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Az állatgyógyászatban tevékenykedők kábítószerrel és pszichotrop anyaggal
végzett tevékenységének bejelentése

A tájékoztató hatályos 2018.01.01-tól.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.338389
3. A kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal
végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és
jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
K.r.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147263.330610
4. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112629.326988
5. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.
28.) IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
6. Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84410.333271

Eljárási rend
A tevékenység bejelentése
A Kormányrendelet előírásai szerint, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi
forgalmazója, az állatgyógyászati intézmény, az állatorvost alkalmazó telep, állatkert,
vadaspark és a magán-állatorvos a Kormányrendelet K1, K2 és a P2 jegyzékén szereplő
kábítószernek vagy pszichotrop anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel
végzett tevékenységét - annak megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelentenie az
Országos Rendőr-főkapitányság felé. A bejelentés tartalmi elemeit a K.r. határozza meg. A

működésre jogosító engedély(ek) másolatának önkéntes csatolása jelentősen lerövidíti az
ügyintézési időt.
Állatgyógyászati intézménynek minősül az állatkórház, állatklinika, állatorvosi rendelő,
állatorvosi szakrendelő (rendelőintézet), és az állategészségügyi laboratórium.
Állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója az, aki a forgalmazás helye
szerint illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás vagy
jogutódja, illetve a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi
önkormányzat jegyzője által engedélyezett kiskereskedelmi forgalmazási tevékenység
engedélyese. Magán-állatorvosnak minősül a magán-állatorvosi tevékenységet önállóan
folytató, állatgyógyászati intézményt nem üzemeltető állatorvos. A K.r. gyógyszernek tekinti
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló törvény szerinti gyógyszert, valamint az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti állatgyógyászati készítményt.
A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásba vétel tényét tartalmazó hatósági bizonyítvány
kiadásához kapcsolódó elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásnak 3000,-Ft általános tételű
eljárási illeték vonzata van. Az illetéket átutalással kell befizetni az Országos Rendőrfőkapitányság számlaszámára. Az utalás közlemény rovatában a „kábítószer” szót valamint a
tevékenységet végző nevét kell feltüntetni.
A visszavonásig hatályos hatósági bizonyítványban szereplő - nyilvántartásba vett - adatok
megváltozásáról, illetve a tevékenység megszüntetéséről a rendőrséget 8 napon belül, írásban
tájékoztatni kell.
Eljárási költség:
A bejelentés illetéke 3.000,- (háromezer) Ft általános tételű eljárási illeték.
Az illetéket átutalással kell befizetni az ügyben eljáró Országos Rendőr-főkapitányság
10032000-01040061-00000000 számlaszámára előzetes vagy utólagos fizetéssel.
1. Számlaszám: Tájékoztató végén felsorolva.
2. Előzetes fizetés: Az utalás közlemény rovatában a „kábszer” szót valamint a
tevékenységet végző szervezet/személy nevét kell feltüntetni.
3. Utólagos fizetés: Legkésőbb az eljáró hatóság iktatószámának megismerését követő napon
kell teljesíteni. Az átutalás közlemény rovatában az ügy iktatószámát fel kell tüntetni.
(Iktatószám: A Rendőrség iratkezelő rendszere által a bejelentő tárhelyére küldött
értesítésben feltüntetett RZSEIR iktatószám)
A bejelentés feldolgozása
Amennyiben a bejelentés feldolgozása során megállapításra kerül, hogy az arra jogosult
ügyfél hiánytalanul nyújtotta be, és a nyilvántartásba vétel feltételei fennállnak a hatóság 15
napon belül hatósági bizonyítványt állít ki. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott
döntést a Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi.
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