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Magyar Állatorvosi Kamara
1078 Budapest ,  Is tván út  2 .

Tel ./Fax:  478-4272 • e-mai l :  maok@t-onl ine.hu

Országos Elnökség:

Elnök:
Dr. Mile Sándor

Alelnök:
Dr. Papp Ibolya

Fõtitkár:
Dr. Pintér Zsolt

Elnökségi tagok:
Dr. Gönczi Gábor

Dr. Kocsis László

Dr. Kovács László

Dr. Móré Attila

Dr. Sass Imre

Dr. Terjék Imre

További tisztviselõk:

Etikai Bizottság elnöke:
Dr. Markus Gabriella

Felügyelõ Bizottság elnöke:
Dr. Kerekes Bálint

SZATOK Bizottság elnöke:
Dr. Lorászkó Gábor

További bizottságok:

Állatvédelmi Bizottság elnöke:
Dr. Lorászkó Gábor

Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
elnöke:
Dr. Mile Sándor
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A 2007. év is nehéz, helyenként nagyon nehéz éve volt a Magyar Állatorvosi Karnak.
Elsősorban a haszonállat- és vegyespraxisokban tevékenykedő kollégáink helyzete romlott tovább, hiszen a 
gazdasági haszonállatok száma tovább csökkent, a praxisok jövedelmezősége stagnált, illetve romlott.
A jogosult állatorvosi rendszert csak igen kevesen értékelik pozitívan. Sajnos továbbra is igaznak tűnik az a 
korábbi megállapításom, hogy ez az új forma „minihatóság” lényegesen több új kérdést és problémát vet fel, 
mint amennyire megoldást kínál. Szomorú az a valóság, amely szerint a kollégáink nem kis hányada számára 
még a megalázóan alacsony jogosulti juttatás is fontos bevételnek számít.
Az év elején megvalósult hivatali összevonások hatósági kollégáink mindennapjait keserítették, időnként 
egzisztenciális problémát is előrevetve.
Mindebből a nehéz helyzetből csakis együtt, de az egyéni kezdeményezőkészségre is támaszkodva tudunk 
kitörni.
A Magyar Állatorvosi Kar nem kis hányada ma is a csodát várja, vágyálmait kergeti: segítsen a Kamara, az 
állam, a gyógyszerforgalmazók, legyen több kezelendő állat, tehetősebb ügyfél. Segíteni csak és kizárólag azon 
lehet, aki önmaga is mindent megtesz a helyzete jobbá válásáért. Észre kell vennünk, hogy csak a folyamatosan 
önmagát fejlesztő, praxisába beruházó, naprakész szakmai ismeretekkel rendelkező állatorvoslásnak van és 
lesz jövője. Az állattartók szűkülő anyagi lehetőségeik közepette egyre inkább csak a korszerű, szakszerű, az 
állomány szintű állategészségügyet menedzselő állatorvosi munkát lesznek hajlandóak megfizetni. Úgy érzem 
több korosztályunk sem hajlandó az új idők új szavát meghallani.
A Kamara továbbképzéseket szervez, szakmai irányelveket dolgoz ki, komplett állategészségügyi programokat, 
ajánlásokat hozott és hoz létre az állattartó telepekre. De persze ezek csak lehetőségek számotokra, Rajtatok 
áll, hogy éltek-e vele.
A 2007. év végén kezd körvonalazódni egy új megegyezés (talán egy valós kiegyezés) a Karon belül. Az 
állami egészségügy döntéshozó vezetői, úgy tűnik, felismerték azt, hogy egy erős Kamara nemhogy gyengíti, 
sokkal inkább erősíti az állami állategészségügy helyzetét és összefogva talán leküzdjük a magyar állatorvoslást 
körbevevő nehézségeket, ellenérdekeket. Jelenleg nagyon fontos új jogszabályok készülnek, amelyek talán - 
legalábbis az ígéretek és az eddig le is írtak szerint - a Kamarát is segíteni fogják feladatai ellátásában. A jelenleg 
ismert törvény-előterjesztés alapján kézzelfogható közelségbe került az, hogy a készenléti járványfigyelő 
magán-állatorvosi ügyelet ellátását anyagilag finanszírozni tudjuk.
Továbbra is az egyik legnagyobb feszültséget kelti a Karon belül a hatósági kollégáink magán-állatorvosi 
tevékenysége. Több hatósági kollégám említette, hogy 170 ezer forint nettó fizetésből nem tudja a családját 
eltartani. Ez igaz lehet, de ők pont 170 ezer forinttal magasabb szintről kezdik a hónapot, mint az állami 
jövedelmet nem kapó kollégáink. Nem lehet tiszta és átlátható viszonyokról beszélni mindaddig, amíg egyes 
területeken a hatósági kollégáink magán tevékenysége az állami munkaidejük alatt, esetleg az állam tulajdonát 
képező infrastruktúra felhasználásával zajlik. Amikor kéz kezet mos alkukkal, „én ellenőrzöm a tiédet, te az 
enyémet”, a köztisztviselőkre vonatkozó jogszabályok kijátszásával végzik a magán-állatorvosi tevékenységet, 
és e tevékenységért olyan alacsony díjazást kérnek, ami a csak ebből megélni szándékozó magán-állatorvosok 
helyzetét ellehetetlenítik.
Tiszta, jogszerű, átlátható viszonyok, a szabályok betartása nélkül nem alakulhat ki kari béke.
A Kamara véleménye és álláspontja nem változott. Természetesen készen állunk a korrekt együttműködésre. 
Tabula rasat csinálva készek vagyunk túllépni a korábbi, Kamarát ért támadásokon. De elvárjuk, hogy legyen 
értelme és főleg mindenki által tiszteletben tartott eredménye is az együttműködésnek.
2008. tavaszán letelik a négyéves kamarai periódus. Minden megyei szervezetben, majd országosan is 
tisztújításokra kerül sor. Nyomatékkal hívom fel a figyelmeteket arra, hogy olyan kamarai tagokat válasszatok 
meg tisztségviselőknek, küldötteknek, bizottsági tagoknak, akikről biztosan feltételezhető, hogy képesek a közös 
érdekeiteket lelkiismeretesen képviselni és azt valóban meg is teszik majd.
Mindannyiótoknak békés boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog Új Évet kívánok a magam és az 
országos szervezet valamennyi tisztségviselője, munkatársa nevében.

Budapest, 2007. novemberében     Kollegiális üdvözlettel:
             Dr. Mile Sándor
           a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke

Kedves Kolléga!
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Magyar Állatorvosi Kamara Területi Szervezetei

Magyar Állatorvosi Kamara
Baranya megyei Szervezete
7623 Pécs, Megyeri u. 24.
Tel./fax: 72/520-572
Irodai nyitva tartás: H-Sz-P 1030-12 h
Elnök: Dr. Gyökeres Sándor

Magyar Állatorvosi Kamara
Bács-Kiskun megyei Szervezete
6400 Kiskunhalas, Pf. 157
Tel./fax: 77/421-323
Elnök: Dr. Kovács László

Magyar Állatorvosi Kamara
Békés megyei Szervezete
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.
Tel./fax: 66/454-721
e-mail: maokbekes@mail.datanet.hu
Irodai nyitva tartás: 8-11 h;13-16 h
Elnök: Dr. Bújdosó Géza

Magyar Állatorvosi Kamara
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Szervezete
3525 Miskolc, Vologda u. 1.
Tel.: 46/500-660, fax: 46/342-023
Irodai nyitva tartás: Szerda 9-12 h
Elnök: Dr. Minár Gyula

Magyar Állatorvosi Kamara
Fôvárosi Szervezete
1149. Budapest, Bartl J. u. 11. 
fszt. 3.
telefon/fax: 06-1-555-24-14
e-mail: bpallatorvos@bpallatorvos.hu
Irodai nyitva tartás: Sz-Cs 10-15 h
Elnök: Dr. Gönczi Gábor

Magyar Állatorvosi Kamara 
Csongrád megyei Szervezete
6724 Szeged, Vasas Szent P. u. 9.
Tel.: 62/423-620, fax: 62/423-621
Irodai nyitva tartás: 8-16 h
Elnök: Dr. Kocsis László

Magyar Állatorvosi Kamara
Fejér megyei Szervezete
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Tel.: 22/516-417, fax: 22/516-416
e-mail: titkarsag@alpha-vet.hu
Irodai nyitva tartás: H-P 7-16 h
Elnök: Dr. Móré Attila

Magyar Állatorvosi Kamara 
Gyôr-Moson-Sopron megyei 
Szervezete
9028 Gyôr, Régi Veszprémi u. 10.
Tel.: 96/511-974, fax: 96/418-832
e-mail: kamara@systo.hu
Irodai nyitva tartás: H-Sz-P 13-16 h
Elnök: Dr. Lengyel Tamás

Magyar Állatorvosi Kamara
Hajdú-Bihar megyei Szervezete
4030 Debrecen, Diószegi út 30.
Tel./fax: 52/526-298
e-mail: maokhbm@t-online.hu
Irodai nyitva tartás: 8-12 h
Elnök: Dr. Sass Imre

Magyar Állatorvosi Kamara
Heves megyei Szervezete
3300 Eger, Szövetkezet u. 4.
Tel.: 36/312-388, fax: 36/515-746
Irodai nyitva tartás: Szerda 10-12 h
Elnök: 
Alelnök: Dr. Ádám Sándor

Magyar Állatorvosi Kamara
Komárom-Esztergom megyei 
Szervezete
2801 Tatabánya, Gyõri út 29.
Tel.: 34/316-077, fax: 34/316-182
e-mail: tatabanya@allatorvosikamara.t-online.hu
Irodai nyitva tartás: 8-12 h
Elnök: Dr. Bogár István

Magyar Állatorvosi Kamara
Nógrád megyei Szervezete
Székhely: Salgótarján, Baglyasi 
u. 2.
Postacím: 2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem u. 17. I. e.
Tel.: 35/300-058, fax: 35/301-755
e-mail: maoknd@enternet.hu
Irodai nyitva tartás: 8-16 h
Elnök: Dr. Koós Hutás Ferenc

Magyar Állatorvosi Kamara
Pest megyei Szervezete
2001 Gödöllô, Kotlán S. u. 1.
Tel./fax: 28/422-789
Irodai nyitva tartás: H-Sz-P 10-12 h
Elnök: Dr. Kárpáti László

Magyar Állatorvosi Kamara 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Szervezete
4401 Nyíregyháza, Keleti u. 1.
Tel.: 42/598-976
Fax: 42/598-979
e-mail: szszb.aokamara@freemail.hu
Irodai nyitva tartás: 8-16 h
Elnök: Dr. ifj. Gubicz Pál

Magyar Állatorvosi Kamara
Somogy megyei Szervezete
Székhely: 7400 Kaposvár, Cseri 
major
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 126.
Tel./fax: 82/429-892
e-mail: smaok@freemail.hu
Irodai nyitva tartás: 8-16 h
Elnök: Dr. Zomborszky Zoltán

Magyar Állatorvosi Kamara
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
szervezete
5000 Szolnok, Pozsonyi út 20. I.em., 
Tel.56/230-282
e-mail: jnkszkamara@jasz.axelero.net
Elnök: Dr. Terjék Imre

Magyar Állatorvos Kamara 
Tolna megyei Szervezete
7101 Szekszárd, Tormay B. u. 18.
Tel./fax: 74/410-751
e-mail: tolnakamara@freemail.hu
Irodai nyitva tartás: H. Cs. 8-12 h
Elnök: Dr. Fisi István

Magyar Állatorvosi Kamara
Vas megyei Szervezetet
9700 Szombathely, Zanati u. 3.
Tel.: 94/316-744, fax: 94/513-831
Elnök: Dr. Szalay Dénes Csaba

Magyar Állatorvosi Kamara
Veszprém megyei Szervezete
8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 33.
Tel./fax: 88/424-065
e-mail: maokvp@axelero.hu
Irodai nyitva tartás: H. P. 8-12 h
Elnök: Dr. Lipthay Tamás

Magyar Állatorvosi Kamara
Zala megyei Szervezete
8901 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.
Tel./fax: 92/311-353
e-mail: maokzala@axelero.hu
Elnök: Dr. Pardavi Andor ifj.
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Baranya megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
7623 Pécs, Megyeri út 24.
Tel.: 72/520-200, fax: 72/520-220

Bács-Kiskun megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
6001 Kecskemét, Halasi út 34.
Tel.: 76/487-051, -052, - 054,503-370 
fax:76/328-008

Békés megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
5601 Békéscsaba, Szerdahelyi út 2.
Tel.: 66/441-717, 66/453-553, 540-240 
fax: 66/441-729

Borsod Abaúj-Z. megyei 
Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
3501 Miskolc, Vologda u. 1.
Tel.: 46/342-022, fax: 46/342-023

Csongrád megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
6724 Szeged, Vasas Szt. P. u. 9.
Tel.: 62/425-489, 551-850
fax: 62/426-183

Fejér megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
8001 Székesfehérvár, Csíkvári út 15.
Tel.: 22/511-160, fax: 22/502-063

Fõvárosi és Pest megyei 
Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Igazgatóság, 
1135 Budapest, Lehet u. 43-47., 
Tel.: 329-70-17

Gyôr-Moson-Sopron megyei 
Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
9002 Gyôr, Régi-Veszprémi út 10.
Tel.: 96/418-811, 511-750
fax: 96/418-832

