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Tisztelt Igazgató Úr! 
 

Tájékoztatom, hogy a Covid-19 járvány következtében elrendelt veszélyhelyzet miatt a 

kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 

tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 

66/2012. (IV.2.) Kormányrendelet 26/A. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában foglaltak 

alapján végzett kábítószer-rendészeti hatósági ellenőrzéseket 2022. március 01-jétől az 

állatorvosoknál és állatgyógyászati intézményeknél nagyobb részben on-line módon, 

adatszolgáltatás, iratbekérés és egyéb tájékoztatás kérésével valósítjuk meg. 
 

A hatósági ellenőrzések végrehajtását az ellenőrzés alá vont gazdasági társaság részére kibocsátott 

végzésben rendeljük el, mely tartalmazni fogja, hogy mely nyilatkozatokat és dokumentumokat kell 

hatóságom részére a kézhezvételtől számított 15 napon belül megküldeni. 
 

Tájékoztatom,  hogy az ellenőrzés alá vont gazdálkodó szervezetek az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgálatatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint elektronikus ügyintézésre kötelezettek, végzésem ezért tartalmazni 

fogja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségnek mely elektronikus űrlap alkalmazásával tudnak 

eleget tenni. 
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Tájékoztatom továbbá, hogy a végzésben foglaltak teljesítése, valamint a hatósági ellenőrzés 

végrehajtása érdekében tanúsított együttműködés kötelező érvényű, annak megszegője az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 77. § alapján eljárási bírsággal sújtható. 
 

 

Kérem Igazgató Urat, hogy a fővárosban található állatorvosokat és állatgyógyászati intézmények 

vezetőit  a fentiekről tájékoztatni szíveskedjék. 
 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 
 

     Tisztelettel: 
 

 

     Glózikné Kárpáti Andrea r. alezredes 

     főosztályvezető 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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