival halált vagy tartós károsodást okozó lőszerek és eszközök; 

- előbb említett lőszerek és eszközök alkalmazására kifejlesztett bármely felszerelés. 

A definícióból világosan következik, hogy a vegyifegyver két részből áll, a toxikus anyagból, 

illetve a célba juttató eszközből. Az egyezményi tiltás egyformán vonatkozik magára a 

mérgező anyagra, és a célba juttató eszközre is, amely segítségével fegyverré válik. 

 

 A mérgező vegyületek meghatározása az egyezmény szerint: 

Bármely vegyi anyag, mely kémiai tulajdonságai hatnak az élettani folyamatokra, halált, 

ideiglenes cselekvőképtelenséget vagy tartós ártalmat okozva emberen vagy állaton. Bármely 

vegyi anyagra igaz, eredettől, előállítás módjától vagy helyétől függetlenül, amely lehet 

gyártó létesítmény, lőszer vagy bármi más. 

A vegyületek veszélyességét az élő szervezetre gyakorolt hatásuk szabja meg, ennek a 

tulajdonságának az alapján nyilvánítja az egyezmény az anyagot ellenőrzendőnek. A három 

lista kialakítási szempontjai között a toxicitás mellett vegyifegyverként történt alkalmazásuk 

is fontos szerepet kapott. 

 

Prekurzorok–olyan vegyületek, melyek egy mérgező anyag bármely módon történő 

előállításának bármely lépésében részt vesznek. Ide értendők a bináris és többkomponensű 

harcanyagok kulcselemei is. 

Ez a meghatározás maga után vonja a kulcselemek definiálását is, amely a következő: 

Kulcselemek olyan prekurzorok, amelyek a végtermék toxikus tulajdonságainak 

kialakulásában a legfontosabb szerepet játsszák, és gyorsan reakcióba lépnek a másik, vagy 

többi anyaggal a bináris illetve többkomponensű harcanyagok esetén. 
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A prekurzorok a mérgező vegyületekkel együtt találhatók a listákon, ami azt jelenti, hogy a 

toxikus anyagokkal azonos elbírálás alá esnek veszélyességük tekintetében. A fogalom tág 

értelmezésű, hiszen nemcsak a kiindulási vegyület, de bármely fázisban keletkező mellék,- 

köztitermék, oldószer stb. is prekurzornak minősül. Ennél is fontosabb, hogy a bináris és 

többkomponensű harcanyagok prekurzorai, amelyek nagy része teljesen ártalmatlan, a 

lőszerben aktiválódva alakul toxikus anyaggá. Ezért ezeket az önmagukban veszélytelen 

anyagokat is ellenőrizni kell, más toxikus prekurzorokkal és végtermékekkel együtt. 

Érdekessége a listáknak, hogy míg az első listán a mérgező vegyületek mellett számban 

elenyésző a prekurzorok mennyisége, addig a második, de főleg a harmadik csoportban a 

prekurzorok száma többszöröse a mérgező anyagokénak A 2.listán ugyanis az 1. listán nem 

szereplő prekurzorok és a 2. A. lista prekurzorai is szerepelnek, a 3. listán pedig az előző két 

listán fel nem sorolt első listás és második listás prekurzorok, valamint a 3.listán található 

mérgező vegyületek prekurzorai egyaránt helyet kaptak. Az ellenőrzési rendszer egy piramist 

formáz: a legmérgezőbb vegyületek kulcsprekurzorai az 1. kategóriában szerepelnek a piramis 

csúcsán, majd a szintézisekben betöltött fontosságuk csökkenésével haladunk a kevésbé 

szigorú ellenőrzésű 2. és 3. kategóriák felé, melyek egyre nagyobb számú, egyre 

veszélytelenebb prekurzor vegyületeket tartalmaznak. 

 

3. 2. 2. A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény tartalma [3] 

 

Az egyezmény az első olyan sokoldalú nemzetközi szerződés, amely tömegpusztító fegyverek 

alkalmazását tiltja, a megfogalmazott célok végrehajtását pedig ellenőrző szervezete 

monitorozza. Az egyezmény tiltja részes államainak vegyifegyver fejlesztését, gyártását, más 

módon történő beszerzését, raktározását, szállítását más államnak. Ezen felül meg kell 

semmisíteniük teljes vegyifegyver készletüket és az előállító létesítményeket, valamint a saját 

területükön vagy más állam területén elhagyott régi fegyvereiket. Az egyezmény értelmében 

azok a vegyipari létesítmények is ellenőrzésre kerülnek, ahol a listás termékek előállítása 

folyik, a toxikus vegyületek békés célú felhasználásának ellenőrzése céljából. Az egyezmény 

a részes államok közötti együttműködést biztosítja a vegyi anyagok békés célú felhasználása 

terén, és védelmet nyújt tagállamainak vegyi fegyverrel történő fenyegetésük esetén. Az 

egyezményben foglalt célok végrehajtását és az ellenőrzési rendszer kiépítését, működtetését 

a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet (OPCW) végzi.  

A tagállamoknak ki kellett dolgozniuk és felépíteniük belső ellenőrzési rendszerüket, mely 

lehetővé teszi a VTE rendelkezéseinek végrehajtását. Elő kellett készíteniük a vegyi 
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fegyvereik leszerelését és megsemmisítését, el kellett végezniük ipari gyártó létesítményeik 

felmérését, ezek belső ellenőrzését és meg kellett teremteniük a jogi hátteret is a szükséges 

jogszabályok kidolgozásával. 

A legnehezebb és egyben a legköltségesebb feladata a részes államoknak a vegyi fegyvereik 

megsemmisítési eljárásainak kidolgozása volt. A megsemmisítésnek teljesnek, 

visszafordíthatatlannak kell lennie, valamint meg kell felelnie a magas szintű 

környezetbiztonsági követelményeknek is. A részes államoknak részletes technológia tervet 

kellett készíteniük a megsemmisítésre és annak ütemezésére. Ezen kívül a mérgező anyagokat 

előállító létesítményeket is le kellett szerelniük, amely lehetett lerombolás, bezárás vagy a 

létesítmény békés célú átalakítása. A terveket és az ütemezést is az államoknak az OPCW 

Technikai Titkárságához kellett benyújtaniuk, amely jóváhagyás után a megsemmisítési 

folyamatot is ellenőrizte. 

A VTE mellékletében szerepel az ellenőrzendő mérgezőanyag lista, három csoportra bontva, 

veszélyességük szerint kategorizálva. 

 

3. 2. 2. 1. Ellenőrzés alá vont vegyületek [3, 43] 

 

A listákban felsorolásra kerültek azok a toxikus anyagok, melyeket vegyifegyverként 

használtak már, illetve tulajdonságaik alapján vegyifegyverként felhasználhatók. Minden 

csoportban a mérgező vegyületeken kívül a prekurzoraik is szerepelnek, melyekből egy 

lépéssel előállíthatók a veszélyes anyagok.(Az ellenőrzési gyakorlat a prekurzor kifejezésre 

ezt a meghatározást alkalmazza.). A prekurzor alatt nemcsak a laboratóriumban történő 

előállításhoz szükséges anyagok értendők, de ide tartoznak a bináris fegyverek elemei is, 

melyek a lövedékben egyesülve hozzák létre a mérgező vegyületet. A listákon a vegyületek 

kémiai nevei mellett a Chemical Abstract Service regisztrációs számai (CAS) szerepelnek, az 

anyagok azonosításának megkönnyítésére. 

Az 1. listába azok a vegyi anyagok tartoznak, melyek nagy kockázatot jelentenek az emberi 

életre és egészségre. Ezen anyagoknak békés célú felhasználása elhanyagolható, használatuk 

nem engedélyezett. 1. listás anyagokat csak orvosi, gyógyszerészeti és védelmi kutatási 

célokra használhatják a tagállamok. Szállításuk tilos olyan országokba, melyek nem tagjai az 

egyezménynek. Gyártásuk, tárolásuk is engedélyköteles és mennyiségileg korlátozott. Az 

egyes államok termelése/beszerzése nem haladhatja meg éves szinten az egy tonnát. 
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8. táblázat: Az első listás anyagok és perkurzorok a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény szerint 

 

 

1/A. listás mérgező vegyületek 

 

1/B. listás prekurzorok 

O-alkil(cikloalkil)alkil(Me,Et,n-Pr,i-Pr) 

fluorfoszfonátok: 

Szarin: O-izopropil-metil-flourfoszfonát 

Szomán: O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát 

Alkil (Me, Et,n-Pr, i-Pr) foszfonil – difluorid 

DF: metil-foszfonil-difluorid 

 

O-alkil(cikloalkil)N,N-dialkil(Me,Et,n-Pr,i-Pr) 

aminociánfoszfát: 

Tabun: O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát 

O-alkil(cikloalkil)-2-dialkil (Me, Et, n-Pr, i-Pr) 

aminoetil-alkil(Me,Et,n-Pr,i-Pr) foszfonitok és 

alkilált vagy protonált sók 

QL: O-etil-O-2-diizopropilamino-etil-

metilfoszfonit 

O-alkil(cikloalkil)S-2-dialkil(Me,Et,n-Pr,I-Pr)amino-

etil-alkil(Me,Et,n-Pr,i-Pr) foszfonotiolátok és alkilált, 

vagy protonált sók 

Vx:O-etil-S-(N,N-diizopropilaminoetil) 

metiltiofoszfonát 

 

Klórszarin: O-izopropil-metil-klórfoszfonát 

Kén-mustárok: 2-klóretil-klórmetilszulfid 

Kénmustár: bisz(2-klóretil) szulfid 

Bisz(2-klóretiltio)metán 

Szeszkvimustár:1,2-bisz(2-klóretiltio)etán 

1,3-bisz (2-klóretiltio)n-propán 

1,4-bisz(2-klóretilto)n-bután 

1,5-bisz(2-klóretiltio)n-pentán 

Bisz(2-klóretil-tiometil)éter 

O-mustár:bisz(2-klóretil-tioetil)éter 

 

 

 

 

Klórszomán: O-pinalkolil-etil- klórfoszfonát 

Luizitok:Luizit1:2-klórvinil-arzindiklorid 

Luizit 2:bisz(2-klórvinil)arzinklorid 

Luizit 3:trisz(2-klórvinil)arzin 

 

Nitrogénmustárok: HN 1:bisz(2-klóretil) etilamin 

HN 2:bisz(2-klóretil)metilamin 

HN 3: trisz(2-klóretil)amin 

 

Szaxitoxin  

Ricin  

 

A 2. listába tartozó anyagok szintén toxikusak, de nagy mennyiségben állítják elő békés 

célokra is. Ebben a listában is találhatók prekurzorok, melyek a 2. listás termékek 
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előállításának utolsó lépéséhez, vagy az 1. listás termékek előállításához szükségesek. 

Kereskedelmükre hasonló szabályok vonatkoznak, mint az 1. csoportra. 

 

9. táblázat: Második listás anyagok és prekurzorok a VTE szerint 

 

 

2/A. Listás vegyületek 

 

 

2/B. Listás prekurzorok 

 

 

Amiton:O,O-dieti-S-(2-dietil-amino-etil) 

tiolfoszfát, alkilált vagy protonált sók 

1.listán lévők kivételével, azon vegyületek, melyekben 

egy P atom van, melyhez egy metil, etil,vagy propil 

kapcsolódik: 

Metilfoszfonildiklorid 

Dimetilmetilfoszfonát 

Kivétel: fonofosz:O-etil-S-feniletilfoszfonotiolo-tionát 

PFIB:1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetil)1-

propén 

N,N-dialkil(Me, Et,n-Pr,i-Pr) foszforamido-dihalidok 

BZ: 3-kinuklidinil-benzilát* 

 

Dialkil(Me,Et,n-Pr,i-Pr)N,N-dialkil(Me,Et,n-Pr,i-Pr) 

foszforamidok 

 Arzén-triklorid 

 2,2,-difenil-2-hidroxiecetsav 

 Kvinuklidin-3-ol 

 

 

N,N-dialkil(Me, Et, n-Pr, i-Pr)aminoetán-2-kloridok és 

protonált sók 

Kivételek: N,Ndimetilamino-etanol és a protonált sók 

 N,N-dietilamino-etanol és protonált sók 

 

 

N,N-dialkil(Me,Et,n-Pr,i-Pr)aminoetán-2-tiolok  

protonált sók 

 Tiodiglikolok:bisz(2-hidroxietil)szulfid 

 

* A 2.A. csoport többi tagjától eltérő jelentési és ellenőrzési küszöbérték vonatkozik rá. 

 

A 3. listás anyagok nagy részét szintén használták vegyifegyverként, de szemben az 1. 

listásokkal, ezeket, az anyagokat nagy mennyiségben állítják elő békés célokra. A csoportban 

feltüntetett prekurzorok a szintézisük utolsó lépéséhez szükségesek, illetve 1. listás és 2. listás 

anyagok előállításához szükséges egyéb prekurzorok. 3. listás termékek tagországok között és 

harmadik országokba is szállíthatók, de az exportőrnek végfelhasználói nyilatkozatot kell 

beszereznie az importőrtől, mely tanúsítja a termék békés célú felhasználását. 
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10. táblázat: Harmadik listás anyagok és prekurzorok a VTE szerint 

 

 

3/A. Listás vegyületek 

 

3/B. Listás prekurzorok 

Foszgén: Karbonil-diklorid Foszfor-oxiklorid 

Cianogén-klorid Foszfor-triklorid 

Hidrogén-cianid Foszfor-pentaklorid 

Klórpikrin:Triklór-nitrometán Trimetil-foszfit 

 Dimetil-foszfit 

 Dietil-foszfit 

 Kén-monoklorid 

 Kén-diklorid 

 Tionil-klorid 

 Etil-dietanolamin 

 Metil-dietanolamin 

 Trietanolamin 

 

 

 

A tagországoknak éves bevallást kell készíteniük a listán szereplő anyagok gyártásáról, 

beszerzéséről, felhasználásáról és export-importjáról, amennyiben az alábbi táblázatban 

felsorolt küszöbmennyiségeket túllépik, vagy a következő évben ezt tervezik, becslést kell 

benyújtaniuk (11. táblázat). A listákon szereplő anyagokon kívül az OPCW ellenőrei azokat 

az ipari létesítményeket is ellenőrzik, melyek olyan szerves szénvegyületeket gyártanak évi 

200 tonnát meghaladó mennyiségben, amelyek nem oxidok, szulfidok, vagy fém-karbonátok, 

(DOCs) illetve olyan szerves anyagokat évi 30 tonnánál nagyobb mennyiségben, melyek 

foszfort, ként vagy fluoridot tartalmaznak.(PSFs).  Az ellenőrzések azért szükségesek, mert 

számos mérgező szerves vegyületet, amely vegyifegyverként is alkalmazható, békés ipari 

célra gyártanak nagy mennyiségben, ezért ki kell zárni az egyezmény céljaival ellentétes 

célokra történő felhasználásuk lehetőségét. 

