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Tájékoztató
az önálló praxis engedéllyel rendelkező, de állat-egészségügyi intézményt nem üzemeltető
(„táskás”) állatorvosok számára
az ORFK felé történő adatváltozás bejelentéséhez
(kábítószer és pszichotróp anyagokkal történő tevékenység nyilvántartásba vétele)
Tisztelt Kollégáink!
Az ORFK Rendészeti Igazgatósága Igazgatásrendészeti Főosztálya arról tájékoztatta a
MÁOK-ot, hogy azoknak, akik a tevékenységük korábbi nyilvántartásba vételéről szóló
„Hatósági bizonyítvány”-t a kamarai magán-állatorvosi működési engedélyük alapján kapták
meg, az új kamarai praxis engedélyük számát be kell jelenteniük a Rendőrhatóságnál.
A tennivalók a következők:
1. Egy bejelentés megfogalmazása és elküldése az ORFK Rendészeti Igazgatósága
Igazgatásrendészeti Osztályának (postacím: 1903 Bp., Pf.314/15) arról, hogy a
korábbi magán-állatorvosi működési engedély helyett a MÁOK által kiadott praxis
engedély alapján végzi a tevékenységet.
2. A bejelentésre 3000,-Ft értékű Illetékbélyeget kell ráragasztani.
3. A bejelentésben nyilatkozni kell a következőkről:
-

a kérelmező továbbra is csak „táskás” állatorvos, és nem üzemeltet állatorvosi
intézményt (rendelő, állatkórház)

-

a kérelmező milyen hatóanyagokat használ? (Javasolt a ketamin mellé beírni a
buprenorfin-t is, akkor is, ha ma még nem használja valaki. A kiadásra kerülő
hatósági bizonyítványra beírják, de nem jár semmilyen kötelezettséggel. Később
viszont, ha valaki használni szeretné, nem kell újabb módosítási kérelmet beadni.)

-

a korábbi bejelentésben közölt egyéb adatokban nem történt változás.

4. Ajánlott a Praxis engedélyt másolatban csatolni a kérelemhez (ha ez lemarad,
felszólítást küldenek adatpótlásra)
A bejelentés alapján az ORFK kiküldi az új hatósági nyilvántartásba vételi határozatot,
valamint egy végzést arról, hogy a korábbi hatósági bizonyítványt vissza kell nekik küldeni
egy megjelölt határidőig. (Egyszerre két engedély nem lehet a felhasználó birtokában.)
Cserényi József r. alezredes tájékoztatója szerint, aki ezt a bejelentést most esetleg elmulasztja
megtenni, azt az ellenőrzést végző rendőrök a következő esedékes kábítószer ellenőrzés során
felszólítják majd a bejelentés pótlólagos megtételére. Ekkor viszont már „élesben” ketyeg
majd az erre megszabott határidő.
Budapest, 2012. december 14.
Dr. Horváth László
főtitkár