Hajdú-Bihar megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
4030 Debrecen, Diószegi út 30.
Tel.: 52/437-350, fax: 52/442-841

Heves megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
3301 Eger, Szövetkezet út 4.
Tel.: 36/312-388, fax: 36/515-746

Komárom-Esztergom megyei 
Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
2801 Tatabánya, Gyôri út 29.
Tel.: 34/316-077, fax: 34/316-182

Nógrád megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
3101 Salgótarján, Baglyasi u. 2.
Tel.: 32/441-388, fax: 32/440-890

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
4401 Nyíregyháza, Keleti u. 1.
Tel.: 42/451-200, fax: 42/451-221

Somogy megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
7401 Kaposvár, Cseri u. 40.
Tel.: 82/311-311, fax: 82/312-357

Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
5001 Szolnok, Verseghy u. 9.
Tel.: 56/424-744, fax: 56/429-745

Tolna megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
7101 Szekszárd, Tormai B. u. 18.
Tel.: 74/415-422, fax: 74/312-423

Vas megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Zanati u. 3.
Tel.: 94/513-832, fax: 94/327-852

Veszprém megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
8201 Veszprém, Dózsa Gy. u. 33.
Tel.: 88/424-287, fax: 88/424-088

Zala megyei Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság
8901 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.
Tel.: 92/314-351, fax: 92/311-354

Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalok 
Állategészségügyi Igazgatóságai

Szakmai intézmények
Országos Állategészségügyi Intézet
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Tel.: 252-84-44, 1-460-6300

Debreceni Állategészségügyi Intézet
4002 Debrecen, Bornemissza u. 3-7. 
(Pf. 51.) Tel.: 52/418-133

Kaposvári Állategészségügyi Intézet
7401 Kaposvár, Cseri u. 18. (Pf. 101)
Tel.: 82/311-922

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
1095 Budapest, Mester u. 81.,
1465 Budapest, 94., Pf. 1740., 
Tel.: 456-3010, fax: 215-68-58

Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer
és Takarmányellenôrzô Intézet
1107 Budapest, Szállás u. 5.
Tel.: 262-89-47, 433-0330 fax: 262-28-39

SZIE Állatorvos-tudományi Kar
1078 Budapest, István u. 2.
Levélcím: 1400 Budapest Pf. 2.,
Tel.: 1-478-4100, Fax: 342-65-18

Köszöntõ_oldalak_A5_jo.indd   5 2007.11.09.   12:01:36



Magyar Állatorvosi Kamara ajánlása állatorvosi munkadíjakra, 2008.
1. Bevezetés

Az adott állatorvosi díjtétel megnevezése előtt egy azonosító sorszám, állatorvosi tarifajegyzék-szám (ÁT) szerepel.
Ennek segítségével egy állatorvosi számla egyes díjtételei azonosíthatók, így a kezelés szakszerűsége,

az ügyféltől kért kezelési díj megalapozottsága utólag is véleményezhető.
A díjtételek vagy forintban (Ft), vagy un. állatorvosi pontban (ÁP.) szerepelnek. 

A pontok kamarai javasolt értéke (Ft) állatfajok, néhány esetben még korcsoportok szerint is különböző.
A megyei SZATOK Bizottságok legfeljebb 20%-os eltéréssel módosíthatják a pontok értékét.

Kedves Kollégám,

ÁT faj  korcsoport ár/ÁP
10.  ló 0 csikó (< 3 hó) 2.000,-
11.   csikó (> 3 hó) 3.800,-
12.   kanca, mén 4.800,-
15.  szarvasmarha borjú 1.600,-
16.   üsző 2.800,-
17.   tehén 3.800,-
18.   bika 4.800,-
20.  juh, kecske  bárány, gida    800,-
21.   kifejlett 1.600,-
25.  sertés  malac    500,-
26.   süldő    900,-
27.   koca 1.600,-
28.   kan 2.200,-
30.  kutya   1.900,-
35.  macska   1.900,-
40.  prémes állat   1.900,-

45.  kisrágcsáló      700,-
50.  díszmadár (kiv. egzotikus állat)    700,-
55.  hüllő (kiv. egzotikus állat)  1.000,-
60.  egzotikus állat  2.200,-
65.  baromfi      600,-

100. Kiszállási díj (Ft)
111. falu A    1.000,-
112. falu B    1.800,-
121. kisváros    2.200,-
122. város: a.) alapdíj   1.600,-
123.       + km     160,-
124.            b.)kiszállási díj városon belül  (idő*) 2.400,-
131. nagyváros: alapdíj  2.000,-
132.  + km     160,-
141. helyközi:                        alapdíj  2.000,-
142.  + km     110,-

200. Vizsgálat rendelőben
201. Ált. klin. vizsg. tanácsadással, első  1
202.                  utókezelésnél 0.5
205. Időigényes szaktanácsadás  2
210. Tanácsadás vizsgálat nélkül  0.5
301. Műszeres kiegészítő vizsgálat és kezelés (idő*)
310. Akupunktúra, akupresszúra, tiggerpontok. 2
311. elektrostimulációs akupunktúra 2
312. fülakupunktúra tartós tűvel, pontonként 0.5
313. tűszúrásos kezelés  1
320. CT    20
325. EKG    3
330. Elektromos inger-terápia  1
335. Endoscopia, felső légutak; vaginoscopia  4
336.  gyomor-bél-rendszer 6
337.  légzacskó lónál (oldal) 4
338.  madarak ivarmeghat. 5

340. Fénykezelés   0.5
345. Lézerkezelés   2
350. Magnetoterápia   0.5
355. Mikrohullámú kezelés   0.5
360. RTG, átvilágítás   2
361.  epidurogr., cysternogr., myelogr. 6
362. felvétel értékelése  0.5
363. felvétel készítése  0.5
364.  felvétel készítése és értékelése 1
365. sintigraphia   15
366.  sorozatfelvétel, első két kép (együtt) 2
367.  minden további felvétel 0.5
368. sugárkezelés   3
370. Ultrahangos vizsgálat, kiv. vemhességv. 3
401. Laboratóriumi vizsgálat (idő*)
410. Mintavétel
411. Bőrkaparék, lenyomat, nyúzat vétele   0.5

* a pontos döntés a december 12-i kkgy-en történik

a kamarai ajánlott tarifákat az alábbi árjegyzék tartalmazza. 
Nem változtattunk a tavalyi számokon. Egyrészt nem 
kérte a tagságból senki, másrészt úgy tapasztaltuk, hogy 
a kollégák jelentős része szerte az országban úgyis alatta 
dolgozik. Ha sem igény nincs rá, sem különösebb szükség, 
akkor papírokat mi sem akarunk szaporítani. Úgy látszik, 
az állatorvosoknak így is éppen elég jól megy a sora. 
Ez azért is felettébb örvendetes, egyúttal pedig különös 
is, mert a környezetünkben kivétel nélkül mindennek 
emelkedik az ára, nő a költsége. Az állatorvos pedig csak 
azt a pénzt tudja elkölteni, amit az ügyfele egy határozott 
céllal, saját állata érdekében neki átad...  

Ha esetleg úgy véled, hogy az árjegyzék módosítása a 
társadalmi  elvárásoknak megfelelően a szakmai színvonal 
folyamatos emelését szolgálná, akkor örrömmel olvasnánk 
erre vonatkozó javaslatodat, észrevételedet: MÁOK Szatok 
Bizottság, 1078 Budapest, István u. 2,  
loraszko@datatrans.hu

Dr. Lorászkó Gábor
a Magyar Állatorvosi Kamara Szatok Bizottság elnöke
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415. Mikrobiológiai célra (tampon, faec., viz.) 0.5
420. Punctio, cysta, tályog   1
421. has, hólyag, ízület, mellkas  2
422. liquor cerebrosp., prostata, szívburok 4
425. Szövettani mintavételezés, bőrbiopszia 1
426. daganatbiopszia  2
427. máj-, vesebiopszia  3
428. nyirokcsomó-biopszia  2
430. Vérvétel     0.5
450. Laborvizsgálat
451. Egyszerű labordiagnosztika
452. Haematocrit meghatározása  0.5
453. Mikroszkópos vizsgálat, natív 0.5

454. egyszerű festéssel  1
455. differenciáló festéssel  3
456. Testfolyadék fizikális vagy egysz. kém. 0.5
457. Tesztcsíkkal végzett gyorsvizsgálat  0.5
458. Véralvadási idő mérése  0.5
459. Vérkép készítése   1
460. Vérsejtsüllyedés mérése  0.5
470. Intrakutan teszt   5
475. Laboratóriumi biokémiai vizsg. (/mérés) 0.5
480. Mikrobiológiai vizsg.,  rezisztencia  1
481.  tenyésztéses  1
490. Szerológiai vizsgálatok   2
495. Szövettani vizsgálatok   2

500. Vizsgálat állattartónál
501. Általános klinikai vizsgálat, első alkalom 1
502.             utókezelésnél 0.5

551. Sántaságvizsg., érzéstelenítés nélkül (idő*) 1
552.             diagnosztikai érzéstelenítéssel (idő*) 3

600. Boncolás
601. Boncolási díj  egyszerűsített boncolásnál 4
602.  igazságügyi boncolásnál  8
700. Rendezvényen való részvétel (Ft)
701. Óradíj kiszállásnál, nem saját járművel  6.000,- 
710. Rendezvényen való részvétel, óránként 8.000,-
711.  naptári naponként              40.000,-
715. Ügyintézés, utánajárás, óránként  7.000,-

800. Állatorvosi igazolás (Ft)
801. Állatorvosi igazolás kiállításának díja  4.000,-
805. Egyszerű adat igazolása  2.500,-
810. Írásos szakvélemény   10.000,-
815. Részletes boncolási jegyzőkönyv  15.000,-
820. Vényköteles készítmény felírása, /vény 600,-
825. Állatútlevél kiállítása   2.500,-
830. Regisztrációs díj (chip)   2.000,-

900. Életmentő beavatkozások(idő*)
901. Elektrosokk-kezelés   5
905. Gyomormosás   4
910. Hánytatás   2
915. Intubálás   2
920. Mesterséges lélegeztetés  3

925. Nyelőcső-szonda levezetése  2
930. Orr-nyelőcső szonda levezetése  2
935. Pneumothorax elsődleges ellátása  4
940. Szúrcsapolás   2
945. Újraélesztés   6
950. Véna felpreparálása   2

1000. Védőoltások beadása  0.5
Nem tartalmazza sem az általános klinikai vizsgálat és szaktanácsadás díját, sem a beadott és a felhasznált készítmény árát.
1010. Chip beültetése   800,-
Nem tartalmazza se az általános klinikai vizsgálat és szaktanácsadás díját, se a beadott chip árát, se a regisztrációs díjat.

1100. Belgyógyászati kezelések
1110. Emésztőszervi betegeségek kezelése
1111. Rectalis vizsgálat   1
1114. Bélsárpangás kezelése, egyszerű  1
1115.   közepesen bonyolul 3
1116.   bonyolult  6
1118. Végbéltájéki zacskó, kézzel ürítése  0.5
1119.   műszeres öblítése 2
1120. Keringés szervei
1121. Infúzió  intravénás, intraossealis  0.5
1122.  subcutan  0.25
1123. Vénakanül behelyezése  0.5
1130. Légzőszervek
1131. Tüdőhatárok kopogtatásos vizsgálata 1
1140. Húgyszervek
1141. Húgyhólyag lecsapolása hasfalon át  2
1142. Húgyhólyag katéterezése  2
1150. Vér és vérképző szervek (idő*)
1151. Vérvétel vérátömlesztés céljából  2
1154. Vérátömlesztés   2

1160. Bőrbetegségek
1161. Fürdetés samponnal   1
1162. Karomvágás (1-4 lábvégen) 0.5
1170. Fülészet
1171. Külső hallójárat tisztítása, egyszerű  1
1172.  nem egyszerű 3
1173. Szőr eltávolítása külső hallójáratból  0.5
1174. Idegen test eltávolítása külső hallójáratból 1
1180. Parazitózisok
1381. Belső élősködők elleni szer beadása po. 0.25
1382. Beszakadt kullancsfej eltávolítása  1
1385. Külső élősködő ellenes kezelés, egyszerű 0.5
1386.  nem egyszerű 1
1387. Külső élősködő ellenes fürösztés, kölyök 0.5
1388.  közepes kutya, macska 1
1389.  nagy testű kutya 2
1390. Kullancs eltávolítása   0.5
1395. Légynyüvesség kezelése, egyszerű  1
1396.  közepesen bonyolult 2
1397.  bonyolult  4
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1200. Sebészet
1201. Érzéstelenítés
1210. Általános érzéstelenítés
1211.   fiatal  1
1212.   növendék  2
1213.   kifejlett  2
1220. Vezetéses érzéstelenítés
1221.   fiatal  1
1222.   növendék  2
1223.   kifejlett  2
1230. Helyi érzéstelenítés  
1231.   fiatal  0.5
1232.   növendék  1
1233.   kifejlett  1
1240. Általános sebészet
1241. Köldökfertőtlenítés   0.5

1245. Kötés felhelyezése,  egyszerűbb fedőkötés 0.5
1246.  nagyobb fedőkötés 1
1247.  egyszerűbb merevkötés 1.5
1248.  nagyobb merevkötés 3
1250. Műtéti terület előkészítése egyszerű  0.5
1251.   nem egyszerű 1
1300. Baleseti sebészet
1310. Sebtisztítás egyszerű  0.5
1311.   közepesen bonyolult 1
1312.   bonyolult  2
1320. Sebkimetszés, sebvarrás, egyszerű  1
1321.   közepesen bonyolult 2
1323.   bonyolult  4
1330. Sebvarrás egyszerű  0.5
1331.   közepesen bonyolult 1
1332.   bonyolult  2