 

 

 

 



 54

11. táblázat: Jelentési és ellenőrzési küszöbértékek a listás és az egyéb mérgező anyagokra 

[44] 

 

 

Kémiai anyagok 

 

 

Jelentési küszöbértékek 

 

 

Ellenőrzési küszöbértékek 

 

 

 

1. Listás vegyületek 

Egyedi léptékű üzemek és 

védelmi célokra szolgáló 

üzemeknél – bármekkora 

mennyiség 

Egyéb üzemeknél – 100g 

Egyedi léptékű üzemek és 

védelmi célokra szolgáló 

üzemeknél – bármekkora 

mennyiség 

Egyéb üzemeknél – 100g 

 

2. Listás vegyületek 

2. A.* - 1kg 

2. A.(többi termék)-100kg 

2. B (Prekurzorok)-1tonna 

2. A.* - 10kg 

2. A.(többi termék)-1 tonna 

2. B (Prekurzorok)-10 tonna 

 

3. Listás vegyületek 

 

30 tonna 

 

200 tonna 

 

Nem listás DOC 

vegyületek 

 

200 tonna 

 

200 tonna 

 

Nem listás PSF 

vegyületek 

 

30 tonna 

 

200 tonna 

 
 

3. 2. 2. 2.  A VTE végrehajtó szervezete [45 - 47] 

 

Az egyezmény feladatainak végrehajtására létrehozott szerv a Vegyifegyver Tilalmi 

Szervezet (OPCW). Szervezetét alapvetően a Részes Államok Konferenciája, a Végrehajtó 

Tanács és a Technikai Titkárság alkotja. Minden részes állam tagja az OPCW-nek, azonban 

az egyezmény rendelkezéseinek be nem tartása az ország tagsági jogainak korlátozásával 

vagy felfüggesztésével is járhat. 

Részes Államok Konferenciája 

Az OPCW legfontosabb szerve, felügyeli az egyezmény végrehajtását, valamint a Végrehajtó 

Tanács és a Technikai Titkárság munkáját. A konferencia fogadja el az éves költségvetést, 

állapítja meg a részes államok által fizetendő hozzájárulást, választja meg a végrehajtó tanács 
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tagjait és hagyja jóvá a részes államok delegáltjait. A konferenciának minden részes állam 

tagja. Évente egyszer ülésezik. 

Végrehajtó Tanács 

 Feladata az egyezmény utasításának betartása, amelynek keretében kapcsolatot tart a 

tagállamok nemzeti hatóságaival, biztosítva közöttük az együttműködést. Előkészíti a 

jelentéseket és a táblázatokat a konferencia számára és felügyeli a Technikai Titkárság 

munkáját. Évente négyszer-ötször ülésezik. 41 tagja van, öt régióba osztva: Afro-Ázsia, 

Kelet-Európa, Latin-Amerika, Karib-régió, Nyugat-Európa és egyéb térségek. 

Technikai Titkárság 

A konferencia és a Végrehajtó Tanács munkáját segíti, viszi a napi ügyeket. Végzi az 

egyezmény ellenőrzési feladatait is. Állománya kb.500fő, amelynek nagyobb része a 

felügyeleti-ellenőrzési területen dolgozik. 

Az OPCW és szerveinek munkáját testületek segítik: a Tudományos Tanácsadó Testület, 

amely a konferenciát, a tanácsot és a részes államokat látja el tanácsokkal tudományos és 

technikai kérdésekben. A Biztonsági Testület, mely a konferenciának nyújt segítséget 

adatbiztonsági, adatkezelési, katonai biztonsági, nemzetközi és nemzeti jogi kérdésekben. Az 

Adminisztratív és Pénzügyi Tanácsadó Testület, amely a Végrehajtó Tanács segítő szerve. 

 

Az OPCW szervezeti felépítését az 5. ábra mutatja: 

 

 

Részes Államok 

Konferenciája 

 

Biztonsági Testület 

Végrehajtó Tanács  Technikai Titkárság 

 

Adminisztratív és Pénzügyi 

Tanácsadó Testület 

 
Tudományos Tanácsadó Testület 

 

 

5. ábra.: Az OPCW felépítése 
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Az OPCW feladatai [3, 45-47] 

 

Legfontosabb feladata a vegyifegyver arzenál megsemmisítése. A tagországoknak a teljes 

vegyifegyver készletüket meg kell semmisíteniük, a gyártóhelyeket pedig bezárniuk vagy 

átalakítaniuk 10 évvel az egyezmény életbe lépése után, azaz 2007-re. Egy alkalommal, a 

határidők meghosszabbíthatók, maximum 5 évvel. (2012-ig). Az elöregedett és akár, másik 

állam területén elhagyott vegyifegyverek kiemelése és deaktiválása valamint 

megsemmisítése szintén kiemelt feladat, a kiemelés technológia nehézségei és nagyon magas 

költségvonzata miatt is. A múlt évben a kijelölt első határidő lejárt, a vegyifegyvert birtokló 

országok közül egyedül Albánia tudta teljesíteni a teljes megsemmisítési programot. 

A szervezet ezen felül nemzetközi együttműködést szervezi és koordinálja a tagállamok 

között az átalakított gyártóhelyek békés célú ipari felhasználását. Ez a kooperáció több 

területen is működik: vegyi kutatások szponzorálása, jogi tanácsadás, laboratóriumi kapacitás 

fejlesztése, továbbképzések és tanfolyamok szervezése, melyek az egyezmény 

végrehajtásához nyújtanak segítséget, valamint biztonság-vegyészeti menedzserek képzése. 

Az OPCW létrehozott egy  3,400 veszélyes toxikus anyagot tartalmazó analitikai adatbázist, 

mely a tagországok hatóságainak és az inspektorok számára egyaránt hozzáférhető. 

Bármely részes állam kérhet segítséget, ha vegyifegyver támadás vagy fenyegetés éri, a 

Technikai Titkárság feladata a hatékony támogatás megszervezése. 

Az egyezmény előírja a leszerelési és megsemmisítési folyamatok ellenőrzését, amelyet a 

Technikai Titkárság inspektorai hajtanak végre Az ellenőrök nemcsak a volt hadiüzemeket, 

raktárakat jogosultak ellenőrizni, hanem olyan ipari létesítményeket is, melyekben nem listás 

szerves, és szerves foszfátvegyületeket állítanak elő, tárolnak, vagy használnak fel az. 4. 

táblázatban feltüntetett küszöbértékeket meghaladó mennyiségekben. 

Háromtípusú ellenőrzési formát határoztak meg: rutin ellenőrzés, rendkívüli ellenőrzés és a 

feltételezett használat ellenőrzése. 

Rutin ellenőrzés során bejelentett vegyifegyver raktárakban, gyártó- és megsemmisítő 

létesítményekben hajtanak végre ellenőrzést, meghatározott időpontokban. Ezek periódikusan 

ismétlődő, előre bejelentett látogatások, melyek célja, hogy kizárják az illegális, egyezmény 

által tiltott célra történő termelést és ellenőrizzék a nyilatkozatokban adott adatok pontosságát. 

Rendkívüli ellenőrzést bármely tagállam kérhet az OPCW-től bármely másik tagállam 

területén lévő deklarált vagy nem deklarált létesítményre, ha gyanú merül fel arra 

vonatkozóan, hogy megsértik az egyezmény rendelkezéseit. Az ellenőrizendő létesítmény 

vezetésének minden segítséget meg kell adnia a helyszínre érkező ellenőröknek legkésőbb 
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108 órával azok megérkezése után. Ez az időhaladék a cég nemzetbiztonsági, kereskedelmi, 

technológiai szempontból titkos adatainak levédésére elegendő, de egy illegális tevékenység 

nyomainak eltüntetésére nem. 

Feltételezett használat ellenőrzése során bármely részes állam kérheti az ellenőrzés 

lefolytatását bármely másik állam területén lévő létesítményre, de a bejelentő országnak 

pontos információkkal kell rendelkeznie az eset idejéről, helyéről, az alkalmazott vegyi anyag 

típusáról, annak hatásairól a környezetben, a közelben lévő növény-, állatvilágban és emberi 

egészségben. A helyszínre érkező szakembereknek joguk van belépni bármely területre, 

megvizsgálni az embereket, akik ki voltak téve a mérgező anyag hatásainak, környezeti és 

orvosi mintákat gyűjteni. A vizsgálat megállapításairól jegyzőkönyv készül. 

Az ellenőrzési rendszer igen hatékonyan működik, az inspektorok az egyezmény létrejöttének 

tíz éve alatt a bejelentett létesítmények túlnyomó többségét ellenőrizték a vegyifegyver 

gyártó, megsemmisítő helyeket és a békés célú ipari létesítményeket egyaránt.  

A 12. táblázat az idáig végrehajtott inspekciókról ad részletes információt: 

 

12. táblázat: Az OPCW ellenőrzései 2008. 03. 13-ig [44] 

 

 

Létesítmény típusa 

Tagállam bejelentett 

létesítménnyel 

Bejelentett 

létesítmények 

száma 

Ellenőrzések 

száma 

Ellenőrzött 

létesítmények 

Vegyifegyver-leszerelés 

Vegyifegyver-gyártó létesítmények 12 65 388 67 

Vegyifegyver-megsemmisítő létesítmények 6 37 941 36 

Vegyifegyver-raktárak 6 36 368 36 

Elhagyott vegyifegyverek 3 24 40 25 

Elöregedett vegyifegyverek 13 47 76 29 

Ipari ellenőrzések 

1. listás vegyületek 21 27 182 35 

2. listás vegyületek 37 475 404 245 

3. listás vegyületek 34 514 214 213 

Egyéb szerves anyagokat gyártó 

létesítmények (DOC/PSF) 
79 4738 518 501 

 

Összesen 
n/ a 5963 3131 1187 
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A bejelentett 65 vegyifegyver gyártó létesítményből 61 lett lerombolva vagy békés célú ipari 

termelésre átalakítva. Az egyezmény fennállása óta az inspektorok 80 részes államban 3131 

alkalommal, 1187 helyszínen végeztek ellenőrzéseket.[44]  

 

3. 2. 2. 3. Felülvizsgálati Konferenciák  

 

Az egyezmény nyolcadik cikkelye kimondja, hogy a VTE életbe lépésének ötödik és tizedik 

évében konferenciát kell tartani, értékelve az addig elért eredményeket. 

Az első felülvizsgálati konferenciát 2003-ban tartották Hágában. A konferencián az alábbi 

témák kerültek napirendre: [45 - 47] 

- vegyifegyver használat teljes körű tiltása és megsemmisítése – vegyifegyvert birtokló 

országok a készleteik megsemmisítése végső határidejének módosítását kérték 

(Oroszország, Dél-Korea, USA); 

- leszerelés és vegyifegyver gyártás leállítás- a teljes leszerelés csak a részes államok 

pontos és valós adatokon alapuló nyilatkozataik határidőre történő benyújtásával 

lehetséges; 

- konzultációk és nemzetközi együttműködés - a feltételezett használat és a rendkívüli 

ellenőrzés szükségességéről folyt a vita, mely során deklarálták, hogy az ellenőrzést 

kérő országnak az ellenőrzendővel együttműködve mindent meg kell tennie a helyzet 

mielőbbi tisztázására; 

- Tudományos szekció- új tudományos eljárások: mikroreaktorok és nanotechnológia 

alkalmazása az iparban; 

- Nem halálos harcanyagok kérdése – a tömegoszlató anyagok közé tartozó u.n. 

cselekvőképtelenséget okozó vegyi anyagok egyezmény alá vonásának 

problematikája, mely fel sem került a napirendi pontok közé. 

Az alábbi problémák megoldását a következő konferencia hatáskörébe utalták [48, 49]: 

- Az elhasználódott és elöregedett vegyi fegyverek megsemmisítésének és az ellenőrzés 

rendszerének kidolgozása; 

- 1. listás készítmények ellenőrzése, 

- Nem részes államok felé irányuló listás készítmények kereskedelmének szigorítása; 

- Mintavételi eljárások;  

- 2. és 2./A. csoportba tartozó vegyi anyagok keverékeinek alsó küszöbkoncentrációja 

és a megsemmisítés végpontja; 
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- Biológiai minták feldolgozása analitikai eljárásokkal és ezek végrehajtásához 

szükséges akkreditált nemzeti laborok kialakítása; 

- Technikai fejlődés állandó nyomon követése: számítógépes vegyülettervezés és 

nanotechnológia. 

A második felülvizsgálati konferenciára 2008. áprilisában került sor, Hágában 114 ország 

részvételével. 

A Tudományos Tanácsadó Testület megvitatásra javasolta az alábbi témákat: 

- Számos új vegyület ipari hasznosításra történő alkalmazása, amelyek a biológia és a 

vegyészeti tudományok közeledése miatt potenciális veszélyforrás lehet, hiszen számos 

biológiailag aktív molekula rendelkezhet katonai célokra is alkalmas tulajdonságokkal; 

- A tömegoszlató anyagok jogi szabályozásának szükségessége, jogi kényszerítő eszközként 

szélesebb használat lehetőségének megvitatása szükséges; 

- A gyors technológiai fejlődésnek köszönhetően a vegyipari létesítmények gyorsabb 

termékváltásra képesek, ezért az ellenőrzésnek teljes körűnek kell lennie, lépést kell a 

fejlődéssel tartania; 

- Az egyéb vegyi anyag gyártóhelyeken ellenőrzések tartása szükséges, meg kell határozni a 

jegyzéken kívüli veszélyes anyagok listáját, melyek vegyifegyverként történő használata 

lehetséges. Ellenőröknek és a nemzeti hatóságoknak egyaránt ismerniük kell az új 

technológiákat és ellenőrizendő új anyagokat; 

- Az ellenőrzött szerek beazonosítására továbbra is a CAS számok alkalmazása javasolt; 

-A nemzeti vegyvédelmi programok átláthatósága szükséges, továbbá értékelés készítés a 

tömegoszlató anyagok alkalmazásáról; 

- Minták analízisének problémái-néhány anyag nehéz analitikai azonosíthatósága, a 

feltételezett használatot alátámasztó környezeti minták nyomanalízise nem megfelelő; 

- Megfelelő ellenőrzési forgatókönyv szükséges a minták meghatározásához, hogy eldönthető 

legyen az anyag tömegoszlató vegyület, vagy vegyi harcanyag-e, elöregedett vagy elhagyott 

vegyifegyver; 

- A megsemmisítési eljárások technológiája megfelelő, az elavult és elöregedett 

vegyifegyverek megsemmisítésére további kutatás-fejlesztés szükséges; 

- Segítség, védelem a VF hatásai ellen- technika fejlődése segíthet a részes államok védelmi 

rendszerének fejlesztésében; 

- Felvilágosítás, segítségnyújtás - IUPAC-kal együttműködve oktató anyagok kiadása, 

tanulmányok, értékelések készítése. 
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A második felülvizsgálati konferencia (2008) [50] 

 

A felsorolt javaslati anyag figyelembe vételével az alábbi témák kerültek a konferencia elé: 

 

 - A VTE szerepe a nemzetközi béke és biztonság elmélyítésében, az egyezmény céljainak 

megvalósítása-nem diszkriminatív módon és hatékony ellenőrzési rendszerrel működő 

nemzetközi egyezmény, amely a tömegpusztító fegyverek egy kategóriáját teljesen tiltja. 

