A NÉBIH válasza a MÁOK elnökének állásfoglalást kérő levelére

From: Dr. Tirián Attila Edmond [mailto:TirianA@nebih.gov.hu]
Sent: Friday, May 25, 2012 3:11 PM
To: MAOK Elnök
Cc: Dr. Oravecz Márton; Bognár Lajos Dr.; Fekete László; Volpert Balázs; Dr. Volford
Zsolt; Dr. Nemes Imre; Dr. Kulcsár Gábor
Subject: RE: Állásfoglalás kérése

Tisztelt Elnök Úr!
Az állategészségügyi ellátás során az állatorvos által ellátott állatok kezelésére szolgáló egy
havi állatgyógyászati készítmény tárolása és felhasználása a 128/2009(X.6.) értelmében nem
minősül állatgyógyászati készítmény forgalmazásnak.
128/2009 (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről
V.rész Állatgyógyászati készítmények nagy és kiskereskedelmi forgalmazása és birtoklása
„69. § (3) Nem minősül kiskereskedelemnek, ha az állatorvos a hazai Helyes Állatorvosi
Gyakorlatnak megfelelő, legfeljebb egy havi állatgyógyászati készítmény szükségletét
kielégítő kézi gyógyszertári készletet tart az általa ellátott állatok kezeléséhez.”
Az állatorvosi rendelőkben gyakran használt számlázó programok a kezelés során felhasznált
állatgyógyászati készítményt külön feltüntetik a számlán, mint termékértékesítés, azonban
ebben az esetben nem kell a felhasznált készítmény után felügyeleti díjat fizetni, mivel nem
a jogszabály szerinti kiskereskedelemi tevékenységről van szó, hanem a kézi gyógyszertári
készlet gyógyító tevékenység során történő felhasználásáról.
A kézi gyógyszertáron túli állatgyógyászati készítmény tartása és forgalmazása a 69.§ (1)
alapján szabályozott módon történik:
„…Állatgyógyászati készítményekkel kiskereskedelmi tevékenységet folytatni csak azt
követően lehet, ha a forgalmazó hely működési engedélyezése iránti eljárásban az MgSzHnak a forgalmazás telephelye szerint illetékes területi szerve szakhatóságként ahhoz az e
rendeletben foglalt követelmények teljesítése esetén hozzájárult. A szakhatósági
hozzájárulás másolatát az MgSzH területi szerve megküldi az MgSzH Központnak és az
MgSzH forgalmazás telephelye szerint illetékes kerületi hivatalának. A szakhatósági
hozzájárulás másolatát elektronikusúton is meg lehet küldeni.”
Ebben az esetben a tevékenység felügyeleti díj köteles. Ilyenkor azonban az állatorvosi
tevékenységen túl a rendelő vagy klinika üzemeltetőjének állatgyógyászati termék
kiskereskedelmi forgalmazására is engedéllyel kell rendelkeznie, valamint a vállalkozás
tevékenységei között a 4773 Gyógyszer kiskereskedelem és 4774 Gyógyászati termék

kiskereskedelem tevékenységnek is szerepelnie kell, amely tevékenységekből származó
jövedelem vagy nettó árbevétel után felügyeleti díjat kell fizetni.
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