1400. Felületi sebészet
1401.Bőrdaganat eltávolítása, egyszerű  1
1402.  közepesen bonyolult 3
1403.  bonyolult  6
1410. Bursa olecrani műtéte kutyánál  8
1413. Drenage   1
1415. Haematoma megnyitása  1
1420. Idegen test eltávolítása bőr alól, egyszerű 1
1421.  közepesen bonyolult 3
1422.  bonyolult  6
1425. Punctio, hasüreg, mellüreg  2
1430. Tályog megnyitása   1
1431. Tályog megnyitása, üreg tisztítása  3
1435. Sipoly műtéti ellátása, egyszerű  3
1436.  bonyolult  5
1500. Fülészeti műtétek
1501. Bulla osteotomia   8
1505. Fülkagyló csonkítása   4
1510. Külső hallójárat feltárása  6
1515. Külső hallójárat kiírtása  9
1520. Légzacskó műtéte lónál, oldalanként 4
1521. Légzacskó öblítése lónál, oldalanként 2
1525. Othaematoma műtéte   3
1530. Szakított fülseb műtéti ellátása, egyszerű 2
1531.  bonyolult  4
1600. Hasi sebészet
1601. Béleltávolítás és anastomosis  8
1602. Bélmetszés   4
1605. Bendőmetszés   5
1610. Daganat eltávolítása hasüregből,  egyszerű 3
1611.  bonyolult  6
1615. Epehólyag műtéti kezelése  5
1620. Gastropexia kutyánál   5
1625. Gyomormetszés kutyánál  5
1630. Hasüreg megnyitása és zárása  2
1635. Hólyagmetszés   4
1640. Köldöksérv műtéte   2
1645. Lágyéksérv műtéte   4
1650. Lép eltávolítása   6
1655. Májlebeny műtéti eltávolítása  10
1660. Oltógyomor-helyzetváltozás műtéte  5
1665. Traumás sérv műtéte, egyszerű  4
1666.  bonyolult  8
1670. Varratelégtelenség miatti ismételt műtét 3
1671.  bonyolult  6
1675. Végbélelőesés műtéte  8
1680. Végbéltágulat műtéte   10
1685. Vese eltávolítása   8

1700. Mellkasi sebészet
1701. Légcső vagy nyelőcső mellkasi műtétei 12
1705. Légmell műtéti ellátása, kevésbé bonyolult 3
1706.   bonyolult 6
1710. Nagyerek fejlődési zavarának műtétei 15
1715. Rekeszsérv műtéte   15
1720. Szíven végzett műtét   20
1725. Tüdőn végzett műtét   15
1800. Orthopedia
1801. Amputáció,  ujj  4
1802.  végtag,  részleges 8
1803.   teljes 12
1805. Arthroscopiás műtéti beav., egyszerű 5
1806.   bonyolult 10
1810. Arthrotomia    
5
1815. Bakpata műtéti kezelése  5
1820. Bursa eltávolítása, egyszerű  4
1821.  bonyolult  8
1825. Combcsontfej eltávolítása  10
1830. Csigolyatörés műtéti ellátása  15
1835. Csülök- és patakorrekció, egyszerű  2
1836.         bonyolult  4
1840. Csülökorthopedia, talpfekély műtéte  4
1845. Epiphyseolysis műtéti kezelése  10
1850. Farkaskarom eltávolítása, egyszerű  2
1851.  bonyolult  4
1855. Farokvágás kölyök (< 2 hét) 1
1856.  növendék  2
1857.  kifejlett (> 1 év) 4
1860. Fenestratio   12
1865. Ficam műtéti ellátása   8
1870. Fragmentált proc. coronoideus műtéte 8
1875. Hemilaminectomia és laminectomia  15
1880. Idegmetszés sántaság kezelésére  6
1885. Implantatum eltávolítása, egyszerű  3
1886.        bonyolult  6
1890. Ínsérülés műtéti kezelése, egyszerű  4
1891.          bonyolult  10
1895. Izolált proc. anconeus műtéti kezelése 8
1900. Ker. szalag(ok) szakadásának műtéte 12
1901.  meniscusresectio felára 4
1905. Korrekciós osteotomia, kevésbé bonyolult 8
1906.   bonyolult  12
1907.   varizációs  12
1908.  többszörös (DBO) 20
1910. Meniscus műtéti kezelése  8
1915. Osteochondrosis dissecans műtéte  12
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1920. Panaritium műtéti kezelése  3
1925. Patarák műtéti kezelése  6
1930. Patellaluxatio műtéte ízületi tok plaszt. 8
1931. árokmélyítés felára  4
1932. crista tibiae áthelyezésének felára 4
1935. Pectineus myotomia   8
1940. Spongiosa nyerése   5
1941. Spongiosa transplantatio  2
1945. Szalagszakadás műtéte, egyszerű  4
1946. közepesen bonyolult  8
1947. bonyolult   12
1950. Törés műtéti kezelése, kevésbé bonyolult 5
1951. bonyolult   10
2000. Szemészet (szemenként ill. oldalanként)
2001. Abrasio corneae (curettage)  2
2005. Cornea varrása   5
2010. Districhiasis műtéti kezelése  4
2015. Ductus parotidicus áthelyezése  10
2020. Ectropium műtéte   4
2025. Entropium műtéte   4
2030. Fluoreszcein-próba   0.5
2035. Glaucoma műtéti kezelése  5
2040. Goniscopia   2
2045. Harmadik szemhéj műtéte, egyszerű 1
2046.           bonyolult 3
2050. Keratectomia   4
2055. Könnycsatorna átöblítése  2
2060. Könnymirigy eltávolítása  3
2065. Kötőhártya-lebeny készítése  3
2070. Lencse eltávolítása   10
2075. Pislogóhártya porcplasztikája  4
2080. Réslámpás vizsgálat   1
2085. Schirmer-teszt   1
2090. Szemgolyó eltávolítása  8
2095. Szemgolyó visszahelyezése a szemüregbe 5
2100. Szemfenék vizsgálata   2
2105. Szemrésplasztika   4
2110. Tarsorraphia   3
2115. Tonotomia    2
2120. Tumor eltávolítása, egyszerű  4
2121.  bonyolult  8
2125. Vitrectomia   8

2200. Fogászat, szájsebészet
2201. Foghúzás,  tejfog  1
2202. maradandó fog, egyszerű  2
2203.  közepesen bonyolult 4
2204.  bonyolult  8
2210. Fogkőeltávolítás  kéziműszerrel  1
2211.  ultrahanggal  3
2215. Fogpótlás,  kevésbé bonyolult 5
2216.  bonyolult  10
2220. Fogreszelés,  egyszerű  2
2221.  bonyolult  4
2225. Fogsipoly műtéti kezelése  8
2230. Fogszabályozás, kevésbé bonyolult 3
2231.  bonyolult  6
2235. Fogtömés,  kevésbé bonyolult 3
2236.  bonyolult  6
2240. Gingivectomia (paradontosis), egyszerű 2
2241.                bonyolult 4
2245. Gyökérkezelés, kevésbé bonyolult 3
2246.  bonyolult  6
2250. Harapási rendellenesség korrekciója  4
2251.   bonyolult 8
2255. Idegen test eltáv. szájüregből, egyszerű 1
2256.   bonyolult 3
2260. Ínyvitorla megrövidítése  5
2265. Korona készítése   4
2270. Ranula műtéti kezelése, egyszerű  4
2271.   bonyolult 10
2275. Retineálódott fog felszabadítása  2
2280. Tályog megnyitása szájüregben  2
2285. Tonsillectomia   3
2300. Egyéb sebészeti beavatkozások
2301. Húgycsősipoly készítése  10
2305. Laryngoplasztika   6
2310. Légcsőmetszés a nyaki szakaszon  5
2315. Morgagni-tasakok műtéti eltávolítása 10
2320. Nyelőcsőmetszés a nyaki szakaszon 8
2325. Orrüreg képleteinek műtéti eltávolítása 12
2330. Struma műtéti kezelése  10
2335. Trepanatio   8
2340. Ureter transpozíciója   10
2345. Végbéltájéki zacskó eltávolítása  8

2400. Szülészet, szaporodásbiológia
2401. Szaporodásbiológiai vizsgálatok
2411. Ciklusdiagnosztika, hüvelykenet mikr. 1
2415. Sperma levétele hím állatból  2
2416. Sperma mikroszkópos vizsgálata  1
2420. Szuperovulációs terv készítése  2
2425. Vemhességvizsgálat tapintással  1
2426.   ultrahanggal 3
2500. Szaporodásbiológiai kezelések és műtétek
2501. Ellés felügyelete (idő*)  4
2505. Ellési segítségnyújtás, egyszerű  2
2506.  közepesen bonyolult 4
2507.  bonyolult  8
2510. Emlődaganat műtéti ellátása, egyszerű 2
2511.  közepesen bonyolult 5
2512.  bonyolult  10
2515. Episiotomia   3
2520. Fetotomia,  részleges  5
2521.  teljes  10
2525. Hüvelyelőesés műtéti kezelése  4
2530. Hüvelypolyp eltávolítása, egyszerű  4
2531.        bonyolult  8

2535. Lágy szülőutak varrása  3
2540. Magzatburok eltávolítása  4
2545. Méhmosás   4
2550. Méhelőesés műtéti kezelése (idő*)  8 
2555. Mesterséges termékenyítés  2
2560. Ovariectomia   3
2565. Ovariohysterectomia   4
2566. patológiás méh esetén a felár 3
2567. vemhesség esetén a felár  3
2570. Penis amputációja   8
2575. Penis repozíciója   3
2580. Phimosis műtéti kezelése  5
2585. Praeputium öblítése   1
2590. Prostata cysta műtéti kezelése  8
2595. Tőgybimbón végzett, egyszerűbb műtétek 1
2596.  bonyolultabb műtétek 3
2600. Ivartalanítás (csak a műtét díja)
2601. Ló herélése   2
2602. Döntőkészülék használata  2
2605. Szarvasmarha borjú  5
2606.  bika  5
2610. Juh, kecske herélése bárány, gida 3
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2611.   kos, bak 5
2620. Sertés  herélése malac  2
2621.  süldő  3
2622.  kan  5
2625. Sertés miskárolása   3
2630. Kutya kan kis testű  2
2631.  közepes testű 4
2632.  nagy testű 6

2635.  nőstény  kis testű 3
2636.   közepes testű 5
2637.   nagy testű 7
2640. Macska  kandúr  1
2645.  nőstény  2
2650. Rejtett here eltávolítása, ló  4
2651.  sertés  4
2652.  kutya, macska 3

2700. Császármetszés(idő*)   5
Kizárólag a már nyitott hasüregen végzett műtét munkadíját jelenti, tehát a vizsgálat, az altatás, a hasüreg megnyitása és zárása, valamint 
az egyéb kezelések és gyógyszerek külön felszámítandók.

2800. Végleges elaltatás
Nem tartalmazza az Állatvédelmi Törvényben előírt, kötelező általános érzéstelenítés díjtételeit.
2801. Azonosítás és vizsgálat díja végleges elaltatás előtt 1
2805. Euthanasia munkadíja   2

2900. Kiegészítés
2901.  Az (idő*) jelzéssel ellátott díjtételek esetében 50-100%-kal, indokolt esetben ennél többel is módosulhat a díj, amennyiben az adott eset 

ellátásához általában szükségesnél lényegesen több időre vagy munkavégzésre van szükség.
2905. 100%-kal magasabb valamennyi díjtétel az un. ügyeleti időben történő ellátás esetén.
2910.  100%-kal magasabb díjtételeket is elszámolhat az adott esethez megfelelő szakállatorvosi diplomával, vagy a Magyar Állatorvosi 

Kamara specialista címével rendelkező állatorvos.
2915.  A díjtétel-módosítások mértéke össze is adódhat, amennyiben a megfelelő körülmények teljesülnek. 

Pl.: az adott szakterület szakállatorvosa vagy specialistája ügyeleti időben az alapdíjtételek négyszeresét is elkérheti.
2920.  A díjtételekről, a várható kezelési költségekről, különösen azok többszöröződése esetén feltétlenül javasolt az állattartót előre, lehetőség 

szerint írásban tájékoztatni.

•  www.maok.hu

•  www.fve.org – Európai Állatorvos Szövetség

•  www.allatgyogyszer.hu

• www.iams.hu

•  www.ebutlevel.hu / www.petpassport.hu

• www.petvetdata.hu - a MÁOK útlevél adatbázisa

•  www.bpallatorvos.hu

•  www.vet.info.hu/vm/ –  Vetmail, magyar állatorvosi levelezési lista, 

on-line konzultáció több száz magyar állatorvossal.