A VF-ek teljes megsemmisítésben alapvető fontosságú a vegyifegyvert birtokló államok 

készleteinek teljes megsemmisítése a kitolt határidők végéig. Kiemelték Albániát, aki 2007. 

végéig megsemmisítette teljes vegyifegyver arzenálját. 

- Egyetemlegesség-szükséges az egyezmény céljainak megvalósításához - 2003.-ban 

akciótervet fogadott el a Tanács a VTE egyetemlegességéről – ennek hatására, 40 az akkor 

még nem részes állam nagy része csatlakozott az egyezményhez. A konferencia kimondta, 

hogy a munkát addig kell folytatni, míg egy ország is van, amely nem tagja az egyezménynek. 

- Részes államok kötelezettségei, nyilatkozatok - az OPCW munkájához elengedhetetlen a 

részes államok pontos, időben leadott nyilatkozata. 2007 év végéig 13 tagállam nyújtotta be a 

kezdő nyilatkozatot. A többi államot felszólította a konferencia ennek késedelem nélküli 

pótlására. 

- Megsemmisítés - a vegyifegyvert birtokló országok készletleépítésén túl, a gyártó 

létesítmények átalakításának és leszerelésének határidőn belüli betartása szükséges. 

Az átalakított létesítmények még tíz évig kötelesek az éves nyilatkozatok benyújtására, 

valamint az ellenőrzések elviselésére. A konferencia megbízást adott a Titkárságnak a 

„követő ellenőrzések” jellemzőinek kidolgozására. 

- Ellenőrzések - követniük kell a tudomány és a technológia fejlődését, bevezették az 

Ellenőrzési Információs Rendszert, amely lehetővé teszi a részes államok éves 

nyilatkozatainak elektronikus formában történő benyújtását. 

- Az egyezmény által nem tiltott tevékenységek - a részes államoknak minden szükséges 

jogi és adminisztratív lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy a toxikus anyagok 

gyártása, fejlesztése, használata békés célokra történjen. Az ellenőrzéseknek a kategóriák 

veszélyességének megfelelő gyakorisággal kell történniük: 1. listások - szisztematikus 

ellenőrzés, 2. listás – első ellenőrzés és követő ellenőrzések, 3. listások – randomizált 

szelekcióval kiválasztott helyek ellenőrzése, és ez a szisztéma érvényesüljön az egyéb szerves 

vegyületeket előállító létesítmények ellenőrzésénél is. 
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Részes államoknak kell javaslatot tenni a leghatékonyabb ellenőrzési módszerekre. A 

Titkárság feladata karban tartani a jelentendő vegyületek listáját. A CAS számok bővítését a 

Deklarációs Kézikönyv kiegészítése tartalmazza a vegyületek könnyebb beazonosítása 

érdekében. 

Ellenőrzött anyagok kereskedelme – 1. és 2. listás vegyületeknél azonos előírások, 2006-tól 3. 

listás anyagok kereskedelemének szigorítása a nem részes államok felé. 

- Nemzeti végrehajtás – 101 országnak nincs még nemzeti jogi és adminisztratív ellenőrző 

rendszere, valamint 45 államban a jogi szabályozás még kidolgozás alatt áll. A titkárság, 

kérésre technikai segítséget nyújt a részes államoknak. 

- Konzultáció, kooperáció, tényfeltárás – bármely részes államnak joga van rendkívüli 

ellenőrzést kérni, illetve a feltételezett használat miatt ellenőrzést kérni egy másik 

tagállammal szemben. 

- Segítségnyújtás vegyifegyver használat ellen - a Titkárság koordinálja, de regionális és 

szubregionális szinten kell a kapacitásokat fejleszteni, védelmi nemzeti programokat 

kidolgozni, amelyeket a titkárság gyűjt adatbankba és frissít. 

- Bizalmas információk kezelése – az adatok titkosságának megsértése ellen állt fel a 

Biztonsági Testület, amely a gyanús eseteket kivizsgálja. Az első felülvizsgálati konferencia 

óta megalkották a Titkossági Záradékot, valamint az ISO biztonsági menedzsment standardja 

is bevezetésre került. 

 

3. 2. 2. 4.  AZ OPCW kapcsolatai más nemzetközi szervezetekkel [51-54] 

 

Ausztrália Csoport – Ausztrália kezdeményezésére 1985-ben tartotta alakuló ülését a csoport 

15 ország és az Európai Közösség részvételével, az iraki-iráni háborúban történt vegyifegyver 

használatra válaszul, amellyel a Genfi Protokollt súlyosan megsértették. Ez egy kötetlen 

megállapodás a résztvevő országok között a vegyifegyver használat megakadályozására 

nemzeti exportellenőrző intézkedések bevezetésével, ezen intézkedések tagországok közötti 

harmonizációjával valamint információcsere segítségével. Mára a csoport tagjainak száma 40-

re emelkedett az Európai Közösség tagállamain kívül, és évente tartja üléseit. Aktívan részt 

vett a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény tető alá hozásában és támogatja az egyezmény 

célkitűzéseit. Minden tagországa csatlakozott az egyezményhez. A csoport a 

vegyifegyverként használható mérgező anyagok és prekurzoraik exportjának szigorú 

ellenőrzésén túl a biológiai fegyverként használható ágenseket valamint a kettős felhasználású 
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anyagok, technológiák és eszközök exportját is ellenőrzi, az általa szerkesztett listák alapján, 

melyek felülvizsgálata évente történik. 

 

Wassenaar Egyezmény - A nemzetközi biztonság és stabilitás fenntartása, valamint a 

hagyományos és a kettős felhasználású anyagok és technológiák elterjedése ellen felállított 

exportellenőrzési rendszer további biztosítása céljából jött létre 1995-ben. Az alapító országok 

a volt COCOM tagok voltak, melyekhez a volt szocialista országok többsége és más, 

tengerentúli országok is csatlakoztak. Jelenleg 41 ország a tagja, évente ülésezik. Minden 

résztvevő állama csatlakozott a VTE –hez is. 

 

Egyesült Nemzetek Szervezete – 2001-ben az OPCW és az ENSZ között együttműködési 

szerződés jött létre, a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében tett lépések 

összehangolása és a szükségtelen, kétszeresen végrehajtott intézkedések elkerülése céljából. 

Az együttműködés kiterjed a közös vonatkozású témákra, mint a vegyifegyver feltételezett 

használat ellenőrzésére nem részes állam területén, egy részes állam vegyifegyverrel történő 

fenyegetettségekor adandó segítségnyújtás esetére, a tagállamok békés célú gazdasági és 

technikai fejlődése céljából létrejövő információ valamint technológia cserére, valamint az 

OPCW céljainak megvalósítása során felbukkanó problémák esetére. Az OPCW és az ENSZ 

között állandó információ- ,és jelentéscsere áll fenn, valamint a két titkárság, az ENSZ 

főtitkár - OPCW főigazgatója szoros munkakapcsolatot alakít ki az érintett, közös 

kérdésekben. 

 

Európai Unió – 2004 óta évente megújítandó, együttes fellépést vállal az OPCW-val a 

tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemben. 2003-ban fogadta el az Európa 

Tanács az EU tömegpusztító fegyverek elleni stratégiáját, melyben kinyilvánította a 

vegyifegyverek elterjedésével szemben fennálló elkötelezettségét. Az EU támogatja  

• a VTE egyetemlegességét, 

• a VTE részes államok általi maradéktalan végrehajtását, 

• a vegyipar, az OPCW és a nemzeti hatóságok közötti együttműködés erősítését. 

Az unió projekteket dolgozott ki a célok végrehajtására és ezek a projektek uniós 

finanszírozásban részesülnek. 
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Rendszerelemzés 

 

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény története igazi sikertörténet. Még a legszkeptikusabb 

elemzők is elismerik, hogy, az első, és idáig egyetlen olyan nemzetközi szerződés, amely 

sikerrel vette fel a harcot a tömegpusztító fegyverek egyik fajtájának elterjedése és háborús 

alkalmazása ellen, előírva a vegyifegyverként alkalmazható toxikus anyagok 

megsemmisítését, gyártó létesítményeik bezárását. Az egyetlen nemzetközi egyezmény, mely 

önálló ellenőrző szervezettel rendelkezik és az általa tartott ellenőrzések hatékonynak 

bizonyultak. 

Ám az állandóan változó nemzetközi környezet és a technológiai, tudományos vívmányok 

újabb, megoldandó feladatok elé állítják az egyezmény végrehajtó szervezetét. Az új 

kihívásokra adandó válaszok kidolgozására, az egyezmény céljainak a megváltozott 

feladatokhoz való alakítását szolgálnák az ötévente megtartott felülvizsgálati konferenciák. 

Már az első felülvizsgálati konferencia is némi csalódást okozott szakértői körökben, számos, 

felmerült problémát hagyott megválaszolatlanul. A második felülvizsgálati konferencia 

azonban az elsőnél is kevesebb sikert könyvelhetett el. A felvetett problémák megoldását 

átcsúsztatták a következő konferencia 2013-ban tartandó időszakára. Pedig a megoldásra váró 

feladatok egyáltalán nem elhanyagolhatók, és a megoldás elodázása súlyosan fenyegeti a VTE 

alapvető célkitűzéseit és ezzel együtt az egyezmény létjogosultságát is.  

Mik is ezek a feladatok? 

Meglévő vegyifegyver arzenál megsemmisítése - a részes államok közül hat ország jelentette 

be eddig, hogy vegyifegyver készlettel rendelkezik: Albánia, India, Líbia, Oroszország, Dél-

Korea és az USA. A VTE alapján készleteiket 10 év alatt, 2007-re teljesen fel kellett volna 

számolniuk. Egyedül Albánia teljesítette határidőre kötelezettségét, a többi ország élt egyszeri 

határidő halasztási lehetőségével, így 2012 illetve 2013-ban kell a megsemmisítési 

folyamatoknak végleg befejeződniük. Azonban már most látszik, hogy a kiterjesztett határidő 

sem tartható, első sorban a két nagyhatalom Oroszország és az USA esetében. Amerikában 

katonai szakértők véleménye, valamint a Pentagon közleménye szerint a felgyorsított 

megsemmisítési folyamat is leghamarabb 2017-re fejeződhet be.  

Az ellenőrzési rendszer átalakítása - a részes államok által benyújtott deklarációkban több 

mint 5000 azon gyártóhelyek száma, ahol nem ellenőrzött, egyedi szerves vegyületet állítanak 

elő. Ezek 10-15%-ánál felmerül a gyanú, hogy könnyen átalakítható a termelés 

vegyifegyverként használható mérgező vegyületek gyártására. Ezeket a létesítményeket 

ellenőrzni kell, ezért a hangsúly át kell, hogy tevődjön a deklarált vegyifegyver gyártó 



 64

helyekről az egyedi, szerves vegyületeket előállító létesítményekre. A létesítmények nagy 

száma miatt kockázatalapú szűrés szükséges, de az ellenőrzések kialakítási szempontjai még 

kidolgozásra várnak. 

Az OPCW az ipartól elvárja, hogy a listás anyagok, illetve a nem listás, de nyilvántartásra és 

bejelentésre kötelezett szerves anyagok gyártását, felhasználását, exportját, importját 

monitorozza. A vegyipar és a nemzetközi ellenőrző szerv együttműködése és a kapcsolat 

erősítése szükséges, mivel a létesítmények és részes államok egyre nagyobb számban 

kerülnek ellenőrzésre, és a tagállamokban, főleg a fejlődő országokban nem egységes, 

nemzetenként eltérő szabályozás érvényesül. 

Nemzeti végrehajtás – a VTE kötelezi a tagállamokat vegyifegyver készletük és gyártóhelyeik 

deklarálásra, nemzeti hatóság felállítására és az egyezmény végrehajtásából eredő feladataik 

jogszabályi hátterének létrehozására. Sajnos 10 évvel az egyezmény életbe lépése után is a 

tagállamok több, mint felénél nem megfelelő a nemzeti ellenőrzés, vagy egyáltalán nem 

rendelkeznek ellenőrző szervezettel. Ez a tény pedig megnöveli a veszélyt, hogy működő, 

egyéb szerves vegyületet előállító létesítményeket nem deklarálnak, így azokat az OPCW 

nem vonhatja ellenőrzése alá. 

Vegyifegyverekkel történő terrorista támadások veszélye – a kutatási és technológiai 

vívmányokat alkalmazni kellene a terrorelhárításban, azonban a gyakorlati megvalósítás 

késik. Nemzetközi szervezetekkel, iparral történő együttműködés erősítése, gyanús ügyletek, 

anyagok monitorozása, veszélyes vegyületek export-ellenőrzésének szigorítása, tagállamok 

ellenőrzési rendszerének OPCW általi összehangolása és a hatóságok közötti információcsere 

gyorsítása a közeljövőben megoldandó feladatok közé tartoznak. 

Egyetemlegesség – 183 tagállamával az egyezmény a legsikeresebb multinacionális 

szerződésnek tekinthető. Ennek ellenére törekedni kell arra, hogy a még nem csatlakozott 

államok is mielőbb ratifikálják a VTE-t, mivel erős a gyanú, hogy ezeknek az országoknak a  

többsége rendelkezik vegyifegyverrel, potenciális veszélyt jelentve a nemzetközi biztonságra. 

Listás készítmények, listák – az egyezmény tiltása alapvetően a mellékletében található három 

listában felsorolt vegyületekre és a listán kívüli, szerves vegyületek két nagy csoportjára 

vonatkozik (az utóbbiaknál csak igen nagy mennyiségi korlát felett). A tudományos és 

technikai fejlődés következtében, azonban folyamatosan szintetizálnak olyan mérgező szerves 

anyagokat, melyek vegyifegyverként használhatók, illetve prekurzorokat, melyek 

önmagukban ártalmatlanok, de megfelelő vegyülettel vagy vegyületekkel reagálva a 

monokomponensű toxikus anyagoknál is mérgezőbb hatású vegyifegyverré válhatnak. A 

listák tehát állandó kiegészítésre szorulnak. Ezen kívül vannak olyan vegyület csoportok, 
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melyekről már kiderült, hogy toxikusak és harcászati alkalmazásuk is lehetséges, mégsem 

kerültek fel egy tiltó listára sem: 

- azok a toxikus anyagok, melyek a gázálarcon is átdiffundálnak, 

- toxinok és bioregulárotorok (eredetileg élő szervezetek által termelt anyagok, melyek 

már szintetikusan is előállíthatóak), a vegyi és biológiai fegyverek határvonalán 

találhatók;  

- tömegoszlató fegyverként használható anyagok csoportjába tartozó hosszú hatású          

cselekvőképtelenséget okozó szerek.  

