Gyakori kérdések – Praxis engedély
Ki lehet „Önálló állategészségügyi szolgáltató”, kinek kell ilyen praxis engedélyt
kérelmeznie?
Az új kamarai törvény szerint „Önálló állategészségügyi szolgáltató” az lehet, aki eddig is
önálló magán-állatorvos volt, és eddig is egyéni vállalkozónak minősülően végezte az
állategészségügyi szolgáltatásokat, és a jövőben is ebben a formában kíván tovább
dolgozni. (Ebben a körben „állategészségügyi szolgáltatások” alatt a Törvény 33.§.(1)
bekezdésben meghatározott tevékenységeket kell alapul venni.)
Önálló állategészségügyi szolgáltatói engedélyt kell kérnie tehát minden egyéni
vállalkozónak minősülő kollégánknak, és azoknak is, akik főállásban a törvény hatálya alá
nem eső munkahelyen (pl. a hatóságnál, az egyetemen, stb), vagy más állategészségügyi
szolgáltatónál alkalmazottként dolgoznak, de a munkaidejükön kívül szeretnének „saját
számlájukra” (saját nevükben, saját egyéni mellékállásos vállalkozásban) praktizálni.

Mit kell tennie annak, akinek állategészségügyi szolgáltató Bt-je, Kft-je van?
Amennyiben a társas vállalkozás a Törvény 33.§.(1) bekezdés szerinti valamely
tevékenységet végzi illetve a jövőben ilyet végezne (a cégbejegyzésben a tevékenységi
körében szerepel az „állategészségügyi szolgáltatás”), a cég ügyvezetőjének kell a
vállalkozás részére a Praxis engedélyt kérelmeznie. A Kamara által kiadandó Praxis
engedély a vállalkozás nevére szól majd, és ez az engedély magát a vállalkozást jogosítja
fel arra, hogy a kérelemben megjelölt állategészségügyi szolgáltatásokat végezze.

Mi lesz a Bt-k, Kft-k eddigi tulajdonosaival, akik működési engedélyében eddig az
szerepelt, hogy tevékenységüket társas vállalkozás keretében végzik?
Az új Törvény nem ismeri a korábbi működési engedély fogalmát, és a korábban kiadott
magán-állatorvosi működési engedélyek 2012. november 30-án a Törvény szerint hatályukat
vesztik. A Praxis engedéllyel rendelkező vállalkozás(ok) állatorvos tulajdonosa(i),
amennyiben nem csak tulajdonosként kíván szerepelni, hanem aktívan közre is kíván
működni a cég által végzett szolgáltatások végzésében, a törvény szerint nem szükséges
semmiféle további engedély birtoklása. Nekik mindössze két feltételnek kell eleget tenniük:
kamarai tagág+érvényes felelősségbiztosítás megléte. (Ebben a vonatkozásban a cégen
belül alkalmazottnak minősülnek). A tulajdonosként, tagként közreműködő állatorvosok névre
szóló kamarai bélyegzővel rendelkeznek.

Mi a helyzet azokkal a gazdasági vállalkozásokkal, ahol az állategészségügyi
szolgáltatásokon kívül más tevékenységi körök is szerepelnek a cégbírósági
bejegyzésben, vagy amelyeknek nem állatorvos tulajdonosa(i) van(nak)?
Amennyiben az a gazdasági társaság, amely nem csak állategészségügyi szolgáltatásokat
végez, vagy amelynek nem állatorvos(ok) a tulajdonosa(i), továbbra is szeretne
állategészségügyi szolgáltatásokat nyújtani, ugyanúgy Praxis engedély birtokában teheti ezt,
mint minden más vállalkozás. A korábbi és az új törvény is egyaránt azt írta (írja) elő erre az