•  www.univet.hu – Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

•  www.konyvtar.univet.hu/homepage/index.html – SzIE ÁTK Könyvtár

•  www.tiger.oai.hu/oai/NEW/index.html – Országos Állategészségügyi Intézet

•  www.fvm.hu/ – Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

•  www.vmri.hu/ – MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete

•  www.infohaz.euroweb.hu/torv/tartalom.htm – Törvénytár

•  www.mti.hu

•  www.alpha-vet.hu

•  www.eukanuba.hu

•  www.hungarovet.com

Állatorvosok számára néhány fontosabb Internet-oldal címe:
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Magyar Állatorvosi Kamara ajánlása állatorvosi munkadíjakra
TELEPI ELLÁTÁSOK

 Nettó ár* Bruttó ár **
10. Szarvasmarha:
11. Telepi alapellátás  34 799 Ft/hó  40 019 Ft/hó
12.  Létszám szerinti ellátás az alábbiak szerint, ha a 12. pont alapján  számított összeg magasabb a 11. pont szerinti  

összegnél:
tehén (tejhasznú, inszeminálás nélkül):
 300 db-ig 580 Ft/db/hó 667 Ft/db/hó
 301-500 db-ig 465 Ft/db/hó 534 Ft/db/hó
 501 db-tól 343 Ft/db/hó 400 Ft/db/hó
tehén (húshasznú) 163 Ft/db/hó 187 Ft/db/hó
növendék, hízó, borjú 115 Ft/db/termékenyítés 133 Ft/db/term.
inszeminálás: tehén 139 Ft/db/termékenyítés 160Ft/db/term.

                                   üsző 163 Ft/db/termékenyítés 187 Ft/db/term.

20. Ló:
21. Telepi alapellátás 69 598 Ft/hó 80 038 Ft/hó
22.  Létszám szerinti ellátás az alábbiak szerint, ha a 22.pont alapján számított összeg magasabb a 21. pont szerinti  

összegnél: 
Tenyésztelep 300db-ig 465 Ft/db/hó 534 Ft/db/hó

301-500 db-ig 302 Ft/db/hó 347 Ft/db/hó
501-1000 db-ig 232 Ft/db/hó 267 Ft/db/hó
1001-1500 db-ig 175 Ft/db/hó 201 Ft/db/hó
1501 db-tól 93 Ft/db/hó 107 Ft/db/hó

Hízótelep
hízó (választástól) 

500 db-ig 37 Ft/db/hó 43 Ft/db/hó
501-1000 db-ig 31 Ft/db/hó 35 Ft/db/hó
1001 db-tól 24 Ft/db/hó 27 Ft/db/hó

30. Sertés:
31. Telepi alapellátás 23 199 Ft/hó 26 679 Ft/hó
32.  Létszám szerinti ellátás az alábbiak szerint, ha a 32.pont alapján számított összeg magasabb a 31. pont szerinti  

összegnél: 
Tenyésztelep 300db-ig 465 Ft/db/hó 534 Ft/db/hó

301-500 db-ig 302 Ft/db/hó 347 Ft/db/hó
501-1000 db-ig 232 Ft/db/hó 267 Ft/db/hó
1001-1500 db-ig 175 Ft/db/hó 201 Ft/db/hó
1501 db-tól 93 Ft/db/hó 107 Ft/db/hó

Hízótelep
hízó (választástól) 

500 db-ig 37 Ft/db/hó 43 Ft/db/hó
501-1000 db-ig 31 Ft/db/hó 35 Ft/db/hó
1001 db-tól 24 Ft/db/hó 27 Ft/db/hó

40. Juh:
41. Telepi alapellátás 11 600 Ft/hó 13 340 Ft/hó
42.  Létszám szerinti ellátás az alábbiak szerint, ha a 42.pont alapján számított összeg magasabb a 41. pont szerinti  

összegnél: 
anya és kos

2000 db-ig 33,92 Ft/db/hó 39,00 Ft/db/hó
2000 db felett 18,65 Ft/db/hó 21,45 Ft/db/hó

             hízó 18,65 Ft/db/hó 21,45 Ft/db/hó
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50. Baromfi:
50/a. Telepi alapellátás
 2000 db-tól 11 600 Ft/hó 13 340 Ft/hó
50/b. Létszám szerinti ellátás, ha az 51., 52., 53., 60., 70.pontok  alapján magasabb az 50/a pont szerinti összegnél
51. Tenyész: nagyszülőpár 18,55 Ft/db/hó 21,34 Ft/db/hó
      szülőpár 9,28 Ft/db/hó 10,67 Ft/db/hó
52. Hízó és húscsirke
 1000 db-ig 3,00 Ft/db/hó 3,45 Ft/db/hó
 10001-100.000 db-ig 1,51 Ft/db/hó 1,74 Ft/db/hó
 100.001-200.000 db-ig 0,78 Ft/db/hó 0,90 Ft/db/hó
 200.001-300.000 db-ig 0,58 Ft/db/hó 0,66 Ft/db/hó
 300.0001 db-tól 0,19 Ft/db/hó 0,21 Ft/db/hó
53. Árutojó
 40.000 db-ig 2,78 Ft/db/hó 3,20 Ft/db/hó
 40.001-100.000 db-ig 1,39 Ft/db/hó 1,60 Ft/db/hó
 100.001-200.000 db-ig 0,93 Ft/db/hó 1,07 Ft/db/hó
 200.001 db-tól 0,70 Ft/db/hó 0,80 Ft/db/hó
60. Vízibaromfi
 Tenyész 6,95 Ft/db/hó 8,00 Ft/db/hó
 Hízó 4,65 Ft/db/hó 5,34 Ft/db/hó
70. Pulyka
 Tenyész 11,60 Ft/db/hó 13,34 Ft/db/hó
 Hízó 4,65 Ft/db/hó 5,35 Ft/db/hó
80. Baromfikeltető (kapacitás)

tyúk, fácán, fogoly
 -100.000 látogatásonként 18 560 Ft 21 344 Ft
 100.000-250.000 23 199 Ft 26 679 Ft
 250.000-500.000 28 999 Ft 33 349 Ft
 500.000-1.000.000 34 799 Ft 40 019 Ft
 1.000.000 felett 46 399 Ft 53 359 Ft

pulyka, víziszárnyas
 -100.000 34 799 Ft 40 019 Ft
 100.000-250.000  40 599 Ft 46 689 Ft
 250.000-500.000 46 399 Ft 53 359 Ft
 500.000 felett 57 999 Ft 66 698 Ft
81. Halgazdaság
 halastó 1-100 ha alapdíj 11 600 Ft/hó 13 340 Ft/hó
  115 Ft/ha/hó 133 Ft/ha/hó
 101-1000 ha alapdíj 23 199 Ft/hó 26 679 Ft/hó
  46 Ft/ha/hó 53 Ft/ha/hó

82. Egy telephelyen tartott több állatfaj esetén a díjtételek állatfajonként külön számolandók.
104. Állományvizsgálat az állatok tartási helyén (ráfordított idő max. 1 óra):
 ménes 7 270 Ft 8 361 Ft
 gulya, konda 4 847 Ft 5 574 Ft
 juh 1-10 db-ig 969 Ft 1 114 Ft
      11-50 db-ig 1 938 Ft 2 229 Ft
      51 db-tól 3 635 Ft 4 181 Ft
 baromfi 2000 db-ig 2 423 Ft 2 787 Ft
               2001-5000 db-ig 3 635 Ft 4 181 Ft
              5000 db felett 4 847 Ft 5 574 Ft
 halállomány 2 423 Ft 2 787 Ft

Elfogadva: Küldöttközgyűlés 2004. december 15. Hatályos: 2005. január 1-től
Dr. Mile Sándor  elnök
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Az ügyeleti területek kialakítására azért van szükség, mert folyamatosan biztosítani kell az állatok 
állategészségügyi ellátását, amit nem csak gazdasági, hanem járványvédelmi okok is szükségessé tesznek.

A Magyar Állatorvosi Kamara annak érdekében, hogy az állattartók állatainak folyamatos állatorvosi 
ellátása és így a járványvédelem a lehetőségekhez képest biztosított legyen, kialakítja az ügyeleti területeket 
és megállapítja az ügyeleti szabályokat az alábbiak szerint:

1.  A területi szervezet illetékességi területét ügyeleti területekkel köteles lefedni. Az ügyeleti 
területeket a területi elnökség előterjesztése alapján a területi közgyűlés (küldöttgyűlés) évente, a 
következő évre vonatkozóan minden év szeptember 30-ig határozza meg, melyet október 15.-éig 
az Országos Irodára megküld. Az ügyeleti területet úgy kell meghatározni, hogy abban az ügyeletet 
egy fő magánállatorvos el tudja látni. Indokolt esetben, egy ügyeleti körben több állatorvos is tarthat 
ügyeletet.

2. A területi szervezet által ügyeleti szolgálatot vállaló magánállatorvos köteles ügyeleti szolgálatot adni. 
Az ügyeletet ellátó magánállatorvos az ügyeletben nyújtandó állategészségügyi ellátást az etikai 
szabályzatban foglaltak kivételével nem tagadhatja meg.

3. Az ügyelet formái és időtartama*:
–  Hétvégi ügyelet: szabad-, munkaszüneti és ünnepnapot megelőző munkanapon 16.00 órától 

a szabad-, munkaszüneti és ünnepnapot követő munkanapon 08.00 óráig.
–  Készenléti ügyelet: két munkanap között 16.00 órától másnap 08.00 óráig  

(*Az időtartamot a helyi körülmények figyelembe vételével a területi szervezet módosíthatja)
4. Az ügyeleti ellátás rendje:
Ügyeletben az ügyeletet ellátó magánállatorvos bejelentési betegség gyanújára utaló jelzés esetén 

kiszállásra köteles és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni. Ügyelet alatt 
a betegfelvételt úgy kell megszervezni, hogy a megrendelő állattartó részére egyértelmű legyen, hogy 
az állatorvos az üzenetet érdemlegesen felvette.

Készenléti ügyeletben az állatorvos sürgősségi ellátásra köteles. Hétvégi ügyeletben az állatorvos 
a készenléti ügyeletben ellátandó tevékenységen kívül egyéb betegellátásra és utókezelésre is köteles.

A területi szervezet a területi sajátosságoknak megfelelően – az ügyelet mellett – szakellátási szolgálatot 
is szervezhet, melyekről az ügyeletes állatorvosokat tájékoztatni kell.

Az ügyeletes állatorvos különleges esetekben az ügyeleti idő alatt tett intézkedéseiről a az állatot egyébként 
ellátó magán-állatorvost a megrendelő útján írásban vagy rövid úton tájékoztatni köteles.

5. Az ügyelet közzététele:
Az ügyeletes magánállatorvosok nevét, az ügyeleti területeket és az ügyeleti szolgálat időtartamát, valamint 

az ügyeleti szabályokat a területi szervezet helyben szokásos módon (önkormányzatok hirdetőtáblái, újság, 
rádió, tv, stb.) köteles közhírré tenni. Ezekről az ügyeleti körhöz tartozó önkormányzatokat és a megyei 
állat-egészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomást és a MÁOK Országos Irodáját is értesíteni köteles.

6. Az ügyeleti körhöz tartozó, de ügyeleti szolgálatot nem teljesítő állatorvos feladata:
a)  Az ügyeleti szolgálatot tartó állatorvos figyelmét köteles felhívni az ügyeleti szolgálat megkezdése előtti 

súlyosabb és további állatorvosi ellátást igénylő esetekre.
b)  Székhelyén (lakása, rendelője) bejáratánál köteles kifüggeszteni az ügyeletet tartó állatorvos nevét, 

lakcímét (ügyeleti helyét és telefonszámát)
7. Az ügyeleti szolgálatban nyújtott ellátás munkadíjára a Kamara ajánlása az adott ellátás nem 

ügyeleti szolgálatban történő nyújtása esetén számítandó munkadíj kétszerese. 

(A módosított szabályzatot a küldöttközgyűlés 2006. 03. 08-án fogadta el.)

A magánállatorvosi ügyeleti szolgálat ellátásának rendje
(Hatályos 2006. március 8-ától)
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  1. ragadós száj-és körömfájás
  2. hólyagos szájgyulladás
  3. sertések hólyagos betegsége (SVD)
  4. keleti marhavész
  5. kiskérődzők pestise
  6. szarvasmarhák ragadós tüdőlobja
  7. bőrcsomósodáskór
  8. Rift-völgyi láz
  9. kéknyelv betegség
10. juhhimlő és kecskehimlő
11. afrikai lópestis
12. afrikai sertéspestis
13. klasszikus sertéspestis
14. madárinfluenza (klasszikus baromfipestis)
15. Newcastle-betegség (baromfipestis)
16. szarvasmarhák gümőkórja
17. fertőző sertésbénulás
18. veszettség
19. takonykór
20. tenyészbénaság
21. lovak fertőző kevésvérűsége
22. lovak agy- és gerincvelő gyulladásai (keleti, nyugati, venezuelai)
23. nyulak vérzéses betegsége
24. mézelő méhek nyúlós és enyhébb költésrothadása
25. szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE)
26. tengeri kagylók betegségei (Bonamia ostreae, Mareilia refringens)
27. brucellózis
28. kacsapestis (kacsák vírusos bélgyulladása)
29. Aujeszky-féle betegség
30. lépfene
31. rühösség
32. szarvasmarhák enzootikus leukózisa
33. pontyfélék tavaszi virémiája
34. pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása
35. súrlókór (scrapie)
36. pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS)
37. lazacok fertőző kevésvérűsége
38. kis kaptárbogár fertőzöttség
39. Tropilaelaps atka fertőzöttség
40.   sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája (PRRS)

Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek

Állategészségügyi törvények, jogszabályok: 

Elérhetőség: www.maok.hu

50/2006. (VI. 28.) FVM rendelet az állatgyógyászati készítményekről  
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvosról  
2005. évi 176. törvény az állategészségügyről
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HATÁLYOS:2007.05.01-től

A Magyar Állatorvosi Kamara
ETIKAI SZABÁLYZATA.