Az alábbi, általam megfogalmazott javaslatokat a változó nemzetközi biztonsági környezethez 

való alkalmazkodás és a tudomány-technológia állandó fejlődésével való lépéstartás 

kényszere diktálja: 

Az ellenőrzés alá vont vegyületek kérdése: a jelenlegi ellenőrzés az 1. listás anyagokra és 

prekurzoraikra megfelelő szigorú, de véleményem szerint a 3. listás vegyületek esetén, 

amelyeket nagy tömegben állítanak elő békés, ipari célokra és hatalmas volumenű 

kereskedelmet bonyolítanak velük, szigorítás szükséges, hiszen nagyon könnyű az ide tartozó 

prekurzorokból gyorsan, nagy mennyiségű toxikus anyagot háborús célokra előállítani. A 

kérdés szorosan összefügg a gyártólétesítmények ellenőrzési hatékonyságának fejlesztésével, 

valamint a nemzeti ellenőrzési rendszerek és az ipar jó kapcsolatával. A nyilatkozati és 

ellenőrzési küszöbértékek csökkentése, valamint az egyes közös külkereskedelmet folytató 

régiókba más területekről érkező listás termékek importjának szigorítása lenne szükséges. A 

probléma fokozottan igaz az egyedi szerves vegyületek, valamint P, F, S tartalmú szerves 

vegyületek küszöbértékeinek csökkentésére és gyártóhelyeik deklarálására, ellenőrzésére. 

A következő probléma a vegyipar, biológia, (természettudományok) állandó fejlődése miatti 

számtalan új, szerves vegyület szintézise, melyek közül nagy számban lehetnek az élő 

szervezetre káros hatással bírók, és tulajdonságaik alapján vegyifegyver gyártásra is 

alkalmasak. A listák folyamatos bővítése szükséges, azonban az új, potenciálisan veszélyes 

anyagok beazonosítása, hatásvizsgálatuk, CAS számmal történő ellátásuk stb. hogyanja és 

mikéntje nem kellően szabályozott. Nemzetközi figyelőrendszer létrehozása kívánatos lenne, 

mely jelenti a gyanús anyagokat a nemzetközi szervezetnek. Az új, gyanús vegyületek 

bejelentési szabályainak kidolgozása és egy monitorozási jegyzék felállítása lenne szükséges, 

amely az ellenőrzési listára felkerülés előszűrőjeként funkcionálna. 

Ellenőrzési rendszerek: a nemzeti ellenőrzési rendszer jogi és adminisztratív részének 

meglétén és hatékony működésén túl szükség lenne egységes, régió alapú ellenőrzési 

rendszerekre, amelyek keretén belül az egyes államok nemzeti ellenőrzése összehangoltan 
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működne. A veszélyes anyagok kereskedelmére, pedig egységes szabályozás kidolgozásával 

hatékony szűrőt állíthatnának fel a régión túlról érkező anyagok monitorozására. Ezzel az 

érzékeny anyagok mozgása átláthatóbb, jobban nyomon követhető lenne, és az OPCW 

inspekciói is hatékonyabban mennének végbe az egységes szabályozás eredményeképpen. A 

régiók célszerű kialakítása az országok földrajzi elhelyezkedése alapján a kontinensek 

lennének. Hazánk esetében ez természetesen az Európai Unió, melyben a közös külpolitika 

érvényesül. 

Szükséges lenne a nemzetközi egyezmények, szervezetek átfedő és átfogó szabályozása. Egy 

nemzetközi egyezmény, vagy szervezet, ha mégoly sikeres is, mint a VTE nem tud egyedül 

őrködni a nemzetközi biztonság és a béke fölött. Szükség van a nemzetközi szervezetek 

összefogására, határterületre eső problémák megoldásában. 

A nem–halálos vegyifegyverek kérdése, avagy ideiglenes cselekvőképtelenséget okozó szerek 

ellenőrzése [62, 63] 

 Az egyezmény „Achilles-sarkának” tartott téma, amely igen nagy horderejű. Ennek ellenére 

néhány komoly befolyással bíró részes állam ellenkezése miatt egyik felülvizsgálati 

konferencia sem vette fel napirendjére. Már a hidegháború idejéről vannak adatok, melyek 

szerint az USA-ban és a Szovjetúnióban komoly kutatások folytak cselekvőképtelenséget 

okozó harcanyagok kifejlesztése céljából. Számos gyógyszercsoportot vizsgáltak: 

antidepresszánsokkal, altatókkal, nyugtatókkal, hallucinogénekkel (LSD), belladonna 

alkaloidokkal (atropin, scopolamin, BZ), és ópiát származékokkal (morfin és származékai, 

fentanyl és származékai) folytak kísérletek. Az USA-ban a BZ, harcanyagként kifejlesztésre 

került, de az emberi szervezetre gyakorolt kiszámíthatatlan hatása miatt a készleteket a 80-as 

években megsemmisítették. A probléma az amerikai „Sunshine project”nevű szervezet 

bejelentése a nem-halálos harcanyagokkal folytatott titkos amerikai kutatásokról, valamint a 

2002. moszkvai túszdráma okán került újra a nemzetközi figyelem középpontjába. A 

Moszkvában bevetett anyag, nagy valószínűséggel egy fentanyl-származék volt, mely sokkal 

potensebbnek és kiszámíthatatlanabbnak bizonyult az anyavegyületnél.[64, 65]. 

A téma szakértői már idejekorán felhívták a figyelmet a VTE szövegének joghézagjára: a 

VTE tiltja vegyifegyverek (toxikus anyagok) alkalmazását, kivéve rendfenntartási célokat, 

beleértve a belföldi tömegoszlatást is. Mivel a tömegoszlató anyagokra az egyezmény nem ír 

elő jelentési kötelezettséget, így az országok ezt felhasználva szabadon fejleszthetnek 

mérgező harcanyagokat, melyeket „rendfenntartási célokra” szánnak.  A csoportba tartozó 

anyagokkal kapcsolatos probléma egyik oldala jogi jellegű: 
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A mérgező anyagok definíciója alapján, ide tartoznak azok a vegyületek is, amelyek káros 

hatása ideiglenes, visszafordítható, halált, tartós károsodást nem okoznak az emberi 

szervezetben. Ez pedig a tömegoszlató anyagokra és az ideiglenes cselekvő-képtelenséget 

okozó szerekre is igaz. Ennek alapján ezek az anyagok is mérgező vegyületeknek számítanak. 

De míg a tömegoszlató anyagok meghatározásra kerültek, addig az ideiglenes 

cselekvőképtelenséget okozó anyagok definíciója nem szerepel az egyezmény szövegében. A 

szerződés szerint a tömegoszlató, vagy vegyi kényszerítő anyagok, melyek gyorsan képesek 

emberi érzékszervek irritációját, vagy magatehetetlenséget okozni, mely tünetek a behatást 

követő rövid időn belül megszűnnek (II. 7. cikkely). 

A probléma másik oldala pedig élettani: ezek a vegyületek nem pusztán az érzékszerveket 

irritálják, nem állnak hatástani kapcsolatban a rendfenntartásra használt többi szerrel. Az 

ideiglenes cselekvőképtelenséget okozó szerek a központi idegrendszerre hatnak, az 

érzékelést, észlelést és a tudatot bénítják: hatástanilag fájdalomcsillapítók, nyugtatók-altatók, 

hallucinogének stb. Közös jellemzőjük, hogy meggátolják az egyént a normális fizikai vagy 

szellemi képességeinek gyakorlásában a behatást követő hosszabb időn belül. A másik, 

komoly gond a használatukkal kapcsolatban pedig az, hogy igen szűk a terápiás tartományuk, 

azaz nagyon nagy a túladagolás veszélye, amely antidotum adásának hiányában biztosan 

tartós egészségkárosodást vagy halál okoz.  A laboratóriumi körülmények között beállított 

dózisok pedig nem funkcionálnak egyenértékűként az élesben, terepen történő bevetések 

során alkalmazottal. A vegyületek potens dózisainak meghatározási nehézségeit a népesség 

eltérő érzékenysége tovább bonyolítja, így szinte biztosan állítható, hogy a ”nem-halálos 

hatású” ágensek halálosnak bizonyulnak nagyobb populáción alkalmazva. A csoport egyetlen 

tagja a BZ (3-kinuklidinil-benzilat) került fel a listákra (2. A*), amely tisztán jelzi, hogy az 

ide tartozó vegyületek túl veszélyesek ahhoz, hogy az egyezmény kivételei közé 

kerülhessenek. Veszélyességük a hatásuk kiszámíthatatlanságán túl leszabályozatlanságukból 

ered. A témában halasztást nem tűrően, azonnali lépésekre van szükség.  

 Ebben a fejezetben a VTE működését elemeztem és rámutattam a megoldásra váró 

problémákra. Javaslatom szerint az egyezmény hatékonyabb működése érdekében a 

tagállamok deklarációs fegyelmét javítani kell és az OPCW- nak mindent meg kell tennie 

annak érdekében, hogy minden részes államban mielőbb felálljon a nemzeti ellenőrzési 

rendszer és az ellenőrzések jogszabályi háttere kidolgozásra kerüljön. További gondot okoz a 

vegyifegyvert birtokló államokban zajló megsemmisítési folyamatok végső határidőn túli 

elhúzódása. A határidő további meghosszabbítása az egyezmény szövege alapján nem 

lehetséges, így valószínűleg a részes államok konferenciája az egyezmény erre vonatkozó 
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módosításáról fog szavazni. Az ellenőrzések rendjében is változásokat kell kialakítani. Az 

listás vegyületeket gyártó létesítmények hatékony monitorozása megvalósult, azonban a nem 

listás, egyedi szerves vegyületet gyártó létesítmények nagy száma és a bennük gyártott 

vegyületek potenciális veszélyessége miatt ezeknek a létesítményeknek a fokozott ellenőrzése 

szükséges. Az ellenőrzött listákra való felkerülés eljárása sincs részletesen szabályozva, sem 

szempontjai meghatározva. 

 A számos új, potenciálisan veszélyes vegyület monitorozásának részletes szempontjait 

mielőbb ki kell dolgozni. A listák azonban további kiegészítésre szorulnak azokkal a 

vegyületcsoportokkal, melyek definícióik és hatásuk alapján a VTE hatálya alá tartoznának. 

Az ideiglenes harcanyagok hatástani csoportosítását, alkalmazási célját vizsgálva arra a 

következtetésre jutottam, hogy ezek az anyagok az egyezmény felügyelete alá tartoznak, ezért 

mielőbb szükséges lenne definiálásuk, a csoportba sorolás paramétereinek meghatározása és 

az ide sorolt vegyületek nemzetközi ellenőrzésének megvalósítása.  

 

3. 3. Nemzeti vegyifegyver ellenőrzési rendszer 

 

3. 3. 1. Jogi szabályozás [55-60] 

 

Magyarországon a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény szövegét az 1997. évi CIV. Törvény 

hirdette ki [55], a 212/1998. (XII. 24.) Kormányrendelet [56] a nyilatkozattételi 

kötelezettségről és az ellenőrzés rendjéről, valamint a Deklarációs Kézikönyv [57] 

tartalmazzák a törvényben foglalt feladatok végrehajtását. 

A rendeletben nemzeti hatóságként a Gazdasági Minisztérium (jelenleg Nemzeti Fejlesztési és 

Gazdasági Minisztérium) alá tartozó Exportellenőrzési, Vegyi és Biológiai Fegyvertilalmi 

Iroda szerepel, mely funkciót 2004-ben történt módosítás óta a Magyar Kereskedelemi 

Engedélyezési Hivatal keretén belül működő Exportellenőrzési, Vegyi és Biológiai 

Fegyvertilalmi Iroda (jelenleg Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság) látja el.  Feladatai: 

- nyilvántartja az ellenőrzött tevékenységet folytató szervezeteket, az általuk benyújtott          

nyilatkozatokat, 

- ellenőrzi a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség betartását, a nyilatkozott adatok 

valódiságát; 

- engedélyezi az 1. listás vegyületek gyártását; 

- a szervezetek tevékenységét a BM (jelenleg Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) és         

PM által kijelölt szervek bevonásával ellenőrzi; 
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- összefoglaló nyilatkozatot készít a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet számára; 

- segíti az OPCW ellenőrző tevékenységét; 

- megtesz, ill. kezdeményez minden olyan tevékenységet, mely az egyezmény végrehajtása 

érdekében szükségesnek lát; 

- másodfokon az iroda döntéseit a gazdasági és közlekedési miniszter bírálja el; 

- az iroda tevékenységéhez a Non-proliferációs Tárcaközi Bizottság elvi iránymutatást ad. 

A hatóság által ellenőrzött tevékenységnek minősülnek: 

- 1. , 2. , 3. listás vegyületek gyártása, feldolgozása, felhasználása, exportja, importja; 

- Nem listás, egyedi szerves vegyületek évi 200 tonnát meghaladó mennyiségének gyártása; 

- Kén-, foszfor-, vagy fluor- tartalmú, nem listás, szerves vegyületek évi 30 tonna feletti 

mennyiségének gyártása. 

A szervezetek kötelesek az ellenőrzött tevékenységről nyilvántartásba vételi bejelentést tenni, 

amely alapján az iroda a létesítményeket kóddal látja el, és erről a szervezetet értesíti. 

Az 1. listás vegyületek gyártásához a szervezeteknek kérelmezniük kell a tevékenységhez 

szükséges hatósági engedély kibocsátását. 

Az ellenőrzött tevékenységet folytató cégeknek évente nyilatkozatot kell tenniük a hatóság 

felé az előző évben végzett tevékenységükről, illetve a következő évben tervezettekről, 

amennyiben az ellenőrzött anyagok mennyisége meghaladja a 11. táblázatban feltüntetett 

nyilatkozati küszöbértékeket. 

Az ellenőrzési tevékenysége során a hatóság az adatpontosítás és pótlólagos adatbekérés 

mellett helyszíni ellenőrzéseket is tarthat. 

Az ellenőrzés során az iroda a tudomására jutott adatokat bizalmasan köteles kezelni. 

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény által listákba sorolt vegyületek kereskedelmét az Európai 

Unió 1334/2000 EK rendelete [60] alapján, az 50/2004. (III. 23.) Kormányrendelet [58] a 

kettős felhasználású termékek és technológiák exportjának, valamint e termékek és 

technológiák unión kívüli, harmadik országokból a Magyar Köztársaság területére történő 

importjának eljárásait szabályozza. A rendelet a VTE által tiltott anyagokat részben nem teljes 

körűen, részben azoknál szélesebb értelmezésben - az Ausztrália csoport és a Wassenaari 

Egyezmény által kidolgozott tiltó listák figyelembe vételével - a veszélyes anyagok és 

technológiák nagy csoportjait vonta ellenőrzés alá. Komplexebb megközelítés volt szükséges 

a nemzetközi biztonság fenntartására, melyet vegyi, biológiai, nukleáris valamint a 

hagyományos katonai eszközök illegális kereskedelme is fenyegetett. 
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 A kettős felhasználású termékek definíciója: minden olyan termék vagy technológia, amely 

polgári és katonai célra egyaránt felhasználható. A jogszabály I. melléklete tartalmazza ezen 

anyagok és technológiák listáját. 