esetre, hogy a vállalkozásnak mindenképpen foglalkoztatnia kell legalább egy állatorvosi
végzettségű, és a törvényben előírt feltételeknek megfelelő állatorvost, akit a Praxis
engedély iránti kérelemben felelős állatorvosnak kell megjelölni. Ha az állatorvos nem
tulajdonosa (vagy résztulajdonosa) a vállalkozásnak, akkor egyértelműen alkalmazottként
kell foglalkoztatni, ha tulajdonos is egyben, akkor közreműködő állatorvosként. Sem
alkalmazottként, sem közreműködő tulajdonosként nem szükséges további engedély,
mindössze a kamarai tagság és az érvényes felelősségbiztosítás megléte a feltétel. A
praxisengedélyt ebben az esetben is a vállalkozás ügyvezetőjének kell kérelmeznie, és a
kiadásra kerülő engedély ebben az esetben is magát a vállalkozást jogosítja fel arra, hogy a
kérelemben megjelölt állategészségügyi szolgáltatásokat végezze.
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Az új Törvény nem ismeri a korábbi működési engedély fogalmát, és a korábban kiadott
magán-állatorvosi működési engedélyek 2012. november 30-án a Törvény szerint hatályukat
vesztik. Azoknak az állatorvosnak, aki eddig alkalmazottként dolgoztak egy rendelőben, vagy
egy állatorvosi szolgáltatást végző cégnél, és a jövőben is kizárólag ilyen formában végzik
majd állatorvosi tevékenységüket, nem szükséges semmiféle további engedély birtoklása.
Nekik mindössze két feltételnek kell eleget tenniük: kamarai tagág+érvényes
felelősségbiztosítás megléte. Az alkalmazott állatorvosok is névre szóló kamarai bélyegzővel
rendelkeznek.

Mit jelent a törvényben olvasható „szabadfoglalkozású állatorvos”?
A „szabadfoglalkozású állatorvos” olyan állatorvos, aki nem működik sem önálló
állategészségügyi szolgáltatóként, nem tulajdonosa egyetlen állategészségügyi szolgáltató
cégnek sem, de nem dolgozik állandó alkalmazottként ilyen tevékenységet végző
vállalkozásnál sem. A szabadfoglalkozású állatorvos a szolgáltató állatorvosi munkáját
alkalomszerűen, esetleg egyidejűleg több szolgáltató vállalkozásnál végzi, és a megbízóival
„megbízási szerződés” alapján áll jogviszonyban. A szabadfoglalkozású állatorvos esetében
is alapfeltétel a kamarai tagság és a felelősségbiztosítás megléte, és ők is kamarai bélyegzőt
kapnak. (A szabadfoglalkozású állatorvos adójogi státuszát illetően –pl. szükséges-e saját
adószámot kérni a NAV-tól- jelenleg még folyik a tájékozódás.)

Dolgozhatnak-e az alkalmazott, vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott, illetve a
közreműködő tulajdonos állatorvosok a Praxis engedélyt birtokló vállalkozáson kívül,
úgymond a „saját szakállukra”?
Nem, az ebbe a körbe tartozó állatorvosok legálisan kizárólag csak az őket foglalkoztató és
Praxis engedéllyel rendelkező állategészségügyi szolgáltató nevében és megbízásából
végezhetik tevékenységüket. Ha a főállásuk mellett mellékállásban is akarnak praktizálni,
erre a tevékenységükre nekik is „önálló állategészségügyi szolgáltatói” engedélyt kell
kérniük. (Lásd ott!)

Azoknak, akik korábban több megye területén is dolgoztak, vagy országos
kiterjesztésű engedélyük volt, most mit kell tenniük?
Az új törvény szerint az állategészségügyi szolgáltató (Praxis) működési terülte
Magyarország egész közigazgatási területére terjed ki. Azoknak, akik korábban a kérdésben
feltett módon végezték szolgáltatásaikat, és azt továbbra is végezni szeretnék, ugyanúgy
Praxis engedélyt kell kérniük, mintha csak egy területen dolgoznának. Azt, hogy önálló
szolgáltatóként kérik-e ezt, vagy gazdasági vállalkozás keretében, a fentiekben írtak szerint
kell eldönteniük. (A Praxis engedély kérelem benyújtásának helyéről külön kérdés ad
tájékoztatást.) Ha megkapják a kamarai Praxis engedélyt, akkor a szolgáltatásukat a törvény
alapján –bármi más külön engedély nélkül- az országban bárhol nyújthatják.

Mi van akkor, ha valaki fittyet hányva a törvényi szabályozásra, önálló Praxis engedély
nélkül, „feketén” praktizál?
A törvény meglehetősen szigorú szankciót tartalmaz erre az esetre. A törvényi szabályoktól
eltérően szolgáltatói tevékenységet végzőket az állategészségügyi hatóság 100 ezertől 10
millió Forintig terjedő bírsággal sújtja. (A fogalmazás nem véletlenül kijelentő módban van,
ilyen esetben mérlegelni legfeljebb a bírság összegét lehet, de bírságot mindenképpen ki kell
szabni.)

