
Tisztelt Partnerünk! 

 
Mivel minket és Önt is rendszeresen ellenőriznek, könnyen belefuthatunk egy ketaminnal 

kapcsolatos problémába. Ha van rá lehetőség, kerüljük el az ebből adódó kellemetlenségeket.  

Éppen ezért kérjük, ezentúl minden esetben az alább nevezett előírások betartásával járjon el a 

CP-Ketamin 10% injekció A.U.V. elnevezésű termékünk megrendelése esetén. 

 

Ezúton szeretném felhívni figyelmét, hogy a 77/2013. (IX.10.) VM rendelet által módosított 

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 4.§ 72. pontja kimondja, hogy a 

ketamin hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítmény „kábítószerként kezelendő 

készítménynek” minősül, melynek kezelésére speciális szabályok vonatkoznak. 
 

 

A jelenleg érvényes 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet (továbbiakban FVM.r.), illetve a 

kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ 

tevékenységekrõl szóló 66/2012. (IV. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban K.r.) az alábbiak 

szerint szabályozza a kábítószerként kezelendő készítmények kezelését: 
 

1. A nagykereskedő közvetlen felhasználás céljára kiszolgálhat kábítószerként kezelendő 

készítményekkel a kábítószer R. szerint nyilvántartásba vett állatgyógyászati intézményt, 

szolgáltató állatorvost, valamint állatorvost alkalmazó telepet, állatkertet, vadasparkot, 

amennyiben a nagykereskedőt az Országos Rendőr-főkapitányság a kábítószer R. alapján 

nyilvántartásba vette, mint a kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmények 

kiskereskedelmi forgalmazóját; a kiszolgálás feltétele, hogy a nagykereskedő a vevőnek a 

tevékenysége gyakorlásához szükséges hatósági bizonyítványának másolatát előzetesen 

beszerezze. [FVM.r. 68. § (2) bekezdés c) pontja] 

 

2. Nagykereskedelmi árumozgás esetén a K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószerek, valamint a P1 és 

P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagok és a P3, P4 jegyzéken szereplő pszichotróp 

alapanyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok megrendelése, átadása, átvétele és belföldi 

szállítása csak a 6. melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány 

(5példányos KÁBÍTÓSZER és PSZICHOTROP ANYAG MEGRENDELÉS) felhasználásával 

történhet. [K.r. 20. § (4) bekezdés]  
 
3. A K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplõ kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minõsülõ 

hatóanyagot tartalmazó gyógyszert állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, 

állatkert és vadaspark, illetve magán-állatorvos (értsd végfelhasználó) az állatgyógyászati 

termékekrõl szóló rendeletben meghatározott minta szerinti vény felhasználásával rendelhet. [K.r. 

20.§ (7) bekezdés] 

 

4. A kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmények rendelésére szolgáló vény tekintetében a 

14. számú melléklet követelményeit kell alkalmazni. [FVM.r. 74. § (5) bekezdés] 

 

5. A kábítószerként kezelendő készítmény átvételét a kábítószerért felelős személy aláírásával és 

kamarai bélyegzőjének lenyomatával igazolja. A vényeket a megrendelések időpontjának 

sorrendjének megfelelően folyamatosan növekvő, évenként induló sorszámmal, sorszám/év 

formátumban kell ellátni.[FVM.r. 74. § (6) bekezdés] 

 

  

 



14. számú melléklet a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelethez 

A kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmények rendeléséhez használandó vényre 

vonatkozó követelmények és a vény mintája 

 

I. RÉSZ 

A kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmény kizárólag állatorvosi vényen rendelhető, az 

alábbiak betartásával: 

1. Az állatorvosi vényt két példányban kell kiállítani és az állatorvos mindkét példányt aláírásával és 

kamarai bélyegzőjének, intézmény esetén az intézmény hivatalos bélyegzőjének lenyomatával is 

érvényesíti. 

2. A vény bal felső sarkában az „Rp.” betűket kell feltüntetni. 

3. A készítmény pontos, a forgalomba hozatali engedélyben megadott nevét az A.U.V. jelzést is 

alkalmazva kell feltüntetni. 

4. A készítmény hatáserősségét arab számmal és betűvel kell feltüntetni. Amennyiben a 

készítménynek csak egy hatáserőssége engedélyezett, ez a pont elhagyható. 

5. A készítmény kiszerelését arab számmal és betűvel kell feltüntetni. 

6. A készítmény kiszerelésének számát római számmal és betűvel, latin nyelven kell feltüntetni 

7. „Az orvos kezéhez” kifejezést fel kell tüntetni. 

8. A vényen a „Használati utasítás szerint” kifejezést feltüntetni nem lehet. 

9. A vényen javítani nem lehet. 

10. A vény a felírást követő harmadik napon túl érvényét veszti. 

11. A vény fejlécén fel kell tüntetni szolgáltató állatorvos esetében a szolgáltató állatorvos nevét, 

székhelyét, telefonszámát, kamarai tagsági számát, állategészségügyi szolgáltató intézmény esetében 

az intézmény nevét, székhelyét, telefonszámát, működési engedélyének számát. 

 
 

II. RÉSZ 

A kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmény rendeléséhez szükséges vény mintája 

 

„Állat-egészségügyi szolgáltató neve 

Székhelye 

Telefonszáma 

Működési engedély száma 
(=ORFK-s hatósági bizonyítvány száma) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Rp.  Dátum*
a vény 3 napon túl érvényét veszti! 

 

 

CP-Ketamin 10% injekció A.U.V. 

„hatáserősség” 

 

 

25 ml 

„kiszerelési egység” 

 

Da scatulam originalem No
 xxx

 ( X
xxxxxx

 ) 

 

S.: Az orvos kezéhez. 

 

 „Aláírás” „Pecsét” 

 

No: sorszám/év”  

 

 _________________________ 