A kettős felhasználású termékek exportja engedély köteles. A cégeknek a rendelet 

mellékletében megadott formanyomtatványt kell kitölteni és az irodához benyújtani, 

mellékelve a végfelhasználói nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell többek között a 

végfelhasználó pontos megnevezését, székhelyét, a termék békés célú felhasználását, illetve 

kötelezettségvállalást arról, hogy a termék nem kerül útközben reexportálásra, átadásra vagy 

eltérítésre. 

Az export engedélyeknek négy típusa van: egyedi, globál, nemzeti általános és közösségi 

általános exportengedély. 

Egyedi exportengedély általános esetekben kerül kiállításra az uniós rendelet I. és IV. 

mellékletében felsorolt termékekre és technológiákra vonatkozóan, egy exportőrre és egy 

végfelhasználóra hatályos. Az engedély egy évre érvényes, lejárata előtt harminc nappal 

korábban benyújtott kérelem alapján egy évvel hosszabbítható. 

A globál exportengedély legalább hároméves gyakorlattal rendelkező exportőr részére adható, 

egy exportőr és több, meghatározott rendeltetési országra hatályos, az egyedi engedéllyel 

megegyező termék-, és technológiai csoportokra vonatkozik. Az engedély három évre adható, 

és szükség esetén egy évvel hosszabbítható. 

A nemzeti általános engedély az uniós rendelet IV. mellékletének I. részében található, ún. 

érzékeny anyagokra vonatkozik, és az európai közösségen belüli transzferjük esetén kerül 

kiadásra. Az engedély visszavonásig érvényes. 

A közösségi általános exportengedély a 1334/2000/EK rendelet II. mellékletében felsorolt 

termékek és technológiák, valamint rendeltetési országok esetében adható. Ez az engedély is 

visszavonásig érvényes. 

Közösségen belüli transzferek esetén a IV. melléklet I. részében szereplő anyagok és 

technológiákhoz nemzeti általános exportengedély, míg a II. részben felsoroltakhoz egyedi 

exportengedély szükséges. 

A kettős felhasználású termékek és technológiák importja nem engedélyhez kötött. 

Amennyiben az exportáló ország hatóságai igénylik, ehhez Nemzetközi Importigazolás 

szükséges, amelyet az iroda állít ki. Az igazolás kiállításához a cégnek regisztráltatnia kell 

magát az irodánál a szükséges adatok megadásával. A nemzetközi importigazolás mellé 

csatolandó a végső címzetti és vásárlói nyilatkozat (a felhasználás békés céljáról) és a 
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szállítási tanúsítvány, amelyet a beléptető vámhatóság érvényesít. Az igazolás a kiállítástól 

számított hat hónapig érvényes. A dokumentációt a cégek három évig kötelesek megőrizni és 

az export, import tevékenységről összesített adatokat tartalmazó nyilatkozatokat az adott évet 

követő harminc napon belül kell a hatósághoz benyújtaniuk.  

Az 50/2004. Kormányrendeletet a 107/2008. (V. 9.) Kormányrendelet [59] módosította. Az 

új rendelet érdemi változást hozott a vegyifegyverként használható anyagok kereskedelmének 

ellenőrzésében: hatálya kiterjed a VTE mellékletében felsorolt összes listás vegyületre. A 

kormányrendelet értelmében ezeknek az anyagoknak az exportja, importja és transzferje is 

engedélyköteles. Engedélyezetéskor a cégeknek regisztráltatniuk is kell magukat a 

hatóságoknál, mindhárom ügylettípus esetén. A regisztrációhoz az általános adatokon kívül be 

kell nyújtaniuk a vállalat kijelölt felelőse által kidolgozott „Belső Ellenőrzési Programot”, 

mely rendelkezik az ügyletekhez tartozó iratok nyilvántartási és kezelési rendjéről, 

szabályozza a tevékenységekben részt vevő személyek feladatait és felelősségét, és 

intézkedési tervet tartalmaz az esetleges jogsértések kezelésére.  

 A VTE hatálya alá tartozó vegyületek Magyarország és az Unió többi tagállama közötti 

transzferje esetén az ügyletekről 10 napon belül a Nemzetközi Transzfer Nyilatkozat 

kitöltésével kell nyilatkozni. A listás anyagok importjához Nemzetközi Importigazolás 

beszerzése szükséges, amennyiben a vegyületeket uniós vámterületen kívülről, harmadik 

országból hozzák be. 

 A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentáció megőrzési ideje is változott: az ügylet 

lebonyolításának évétől számított 5 év lett. 

 A VTE hatálya alá tartozó vegyületek export, import és transzfer szabályait a 13. és 14. 

táblázatokban foglaltam össze: 
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13. táblázat: VTE alá tartozó anyagokkal végzett export-import–tranzit tevékenység a 

107/2008. Kormányrendelet alapján 
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 14. táblázat: VTE alá tartozó anyagok export ügyleteinek típusai 
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3. 3. 2. Ellenőrzési rendszer [61] 
 
A vegyifegyver tilalmi egyezmény hatálya alá tartozó anyagok gyártásának, kezelésének, 

felhasználásának, export-, import-, tranzitügyleteinek nyilvántartását és ellenőrzését végző 

nemzeti hatósága a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal alá tartozó Haditechnikai 

és Exportellenőrzési Hatóság. A kettős felhasználású termékek, technológiák kereskedelmével 

foglalkozó cégek kötelesek az ügyletekkel illetve a kérelmekkel kapcsolatos dokumentációt 

mindaddig megőrizni, míg a szóban forgó anyagok és technológiák ellenőrzöttnek minősülnek 

A hatóságot három osztály alkotja, a vegyifegyverekkel kapcsolatos tevékenységek hatósági 

felügyelete alapvetően az Exportellenőrzési osztály feladata, de a másik két osztály is részt 

vesz az ellenőrzések végrehajtásában. A Hadiipari osztály a haditechnikai és kettős 

felhasználású termékek gyártásának, forgalmazásának, felhasználásának ellenőrzését végzi, 

tevékenységi engedélyeket állít ki és nyilvántartja a hatáskörébe tartozó cégeket. A 

haditechnikai és kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos tevékenységek ellenőrzését a 

Haditechnikai és Külkereskedelemi valamint az Exportellenőrzési osztállyal együttesen végzi. 

A Haditechnikai és Külkereskedelemi osztály a haditechnikai termékek kereskedelmével 

kapcsolatos jogi szabályozás kidolgozását, tevékenységi engedélyezését, az engedélyes cégek 

ellenőrzését végzi. Ezen kívül a nemzetközi együttműködést segíti, engedélyes cégek által 

beküldött statisztikai adatok összegyűjtését, elemzését végzi, valamint jelentési kötelezettsége 

van a nemzetközi szervezetek felé. 

Az Exportellenőrzési osztály felel többek között a VTE végrehajtásából eredő feladatok 

nemzeti szintű összehangolásáért. Az 1334/2000.EK rendelet [61] alapján az 

exportengedélyek illetve a nemzetközi importigazolások kiadását, az exportőrök és 

importőrök ellenőrzését végzi. Feladatai közé tartozik az OPCW-val való kapcsolattartás, a 

szervezet felé történő nyilatkozattétel előkészítése, összehangolása, tevékenységével 

kapcsolatos jogszabályok alkotása, módosítása, valamint részvétel a VTE részes államainak 

hatóságaival történő kétoldalú együttműködésben. 

A nemzeti ellenőrzési rendszer felépítését a 6. ábra szemlélteti. 
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Non-proliferációs 
Tárcaközi Bizottság 
elvi iránymutatás 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Hatósági ellenőrzés,       Bejelentés, 
                         Nyilvántartás                     Engedélyeztetés, 
                                                          Nyilatkozattétel 
 
    
                        
                   
 
               
  
 
 
 
 
 
   6. ábra: A nemzeti ellenőrzési rendszer [61] 
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nemzetközi 
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kiadása 
VTE végrehajtásából 
származó feladatai: 
cégek nyilvántartása, 
adatszolgáltatásuk, 
tevékenységük ellenőrzése 
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1. listás vegyületek 
gyártásánakengedélyezése, 
összefoglaló nyilatkozatok 
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engedélyek, cégek 
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összegyűjtése, 
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szervezetek felé 

Ellenőrzendő tevékenységet végző vállalatok 
Bejelentési kötelezettség 2., 3. listás termékekre gyártás, felhasználás 
engedélyezési kérelem 1. listás termékek gyártása ill. listás anyagok 
exportja esetén, import tevékenységek regisztrálandók. 
Nyilatkozattétel gyártásnál, felhasználásnál előző évi tevékenységről és 
jövő évi tervezetről: évente 1-1 alkalommal küszöbértékek szerint 
Export-import összesítő nyilatkozatok évente 1x 
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Rendszerelemzés 
 
A vegyifegyvernek minősülő toxikus anyagok és prekurzoraik nemzeti szabályozását az 

előbbiekben ismertetett kormányrendeletek szabják meg. A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény 

végrehajtását meghatározó 212/1998. rendelet az egyezmény által ellenőrzendő anyagok 

gyártásának, felhasználásának, forgalmazásának feltételeit határozza meg, kijelölve a nemzeti 

hatóságot. A jogszabály felsorolja a hatósági feladatokat és a vállalatok kötelezettségeit. 

Ennek ellenére távolról sem teljes körű, mivel az export-import ügyletek is e rendelet hatálya 

alá esnek, ezek lebonyolításának részletes szabályait azonban nem tartalmazza, és nem utal 

ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan másik jogszabályra sem. További hiányossága a 

rendeletnek, hogy nem foglalkozik a mérgező vegyületek és prekurzoraik megsemmisítési 

vagy ártalmatlanítási folyamatának szabályozásával, nem utal a tevékenységgel kapcsolatosan 

másik jogszabályra vagy egyezményi ajánlásra. Ez igen nagy probléma, mivel a toxikus 

anyagok megsemmisítése veszélyes, elszállításukhoz megfelelő biztonsági intézkedések 

szükségesek, és csak az erre engedéllyel rendelkező létesítményekben történhet 

megsemmisítésük. Ezért javaslom a kérdés mielőbbi leszabályozását, a rendelet kiegészítését, 

valamint, hogy e tevékenységhez is a hatósági engedély szükségeltessen és a cégek részéről 

pontos nyilvántartás vezetés. 

Az 50/2004. Kormányrendelet a kettős felhasználású termékek és technológiák kereskedelmét 

(exportját, importját) szabályozza. A jogszabály az 1334/2000.EK közös közösségi 

exportellenőrzési rendszer kialakításáról szóló EK rendelet átültetése a nemzeti 

jogrendszerbe. Hatálya a VTE–ben szabályozott vegyületeken túl kiterjed az 1970-ben a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló ENSZ szerződésben rögzített, 

és az 1975. biológiai és toxin fegyverek tilalmáról szóló egyezményben szereplő termékekre 

is. A listák az Ausztrália Csoport és Wassenaari Egyezmény által kialakított veszélyes 

anyagokkal és technológiákkal is kiegészültek. A rendelet részletes leírást ad a 

mellékletekben szereplő anyagok és technológiák exportjának és importjának eljárási 

szabályairól, az eljáró nemzeti hatóságról és röviden utal a társhatóságok szerepére. A 

107/2008. módosító rendelet egységesítette, és egyben szigorította is a VTE hatálya alá 

tartozó anyagok kereskedelmére vonatkozó szabályzókat. Az export, import és transzfer 

ügyletek egyaránt engedélyhez és regisztrációhoz kötöttek lettek és az ügyletek 

dokumentációjának megőrzési ideje 3 évről 5 évre emelkedett.  

 Javasolom, a vegyifegyverként felhasználható toxikus anyagok ellenőrzése szempontjából, 

átláthatóbb, egységes keretbe foglalt szabályozás kidolgozását. Bár a rendeleteket 



 76

folyamatosan módosították a változásoknak megfelelően, ezzel csak a kuszaság nőtt a jogi 

ellenőrzés területén.  

A keretjogszabálynak a 212/1998-as Kormányrendelet szövegét kellene tartalmaznia a 

legutolsó módosítás szerint, az ellenőrzött anyagokkal kapcsolatos belföldi tevékenységek 

mellett az export, import és tranzit ügyletek eljárási mechanizmusát, szabályait is. 

Egyértelműen meg kellene határozni az ügyben eljáró hatóságokat, azok jogkörét. 

Nemzetközi színtéren a bizalmas információk leszabályozásának kérdése nagy hangsúlyt 

kapott, ennek megfelelően ennek a kérdésnek is szerepelnie kell a hazai szabályozásban. A 

témában hiányosnak tartom a vegyifegyverként használható mérgező vegyületek és 

prekurzoraikkal kapcsolatos mindennemű tevékenység során, a hatósági jogkört ellátó szervek 

egymáshoz való viszonyának meghatározását. Ezen kívül szükséges lenne az ügyletek során 

eljáró hatóságok tudomására jutó bizalmas információk kezelésének szabályairól, valamint az 

információcsere és információ átadás mélységének és mikéntjének meghatározásáról szóló 

kiegészítő jogszabály megalkotása. Erre a jogszabályra utalást tartalmazna az egységes 

keretbe foglalt rendelet. 

Az ellenőrzési rendszer felépítésénél az Exportellenőrző hatóságot alkotó osztályok együttes 

ellenőrzési gyakorlata nem átlátható. A mérgező vegyi anyagok esetén az exportellenőrzési 

osztály gyakorolja a hatósági jogkört, azonban nem világos, hogy a másik két osztály milyen 

esetekben tart az előbbivel együttes ellenőrzést. A vállalatok által beküldött nyilatkozatok 

feldolgozása, összesítése és az egységes deklaráció megszerkesztésénél melyik osztály milyen 

mértékben vesz részt. A jogszabályokban erre nem történik utalás, mindenhol a Kereskedelmi 

és Engedélyezési Hivatal szerepel hatóságként. A MKEH jogállásáról szóló kormányrendelet 

is nagyon általánosan fogalmaz, egyedül a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában 

találtam részletesebb felsorolást az osztályok feladatairól. A téma fontosságát figyelembe 

véve az átláthatóbb és egyszerűbb nemzeti szabályozás az ellenőrzött tevékenységet legálisan 

végző vállalatok és a nemzeti hatóság együttes érdeke. 

Ugyanakkor erőteljesen hiányolom a rendszerből az ipar és a nemzeti hatóság 

együttműködésére utaló tevékenységeket. Nem találtam még a Hivatal osztályokra lebontott, 

éves intézkedési tervében sem arra utalást, hogy a hatóság szakemberei továbbképzéseket 

tartanának a változásokról, vagy a gyakorta felmerülő problémákról, illetve rendszeres 

szakmai találkozókat az érintett vállalkozások felelőseivel.  