A szabályzat célja, hogy a kamara tagjai részére meghatározza azt a magánállatorvosi tevékenységben 
követendő egységes magatartásformát, melyet a tagok önként vállalnak és magukra nézve kötelezőnek 
fogadnak el annak érdekében, hogy az önkéntes szabályzatkövetéssel biztosítható legyen az 
állatorvos, és tevékenységén keresztül az állatorvosi kar megbecsülése, az állatorvosi munkában az 
esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, az állat és az állatállomány védelme.

Az állatorvosi tevékenység nem szűkíthető le a gyógyítás területére, az állatorvos és az állat közvetlen 
kapcsolatára, ezért indokolt a tevékenységet szélesebb anyagi és társadalmi környezetében 
szabályozni. 
A kamara állatorvosi etikai szabályzata a tevékenységgel kapcsolatba hozható összes érintkezési 
pontokon szabályozást kíván adni annak érdekében, hogy a fenti célok elérhetők legyenek.

A szabályzat hatálya alá nem tartozó állatorvosok részére a szabályzat tájékoztatást kíván adni a 
kamara tagjaitól elvárt magatartási szabályok összességéről. E követelmény-rendszerben a kamara 
meghatározta azt az állatorvosi hivatásban irányadó magatartásformát, amely nélkül hatékony 
magánállatorvosi tevékenység (törvény 3.§ (2.) bekezdés) nem végezhető.

I. Az etikai szabályzat hatálya

1.  A szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén a magyar állatorvosi kamara tagjaira 
függetlenül attól, hogy ténylegesen magánállatorvosi tevékenységet folytatnak-e vagy sem, (törvény 3.§ 
(1.) bekezdés e. pont, 25.§). A Szabályzat egyes rendelkezéseinek hatálya csak a magánállatorvosokra 
terjed ki (személyi hatály). Az etikai szabályok ismételt megsértésének megállapításánál, illetve a 
kamarai tag kérelmére kiállított igazolások kiadásánál csak az etikai vétséget megelőző két éven belül 
elkövetett etikai vétségek vehetők figyelembe. E szabályhely értelmezésénél etikai vétségnek minősül 
az a cselekmény, melyről ezt jogerős etikai bizottsági határozat állapította meg.

2.  A szabályzat hatálya alá tartoznak azok az állatorvosi tevékenység körébe tartozó magatartások 
(tevékenységek és mulasztások), amelyeket jogszabályok bűncselekmény vagy szabálysértés 
elkövetése miatt szankcionálnak, a MÁOK Szabályzatokban foglalt kötelezettségek, a jogszabályokban 
meghatározott állatorvosi szakmai szabályok, a MÁOK Szakmai Irányelvek Szabályzatában szereplő 
állatorvosi szakmai szabályok megsértése, valamint a szabályzat szerint etikai vétségnek minősülő 
magatartások (tevékenységek és mulasztások) (tárgyi hatály). 

3.  A kamara köztestületi jellegéből adódóan a szabályzatban foglaltak betartása kötelező a hatálya alá 
tartozókra, és azok megszegése szankciókat von maga után.

II. Az állatorvosi tevékenység jellemzői és általános etikai elvei

1.   Az állatorvos tevékenységét szakmai felelősséggel végzi.
Magán-állatorvosi tevékenységet az arra jogosult a vonatkozó jogszabályok betartásával csak 
személyesen végezhet.

2.  Az állatorvosi tevékenységet az állatorvos hivatásszerűen végezze, önkéntes belső meggyőződés 
alapján. A hivatása gyakorlásával összefüggő társadalmi igényeket és szükségleteket a hatályos 
jogszabályok, a szakma szabályai, rendeletei, tudományosan megalapozott eljárásai és ismeretei 
alapján elégítse ki. Személyiségének ezirányú jellemzői a mindenkori segítő- és kezdeményezőkészség, 
a szakmaszeretet, az elhivatottság, a rátermettség, a nagyfokú felelősségtudat legyen.

3.  Az állatorvosi szolgáltatás bizalmon alapuló tevékenység. A bizalmi viszony kialakítása és megtartása 
az állatorvos személyiségétől, szakmai tudásától és szolgáltatásai színvonalától is függ. A bizalmon 
alapuló kapcsolat elősegíti, hogy az állat tulajdonosa, az állat tartásával, gondozásával (beleértve 
az állategészségügyi beavatkozás megrendelését is) az állat tulajdonosa által megbízott személy 
(a továbbiakban együtt: állattartó) szakmai ismeretei bővüljenek, megértse és végrehajtsa az 
állategészségügyi előírásokat, tevékenyen közreműködjön a betegségek megelőzésében, a járványok 
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elfojtásában, az ember egészségét nem veszélyeztető élelmiszerek előállításában, feldolgozásában, 
forgalmazásában, a közegészségügy tevékeny segítésében (a zoonózisok elleni küzdelemben is).

4.  Az állatorvosi tevékenység (műtétek, megfogás, terelés, ivartalanítás, oltás stb.) balesetveszélyes, 
ezért a tevékenységben részt vevő személyek testi épségének megóvása érdekében az állatorvos 
köteles az általános és speciális munkavédelmi óvórendszabályokat betartani és betartartni, ismertetni, 
és közreműködésre csak olyan személyeket igénybevenni, akiket erre alkalmasnak ítél.

5.   Az állatorvos munkavégzése, tanácsadása során köteles az állat-, a környezet- és a természetvédelem 
szabályait betartani és betartatni.

6.  Az állatorvos vélemény nyilvánítása – szóban és írásban – legyen tárgyilagos, saját megfigyeléseken 
vagy hiteles dokumentumokon alapuló, tartalmilag és formailag szakszerű, részrehajlásmentes, a 
magyar nyelv szabályainak megfelelően szabatos és közérthető.

7.  Az állatorvos sajtónak, rádiónak, tv-nek állampolgári jogon nyilatkozhat, kivéve azon eseteket, 
amelyekben az állatorvost titoktartási kötelezettség terheli.

8.  Az állatorvos közírói tevékenységében, szakmai, tudományos és gyakorlati tapasztalatainak 
közreadásában köteles a publikációs morál előírásait betartani.

9.  Az állatok gyógykezelése, gyógyszeres és/vagy műtéti kezelése során, ha az állat értéke nincs 
arányban a ráfordításokkal, erre a tényre az állatorvos köteles az állattartó figyelmét fölhívni. A 
sikertelen vagy eredménnyel nem biztató állatorvosi beavatkozások kérése esetén tájékoztatnia kell 
az állattartót a várható következményekről. Amennyiben az állattartó (a várható következmények és 
kockázat ismerete mellett) ragaszkodik a beavatkozáshoz vagy annak folytatásához, a bekövetkező 
károsodás nem róható az állatorvos terhére, ha tevékenysége során úgy járt el, ahogy az, az adott 
helyzetben elvárható. A tájékoztatás megtörténtét és az ennek ismeretében adott állattartói felkérést 
lehetőség szerint írásba kell foglalni.

10.  Az állatorvos egyéni érdekeinek érvényesítése nem sértheti az állatorvosi kar általános érdekeit.

11.  Az állatorvos köz- és állategészségügyi kötelezettségeinek a tőle elvárható módon köteles eleget 
tenni.

12.  Az állatorvos munkavégzése során nem hivatkozhat személyes kapcsolataira, vagy közéleti 
szerepére, esetleg társadalmi, politikai megbízatásaira.

13.  A tagsági bejegyzés helye szerint illetékes kamara elnökét az állatorvos tájékoztatni köteles a vele 
szemben etikai vétségnek is minősülő ügyben indult fegyelmi, szabálysértési vagy büntető eljárásról, 
valamint az ilyen ügyben meghozott határozatról. 

14.  Az állatorvos mind hivatása gyakorlása során, mind magánéletében és a közéletben használhatja 
hivatásának megjelölését, megszerzett szakirányú végzettségét és tudományos fokozatát, azzal a 
megkötéssel, hogy magánállatorvosi tevékenységet jelző vagy arra utaló – reklámot is megvalósító 
– közlésekben csak azt a szakirányú végzettséget használhatja, amellyel a bejegyzett működési 
köre kapcsolatos.

15.  A magánállatorvos a bejelentett szakmai tevékenységét a bejegyzett székhelyén és működési 
területén végezheti.

III. Az állatorvos társadalmi szerepe

1.  Az állatorvos hivatása gyakorlása során társadalmi személyiség, akitől elvárható, hogy hivatásában 
és magánéletében is, az egyéni és kollektív jogokat tiszteletben tartsa, szavahihető, megbízható 
legyen. Az állatorvosi tevékenység során józan, szakszerű és társadalmilag elvárható magatartást 
(alkalomhoz illő, kulturált megjelenést), kell tanúsítania. Tevékenységét kábítószer, kábító hatású szer 
és alkohol befolyásától mentesen köteles végezni.

2.  Az állatorvos speciális szaktudásával vagy a hatósági jogkörével nem élhet vissza, jogtalan előnyökre 
nem tehet szert.
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3.  Az állatorvos bírósági vagy hatósági eljárásban történő meghallgatása esetén legyen különösen 
megfontolt, körültekintő és törekedjen a hivatásához méltó szakszerűségre, tárgyilagosságra és 
pontosságra.

IV. Az állatorvos hatósági tevékenysége és a hatóságokkal való kapcsolata

1.  Magánállatorvosi tevékenységet is folytató hatósági állatorvos - magánállatorvosi tevékenysége 
körében - az ellenőrzési körébe tartozó magánállatorvost nem felügyelheti, és nem keltheti annak 
látszatát - harmadik személy előtt különösen nem, - hogy erre szakmai képesítése, köztisztviselői 
besorolása és címe feljogosítja

 
2.  Az állatorvos nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a hatósági szerv, vagy az annak 

képviseletében eljáró személy(ek) intézkedéseit lejáratja.

V. Az állatorvosok egymás közötti kapcsolata

1.  Az állatorvosok hivatásuk gyakorlása során fokozott figyelemmel teljesítsék kötelezettségeiket. 
Egymással való kapcsolatukban legyenek kölcsönösen segítőkészek és előzékenyek. 

2.  Az állatorvos köteles a helyettesítésre és – amennyiben ügyeletet vállal –  az ügyeletre vonatkozó 
szabályokat betartani. Az állatorvos a kari szellem erősítése érdekében a tőle elvárható módon 
nyújtson segítséget állatorvos kollégái részére.

3.  Az állatorvosnak kollégája irányában olyan magatartást kell tanúsítania, amellyel biztosítja annak 
megbecsülését és az orvosi tevékenysége iránti bizalmat. Az állatorvos más állatorvos képzettségét, 
megállapításait, gyógyító eljárását, műtéti készségét, magatartását stb., harmadik személy 
előtt nem bírálhatja. Véleményét, tanácsát csak oly módon közölheti az állattartóval, hogy ezzel 
a kezelő állatorvos iránti bizalmat ne ingassa meg, tevékenységével az adott eset megoldására 
szorítkozzon.

4.  Minden állatorvosnak kötelessége kollégáit a laikusok megalapozatlan bírálataival szemben 
megvédeni, azokat visszautasítani.

5.  Az állatorvos az állattartó, vagy más személy előtt az orvos és a gyógyszerész tevékenységét 
nem bírálhatja, nem tehet olyan kijelentést, mely az orvos és a gyógyszerész iránti bizalmat 
megingathatná.

6.  Az állatorvos kötelessége, hogy az őt helyettesítő és az ügyeletes állatorvost a szükséges tájékoztatással 
a kellő időben ellássa. Részükre a folyamatban levõ betegkezelésekről, kórelőzményekről, az általa 
felállított diagnózisról, a terápiás eredményekről, járványos betegségek esetén a hatósági munkák 
állásáról pontos tájékoztatást adjon. Hasonló kötelezettség terheli a helyettesítő és az ügyeletes 
állatorvost a feladat visszaadása esetén.

7.  Az állatorvos a szabadságát úgy ütemezze és vegye igénybe, hogy az általa elvégzendő határidős 
feladatait maga végezze el. 

8.  A helyettesítő állatorvost a helyettesítettel azonos jogok illetik, és kötelezettségek terhelik, azzal a 
megszorítással, hogy tömegmunkákat (soroltás, és hirdetett ivartalanítás) csak a helyettesített kolléga 
engedélyével szervezhet és végezhet. Helyettesítői minőségét tegye egyértelművé az állattartók 
elött.

9.  Az ügyeletet vállaló állatorvos az ügyeleti rendtartásban foglaltakat köteles betartani.

VI. Az állatorvosi praxis tisztességtelen szerzése

1.  Az állatorvos köteles tartózkodni az ügyfélszerzés minden tisztességtelen formájától, páciensek 
szerzése érdekében megbízottat, ügynököt, felhajtót nem vehet igénybe, tisztességtelen 
reklámtevékenységet nem folytathat. Az állatorvos másnak azért, mert őt harmadik személy részére 
ajánlotta, anyagi térítést vagy más ellenszolgáltatást nem nyújthat. Az állatorvos reklámtevékenysége 
nem sértheti mások személyiségi jogait, nem ütközhet a jó erkölcsbe, jó ízlésbe és a hivatás 
tisztességébe. A reklám nem lehet hamis, félrevezető és hitelrontó.

