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T Á J É K O Z T A T Ó 
 

az ellenőrzött anyaggal állatgyógyászatban rendőrségi hatósági bizonyítvány alapján 

tevékenykedők részére 

 

A Magyar Közlöny 218. számában 2022. december 28-án kihirdetésre került az ellenőrzött 

anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Ea.r.), mely a 

kábítószerek, illetve pszichotrop-, valamint új pszichoaktív anyagok jegyzékeit, továbbá az új 

pszichoaktív anyagok jegyzékéről törölt anyagok jegyzékét egységesen tartalmazza. Az új 

pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. 

(XII. 30.) EMMI rendelet pedig hatályát vesztette. 
 

Ezzel egyidőben a jegyzékekre mutató hivatkozások pontosítása érdekében megjelent a 

kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és 

felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és 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 módosításáról szóló 607/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet. 
 

Az állatgyógyászati intézménynek [állatkórház, állatklinika, állatorvosi rendelő, állatorvosi 

szakrendelő (rendelőintézet), állategészségügyi laboratórium, az állatgyógyászati 

készítmények kiskereskedelmi forgalmazója], a magán-állatorvosnak, valamint állatorvost 

alkalmazó telepnek, állatkertnek, vadasparknak a rendőrhatóság felé csak az Ea.r. 1. melléklet 

K1 és K2, valamint a 2. melléklet P2 jegyzéken szereplő kábítószernek vagy pszichotrop 

anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységét 

[beszerzés, (kiskereskedelmi) forgalmazás, felhasználás, selejtezés, (megsemmisítésre) 

átadás] kell bejelenteni. A bejelentést követően az Országos Rendőr-főkapitányság a 

nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt ad ki – a kábítószert és a pszichotrop anyagot 

tartalmazó gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok, illetve 

gyógyszerforgalmazók felé – a bejelentő tevékenységének rendészeti szempontból történő 

jogszerű végzésének igazolása céljából. 
 

A (kiskereskedelmi) forgalmazónak és a végfelhasználónak – az állatgyógyászati 

készítményekre vonatkozó álltalános szabályokon túl – további speciális feladata az Ea.r. 2. 

melléklet P3 és P4 jegyzéken, valamint a 3. melléklet új pszichoaktív anyagok jegyzéken 

szereplő készítményekkel nincs. 

 

 

ORFK RFI Igazgatásrendészeti Főosztály 

mailto:igrend.orfk@orfk.police.hu

