TÁJÉKOZTATÓ
az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazói, az állatgyógyászati intézmények és a magán-állatorvosok kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal kapcsolatos tevékenységének rendészeti szempontjairól

Az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazójának, az állatgyógyászati intézménynek és a magán-állatorvosnak a kábítószerekkel és a pszichotrop anyagokkal kapcsolatos tevékenysége meg kell, hogy feleljen a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhetı tevékenységekrıl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: K.r.)
elıírt követelményeknek.
A K.r. 1. § 2. és 25. pontja határozza meg az „állatgyógyászati intézmény” és a
„magánállatorvos” fogalmat. Állatgyógyászati intézmény az állatkórház, állatklinika, állatorvosi rendelı, állatorvosi szakrendelı (rendelıintézet), és az állat-egészségügyi laboratórium.
Állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója az, aki a forgalmazás telephelye
szerint illetékes megyei (fıvárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenırzı állomás, illetve
jogutódja által az állatgyógyászati készítményekrıl szóló 50/2006. (VI. 28.) FVM rendelet
vagy - 2009. október 1-jét követıen - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint engedélyezett kiskereskedelmi forgalmazási
tevékenység engedélyese.
A K.r. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint, az állatgyógyászati intézmény, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, valamint a magánállatorvos a kábítószerrel vagy
pszichotrop anyaggal végzett tevékenységét - annak megkezdése elıtt legalább huszonkét
munkanappal - a tevékenység jellegének (intézmény, kiskereskedelmi forgalmazó,
magánállatorvos) és helyének pontos megjelölésével, a kábítószerért, pszichotrop anyagért felelıs személy megnevezésével, valamint e személy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának megküldésével, továbbá a cégjegyzékszámának, illetve a bírósági nyilvántartásba történı bejegyzés, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásbavétel vagy a
költségvetési szervek törzskönyvi számának, a mőködésre jogosító engedélyek adatainak (az
engedély száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte és idıbeli hatálya) megadásával, valamint a tárolóhely és a tárolási rend leírásával a rendırségnek bejelenteni. A rendırség a bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vétel tényérıl tíz munkanapon belül - 2009. november 28-a után indult eljárásokban visszavonásig hatályos - hatósági
bizonyítványt ad ki.
A tevékenység bejelentése az „Országos Rendır-fıkapitányság Rendészeti Fıigazgatóság
Igazgatásrendészeti Fıosztály Rendészeti Osztály 1903 Budapest, Pf.: 314/15.” levelezési
címre történhet. A mőködésre jogosító engedélyek fénymásolatának önkéntes megküldése jelentısen lerövidíti az ügyintézési idıt. A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelméhez kapcsolódó elsıfokú közigazgatási hatósági eljárásnak 2.200 Ft általános tételő eljárási illeték
vonzata van. A fenti összegő illetéket a beadványon illetékbélyeg formában lehet leróni.
A kábítószerért, pszichotrop anyagért felelıs személy három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványának megküldését pótolhatja, ha a bejelentésben feltüntetésre kerül a felelıs személy természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve(i), nık esetében leánykori családi és utóneve(i); születési helye és ideje; anyja leánykori családi és utóneve(i)), és melléklet-
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ként csatolásra kerül - a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-ának (1), (2) és (6) bekezdése alapján - a felelıs személy
arra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, hogy a nyilvántartásba vétel során a személyes és a
különleges adatait a rendırhatóság a büntetlen elıélet ellenırzéséhez kezelheti.
A három évig hatályos nyilvántartásba vételi igazolás esetében, a hatályosság megszőnése
elıtt legalább huszonkét munkanappal - fentebb említett adattartalommal - a hatósági bizonyítvány birtokosának új bejelentést kell tenni. A visszavonásig hatályos nyilvántartásba vételi
igazolás esetében, a bejelentés során közölt adatok megváltozásáról, illetve a tevékenység
megszüntetésérıl a rendırséget öt munkanapon belül, írásban kell tájékoztatni.
A K.r. 1. § 19. és 22. pontja alapján, a kábítószerért, pszichotrop anyagért felelıs személy ellátja/felügyeli a hatósági bizonyítvány birtokosának kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal kapcsolatos tevékenységét. Felel ezen anyagok sorsának folyamatos követéséért. A kábítószerekrıl és a pszichotrop anyagokról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelı, egyértelmő,
tételes és naprakész nyilvántartást vezet. Felel a rögzített adatok valódiságáért. Ellenırzés céljából - az illetékes hatóságok kérésére - biztosítja a kábítószerekkel és a pszichotrop anyagokkal kapcsolatos aktuális és megırzött dokumentációk hozzáférhetıségét.
A K.r. 22. § (1)-(2), illetve 23. § (1) és (3) bekezdései alapján, az állatgyógyászati készítmény
kiskereskedelmi forgalmazó, az állatgyógyászati intézmény és a magánállatorvos a tevékenysége során használt kábítószerek és pszichotrop anyagok selejtezését szükség szerint, folyamatosan végzi. A jegyzıkönyvezett selejtezett készítményeket megsemmisítésig elkülönítetten, a
kábítószerek tárolására vonatkozó elıírások szerint kell tárolni. A megsemmisítés helyérıl és
idıpontjáról - legalább tizenöt nappal elıbb - az Országos Rendır-fıkapitányság Rendészeti
Fıigazgatóság Igazgatásrendészeti Fıosztály Rendészeti Osztályát értesíteni kell. A megsemmisítést a rendırség képviselıje ellenırizheti.
Felhívom a figyelmet, hogy a K.r. 26. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés b) pontja, illetve
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 57/A. § (4) bekezdése alapján, a rendırség rendészeti szempontok alapján ellenırzi az
állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóknál, az állatgyógyászati intézményeknél és a magán-állatorvosoknál a kábítószerek és pszichotrop anyagok felhasználását, tárolását, nyilvántartását. A tárolásra vonatkozó feltételeket a K.r. 20. § (1)-(3) bekezdései tartalmazzák.
A K.r. 3. § (3) bekezdése szerint, a hatósági bizonyítvány birtokosa az általa felhasznált kábítószerrıl évente - összesített formában, minden év január 31-ig - tájékoztatja a Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szervét és a rendırséget.
Több állatorvos jelezte, hogy nem egyértelmő számára a K.r. szerinti „magánállatorvos” és az
„állatgyógyászati intézmény” felosztás. Az ORFK szakmai álláspontja szerint, amennyiben a
készítmény vásárlásakor nem a rendelı, illetve gazdálkodószervezet nevére történik a
számla kiállítása, hanem alanyi jogon a magán-állatorvosi bélyegzın is szereplı névre, és
a magánállatorvos a készítményt maga használja fel és tartja nyilván, akkor a K.r. szerinti magán-állatorvosnak minısül. Azon magán-állatorvosok, akik a munkájukhoz 2009.
november 28-a elıtt szereztek be kábítószert, illetve pszichotrop anyagot, e készítmény(eke)t szerzett jog alapján - a K.r. 3. § (2) bekezdése szerinti bejelentés megtétele nélkül is felhasználhatják, de újabb mennyiséget már csak a bejelentés megtörténte után rendelhetnek.