Köszöntõ_oldalak_A5_jo.indd   17 2007.11.09.   12:01:39



A házalás az ügyfélszerzés tisztességtelen módjának tekintendő.
Házalásnak minősül, ha az állatorvos a szolgáltató tevékenységét, a tulajdonos erről szóló, előzetes 
írásbeli értesítése nélkül, közvetlenül a tulajdonosnak vagy az állattartónak ajánlja fel. Ilyen 
tevékenységnek minősül különösen a veszettség elleni védőoltás beadásának ajánlata. 

2.  A reklám nem élhet vissza az állattartó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy 
laikus mivoltát.

3.  Nem minősül tisztességtelen reklámnak, ha az állatorvosról vagy munkájáról, a hivatás gyakorlásával 
kapcsolatban jelenik meg tájékoztatás, tanulmány, interjú, riport, közlemény, továbbképzés-szervezés, 
vagy bejegyzett működési területén a szaknévsorban vagy a telefonkönyv szakmai csoportosítási 
részében szerepelteti magát a működési terület és -tevékenység, valamint a rendelési idő és 
telefonszám megjelölésével.

4.  A magángyakorlatot folytató állatorvos lakásán, székhelyén, - amennyiben az nem esik egybe 
működési területével ill. telephelyével - LAKÓHELYI NÉVTÁBLÁT tehet ki, amelyen nevét, állatorvos 
voltát, szakállatorvosi képesítését tüntetheti fel.
A magángyakorlatot folytató állatorvos telephelyén MUNKAHELYI NÉVTÁBLÁT helyezhet el (a 
szakág megjelölésével) amelyen a név, szakállatorvosi végzettség, a rendelési idő, a telefonszám, 
valamint az állatorvosi intézmény esetleges fantázia-neve is feltüntethető. A tábla más információt, 
tisztességtelen reklámszöveget nem tartalmazhat, a fantázia név nem lehet megtévesztő és 
jogellenes. A fenti tábla területe intézményenként 2,5 m2-nél nem lehet nagyobb.
ÚTBAIGAZÍTÓ TÁBLA - állatorvosi intézményenként kettő helyezhető el az intézménytől legföljebb 
500 m távolságra, de az útbaigazító tábla a hozzá legközelebb eső hasonló állatorvosi intézményhez 
nem eshet közelebb, mint az útbaigazító táblával hirdetett intézményhez. A fenti tábla az intézmény 
nevét, címét, valamint távolságát tüntetheti föl. Méretét a kamara területi szervezete, illetékességi 
területén egységesen maximalizálhatja. 

VII. Az állatorvos orvoslási magatartása

1.  A gyógyító-megelőző tevékenység körében az állatorvosi vizsgálatnak minden panaszra és 
a vizsgálat során észlelt minden kóros tünetre ki kell terjednie. Az állatorvos felelős a beteg 
szakszerű vizsgálatáért, gyógykezeléséért, egészségének, termelésének védelme érdekében tett 
intézkedésekért, vagy azok elmulasztásáért. A beteget az adott lehetőségek között az állatorvos-
tudomány mindenkori állásának, a beteg egyéni adottságainak, valamint a betegsége szakaszának 
megfelelő gyógykezelésben kell részesíteni. Az állatorvosnak mindig a legcélravezetőbbnek ítélt 
gyógymódokat és eszközöket kell alkalmazni.

2.  Az állatorvosnak a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel kell megtennie mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek a betegségek megelőzéséhez, illetve elterjedésének megakadályozásához, 
a beteg állat életének megmentéséhez, gyógyulásához, illetve termelőképességének helyreállításához 
szükségesek. Laboratóriumi és egyéb vizsgálatot jogszabály által meghatározott esetben, de saját 
elhatározásból illetve felkérésre is igénybe kell vennie a megfelelő ellátás érdekében.

3.  Élelmiszer-termelő állat részére csak a 22/1996 (VII. 9.) sz., Az állatgyógyászati készítményekről szóló 
FM rendelet 15. és 16. paragrafusaiban előírtak betartásával szabad állatgyógyászati készítményt 
rendelni, illetve alkalmazni. 
Nem élelmiszer-termelő állatok részére nem a.u.v. vagy nem az adott állatfajra engedélyezett 
készítmény rendelését és/vagy alkalmazását megelőzően, az állatorvos köteles az állattartót a 
készítmény várható hatásairól és ismert mellékhatásairól, a készítmény alkalmazásának ismert 
kockázatairól tájékoztatni.

4.  Az állatorvos, ha a kórisme megállapításához, vagy a beteg szakszerű vizsgálatához, 
gyógykezeléséhez megfelelő fölszerelése, szakismerete, gyakorlati tapasztalata nincsen, köteles az 
állattartó egyetértésével kellő szakismerettel rendelkező állatorvos(ok) véleményét, közreműködését 
kérni.
A konzílium igénybe vétele előtt az állattartót tájékoztatni kell annak várható költségeiről.

5.  Konzíliumot az állatorvos javasolhat, vagy az állattartó kérhet. A kezelőorvosnak kötelessége az 
igénybe vett többi kollégát a konzílium tárgyáról részletesen és érdemben tájékoztatni.
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A konzíliumba hívott állatorvos(ok) tevékenysége nem irányulhat a konzíliumot kérő állatorvos 
szakmai tekintélyének csökkentésére és az iránta megnyilvánuló bizalom megingatására.

6.  Az állatorvos tevékenysége során nem alkalmazhat olyan vizsgálati eljárást, gyógymódot, eszközt, 
amelyhez megfelelő ismeretei nincsenek.

7.  Az állatorvos munkavégzéséhez szükséges ruházata, berendezései, gépei, eszközei, rendelője 
műtője a szakmai kívánalmaknak megfelelően tiszták és/vagy sterilek legyenek. Fertőző betegséget 
ne terjesszenek, ne közvetítsenek.

VIII. Állatorvosi titoktartás

1.  Az állatorvost - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - titoktartási kötelezettség 
terheli.

2.  Amennyiben tudomására jut, hogy jogügylet (adásvétel, csere stb.) tárgyát képezi az eladó 
megbízásából általa kezelt olyan állat, amelynél szavatossági hiba merülhet fel, köteles az eladó 
figyelmét a várható jogkövetkezményekre felhívni. A figyelemfelhívást munkanaplójában rögzítenie 
kell.

3.  Ha adásvétel esetén a vevő ad megbízást a vételt megelőző vizsgálat elvégzésére, az állat vizsgálata 
az eladó beleegyezésével végezhető el. A beleegyezést írásba kell foglalni (teljes bizonyító erejű 
magánokirat formájában).
A vizsgálat és annak eredményének ismerete ez esetben mind az eladót, mind a vevőt megilleti.

4.  Ha a vevő és eladó egyaránt pacientúrájába tartozik, az állatorvos maga dönt, hogy megkeresésre 
ad-e szaktanácsot adásvételre, cserére vagy az állat értékének meghatározására.

5.  A már lezajlott adásvétel után, ha a vevő szavatossági hibára vagy annak gyanújára hivatkozva 
állatorvosi vizsgálatot kér, a vizsgálat megkezdése előtt az állatorvosnak meg kell győződnie a 
vizsgálatot kérő rendelkezési jogosultságáról (tulajdonjog, haszonbérleti jog, gondozási jog), és a 
vizsgálat tárgyának a jogügylet tárgyával való azonosságáról.

6.  A munkanapló olyan adatokat tartalmazó okirat, mely illetéktelen kézben a titoktartást sértheti. Ezért 
az állatorvos naplóját gondosan őrizze.

7.  Ha az állatorvos nyilvánosság előtt beszámol egy esetről, előadás, szakcikk, esetleg szépirodalmi 
alkotás formájában, ezt csak a személyiségi jogok és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával teheti.

IX. Az állatorvos és az állattartók kapcsolata

1.  Az állatorvos általában az állattartónak ad nyilatkozatot, tanácsot, gyógykezelési útmutatást, 
szakvéleményt, kivéve, ha ezt az állattartó másként kéri.

2.  Az állatorvos - a X./A 3. és XII/3. pont esetét kivéve - általában nem köteles az állattartónak az állat 
feletti rendelkezési jogosultságáról (pl.: tulajdonjog, birtokjog, haszonélvezeti jog) meggyőződni.

3.  Az állatorvos az állattartókkal való korrekt kapcsolata érdekében köteles közzétenni rendelésének 
rendjét, amelyből kitűnik, hol és mikor található meg, hol és mikor hagyható részére üzenet.

4.  Az állatorvos napi munkájának megszervezésekor köteles figyelembe venni a bejelentett esetek 
súlyosságát és sürgősségét. A sürgősségi sorrendet maga állapítja meg.

5. 
a.)  A jelen Szabályzat alkalmazása szempontjából az állatorvosi elsősegélynyújtás a balesetet vagy 

heveny egészségkárosodást szenvedett állat(ok) állapota rosszabbodásának meggátlására 
irányuló, a közvetlen életveszély elhárítása érdekében kifejtett célszerű tevékenység. A jelen 
Szabályzat alkalmazása szempontjából az állatorvos akkor képes elsősegélyt nyújtani, ha az 
elsősegélyre szoruló állatot közvetlenül önmaga észleli, illetve az állatot ért baleset és/vagy 
heveny egészségkárosodás helyszínén tartózkodik.
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b.)  Elsősegélyt nyújtani minden állatorvosnak kötelessége, olyan mértékig, hogy az az elsősegélyt 
nyújtó állatorvos testi épségét és egészségi állapotát ne veszélyeztesse.

c.)  Elsősegély nyújtását az állatorvos nem tagadhatja meg, ha az elsősegély nyújtása ésszerű, 
lehetséges és szükséges, mert az állat életét közvetlen veszély fenyegeti, súlyos fájdalom, vagy 
hirtelen állapotrosszabbodás lépett fel, de nincs lehetőség szakszerű sürgősségi magán-állatorvosi 
ellátásra. Az elsősegélynyújtás szükségességét és ésszerűségét az állatorvos a saját szakmai és 
etikai felelősségére állapítja meg.

d.)  A jelen Szabályzat alkalmazása szempontjából a sürgősségi magán-állatorvosi ellátás az a magán-
állatorvos által végzett tevékenység, amely a balesetet szenvedett, megsérült, vagy hirtelen, 
rohamszerűen megbetegedett állat egészségi állapotának felmérésére és kezdeti kezelésére 
irányul, célja az állat egészségi állapotának stabilizálása. A sürgősségi betegellátás a magán-
állatorvosi tevékenység keretében végzett ellátás.

e.)  Minden olyan eset, amikor az állat életét közvetlen veszély fenyegeti ugyan, de lehetőség van 
a szakszerű ellátására, sürgősségi betegellátást igényel. Az az eset, amikor az életveszélyben 
lévő állat állapotát az állatorvoshoz bejelentik, vagy az állatorvost a székhelyéről/telephelyéről 
életveszélyben lévő állathoz hívják, vagy ilyen állatot a székhelyére/telephelyére (rendelőbe, 
szakrendelőbe, állatkórházba) szállítanak, a jelen Szabályzat alkalmazása szempontjából nem 
állatorvosi elsősegélynyújtásnak, hanem sürgősségi magán-állatorvosi ellátásnak minősül.

f.)  A sürgősségi ellátásra a magán-állatorvosi szolgáltatás nyújtásának általános szabályai az 
irányadóak azzal a különbséggel, hogy életveszély, vagy annak gyanúja esetén az állatorvosnak 
ellátási elsőbbséget kell biztosítania. Több sürgősségi ellátási igény egyidejű felmerülésekor a 
szükséges szolgáltatások sürgősségét és az ellátási sorrendet az állatorvos a saját felelősségére 
állapítja meg.

g.)  Az állatnak a sürgősségi betegellátás helyszínére történő esetleges szállítása nem tartozik a 
sürgősségi betegellátást nyújtó állatorvos felelősségi körébe.

h.)  A jelen Szabályzat alkalmazása szempontjából, az állatorvosi munkadíj és költségek megfizetése 
tekintetében a gazdátlan, kóbor állat sürgősségi ellátása esetén a sürgősségi ellátást 
kezdeményező személyt a tulajdonos megbízottjának kell tekinteni.

6.  Az állatorvosi beavatkozáshoz szükséges munkafeltételek hiányában, továbbá, amennyiben a 
kezelésben résztvevő egészsége, testi épsége veszélyeztetett, az állatorvos vizsgálni köteles, hogy 
a feltételek javíthatók-e. Amennyiben nem, a beavatkozást köteles megtagadni (szabályzat X. fejezet 
A/5.pont)

7.  Az állatorvos vizsgálat után mindenkor köteles az állattartót felvilágosítani a betegség jellegéről 
(fertőző, nem fertőző betegség, a kezelő személy vagy a környezet fertőződhet-e vagy a fertőzést 
terjesztheti-e), prognózisáról, a kezelés várható költségéről, valamint élelmiszer termelő állatok esetén 
az élelmezés-egészségügyi várakozási időről.

8.  Az állatorvos hívja fel az állattartó figyelmét, hogy a kár megelőzése vagy a már bekövetkezett 
kár mérséklése érdekében mi a teendő. Amennyiben a kár megelőzésében és csökkentésében az 
állattartó nem úgy jár el, ahogy az elvárható, és tevékenysége esetleg köz- és állat-egészségügyet 
veszélyezteti, ilyen jogszabályokat sért, az állatorvos köteles erre a figyelmét felhívni, és a hathatós 
intézkedés érdekében az illetékes közigazgatási szervet értesíteni.