Hol, mikor és hogyan kell majd a Praxis engedélyt kérelmezni, benyújtani?
A Praxisengedély kérelmeket a MÁOK honlapján közzétett és onnan letölthető
„Praxisengedély kérelem” űrlapon lehet majd igényelni. (A Kérelem űrlap várhatóan
augusztus hónap utolsó hetében lesz letölthető a kamarai honlapról.)
Az igényléshez a kitöltött kérelmet és a csatolandó összes mellékletet kell eljuttatni az
illetékes MÁOK illetékes területi szervezetéhez. Miután a szükséges dokumentumokat
irattárazni kell, ezért az aláírt kérelmet és mellékleteit olyan módon kell eljuttatni a kamarai
szervezethez, hogy ez megtörténhessen. (Postai úton, személyesen leadva, vagy jó
minőségben szkennelve elektronikusan.)
A törvény szerint a Praxisengedély kérelmek benyújtásának határideje 2012. október 31.
(Ezt az időpontot azonban nem kötelező megvárni, a kérelmek 2012. szeptember 1-től
folyamatosan beadhatóak a területi szervezeteknél.)

Miért van szükség a cégkivonat csatolására és az adószám érvényességét igazoló
NAV igazolásra?
A MÁOK korábban kizárólag a természetes személy állatorvosokkal állt kapcsolatban, így az
állategészségügyi vállalkozásokat működtető vállalkozásokról mindeddig semmiféle
információval nem rendelkeztek a kamarai szervezetek. Az új törvény szerinti Praxis
engedélyeket nem a tagok kérik és kapják meg, hanem az egyéni vagy társas vállalkozások.
Alapvető fontosságú tehát, hogy ellenőrizhetőek legyenek a vállalkozások legfontosabb
adatai, és az, hogy a kérelem benyújtásakor is működő vállalkozásról van szó. Ehhez
azonban elegendő az internetről letölthető ún. nem hiteles e-cégkivonatot kinyomtatva

csatolni a kérelmekhez. Az Önálló Praxis engedélyt kérőktől egy NAV igazolást kérünk arról,
hogy az adószámuk érvényes. Ilyen igazolásként megfelelő a NAV által kiállított ún.
„illetőség igazolás” is.

Hogyan kell eldönteni azt, hogy melyik területi kamarai szervezet az illetékes a Praxis
engedély kérelem elbírálásában? Különösen érdekes ez abban az esetben, ha a
vállalkozás több megyében is érdekelt, ill. több helyen is működtet állategészségügyi
szolgáltató intézményt.
Önálló állategészségügyi szolgáltató esetén annál a területi szervezetnél kell benyújtani a
kérelmet, ahol a kérelmező állatorvos kamarai tag. A gazdasági vállalkozások esetében
annál a területileg illetékes kamarai szervezetnél kell kérelmezni a Praxis engedélyt,
amelynek területén a vállalkozás állategészségügyi szolgáltató intézménye működik,
illetve ahol a vállalkozás székhelye van.

Meddig lesz érvényes a kiadásra kerülő Praxis engedély?
A 2012. szeptember 1. után kiadásra kerülő Praxis engedélyek a MÁOK Elnökségének
döntése alapján 2014. december 31-ig lesznek érvényesek. A Praxis engedély
érvényességi idejének lejárta után jelen engedély alapján állategészségügyi szolgáltatás
nem végezhető. Ennek oka az, hogy a Törvény 38.§.(1) bekezdésben meghatározott
feltételek jogszabályi és/vagy kamarai szabályzatban történő meghatározása alapján az
előírt feltételek meglétét a kamarai szervezet felé igazolni kell majd, és 2015. január 1. után
az állategészségügyi szolgáltató csak megújított Praxis engedély birtokában végezheti
tovább a tevékenységét.

Amíg nincs meg az új Praxis engedély, addig nem is lehet tovább dolgozni?
A Törvény 90 napban szabta meg a korábban kiadott magán-állatorvosi működési
engedélyek érvényességének idejét, így minden 2012. szeptember 1. előtt kiadott és
érvényes működési engedély alapján 2012. november 30-ig lehet továbbra is
állategészségügyi szolgáltatásokat nyújtani, mégpedig a működési engedélyben
meghatározott feltételekkel és helyen (az új törvény arról nem rendelkezett, hogy a korábbi
működési engedélyekben bármi megváltozna, mindössze a +90 napos hatályosságot
határozta meg). Aki már az új törvény szerint szeretné a munkáját és a szolgáltatásait
végezni (tehát például az eddigi engedélyében szereplőnél nagyobb területen szeretne
szolgáltatni), az ezt csak az új Praxis engedély birtokában teheti meg.
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