A hatékony ellenőrzési rendszer csak szoros együttműködés segítségével valósítható meg. Az 

együttműködés vonatkozik a legális ipari tevékenységet végző cégekre, amelyek önkéntes 

alapon monitorozzák az érzékeny vegyületek kereskedelmét és értesítik a hatóságot, ha 
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gyanús ügyletekre bukkannak. A toxikus anyagokkal végezhető tevékenységek szakhatóságai 

közötti, és a részes államok nemzeti hatóságai közötti információ csere a megfelelő szintű 

monitorozási rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez elengedhetetlen. 

Összefoglalva a nemzeti ellenőrzési rendszer átvilágításának eredményeit, úgy gondolom, 

hogy bár kisebb hiányosságokkal küzdő, de alapjában jól felépített szervezet. A jogi 

szabályozás elégtelensége miatt célszerű lenne egy egységes keretjogszabály kidolgozása, 

amely a szabályozott anyagok teljes életciklusára tartalmazna eljárásokat a gyártástól a 

megsemmisítésig beleértve az export, import és tranzit tevékenységeket is. A rendeletnek 

kellene szabályoznia az eljáró hatóságok jogköreit, egymáshoz való viszonyukat és a közöttük 

végbemenő információáramlás rendjét. Az ellenőrzési gyakorlatban pedig célszerűnek 

tartanám a hivatal információs, tájékoztató oldalain a vállalatok kötelezettségeinek 

végrehajtásához szükséges eljárási szabályok részletesebb ismertetését, egy átláthatóbb 

ellenőrzési struktúra elhelyezését, valamint az iparral történő együttműködés erősítésére 

gyakoribb tájékoztatók, továbbképzések szervezését. 
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4. A Kábítószer - Prekurzor Egyezmény és a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény      
összehasonlítása 
 
 

Az előző fejezetekben a két egyezmény létrejöttének körülményeit, tartalmukat, felépítésüket, 

valamint a nemzetközi szervezeteik és hazánk nemzeti ellenőrzési rendszereinek működését 

vizsgáltam. A részletes elemzés során feltártam joghézagokat és elemeztem a nemzeti 

végrehajtási rendszereket, javaslatokat tettem az érzékeny vegyületek hatékonyabb 

monitorozásának megvalósítására. Ebben a fejezetben a két rendszer egymással történő 

összehasonlítását végzem el. 

A két ellenőrzési mechanizmus számos hasonló elemmel rendelkezik - elsősorban a 

szemléletmódjukban azonosak. Kettős szempontrendszer érvényesül mindkét rendszerben: 

egyrészt tiltják az egyezmények céljaival ellentétes tevékenységeket, másrészt viszont 

kiemelik, hogy az egyezményekhez csatlakozott tagországoknak mindent meg kell tenniük az 

egyezmények által nem tiltott célok megvalósításáért. Ez a kábítószerek esetében a 

gyógyászati és tudományos célú felhasználás, a VTE esetében pedig a toxikus anyagok békés, 

ipari célokra történő előállítása. 

Az egyezések okát a vizsgált egyezmények célkitűzéseinek, és a hatályuk alá vont anyagok 

természetének hasonlóságában kell keresnünk. Mindkét egyezmény az emberi szervezetre, 

egészségre káros hatást kifejtő anyagoknak az egyezményekben felsorolt (illegális) célokra 

történő gyártását, kereskedelmét, felhasználását tiltja. Ezek az anyagok tartós 

egészségkárosodást, halált képesek okozni és hatásuk visszafordíthatatlan. Veszélyesek, 

nemcsak az élő szervezetre gyakorolt hatásuk miatt, hanem, mert kereskedelmükhöz, 

használatukhoz szervezett bűnözés, terrorista csoportok tevékenysége és hatalmas 

mennyiségű illegális pénzmozgás kapcsolódik. Ezek pedig a fennálló, fejlett társadalmak létét 

alapjaiban veszélyeztetik. Ezért minden felelős kormánynak érdeke a nemzetközi 

szerződések, egyezmények segítségével, és erre épülő hatékony nemzeti ellenőrzési rendszer 

kiépítésével e folyamatok megállítása, ugyanakkor ezen anyagokkal történő mindennemű 

legális tevékenység támogatása. 

A kábítószerek és pszichotrop anyagok, valamint prekurzoraik szabályozása szorosan 

összefügg. Ebben az esetben a kábítószer és pszichotrop anyagok illegális kereskedelmének 

tiltására született egyezmények után, a változó nemzetközi tendenciákat követve, 

szükségszerűen kellett megalkotni az ellenőrzött anyagok prekurzorainak kereskedelmét 

figyelő és ellenőrző nemzetközi szerződést. Ezért a két csoport csak együttesen tárgyalható, 

monitorozásuk is azonos elveken nyugszik. Az INCB nemzetközi szinten egyaránt 
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felügyeletet gyakorol mindhárom vegyületcsoport felett (kábítószerek, pszichotrop anyagok 

és prekurzorok), bár éves beszámolóiban a prekurzorokról önálló jelentés készül. 

 A vegyifegyvereknél más a helyzet, hiszen a „legfiatalabb” egyezményről van szó, amely 

okulva más egyezmények hibáiból, már szerves egységben kezelte az ellenőrzendő mérgező 

anyagokat és prekurzoraikat. Ebben a fejezetben nem is esett külön-külön szó róluk, mert 

tökéletesen azonos szabályozás alá esnek, azonosak az ellenőrző szerveik is. Ugyanezzel az 

átgondolt rendszer-kialakítással magyarázható az is, hogy míg a kábítószer prekurzorok tiltó 

listáján egyes vegyületek szerepelnek, esetleg sóikkal, addig a vegyifegyverek prekurzorainak 

ellenőrző listáin vegyületcsoportok találhatók, olyan oldallánc variációkat felsorolva, amelyek 

nyilvánvalóan a hatásért felelősek.  

A kábítószer–prekurzorok esetében regionális szinten (EU), a VTE-ben viszont már 

nemzetközi szinten megvalósulnak a prekurzorok hasonló ellenőrzési szempontjai: hármas 

felosztás készült a veszélyes anyagok köréről. A kategóriákba sorolás szempontjai a 

gazdasági előny-veszélyesség alapú mérlegelés figyelembe vételével lettek kialakítva: 1. 

kategóriába vagy listára azok az anyagok kerültek, melyek az egyénre, társadalomra nézve a 

legsúlyosabb hatásúak, a legkárosabbak, ugyanakkor gazdasági hatásuk nincs, vagy elenyésző 

a veszélyességükhöz képest. A 2. kategóriába kerültek ennek az elvnek alapján azok az 

anyagok, melyek kevésbé veszélyesek az emberi szervezetre és némi gazdasági hasznuk is 

van. A 3. kategóriát alkotják az emberi szervezetre legkevésbé veszélyes anyagok, melyeket 

nagy mennyiségben állít elő az ipar, tehát komoly hasznot biztosítanak. A különböző 

csoportokba besorolt vegyületek ellenőrzési rendje is eltérő, az 1. csoporté a legszigorúbb, 

minden tevékenysége hatósági engedélyhez kötött, míg a 3. csoporté a legenyhébb, elsősorban 

gazdasági hasznuk miatt. Ebből a felosztásból következik, hogy az 1. csoport ellenőrzése a 

legátláthatóbb, a velük való visszaélés lehetősége igen csekély. A 3. kategóriás vegyületeknél, 

arányaiban nagyobb a visszaélés veszélye a legszigorúbban ellenőrzött csoporthoz képest, 

mert hatalmas mennyiségben állítják őket elő legális ipari célokra. 

 A kábítószerek esetében az illegális kereskedelmi folyamatok diktálta kényszerlépések 

eredményeként született meg a pszichotrop, majd a prekurzor egyezmény is, amelyek 

segítségével a hatóságok egyre több, visszaélésre alkalmas vegyületcsoporttal végzett 

tevékenységet vontak ellenőrzésük alá. Az újabb vegyületek és szintézis utak kifejlesztésére, 

kidolgozására pedig a hatóságok az önkéntes monitoring rendszer kialakításával válaszoltak. 

Erre a listára felkerülő anyagok gyártását, kereskedelmét és felhasználását is monitorozzák, 

mert erős a gyanú, hogy ezeket a szereket gyakorta használják illegális kábítószer előállításra. 

A monitoring jegyzékre, és onnan valamely ellenőrzött listára való felkerülés mechanizmusa 
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is leszabályozott. Ezen túl az EU-ban működik a Korai Figyelmeztetési Rendszer, amely 

visszaélésre alkalmas, új szintetikus kábítószerekről szolgáltat adatokat az INCB-nek. 

Hatályban van a 387/2005. Európa Tanácsi határozat az új pszichoaktív anyagokról, mely 

segítségével az új vegyületek gyorsított eljárással kerülhetnek fel az ellenőrzött listákra. Az 

Európai Unió drogpolitikájának relatív sikeressége az egységes drogpolitikában keresendő, 

valamint a drogpolitika nemzeti rendszerekbe való sikeres átültetésének és szigorú 

végrehajtásának eredménye.  

A vegyifegyver egyezmény alaposan előkészített volt, az ellenőrzés alá vont vegyületek 

lehető legszélesebb csoportjait határozta meg. A tudomány, technika fejlődése által diktált új 

feladatok megoldására talán épp ezért, nehezen mozdul. Az első felülvizsgálati konferencián 

szembesültek a tagállamok először az új anyagoknak az egyezmény listáiba történő 

besorolásának problémájával. Eljárások kidolgozása lenne szükséges az új anyagok 

monitorozására, veszélyességük elbírálására, valamint a potenciálisan veszélyes prekurzorok 

jelzési rendszerének működtetésére. 

A két rendszer adminisztratív, végrehajtó szervezetének felépítése is azonos. Az építőelemek 

mindkét esetben megegyeznek: nemzetközi ellenőrző szervezet, nemzeti hatóságok, ipari 

vállalatok. A nemzetközi ellenőrző szervek (INCB, OPCW) felelnek az egyezmények 

céljainak végrehajtásáért, kötelezik a szerződéshez csatlakozó államokat, hogy építsék fel 

nemzeti adminisztrációs, végrehajtó szervezetüket és alkossák meg azok hatékony 

működéséhez szükséges jogszabályi környezetet. A tagországoknak fel kell állítaniuk nemzeti 

hatóságaikat, amelyek a nemzeti ellenőrzési rendszerek kulcselemei. A nemzetközi szervezet 

pedig a nemzeti hatóságokkal áll kapcsolatban. További közös eleme a rendszereknek, hogy 

az INCB és az OPCW is segíti a nemzeti végrehajtási szervetek munkáját, továbbképzésekkel, 

on-line információs rendszer üzemeltetésével, stb. A nemzeti hatóságoknak fel kell 

térképezniük az országukban legálisan működő cégek tevékenységét, pontos adatokat kérniük 

a vállalatoktól, és azokat feldolgozva, összesítve a nemzetközi szervezeteknek továbbítaniuk. 

Mindkét rendszer esetében évente két jelentést kell a nemzeti hatóságoknak elkészíteniük, a 

vállalatoktól megkapott adatok alapján. Egyet a folyó évben végzett ellenőrzött 

tevékenységről, és egyet, amely a következő évben tervezett tevékenységek adatait 

tartalmazza. A nemzeti hatóságoknak regisztrálni és nyilvántartani kell az ellenőrzött 

anyagokkal foglalkozó cégeket. Helyszíni ellenőrzéseket tartanak, a jogszabályi előírások 

betartására a gyakorlati tevékenységek, nyilvántartási rendszerek és a szolgáltatott adatok 

hitelességét illetően. Jogszabályba ütköző tevékenységet tapasztalva a hatóság visszavonhatja 

az adott cég engedélyét.  
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Az érintett vállalatok kötelesek a jogszabályban meghatározott engedélyeket megkérni, 

tevékenységükről bejelentéseket tenni, a nyilvántartásokat előírásszerűen vezetni, 

adatszolgáltatási kötelezettségeiknek időben eleget tenni.  

Az egyezményekben foglaltak szellemében mindkét rendszer hatóságai nagy hangsúlyt 

fektetnek az ipar és az ellenőrzésben érintett hatóságok közötti állandó párbeszéd folytatására 

és jó kapcsolat fejlesztésére. A hatóságok az ipari vállalatok felelős személyeinek folyamatos 

továbbképzéseket tartanak a jogszabályi, eljárási változásokról és a hatóságok által figyelt új, 

potenciálisan veszélyes vegyületekről. A vállalatok pedig a gyanús anyagok mozgásáról, vagy 

ellenőrzött anyagokkal végzett gyanús tevékenységről haladéktalanul értesítik a hatóságokat. 

A gazdaság e területének zavartalan működéséhez elengedhetetlen a jól szabályozott, átlátható 

piac, és ez minden legális szereplő közös érdeke. 

További közös elem az iparral és más nemzetközi szervezetekkel való együttműködés 

erősítése. Az ellenőrzést végző szervezetek állandó késésben vannak a tudományos – 

technikai fejlődés eredményeinek hasznosításában, ellenőrzési rendszerükbe történő 

beépítésében, az illegális oldallal szemben.  A hatóságok eredményes fellépést csak úgy 

érhetnek el, ha minél gyorsabban tudnak megbízható információkat szerezni kábítószer 

prekurzorok, vegyi harcanyag prekurzorok illegális előállításáról, kereskedelméről, a 

világpiacon bekövetkező új tendenciákról, és ezekre gyors, hatékony válaszlépéseket képesek 

adni. Ehhez pedig elengedhetetlen a hazai és nemzetközi piac adott területének legális 

szereplőivel és a kérdésben érintett szervezetekkel való jó kapcsolat kialakítása és közöttük 

állandó információcsere biztosítása. 

Hatékony ellenőrzés megvalósításához a nemzetközi folyamatok átláthatóságának kialakítása 

és fenntartása is szükséges. Erre való törekvés jellemzi a dolgozatomban tárgyalt nemzetközi 

szervezetek mindegyikét, hiszen az ellenőrzendő anyagokkal kapcsolatos hatósági 

tevékenységek egységesítésére törekedtek. Minél nagyobb földrajzi területen, minél több 

ország csatlakozásával sikerül az egyezményeket egységes szabályzással alkalmazni, annál 

sikeresebb lehet a nemzetközi szerződés megvalósítása. Tudatosan törekednek tehát az 

egyetemlegességre, hiszen minden ország, mely nem csatlakozik a meghirdetett célokhoz, a 

békét és a biztonságot ássa alá. 

Összegezve a fejezetben levezetett következtetéseimet elmondható, hogy a tárgyalt 

nemzetközi egyezmények sikeresek, hiszen a kitűzött céljaik nagy részét megvalósították. 