9.  Az állatorvos köteles felhívni az állattartó figyelmét a kért, illetve szükséges beavatkozás 
kockázataira.

10.  Az állatorvos, állatorvosi tevékenységével az állattartót sem jogosulatlan előnyhöz nem juttathatja, 
sem hátrányos helyzetbe nem hozhatja.
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X. Állatorvosi beavatkozás megtagadása
 

A.) Az állatorvos köteles a beavatkozást megtagadni:
 

1.)  ha a kért/megrendelt beavatkozás elvégzése jogszabályba és/vagy állatorvosi szakmai és/vagy 
etikai szabályba ütközik;

2.)  az állat életének kioltása kérelmezésekor, ha a beavatkozást kérelmező személy az állat feletti 
rendelkezési jogosultságát hitelt érdemlően nem igazolta, vagy arról saját kezűleg írt írásbeli 
nyilatkozatot nem tett;

3.)  ha a beavatkozás elvégzése maradandó és/vagy helyreállíthatatlan elváltozással járna, ugyanakkor 
a beavatkozást kérelmező személy az állat feletti rendelkezési jogosultságát hitelt érdemlően 
nem igazolta, vagy arról saját kezűleg írt írásbeli nyilatkozatot nem tett (pl. állat ivartalanítása, 
vasectomizálása);

4.)  ha az állattartó tenyészértékkel bíró állaton, a szaporító képesség meghagyása mellett olyan 
beavatkozást kér, amely az állaton fennálló genetikai terheltség és/vagy fejlődési rendellenesség 
kedvezőtlen tulajdonságait elrejtené vagy mérsékelné;

5.)  ha a beavatkozás elvégzésének nem állnak fenn a személyi (pl. az állatorvos egészségi állapota, 
ítélőképességének befolyásoltsága, az eset ellátásához szükséges szaktudásának hiánya) és/
vagy tárgyi (pl. a beavatkozás elvégzéséhez szükséges felszerelés hiánya, vagy rendeltetésszerű 
munkavégzésre való alkalmatlansága) feltételei.

 
Ha az állatorvos a beavatkozást - a X. A.) 1-4. pontokban meghatározottak kivételével - bármely okból 
megtagadja, köteles tájékoztatni az állattartót a kért szolgáltatás nyújtására feltehetően képes magán-
állatorvos vagy állategészségügyi szolgáltató intézmény elérhetőségi adatairól.
 

B) Az állatorvosi beavatkozás megtagadható, vagy a már megkezdett beavatkozás 
megszakítható

1.) ha az állattartó nem tartja be az állatorvos utasításait;
2.)  ha az állattartó egyidejűleg más állatorvossal is kezelteti a betegét és az előző kezelésről az 

újonnan felkért állatorvos megfelelő tájékoztatást nem kapott;
3.) ha az indokolt kockázatnál a várható eredmény kisebb;
4.) ha a beavatkozás biztonságos elvégzésének feltételei nem állnak fenn;
5.)  ha az állatorvosi munkadíj és költségek megfizetését a magán-állatorvos nem látja 

biztosítottnak;
6.)  ha az állattartó az állatorvost becsmérli, súlyosan megsérti, vagy ezt korábban megtette, illetve 

ha az állattartó az állatorvost bántalmazza, vagy bántalmazással fenyegeti, vagy azt korábban 
megtette;

7.)  telefonon történő sürgősségi betegellátás-kérés esetén (különösen akkor, ha közterületen balesetet 
szenvedett állat tulajdonosa nem azonosítható) a segélykérő személy a nevét, lakcímét vagy 
más elérhetőségi adatát kérésre nem közli, és nem vállalja, hogy az állatorvos megérkezéséig a 
helyszínen marad.

XI. Az állatorvos díjazása
 
1.  A magánállatorvost tevékenységéért költségtérítés és munkadíj (állatorvosi díj) illeti meg. Az állatorvos 

az általa végzett beavatkozások díjait úgy határozza meg, hogy azok megfeleljenek a szakmailag 
általánosan elfogadott árszinvonalnak. A kért díjak ne legyenek sem kirívóan alacsonyak, sem 
indokolatlanul magasak.
Az állatorvosi díjról az állatorvos lemondhat.

2.  Az állatorvos a rendelőjében alkalmazott legfontosabb beavatkozások tájékoztató jellegű díjtételeit 
köteles kifüggeszteni. Amennyiben az állatorvos a kért beavatkozást csak a kifüggesztettől eltérő díjért 
vállalja, akkor erről az állattartót a beavatkozás megkezdése előtt köteles tájékoztatni.

3.  Amennyiben az állatorvosi szolgáltatás teljesítésére nem az állatorvos rendelőjében kerül sor (kiszállás 
az állat tartási helyére), az állatorvos köteles az állattartót előzetesen és megfelelően tájékoztatni a 
kért szolgáltatás és a kiszállás várható együttes költségéről

4.  Az állatorvos díjazása nem eredményfüggő.
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XII. Az állatorvos magatartása az állattal való kapcsolatában

1.  Az állatorvos tevékenysége során az állatvédelem törvényi, jogszabályi előírásait és szabályait tartsa 
be, és azt másoktól is követelje meg.

2.  Az állat(ok) befogása, megfékezése, kezelése során olyan megoldásokat alkalmazzon, amelyek az 
indokolatlan fájdalmat és szenvedést kizárják.

3.  A tulajdonos kérésére - az idevonatkozó hatályos jogszabályok betartása mellett - az állatorvos az állat 
életét kiolthatja, ha a tulajdonjog hitelt érdemlően igazolódott, illetve ki kell irtania, ha azt jogszabály 
írja elő. Ez esetben olyan beavatkozást kell alkalmaznia, hogy az ne okozzon szükségtelen fájdalmat 
az állatnak, valamint ne keltsen megbotránkozást az esetleges szemlélőben. Maga az eljárás a 
nyilvánosság kizárásával történjék.

XIII. Az állatorvosi etikai bizottságok tevékenysége

1.  Az etikai bizottság a kamara etikai kérdésekben eljáró tanácsadó, véleményező, döntést hozó, 
szankcionáló szerve. Az első fokú etikai bizottság határozatai ellen fellebbezésnek van helye, a 
másodfokon hozott kizáró határozattal szemben bírói felülvizsgálatnak van helye a törvényben, 
valamint jelen szabályzatban meghatározott határidő és eljárási szabályok szerint.

2.  Az országos etikai bizottság feladata a vitás etikai ügyek másodfokon történő elbírálása, a kor 
követelményeinek megfelelő etikai irányelvek megfogalmazása, szabályzatba való beépítése szükség 
szerint magasabb szintű jogszabályba történő kiemelésre javaslattétel, az állatorvosi tevékenység 
aktualizálása, az elmélet és a gyakorlat egységének elősegítése

3.  Etikai vétség alapos gyanújának fennállása kérdésében a területi szervezet etikai bizottsága jogosult 
állást foglalni, és ez ügyben az etikai eljárást megindítani.

4.  Tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az állatorvosok az etikai szabályzatban megfogalmazott 
magatartásformát betartsák. Biztosítják az ügyek elfogultságtól mentes kivizsgálását.

5.  Eljárásukkal és határozataikkal segítik a kamara tevékenységét, valamint jelzést adnak (a vizsgált etikai 
vétségek száma, súlyossága alapján) a jellegzetes tendenciákról, illetve a konfliktusok alapjairól.

6.  Az etikai bizottság (országos, területi) jogosult az etikai vétség megállapítására, valamint az etikai 
büntetés kiszabására. A magatartás esetleges egyéb jogkövetkezményeit (büntetőjogi, polgári jogi, 
közigazgatási) az arra hivatott más szervek jogosultak megállapítani.
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113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvosról
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a jogosult állatorvos hatáskörérôl és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról

A Kormány az állategészségügyrôl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következôket rendeli el:

1. §

(1)  A jogosult állatorvos - az állategészségügyrôl szóló törvényben meghatározott, állatszállítással 
kapcsolatos hatáskörén túl - a (2)-(4) bekezdés szerinti hatásköröket láthatja el.

(2)  A jogosult állatorvos az állatok, állatállományok betegségtôl való mentesítése, illetve mentesség 
megôrzése céljából külön jogszabály szerint

a)  elvégzi azok állat-egészségügyi vizsgálatát, beleértve a diagnosztikai próbákat és eljárásokat is, 
amiknek az elvégzésérôl jegyzôkönyvet állít ki;

b)  diagnosztikai eljáráshoz és egyéb ellenôrzéshez mintát vesz, és a mintavétel elvégzésérôl 
jegyzôkönyvet állít ki.

(3) A jogosult állatorvos külön jogszabály szerint

a)  ellátja az állatvásár, állatbemutató, állatkiállítás, állatverseny állat-egészségügyi felügyeletét, 
amelynek keretében a külön jogszabály szerinti feltételek fennállása esetén megtiltja az állat 
beszállítását vagy részvételét, elrendeli a fertôzô betegségre gyanús állat elkülönítését;

b) elvégzi az embert mart kutya hatósági megfigyelését;

c)  a költségvetési támogatások igénybevételéhez, illetve hitelprogramokban való részvételhez 
szükséges igazolások kiállításához szemlét végez, és a szemle eredményét jegyzôkönyvben 
rögzíti.

(4)  A jogosult állatorvos külön jogszabály szerint - az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek 
hatósági ellenôrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 
854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 854/2004/EK rendelet) I. 
melléklet III. szakasz II. fejezet 3. bekezdésében meghatározott eseteket kivéve -

a) elvégzi a húsvizsgálatot az olyan vágóhidaknál, ahol nem vágnak többet

aa) hetente 40 egyed felnôtt szarvasmarhánál, lónál vagy 80 egyed egyéb szarvasmarhánál,

ab)  hetente 200 egyed 100 kg élôsúly feletti sertésnél vagy 400 egyed 15 kg élôsúly alatti malacnál 
vagy 250 egyed egyéb sertésnél,

ac)  hetente 200 egyed juhnál, kecskénél vagy 400 egyed 15 kg élôsúly alatti báránynál, gödölyénél,

ad) évente 150 000 egyed baromfinál;

b) elvégzi a húsvizsgálatot és kiállítja a hússzállítási igazolást a kistermelôknél.

(5)  Ha a jogosult állatorvos a (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva úgy ítéli meg, hogy 
a megvizsgált hús emberi fogyasztásra

a)  alkalmas, elvégzi a 854/2004/EK rendelet 5. cikkének 2. pontja szerinti jelölést a hatósági állatorvos 
felügyelete és felelôssége alatt;

b)  nem alkalmas, javaslatot tesz a hatósági állatorvosnak emberi fogyasztásra való alkalmatlanságot 
megállapító határozat meghozatalára.

(6)  A (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében nem járhat el az a jogosult állatorvos, aki az adott 
állatállomány, illetôleg ügyfél vonatkozásában magán-állatorvosi szolgáltató tevékenységet végez, 

Köszöntõ_oldalak_A5_jo.indd   23 2007.11.09.   12:01:40



illetve aki az adott állatok vonatkozásában a vágóhídra történô szállításhoz szükséges okiratot 
kiállította.

(7)  Ha a hatósági állatorvos illetékességi területén vagy annak egy részén nincs engedély alapján eljáró 
jogosult állatorvos, vagy a jogosult állatorvos a hatáskörét nem látja el, akkor azon a területen, illetve 
idôszakban a hatósági állatorvos jár el. E rendelkezés alapján eljáró hatósági állatorvos által ellátott 
ügyben jogosult állatorvos nem járhat el.

2.§

(1)  Az az állatorvos, aki jogosult állatorvosi tevékenységet kíván folytatni, az illetékes megyei (fôvárosi) 
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenôrzô állomásnál (a továbbiakban: állomás) kezdeményezi a 
jogosult állatorvosi tevékenység végzésére szóló engedély kiadását.

(2)  Az állomás igazgató fôállatorvosa az engedélyt az adott állatorvos által ellátandó valamennyi jogosult 
állatorvosi feladatra vonatkozóan adja ki. Az engedély megadása esetén a jogosult állatorvos a 
tevékenységét csak a 4. § (1) bekezdés szerinti szerzôdés megkötését követôen kezdheti meg.

(3)  Az engedély megadásának feltétele, hogy az állatorvos az állomáshoz benyújtsa a közigazgatási 
alapvizsga bizonyítványának másolatát, vagy írásos kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy 
az engedély megadásától számított 1 éven belül saját költségére közigazgatási alapvizsgát tesz, és 
az ezt igazoló bizonyítvány másolatát az állomásnak megküldi.

(4)  Az engedély a (3) bekezdés szerinti írásos kötelezettségvállalás esetében 1 évre, egyéb esetben 
határozatlan idôre szól. Ha az állatorvos az engedély megadását követô 1 éven belül igazolja a 
közigazgatási alapvizsga letételét, az engedély idôtartamát határozatlan idôre kell módosítani.

(5)  Az 1 évre szóló engedélyt meghosszabbítani, illetve annak lejárta után az állatorvosnak új engedélyt 
adni nem lehet, ha az állatorvos a (3) bekezdés szerinti írásos kötelezettségvállalásában foglaltaknak 
nem tesz eleget.

