Gyakori kérdések – Helyettesítés
Igaz-e, hogy 2012. szeptember 1-től megszűnik a korábbi kötelező ügyelet?
Igen, igaz. Az új Kamarai törvény nem ismeri az ügyelet fogalmát, és a szolgáltató
állatorvosok, illetve a Praxisok számára ilyen kötelezettséget a törvény nem ír elő.

Ha nem lesz ügyelet, mi lesz helyette?
Az új Kamarai törvényben a korábbi ügyeletet felváltja a „helyettesítés” fogalma, a
„helyettesítés” szakmai szabályainak megalkotására pedig a törvényben a Kamara
kapott felhatalmazást.

Akkor ez azt jelenti, hogy szeptembertől már nem is kell részt venni a kamarai
ügyeletben?
Miután a helyettesítés kamarai szabályai még nem kerültek megalkotásra, másrészt nem is
lehet egyik napról a másikra egy ilyen változást működőképesen bevezetni, 2012.
szeptember 1. után még biztosan nem szűnnek meg azonnal a területi kamarai szervezetek
által szervezett ügyeletek. A változás ebben egyelőre csak annyi lesz, hogy a Kamara által
szervezett ügyeletben való részvétel már a törvényi szabályozás alapján is teljesen önkéntes
lesz.

Mi van akkor, ha egy-egy körzetben egyáltalán nem lesz jelentkező az önkéntes
ügyeletre?
A Kamara területi szervezetei az átmeneti időszakban csak akkor fognak tudni ügyeleteket
szervezni szeptembertől, ha erre elegendő számban lesznek jelentkezők. Ha nem lesznek,
akkor ügyelet sem lesz. Ebben az esetben az élet fogja felgyorsítani azt a folyamatot,
aminek során az állategészségügyi szolgáltatást nyújtók saját maguk kényszerülnek rá arra,
hogy megoldják valahogy az általuk ellátott betegek, állattartó telepek ellátását azokban az
időszakokban, amit korábban az ügyelet „fedett le”.

Vannak-e már az elképzelések a helyettesítés szabályairól?
Elképzelések természetesen vannak, és ezek rövidesen részletes megvitatásra is kerülnek.
Ennek alapján a Kamara országos küldöttközgyűlése fogja szakmai irányelvben (ami
minden kamarai tagra nézve kötelező érvényű) szabályozni a helyettesítést, vagy
legalább annak minimális szabályait.

Lehet-e tudni valamit arról, hogy milyen elgondolások vannak a helyettesítésről?
A Kamara elnöke e kérdésben jogértelmezést kért a törvényességi felügyeletet ellátó
szervtől, a VM Jogi Főosztályától. A megérkezett válasz alapján világossá volt, hogy az
eddigi elképzeléseket jelentősen módosítanunk kell. A VM álláspontja szerint ugyanis az
állategészségügyi szolgáltató a helyettesítéséről csak a nyitvatartási idejére köteles
gondoskodni. (A feltett kérdéseket és a megérkezett választ minden tagunk megkapja
emailben!)
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