Ennek ellenére nem lehet megpihenni, hiszen az életbe lépésük óta eltelt időszakban újabb és 

újabb megoldásra váró feladatokat eredményezett az állandóan változó nemzetközi biztonsági 

környezet, az egyezmények végrehajtó szerveinek folyamatosan új kihívásokkal kell 
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szembenézniük. Hatékonyabb ellenőrző tevékenységük kialakításához mindkét 

egyezménynek szüksége van: 

- a hatóságok és a nemzetközi végrehajtó szerv közötti állandó és gyors információcsere 

biztosítására; 

- az ipari szféra együttműködésére a hatóságokkal a gyanús ügyletek felderítésében, 

- regionális (földrajzi elhelyezkedés) alapú, egységes ellenőrzési, valamint külpolitikai 

és vámrendszerrel rendelkező nagyobb monitorozási rendszerek kialakítása, mely az 

ellenőrzött anyagok kereskedelmének egységes szabályozásával az átláthatóságot és 

az ellenőrzések hatékonyságát növelné; 

- mindkét rendszer esetén a tagállamok deklarációs fegyelmének javítása szükséges a 

határidők betartása és a megadott adatok pontossága terén; 

- a nemzetközi adminisztratív szervek segítségnyújtási programjainak szélesítésére a 

nemzeti végrehajtási rendszer kiépítése, a hatóság szakmai felkészítése, 

jogszabályalkotás területén. 

 A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény sokkal jobb hatásfokkal tudta megvalósítani az 

egyetemlegesség elvét, és az egyezményben foglalt célok végrehajtásának ellenőrzését a 

Technikai Titkárság által működtetett inspektorátus segítségével.  Kábítószerek és pszichotrop 

anyagok prekurzorainak ellenőrzési rendszerében a potenciálisan új anyagok figyelése és 

ellenőrzött listákra való felkerülésükhöz szükséges eljárások megfelelő hatékonysággal 

működnek, és elkezdődött a régiók szerinti egységes monitorozási rendszer kiépítése is. 

Az elemzett nemzetközi egyezmények működésének hatásfoka nagyságrendekkel emelhető, 

ha alkalmazzuk a másik rendszerben már sikerrel működő mechanizmust. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83

 
Nemzetközi végrehajtó szerv (INCB, OPCW) 

 
Éves összesítő nyilatkozat; 

Éves becslésadás, 
Nemzeti adminisztratív rendszer; 

Jogszabályi háttér kialakítás; 
Segítségnyújtás a nemzeti hatóságoknak. 

                                                        
  
 
  

 
Nemzeti hatóság (MKEH) 

 
Engedélyeztetés; 

Nyilvántartásba vétel; 
Adatszolgáltatás éves működésről; 

Következő évi becslés; 
Nyilvántartás vezetés; 

Dokumentáció megőrzés  
Helyszíni ellenőrzés. 

 Kapcsolattartás a nemzetközi,  
és más nemzeti hatóságokkal 

 
 

            
    
 
    
 

Vállalatok  
 

Tevékenységi engedélykérelem vagy bejelentés 
Nyilvántartás vezetés, 

Éves jelentési kötelezettség; 
 

                          
 

 

   7. ábra. A nemzetközi egyezmények közös működési sémája 
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5. Összegzés 
 
5. 1. A kutatómunka eredményei 
 
1. Az értekezésemben tanulmányoztam az Egységes Kábítószer Egyezményt, a Pszichotrop 

Egyezményt és a Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Tiltott Forgalmazása Elleni 

Egyezményt (Kábítószer Egyezmények) jogi szabályozás és az egyezmények céljainak 

megvalósulása szempontjából. Átvilágítottam a nemzetközi szerződések végrehajtásának 

mechanizmusát nemzetközi, regionális (Európai Unió) és tagállami (hazai) szinten. Feltártam 

a végrehajtás működési hiányosságait: 

- a tagállamok nagy többsége nem, vagy csak részlegesen tesz eleget deklarációs 

kötelezettségének; a benyújtott deklarációk is pontatlanok, hiányosak, 

- az ellenőrzött anyagokat tartalmazó listák nem teljesek; 

- az ipari szereplők és hatóságok együttműködése nem zökkenőmentes; 

- a regionális ellenőrzési rendszerek kiépítése és egységesítése nem teljes. 

A hazai drogellenőrzési rendszert ismertetve, javaslatokat fogalmaztam meg a hatékonyabb és 

egyszerűbb hatósági struktúra kialakítására. 

2. Az Unió drogstratégiáját elemeztem és összehasonlítottam a nemzeti drogstratégiával. 

Megállapítottam, hogy a hazai elképzelések összhangban állnak a regionális célkitűzésekkel, 

megvalósulásuk azonban jelentős késést szenved forráshiány miatt. 

3. A kábítószer prekurzorok ellenőrzési rendszerét külön is megvizsgáltam és a hazai 

ellenőrzési gyakorlatra az alábbi megállapításokat fogalmaztam meg:  

- a jelenlegi jogi szabályozás szétforgácsolt, az uniós rendeletekre hivatkozással a 

nemzeti hatóság saját jogkörben dolgozta ki az eljárási szabályokat;  

- a gyakorlatban ez megnehezíti a cégek eligazodását a jogszabályok között és gátolja a 

kötelezettségeik megfelelő teljesítését. 

4. A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény (VTE) esetében szintén elvégeztem a 

rendszerelemzést és következő hiányosságokat állapítottam meg: 

- az OPCW ellenőrzési szempontjait újra kell gondolnia, a nagyszámú, nem egyedi 

szerves vegyületet gyártó létesítmény javára; 

- a tagállamok deklarációs fegyelme messze eltér a kívánatostól; 

- az ellenőrzött szerek listái kiegészítésre szorulnak; 

- vegyifegyvert birtokló államok a kitolt határidő végéig sem tudják megsemmisítési 

kötelezettségeiket maradéktalanul megvalósítani; 
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- a nem halálos-vegyifegyverek definiálásának és szabályozásának hiánya miatt 

joghézag áll fenn, és veszélybe kerültek az egyezmény elért eredményei is.  

Tanulmányoztam a nem-halálos vegyifegyverek körébe sorolható anyagokat, melyek hatásuk 

szerint a szintetikus kábító- fájdalomcsillapítók, szorongáscsökkentők, altatók, nyugtatók, 

azaz a központi idegrendszerre ható pszichoaktív anyagok csoportjába tartoznak.  

Megállapítottam, hogy a kábítószerek, pszichotrop anyagok és prekurzoraik ellenőrzési 

rendszere is érintett az anyagokkal kapcsolatos tevékenységek monitorozási folyamatában.  

5. A mérgező harcanyag-prekurzorok hazai ellenőrzési mechanizmusát tanulmányozva 

megállapítottam, hogy a hatékonyabb működés gátolja, hogy 

- az ellenőrzés nem terjed ki a vegyi anyagok teljes életciklusának minden fázisára, 

- az ellenőrzésben részt vevő hatóságok egymáshoz való viszonya nem körülhatárolt; 

- az ipar és a nemzeti hatóság kapcsolata nem elégséges; 

- a hatóságok ellenőrzési gyakorlata nem átlátható. 

6. Összehasonlítottam a két nemzetközi ellenőrzési rendszer (Kábítószer Egyezmények – 

INCB, és a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény- OPCW) felépítését és működését, a rendszerek 

erős és gyenge pontjainak kiemelésével. 

A Kábítószer Egyezmények monitoring rendszere az új, potenciálisan veszélyes szerek 

figyelésére és ellenőrzési listákra való felkerülésükre – a mechanizmus erősségének 

tekinthető, csakúgy , mint a VTE esetén a  vegyifegyver megsemmisítés feladatának 

ellenőrzése. 

A Kábítószer Egyezmények gyenge pontja az ellenőrzési folyamat relatíve alacsony 

hatékonysága, míg a VTE–nél az új potenciálisan veszélyes vegyületek figyelésének és 

monitorozási rendszerének leszabályozatlansága szorul mielőbbi javításra. 

 

5. 2. Következtetések 

 

Az egyezmények vizsgálatának megállapításaiból következik, hogy bár e nemzetközi 

szerződések komoly eredményeket könyvelhetnek el, működésük távolról sem tökéletes, a 

hatékonyabb ellenőrzés megvalósításához javító intézkedések bevezetése szükséges.  

 

1. A Kábítószer Egyezmények problémáinak megoldásához a tagállamok deklarációs 

fegyelmének javítása elengedhetetlen. A nemzeti hatóságokra az INCB szervezete csak 

indirekt módon képes hatni, mert az egyezmények nem tartalmaznak a kötelezettségek nem 
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teljesítésére vonatkozólag meghatározott büntetési eljárásokat, ezek kidolgozását a 

csatlakozott országok jogrendszerének hatáskörébe utalták át. 

Az ellenőrzött anyagok az illegális tevékenységek következtében állandó felülvizsgálatra 

szorulnak, a potenciálisan veszélyes, új anyagok ellenőrzött listákra vagy monitoring 

jegyzékre való felkerülése leszabályozott, a régiók közül csak az Európai Unióban funkcionál 

megfelelően.  

Az ipar és a nemzeti hatóságok együttműködése fontos része a hatékony ellenőrzési 

folyamatnak, hiszen a vállalatok jelentik a hatóságoknak a tudomásukra jutott gyanús 

tranzakciókat, segítve az illegális tevékenységek mielőbbi kiszűrését.  

A Kábítószer Egyezmények regionális szintű kiépítettsége igencsak hiányos, egyedül az 

európai régióban működik egységes szabályozók alapján, az Unió egységes külpolitikájának 

és drogstratégiájának köszönhetően, amelyek adaptálása és nemzeti jogrendszerbe való 

beültetése kötelező volt az uniós tagországok számára. 

 

2. Hazai drogstratégiánk összhangban áll a jelenlegi európai elvekkel, részletes cselekvési 

tervekre történő lebontása az itthoni jogalkotás feladata, míg a program végrehajtásához 

szükséges költségvetési hozzájárulás biztosítása a mindenkori kormány kötelezettsége. 

 

3. A kábítószer prekurzorok nemzeti szintű szabályzásának jogi jellegű hiányossága egy 

egységes, keretjogszabály kidolgozását teszi szükségessé, az ellenőrzési folyamatban részt 

vevő hatóságok egymás közötti kapcsolatának és a közöttük történő információáramlás 

mikéntjének pontos meghatározásával. Ezzel az ellenőrzött tevékenységet folytató vállalatok 

jogszabályi kötelezettségeinek végrehajtása válna egyszerűbbé, könnyebbé. 

 

4. A VTE végrehajtási hiányosságai részben az állandóan fejlődő természettudományok által 

szintetizált nagyszámú, új toxikus anyag és a változó nemzetközi biztonsági környezet miatt 

keletkeztek, részben a nem megfelelő szövegezés miatt (l. ideiglenes harcképtelenséget okozó 

anyagok kérdése) már az egyezmény megszületésétől fogva időzített bombaként ketyegnek. 

Az OPCW inspektorátusa által végzett ellenőrzések súlypontjának szükségszerűen át kell 

helyeződnie a listás mérgező vegyületeket gyártóhelyekről az egyedi, szerves vegyületeket 

gyártó létesítmények ellenőrzésére, részben azok nagy száma, részben az ott gyártott szerves 

anyagok potenciális veszélyessége miatt. 
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A tagállamok deklarációs fegyelme nem megfelelő, sok országban a nemzeti ellenőrzési 

rendszer kiépítése kell, hogy az elsődleges legyen, a deklarációkat benyújtó államok esetében 

viszont a határidők betartása és a szolgáltatott adatok pontossága alapvető. 

A VTE esetében a Kábítószer Egyezményekkel azonos módon a tudomány fejlődése és az 

illegális tevékenységek eredményeképpen megjelent számos, új vegyület potenciális 

harcászati alkalmazással rendelkezik, ellenőrzött anyag listákra való felkerülésük, a velük 

történő tevékenységek monitorozása mielőbbi megvalósítást igényel. 

A VTE alapvető célja-a világ vegyifegyver arzenáljának teljes megsemmisítése-került 

veszélybe azzal, hogy a deklarációjukban vegyifegyver birtoklást bevalló országok nagy 

része, köztük a nagyhatalmak határidő módosítást kértek a vegyifegyverek 

megsemmisítésének befejezésére. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kitolt határidőre sem 

tudják majd a feladatot teljesíteni. A probléma megoldására az OPCW-nak sürgősen 

pótlólagos forrásokat kell találnia, vagy az egyezmény szövegének módosítása válik 

szükségessé. 

A nem-halálos vegyifegyverek meghatározásával és vegyületeinek besorolásával kapcsolatos  

anomália megfogalmazására már az egyezmény megszületését követően sor került:a VTE 

tiltja vegyifegyverek (toxikus anyagok) alkalmazását, kivéve rendfenntartási célokat, 

beleértve a belföldi tömegoszlatást is. Mivel a mérgező anyagok definíciója alapján, ide 

tartoznak azok a vegyületek is, amelyek káros hatása ideiglenes, visszafordítható, és halált,  

vagy tartós károsodást nem okoznak az emberi szervezetben, ezért az ideiglenes 

cselekvőképtelenséget okozó szerek a vegyifegyver egyezmény szövegének értelmezése 

alapján toxikus anyagnak, azaz vegyifegyvernek számítanak az érzékszervek irritációját 

okozó tömegoszlató szerekkel együtt. A tömegoszlató vegyületek definiálva vannak a 

szerződésben, míg a cselekvőképtelenséget okozó anyagok az egyezmény megszületését 

követő években kerültek nyilvánosságra, ezért a felülvizsgálati konferenciák feladata lett 

volna e vegyületcsoport meghatározása, jellemzőinek beazonosítása és az egyezmény 

hatályának kiterjesztése erre a csoportra is. Mivel a nem-halálos harcanyagokat állítólagos 

rendfenntartási célokra fejlesztették ki a kormányok,  és ez a tevékenység a VTE jelenlegi 

szövegezése szerint az egyezmény céljaival nem ellentétes, ezért nem is ellenőrizendő.. Ebből 

következően az OPCW inspektorai nem ellenőrizhetnek egyetlen olyan létesítményt, vagy 

vegyületet, melyeket a tagországok hazai rendfenntartási célokra fejlesztettek ki és kívánnak 

használni.  

Ez a tény pedig óriási „rést üt a pajzson”, az egyezmény elmúlt 10 évének minden munkája, 

erőfeszítése, sikere mehet veszendőbe, mert evvel az ürüggyel bármely részes állam legális 
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körülmények között állíthat elő olyan mérgező vegyületeket, melyek vegyifegyverként 

alkalmazhatók más országokkal szemben. 

Az OPCW legsürgetőbb feladatai közé kell emelni az ideiglenes cselekvőképtelenséget okozó 

anyagcsoport definiálását, kidolgozni a csoportra jellemző paraméterek és tulajdonságok 

körét, melyek alapján meghatározható, hogy mely vegyületek sorolhatók ebbe a csoportba , 

valamint az egyezmény hatályának kiterjesztését ezekre a vegyületekre is. 

 

5. A mérgező harcanyag-prekurzorokkal kapcsolatos hazai végrehajtási rendeletnek egységes 

keretben a vegyi anyagok teljes életciklusára kell részletes eljárási rendet tartalmaznia, 

melybe beletartoznak az export-import, tranzit tevékenységek és a vegyületek 

megsemmisítési, ártalmatlanítási folyamatai is. 