3. §

(1) Az állomás igazgató fôállatorvosa nem adja meg az engedélyt, ha

a)  az állatorvos közszolgálati jogviszonya hivatalvesztéssel járó fegyelmi büntetés következtében 
szűnt meg, a megszűnést követô 3 éven belül;

b)  az állatorvosnak az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenôrzô szolgálat felé lejárt pénzügyi tartozása 
van;

c)  az állatorvosnak a Magyar Állatorvosi Kamarában (a továbbiakban: kamara) betöltött tagsága 
megszűnt vagy azt felfüggesztették.

(2)  Amennyiben több állatorvos kezdeményezi ugyanarra az ellátandó feladatra és területre vonatkozóan 
az engedély kiadását, az állomás igazgató fôállatorvosa az engedélyt a (3) bekezdés c)-d) pontjainak, 
valamint a következô pontok figyelembevételével annak az állatorvosnak adja ki:
a) aki hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkezik;
b) aki nem követett el állatorvosi etikai vétséget;
c) akinek a lakóhelye a jogosult állatorvosi tevékenység végzésének helyéhez közelebb található.

(3) Az állomás igazgató fôállatorvosa az engedélyt a következô feltételek teljesülése mellett adja ki:
a)  az engedély a megye (fôváros) területén elvégzendô jogosult állatorvosi tevékenységre terjedhet 

ki;
b)  az 1. § szerinti feladatok ellátása az illetékes megye (fôváros) területén minden helyen és idôben 

- illetékességi összeütközések nélkül - biztosított legyen;
c)  olyan állattartó telep esetében, amelynek az állatorvosi ellátása írásbeli szerzôdéssel biztosított, 

ott - az 1. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskör ellátását kivéve - ezen szerzôdés szerinti 
állatorvos lehet jogosult állatorvos, továbbá az 1. § (1) és (2) bekezdésében, valamint (3) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatok esetében csak az lehet jogosult állatorvos, 
aki az ügyfél részére magánállatorvosként állatorvosi szolgáltató tevékenységet nyújt;

d)  az 1. § (4) bekezdésében foglalt feladatok esetében az az állatorvos lehet jogosult állatorvos, 
aki legalább 3 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott szakterületen.

Köszöntõ_oldalak_A5_jo.indd   24 2007.11.09.   12:01:40



4. §

(1)  Az állomás igazgató fôállatorvosa az engedély megadásával egyidejűleg szerzôdést köt az adott 
jogosult állatorvossal. A szerzôdésben a jogosult állatorvos díjának kifizetéséhez szükséges 
elszámolás rendjét is rögzíteni kell.

(2)  A szerzôdés megkötésével egyidejűleg az állomás saját nevére szóló szigorú számadású 
nyugtatömböt, valamint jogosult állatorvosi bélyegzôt ad a jogosult állatorvos számára. A bélyegzôn 
szerepelnie kell az azt kiadó állomás nevének, a Magyar Köztársaság címerének, továbbá a jogosult 
állatorvos nyilvántartási számának.

(3)  A jogosult állatorvos az engedélyben meghatározott feladatok ellátásáért köteles beszedni a 
szolgáltatást igénybe vevôtôl a külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a (2) bekezdés 
szerinti nyugtatömb használatával kiállított nyugta ellenében.

(4)  A jogosult állatorvos a beszedett igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyben meghatározottak szerint 
az állomás számlájára befizeti, valamint az engedélyben meghatározottak szerint a beszedett díjakról 
szóló nyugták egy példányát az állomásnak eljuttatja. A jogosult állatorvos a betelt nyugtatömböt 
köteles az állomásnak átadni.

(5)  A jogosult állatorvosi tevékenység díjazását - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
kezdeményezésére - a kamara minden év február 15-ig, illetve új jogosult állatorvosi feladat 
felmerülése esetén véleményezi.

(6)  A jogosult állatorvos díjazását a felek szerzôdésben állapítják meg a beszedett igazgatási szolgáltatási 
díjak arányában és az elvégzett egyéb feladatokra tekintettel, valamint annak figyelembevételével, 
hogy a jogosult állatorvos számára egy hónapban kifizetett díj nem haladhatja meg a köztisztviselôk 
jogállásáról szóló törvény szerinti I. besorolási osztály 12. fizetési fokozatába besorolt köztisztviselô 
egy havi illetményének 50%-át. Az állomás az (1) bekezdésben foglalt elszámolás szerinti 
tárgyhónapot követô hónap 25. napjáig a jogosult állatorvos számára kifizeti az általa elvégzett 
feladatért a szerzôdés szerint járó díját.

5. §

(1)  Az állattartó, az élelmiszer-ipari vállalkozó, a kistermelô köteles a jogosult állatorvossal az 
engedélyben meghatározott feladatai végrehajtása érdekében együttműködni.

(2) A jogosult állatorvos köteles:
a) az engedélyben meghatározott feladatait elvégezni;
b)  tevékenységének szakszerű végzése érdekében folyamatosan tájékozódni a működési területével 

kapcsolatos állat-egészségügyi állapotról, valamint részt venni az állomás, illetve kerületi hivatal 
által számára szervezett képzésen;

c)  részt venni az állomás, illetve kerületi hivatal által a hatósági állatorvosok számára szervezett 
képzéseken;

d)  a külön jogszabályban foglaltak szerinti nyilvántartást vezetni, jelentést tenni és adatot 
szolgáltatni;

e)  az illetékes kerületi hivatalnak kérésre, valamint a feladatainak elvégzésével kapcsolatos 
elszámoláskor jelentést tenni, valamint adatot szolgáltatni tevékenységével kapcsolatosan.

6. §

(1)  A jogosult állatorvos az általa elkészített okiratot aláírásával és jogosult állatorvosi bélyegzôjének 
lenyomatával hitelesíti. A jogosult állatorvos által kiállított okiraton fel kell tüntetni a vele egyidejűleg 
- a 4. § (3) bekezdése szerint - kiállított nyugta számát.

(2)  A jogosult állatorvos az általa kiállított okirat egy példányát köteles a külön jogszabályban meghatározott 
ideig megôrizni, valamint az állomás iratkezelési szabályzatában foglaltaknak eleget tenni.
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7. §

(1)  Ha a jogosult állatorvos az engedélyben rögzített feladatok ellátásában akadályoztatva van, azt 
haladéktalanul jeleznie kell a kerületi fôállatorvosnak, aki errôl az illetékes hatósági állatorvost 
haladéktalanul értesíti.

(2)  Ha a jogosult állatorvos tudomására jut, hogy valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság megsérti az állat-egészségügyi elôírásokat, akkor arról 
haladéktalanul köteles tájékoztatni az illetékes kerületi fôállatorvost.

8. §

(1)  Az állomás nyilvántartást vezet az illetékességi területén működô jogosult állatorvosokról. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a jogosult állatorvos

a) családi és utónevét;
b) lakcímét, telefonszámát;
c) jogosult állatorvosi bélyegzôjének lenyomatát;
d) aláírásmintáját;
e) az engedélyben meghatározott működési területét és feladatait.

(2)  Az állomásnak gondoskodnia kell az (1) bekezdés szerinti adatoknak az Országos Állategészségügyi 
Informatikai Rendszerbe való bevitelérôl.

(3)  Az állomás köteles a hirdetôtábláján közzétenni az illetékességi területén működô jogosult 
állatorvosok névsorát az (1) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltakkal együtt, és azt köteles 
naprakészen vezetni.

(4)  Az állomás az engedély megadásáról, a szerzôdés megkötésérôl, továbbá az engedély 
visszavonásáról írásban tájékoztatja az illetékes kerületi fôállatorvost.

(5)  A kerületi hivatal illetékességi területén a kerületi fôállatorvos szervezi, irányítja és felügyeli a jogosult 
állatorvos működését az engedélyben meghatározott feladatok figyelembevételével.

9. §

(1) Az állomás igazgató fôállatorvosa az engedélyt visszavonja, ha a jogosult állatorvos

a)  az engedély kiadását követôen beállott körülmény folytán nem felel meg a rá vonatkozó 
követelményeknek;

b)  az engedélyben meghatározott feladatait neki felróható okból nem, illetve nem személyesen, vagy 
jogszabálysértô módon, vagy nem szakszerűen, vagy neki felróható módon nem határidôre látja 
el;

c)  a jogosultság elnyerése során fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, adatot hamisít, vagy az 
állomás igazgató fôállatorvosát, illetve a kerületi fôállatorvost az engedély szerinti feladatainak 
ellátásával összefüggésben megtéveszti;

d)  az engedély szerinti működési területét és hatáskörét túllépi, kivéve, ha a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény a túllépést lehetôvé teszi;

e)  az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggô jelentési és adatszolgáltatási 
kötelezettségének neki felróható módon ismétlôdôen nem, vagy nem határidôre tesz eleget;

f)  az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben a számlázás alaki és tartalmi 
követelményeit, egyéb pénzügyi, számviteli szabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi;

g)  az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben az igazgatási szolgáltatási díjat 
ismételten késedelmesen vagy nem fizeti be;

h) ha a szerzôdés megszűnik.

(2)  Az (1) bekezdés b)-g) pontjában foglaltak miatt visszavont engedély esetében az állatorvos az 
engedély visszavonásától számított 3 évig nem szerezhet jogosultságot az 1. § szerinti feladat 
elvégzésére.

(3)  A szerzôdés megszűnik, ha a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt 
visszavonják.
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10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követô 45. napon lép hatályba.

(2)  A hatósági élelmiszer-ellenôrzés rendjérôl szóló 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) 
bekezdésének b) pontja a következôképpen módosul: 

(E rendelet alkalmazásában) állat-egészségügyi hatóság: a megyei (fôvárosi) állat-egészségügyi 
és élelmiszer-ellenôrzô állomás, és a jogosult állatorvos;

(3)  E rendelet - szabályozási tárgykörében - a következô közösségi rendeletek végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a)  az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra 
szánt állati eredetű termékek hatósági ellenôrzésének megszervezésére vonatkozó különleges 
szabályok megállapításáról;

b)  az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és 
élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történô megfelelés ellenôrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági 
ellenôrzésekrôl.

Határidô Jelentés

Minden hó 5-ig •  Ebek veszettség elleni oltásával kapcsolatos jelentés 
az Állomás, a Kerület, és az Ökormányzat felé (oltott 
ebek számának jelentése). 

 •  BSE -TSE mintavételek számáról a kerületi 
fõállatorvosok részére.

 •  Állatútlevéllel kapcsolatos jelentési kötelezettség.

Január 5. •  Éves szöveges szakmai, járványtani, állatvédelmi 
helyzetfelmérô jelentés és mellékletei.

Január 31. •  Kábítószerekre és pszihotróp anyagokra 
vonatkozó jelentés.

December 10. •  Chek lista

December 31. •  Jelentés a szarvasmarha állományok éves gümôkór 
vizsgálatának eredményérôl.

Összesítés az év folyamán elkészítendô 
jelentések idôpontjáról

Szakmai ajánlások:

A bejelentendõ fertõzõ betegségek gyanújának észrevételekor, valamint rendkívüli esemény során, azonnali, 
rövid úton történõ bejelentési kötelezettség áll fenn.
A területileg illetékes kerületi fõállatorvos, a mindennapos munkakapcsolatok során, nagyban segíti a 
jelentési kötelezettség pontos teljesítését (napjaink gyakori változásait is figyelembe kell venni).
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Tisztelt Állatorvos Úrhölgy/Úr!

A jelen tájékoztatónkkal segíteni kívánjuk az állatorvosi szakmai felelősségbiztosítással összefüggő 
gyorsabb, precízebb kárrendezési munkát.
A kárrendezés során a kártérítés általános szabályai szerint az alábbi alapvető szempontokat vizs-
gáljuk meg:

 1.) Kár (jogi értelemben valóban érte-e kár az állattartót)

 2.)  Jogellenes magatartás (pl. megtörtént-e az állatorvosi hivatás írott és íratlan sza-
bályainak megsértése)

 3.)  Ok-okozati összefüggés (a kár és a jogellenes magatartás közötti összefüggés vizs-
gálata)

 4.) Felróhatóság (az állatorvos adott helyzetben elvárható magatartásának vizsgálata)

A kárügyek vizsgálatához a következő adatok, okiratok szükségesek:

 -  az állattartó írásbeli kártérítési követelése az állatorvossal szemben, az állatorvostól 
követelt összeg pontos megjelölésével;

 -  az állatorvos esetleírása (különös tekintettel a kórelőzményre, kezelések, beavatkozások, 
gyógyszeradagok pontos meghatározására), az állatorvosi betegnapló, műtéti napló és a 
kórlap megfelelő oldalának másolata;

 -  elhullás esetén kórboncolási jegyzőkönyv (állategészségügyi intézet vagy a SZIE Állator-
vos-tudományi Kar Kórbonctani Tanszékének kórbonctani vizsgálata vagy egy, jogilag a 
biztosított állatorvostól független állatorvos (esetleg hatósági állatorvos) által is igazolt 
kórboncolási jegyzőkönyv);

 -  törzskönyvezett állat károsodása esetén az állat származási, törzskönyvi lapja
    (az állat piaci, forgalmi értékének hivatalos megállapításához).

A kárrendezést társaságunk vezérigazgatóságán végezzük, címünk:

Generali-Providencia Biztosító Zrt.
Felelősségbiztosítási Kárrendezési Csoport

1066. Budapest, Teréz krt. 42-44.
Telefon: 301-71-00, fax: 269-39-96

Biztosító Zrt.
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