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V. FEJEZET
AZ ÁLLATORVOSI ASSZISZTENSEK
45. § (1) Állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet, aki
a) állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik,
b) szerepel az asszisztensi névjegyzékben,
c) praxisengedéllyel
foglalkoztatottja, és

rendelkező

állatorvos

vagy

állat-egészségügyi

intézmény

d) betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek
rendelkezéseit.
(2) Az asszisztensi névjegyzékbe vett állatorvosi asszisztens jogosult az állatorvosi asszisztens
elnevezés használatára. Munkája során a praxisengedéllyel rendelkező állatorvos utasítására,
irányításával és felügyeletével látja el az állatorvosi asszisztensekre átruházható szolgáltatói
állat-egészségügyi részfeladatokat.
(3) A Kamara továbbképzési szabályzatot alkot az asszisztensi névjegyzékbe felvett
állatorvosi asszisztensek kötelező továbbképzésére, akik kötelesek a Kamara által
megállapított időközönként szakmai továbbképzésen részt venni.
(4) A 33. § (1) bekezdés a), d), e) és k) pontjában leírt feladatokat, a kórisme felállítása és az
állaton végzett sebészeti jellegű beavatkozások kivételével, a Kamara által meghatározott
szakmai irányelvek alapján, az állatorvos utasítására, irányításával és felügyeletével nem
állatorvos végzettségű állatorvosi asszisztensek is végezhetik.
(5) Az állatorvosi asszisztens az állatorvosi asszisztensi tevékenységét szüneteltetheti.
(6) Az állatorvosi asszisztens a szüneteltetés tényét legkésőbb annak megkezdését megelőző
harmincadik napig bejelenti a Kamaránál az asszisztensi névjegyzékben történő feltüntetés
érdekében. A bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés időtartamát.
46. § (1) Az asszisztensi névjegyzékben fel kell tüntetni az állatorvosi asszisztens
a) természetes személyazonosító adatait;
b) a szakirányú végzettségét igazoló okirat számát és keltét;
c) tevékenysége végzésének helyét;

d) telefonos és elektronikus elérhetőségét,
e) az asszisztensi tevékenység szüneteltetésének tényét és időtartamát.
(2) Az asszisztensi névjegyzékben az állatorvosi asszisztensek (1) bekezdés a)–c) és e) pontja
szerinti adatai az állatorvosi asszisztensi tevékenység végzésére való jogosultság
megszűnéséig nyilvánosak, azokat a Kamara a honlapján közzéteszi.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő adatokat a Kamara az állatorvosi asszisztensi tevékenység
végzésére való jogosultság megszűnését követő öt évig kezeli az állat-egészségügyi feladatok
ellátásához kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében.

50.§.
(12) Az e törvény hatálybalépését megelőzően állat-egészségügyi szakképzettséget szerzett
asszisztens, aki nem rendelkezik állatorvosi asszisztensi képzettséggel, a (13) bekezdés
szerinti igazolás bemutatása után a Kamarától kérheti felvételét az asszisztensi
névjegyzékbe.
(13) A praxisengedéllyel rendelkező állat-egészségügyi szolgáltatónál munkáltatói jogokat
gyakorló személy (a továbbiakban: munkáltató) az állatorvosi asszisztens részére az
asszisztensi névjegyzékbe való felvétel céljából az öt év megszakítás nélküli állategészségügyi gyakorlatról igazolást állít ki, amely tartalmazza
a) az állatorvosi asszisztens természetes személyazonosító adatait,
b) a munkáltató természetes személyazonosító adatait vagy a munkáltató gazdasági társaság
vagy szövetkezet nevét, székhelyét, adószámát, valamint
c) a munkáltató alkalmazásában eltöltött munkaviszony időtartamát.