A nemzeti hatóságnak átláthatóbbá kell tennie az ellenőrzési gyakorlatát a vállalatok számára, 

valamint állandó továbbképzések, tájékoztatók tartásával az ipar és a hatóság kapcsolatának 

folyamatos javítására kell törekednie. 

 

6. A Kábítószer Egyezmények és a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény összehasonlításával és 

erős, gyenge pontjaik kimutatásával a jelenlegi rendszerek hatékonyságát növelhetnénk a 

legegyszerűbb módon: a másik rendszer erősségét átemelhetnék a saját gyenge pontjaik 

erősítésére. Jelen esetben a VTE a Kábítószer Egyezményeknél igen jól működő új, 

potenciálisan veszélyes anyagok monitorozási rendszerét alkalmazhatná a saját rendszerében.  

 

5. 3. Javaslatok 

 

1. A Kábítószer Egyezmények céljainak végrehajtásáért felelős hazai hatósági- és ellenőrzési 

rendszer felépítése túlbonyolított. Mivel a gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek 

engedélyeit az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) állítja ki, és a kábítószerekkel 

kapcsolatos tevékenységeket végző vállalatok általában gyógyszergyártási tevékenységet is 

végeznek, az ellenőrzési rendszer egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele céljából is célszerű 

lenne a kábítószerek és pszichotrop anyagok ellenőrzéséért felelős Kábítószer Igazgatóságot 

az OGYI szervezetébe beépíteni. Ott önálló osztályként működne, de ugyanakkor a 

gyógyszergyártási-, forgalmazási-, és nagykereskedelmi tevékenységért is felelős 

inspektorátussal együttműködve közös helyszíni ellenőrzéseket végezhetnének. 

. 
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2. A VTE hatáskörébe tartozó, de ez idáig le nem szabályozott nem-halálos harcanyagok 

ellenőrzésére egy új szabályozás kialakítása szükséges. A vegyületek központi idegrendszerre 

gyakorolt hatása miatt a Vegyifegyver Tilalmi Egyezménynek és a Kábítószer 

Egyezményeknek közösen kell a kérdéses anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket 

felügyelniük. A kialakítandó szervezet saját ellenőrző rendszerrel nem rendelkezne, testülete a 

beérkező információk alapján szűrné a veszélyesnek minősíthető anyagokat. A rendszer 

kiépítése így gyorsan, költséghatékonyan megoldható.(L. 8. ábra) 

Javaslatom szerint, az INCB és OPCW egy közös apparátust-a Központ Idegrendszerre 

Ható Anyagok Koordinációs Bizottságát - hozna létre, azon anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek monitorozására, melyek a VTE definiálása alapján az ideiglenes 

cselekvőképtelenséget okozó szerek csoportjába tartoznak, ugyanakkor, a központi 

idegrendszerre hatnak: kábulatot, mély alvást, szedált állapotot, vagy izgatottságot, 

ingerlékenyéget, esetleg hallucinációkat előidézve. 

A bizottság napi adminisztrációs munkáját, információgyűjtést, adatfeldolgozást, 

adatelemzést a titkárság végezné. A vegyületek hatástani besorolásában a szakértői 

bizottság segítené az ellenőrző testületek munkáját. A szervezetek közötti információcserére 

a meghatározott gyakorisággal tartandó ülések rendjét ki kell alakítani. A gyanús vegyületek 

gyógyászati célú ellenőrzését az INCB szerve felügyelné, szoros kooperációban az OPCW-

val, mely a vegyifegyverként használható, de a gyógyászatban is alkalmazható, vegyi 

kényszerítő anyagokkal kapcsolatos tevékenységek monitorozásáért felel. A koordinációs 

bizottság szakértői testülete az INCB-től , az  OPCW-tól, a nemzetközi szervezetektől, és a 

gazdasági szereplőktől kapott információk alapján, valamint a nemzetközi tendenciák 

figyelembe vételével, monitorozási jegyzéket készítene. A jegyzék az ellenőrzendő 

vegyületeket és prekurzoraikat is tartalmazza. A koordinációs bizottság feladata lenne a 

jegyzék alapján javaslatot tenni az INCB és OPCW testületeinek az általuk ellenőrzött listák 

bővítésére. A jegyzéken szereplő anyagokkal kapcsolatos tevékenységek nemzetközi 

központjaként a nemzeti hatóságok által deklarált adatokat a jegyzékre került anyagok 

fajtáiról, készleteikről, gyártani kívánt és az exportálandó, importálandó mennyiségekről- 

összegezné, feldolgozná és alkalmazási területük szerint illetékes nemzetközi ellenőrző szerv 

felé továbbítaná. Az adminisztratív szervezet hármas tagolású lenne: nemzetközi központ – 

regionális központok (földrajzi elhelyezkedés szerint) – nemzeti hatóság. A regionális 

központok beiktatását az egységes és átlátható ellenőrzési rendszerek kiépítése, valamint az 

új, tudományos eredmények és a folyamatosan változó nemzetközi környezet által indukált 

problémákra való gyorsabb reagálás miatt tartom szükségesnek. 
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Azok az újonnan szintetizált anyagok, amelyek feltételezett hatásukat tekintve az érintett 

egyezmények hatálya alá esnek, a hatóságoknak bejelentendők regisztrációs dossziéjuk 

benyújtásával, mely tartalmazná 

- a vegyület képletét, jellemző fizikai, kémiai, biofarmáciai tulajdonságait,  

- szintézis útjainak leírását, előállításukhoz alkalmazott technológiát,  

- kifejlesztés célját, 

- gyártási technológiát, 

- nyilatkozatot, annak biztosítására, hogy a gyártás során keletkező melléktermékekből 

és köztianyagokból a mérgező, vagy visszaélésre alkalmas anyag vissza nem nyerhető, 

-  az anyag javasolt alkalmazási adagolását, alkalmazási formáját, 

- preklinikai és klinikai vizsgálatok eredményeit, 

- a túladagolás tüneteit, az antidotumot és annak alkalmazási módját, 

-  az esetleges mellékhatásokat, 

- a környezetre gyakorolt lehetséges kockázat vizsgálatát. 

Az anyagok regisztrációs rendszerének körültekintő kialakítása a legfontosabb szempont kell, 

hogy legyen, hiszen e vegyületek alkalmazásának potenciális célcsoportja az EMBER. Az 

alkalmazás célja pedig nem a célcsoport megsemmisítése, hanem ideiglenes 

cselekvőképtelenné tétele, amely során az egyén a lehető legkevesebb, és lehetőség szerint 

nem maradó károsodást  legyen kénytelen elszenvedni. Ez indokolja, hogy a gyógyszerek 

biztonságos alkalmazásának szabályai is beépítendők a nem-halálos harcanyagok 

regisztrációs folyamatába. 

Az ideiglenes cselekvőképtelenséget okozó vegyületekkel kapcsolatos külkereskedelemi 

tevékenység is bejelentés köteles lenne a hatóságok felé. A nem hasznosított anyagok 

selejtezése és a késztermékek vagy prekurzoraik megsemmisítésére vonatkozó igény a 

megsemmisítés módjának, a megsemmisítendő anyagok megnevezésének és mennyiségének 

feltüntetésével, valamint a megsemmisítő létesítmény megjelölésével szintén hatósági 

engedélyhez lenne kötve, és ellenőrzést igényelne. A tevékenységekkel kapcsolatos 

dokumentáció a naptári év végétől számított 5 évig megőrzendő. A monitoring jegyzéken 

szereplő vegyületek tekintetében, a cégeknek a tevékenységekről és a következő évre 

tervezett mennyiségekről évente bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségük lenne.  
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8. ábra.  Az új típusú nemzetközi ellenőrzési rendszer felépítése 

Központi idegrendszerre 
ható szerek koordinációs 

bizottsága 

INCB 
Gyógyászati  
felhasználás 

OPCW 
Rendfenntartás 
Tömegoszlatás 

Piaci szereplők 

Tudományos 
testület 

Monitoring 
jegyzék 

szerkesztése, 
bővítése, 

 Új anyagok 
kategorizálása, 

javaslat  az 
ellenőrző 

listákra való 
felkerülésre. 

 

Nemzetközi szervezetek 

Titkárság 
Monitoring 

jegyzék, 
információ-

gyűjtés, 
adatbekérés, 

elemzés, 
továbbítás 
ellenőrző 

hatóságokhoz.
Ellenőrzés 

hatékonyságára 
javaslatok,  
új anyagok 

regisztrálása, 
kapcsolat 

INCB, OPCW, 
regionális kp, 

nemzeti 
hatóságok 

továbbképzése.

 Regionális Központok 
Nemzeti deklarációk összesítése, 

továbbítása, 
Regionális ellenőrző rendszer 

szervezése, 
 Továbbképzések tartása a 

nemzeti hatóságoknak. 

Nemzeti hatóságok 
 Nemzeti ellenőrzési rendszer 

kialakítása, 
Vállalati deklarációk összesítése, 

továbbítása, helyszíni ellenőrzések. 



 92

A nemzeti ellenőrzési rendszerre adaptálva a javaslatot, ez a gyakorlatban két hatóság: a 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és az Egészségügyi Engedélyezési Hivatal 

Kábítószer Igazgatóságának kooperációját jelentené. A MKEH-en belül a kábítószer 

prekurzorok és a vegyifegyver tilalmi egyezmény hatálya alá tartozó mérgező vegyületeik és 

prekurzoraik ellenőrzése történik. Bár különböző osztályok felügyelik az egyezmények által 

meghatározott ellenőrzés alatt álló anyagokkal kapcsolatos tevékenységet, a részlegek 

munkájának egyeztetése technikailag könnyen kivitelezhető. Az osztályok delegálnának egy-

egy embert, amelyhez a kábítószer igazgatóság által küldött egy fő is csatlakozna. Az így 

kialakított háromtagú Kábítószer és Vegyifegyver Egyeztető Bizottság végezné az 

ideiglenes cselekvőképtelenséget okozó új vegyületek monitorozását és a megjelölt 

alkalmazás függvényében, utalná be a meglevő ellenőrzési rendszerek hatáskörébe az 

anyagokat. 

 

3. 2007–ben az Európai Unióban bevezetésre került a REACH (Registration, Evaluation, 

Authorisation of Chemicals), a vegyi anyagok ellenőrzési rendszere.  A témám további 

kutatási irányát a REACH és VTE rendszerének átvilágításában, összehasonlításában látom, 

részben az ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében, részben azért, hogy a “nem-

halálos harcanyagok” problematikája, ebben a vonatkozásban, ne ismétlődhessen meg. 
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6. Új, tudományos eredmények 
 

 

1.  A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény céljainak és a hatálya alá tartozó 

vegyületcsoportokra adott definícióinak elemzésével bizonyítottam, hogy az ideiglenes 

cselekvőképtelenséget okozó szereknek és prekurzoraiknak az Egyezmény által 

ellenőrzött anyagok között van a helyük. 

 

2.  Tanulmányoztam az ismert ideiglenes cselekvőképtelenséget okozó harcanyagok 

hatástani csoportosítását, és arra a következtetésre jutottam, hogy idegrendszerre 

gyakorolt hatásuk alapján kábító-fájdalomcsillapítóként, altatóként vagy nyugtatóként 

határozhatók meg, tehát a Kábítószer Egyezmények felügyelete alá tartoznak, míg 

rendészeti célú előállításuk és használatuk alapján a mérgező harcanyagok csoportjába 

sorolhatók, ezért ellenőrzésükre a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény hivatott. 

 

3.  A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény általam feltárt szabályozási hiányosságának 

megoldására kidolgoztam a Kábítószer Egyezmények és a Vegyifegyver Tilalmi 

Egyezmény határán található ideiglenes cselekvőképtelenséget okozó harcanyagok és 

prekurzoraik új nemzetközi szintű ellenőrzési rendszerét. 

  

4.  A nemzetközi rendszernél már kialakított ellenőrzési szempontok figyelembe 

vételével kidolgoztam a nem-halálos harcanyagok hazai engedélyezési rendszerét. 
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7. Ajánlások 

 

Az illegális kereskedelemben felbukkanó nagyszámú, új pszichoaktív, vagy mérgező vegyület 

és ezek prekurzorai állandó fejlesztésre és megújulásra kényszerítik a már működő 

nemzetközi egyezmények adminisztratív és végrehajtó rendszerét. Az egyezmények céljainak 

teljes körű végrehajtásához a monitorozási folyamatok rendszeres átvilágítása, gyenge 

pontjainak kiszűrése és új metódusok bevezetése szükséges, a minél hatékonyabb ellenőrzés 

megvalósításához. Az értekezésemben tárgyalt kábítószerek, pszichotrop anyagok, és a 

toxikus, harcászati alkalmazással is rendelkező vegyületek, valamint a prekurzoraik, nem 

megfelelő kezekben komoly veszélyt jelentenek a nemzetközi békére és a biztonságra. 

Ezért ellenőrzésük hatékonyabbá tétele, az illegális ügyletek gyors, biztonságos kiszűrése 

minden állam érdeke. Dolgozatomban a jelenlegi nemzetközi és nemzeti monitorozási 

mechanizmusok elemzését végezetem el és javaslatokat tettem a feltárt hiányosságok 

kiküszöbölésére. Az általam javasolt módosításokkal az ellenőrzési rendszerek működése 

javulna, a fellelhető joghézagok eltűnnének. Ugyanakkor gazdaságossági, gyakorlati 

szempontokat is figyelembe vettem, ezért az átszervezések nem jelentenének komolyabb 

anyagi megterhelést a befizető államok számára. 

A monitorozások hatékonyságnövelésén túl, a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény hatályának 

kiterjesztésére tettem javaslatot, egy új ellenőrzési rendszer létrehozásával, mely az ideiglenes 

cselekvőképtelenséget okozó szerek jelenlegi leszabályozatlanságából eredő problémát 

hivatott megoldani. 

Értekezésemet elsősorban a felelős minisztériumok (Egészségügyi Minisztérium; Nemzeti 

Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium) jogalkotóinak figyelmébe ajánlom, a hazai 

végrehajtási rendeletek aktualizálásához háttéranyagként. Ezen kívül a nemzeti hatóságok 

végrehajtó apparátusában dolgozó szakemberek számára kiegészítő tanulmányként javaslom a 

munkámat felhasználni, valamint a hatóságok információs tájékozató oldalaihoz, a vállalatok 

kötelezettségeinek egyszerűbb és könnyebb megvalósításához, segédletként. 

Továbbá javasolom dolgozatomat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi 

Igazgatási Tanszékének munkájához oktatási segédanyagként. 

Az általam kidolgozott szabályozási mechanizmust pedig az OPCW nem halálos-harcanyagok 

ellenőrzésével kapcsolatos problematikájának megoldásához javaslom, illetve az OPCW és az 

INCB együttműködésének kialakításához felhasználni, az említett vegyületcsoport 

vonatkozásában. 
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