A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai irányelve
az állat-egészségügyi szolgáltatók és
az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények
műszerezettségéről és felszereltségéről
(Minimális műszerkészlet-irányelv)

Az irányelv hatályba lépése: 2015. január 01.

A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) szakmai irányelvet adott ki az állategészségügyi
szolgáltató tevékenység folytatásának, az állategészségügyi szolgáltató intézmények
létesítésének és működtetésének feltételeiről. A hivatkozott szakmai irányelv határozza meg
az állat-egészségügyi szolgáltatói tevékenységi szinteket.
A jelen szakmai irányelv meghatározza és szabályozza az egyes állat-egészségügyi
szolgáltatói tevékenységi szintek végzéséhez szükséges alapvető műszerezettséget és
felszereltséget.

I. tevékenységi szint: Állat-egészségügyi ellátás az állatok tartási helyén
Az állat-egészségügyi szolgáltatónak (az állatorvosi praxisnak) a székhelyén és/vagy a
telephelyén rendelkezésére kell állnia az alábbiakban felsorolt eszközöknek, felszereléseknek:
- elektronikus kommunikációra alkalmas számítástechnikai eszköz internet kapcsolattal és
működő e-mail cím;
- munka- és védőruha;
- íróasztal;
- gyógyszertároló szekrény vagy zárt helyiség;
- vegyszertároló zárt szekrény vagy zárt helyiség;
- takarító- és fertőtlenítő szerek és eszközök;
- a személyi higiénia eszközei;
- az állatok egyedi megjelölésére szolgáló transzponderek leolvasására alkalmas microchipleolvasó (egyedi megjelölésre jogszabály által kötelezett állatfajok ellátása esetén);
- hűtőszekrény;
- az állatok testhőmérsékletének mérésére alkalmas hőmérő;
- fonendoszkóp;
- kötszerek;
- a parenterális gyógyszerbeadáshoz szükséges egyszer használatos eszközök;
- bőrfertőtlenítésre, sebek fertőtlenítésére alkalmas szerek;
- vénaszorító;
- veszélyes anyagok gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő;
- alapvető sürgősségi betegellátásra alkalmas sebészeti szett;
- egyszerű ellési segélynyújtás elvégzésére alkalmas eszközök a praxisengedélyben megjelölt
és ténylegesen ellátott állatfajtól, fajoktól függően;
- laboratóriumi mintavételhez szükséges eszközök, a (pl. vér, vizelet, bőrkaparék,
parazitológiai, bakteriológiai, virológiai, mycológiai stb.) minta, minták biztonságos
tárolására és szállítására alkalmas eszközök;
- gazdasági haszonállatok ellátása esetén az ivartalanítás eszközei és műszerei;
- többször használatos műszerek és eszközök használata esetén a sterilizáció lehetősége.

II. tevékenységi szint: Specializált eseti állatorvosi ellátás (beleértve az
állatorvosi szaktanácsadói tevékenységet is)
Az állat-egészségügyi szolgáltatónak (az állatorvosi praxisnak) a székhelyén és/vagy a
telephelyén rendelkezésére kell állnia az alábbiakban felsorolt eszközöknek, felszerelésnek:
Specializált eseti állatorvosi ellátás esetén az állat-egészségügyi szolgáltatónak (állatorvosi
praxisnak) az adott szakterület (pl. fogászat, szemészet, dermatológia, andrológia, műszeres
diagnosztika /ultrahang, EKG/ stb.) műveléséhez szükséges műszerkészlettel kell rendelkezni
az ellátott fajra vonatkozó szakmai szabályoknak és a specialista tevékenység igényének
megfelelően.
Kizárólag szaktanácsadói tevékenységet végző állat-egészségügyi szolgáltatónak (állatorvosi
praxisnak) - az elektronikus kommunikációra alkalmas számítástechnikai eszköz és működő
e-mail cím kivételével - minimális állatorvosi műszerkészlettel és felszereltséggel nem kell
rendelkeznie.

III. tevékenységi szint: Állattartó telep állatorvosi ellátása
Az állat-egészségügyi szolgáltatónak (az állatorvosi praxisnak) a székhelyén és/vagy a
telephelyén, esetleg az ellátott állattartó telepen rendelkezésére kell állnia az alábbiakban
felsorolt eszközöknek, felszerelésnek:
Az állat-egészségügyi szolgáltatónak (az állatorvosi praxisnak) az I. tevékenységi szintre
meghatározottakon túlmenően rendelkezésére kell állnia:
- a hímivarú haszonállatok ivartalanítása;
- a mesterséges termékenyítés (az ellátott állatfajoknak megfelelően);
- a ciklusdiagnosztika (az ellátott állatfajoknak megfelelően);
- a bonyolult ellési segélynyújtás (pl. császármetszés);
végrehajtásához szükséges műszerkészletnek a praxisengedélyben megjelölt és ténylegesen
ellátott állatfajtól, fajoktól függően.

IV. tevékenységi szint: Állatmenhely állatorvosi ellátása
Az állat-egészségügyi szolgáltatónak (az állatorvosi praxisnak) a székhelyén és/vagy a
telephelyén, esetleg az ellátott állatmenhelyen rendelkezésére kell állnia az alábbiakban
felsorolt eszközöknek, felszerelésnek:
Az állat-egészségügyi szolgáltatónak (az állatorvosi praxisnak) az I. tevékenységi szintre
meghatározottakon túlmenően rendelkezésére kell állnia az egyszerű, tervezhető, steril
lágysebészeti beavatkozások (pl. bőrvarrás, ivartalanítás, daganat eltávolítás) elvégzéséhez
szükséges helyiségnek és eszközöknek abban az esetben, ha az állatmenhelyen ilyen
beavatkozásokat végeznek.

V. tevékenységi szint: Specializált állatorvosi laboratórium
A laboratóriumban az adott szakterület műveléséhez szükséges laboratóriumi eszközökön,
műszereken kívül rendelkezésre kell állniuk a takarító- és fertőtlenítő szereknek és
eszközöknek, a veszélyes anyagok biztonságos és jogszabályok által előírt tárolásához
szükséges felszerelésnek, valamint a személyi higiénia eszközeinek.

VI/a. tevékenységi szint: Állatorvosi alapellátó rendelő
Az állatorvosi alapellátó rendelőnek az I. tevékenységi szintre meghatározottakon
túlmenően rendelkeznie kell az alábbiakkal:
- vizsgálóasztal;
- mérleg a testtömeg méréséhez;
- a sterilizáció eszközei (érvényes, a sterilizálás elvégzésére vonatkozó szerződés hiányában);
- a praxisengedélyben megjelölt és ténylegesen végzett tevékenységnek megfelelő
belgyógyászati jellegű beavatkozásokhoz szükséges eszközöknek és műszereknek.

VI/b. tevékenységi szint: Állatorvosi rendelő
Az állatorvosi rendelőnek a VI/a. tevékenységi szintre meghatározottakon túlmenően
rendelkeznie kell az alábbiakkal:
- a praxisengedélyben megjelölt és ténylegesen végzett tevékenységnek megfelelő sebészeti
és szülészeti jellegű beavatkozásokhoz szükséges eszközök és műszerek;
- külön műtőhelyiség; (az állategészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásának, az
állategészségügyi szolgáltató intézmények létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló
elfogadott szakmai irányelv rendelkezéseinek megfelelően)
- műtőasztal, a műtéthez szükséges megvilágítást biztosító fényforrás;
- monitorizáláshoz használható eszközök;
- a műtéti bemosakodáshoz szükséges eszközök és szerek.

VII. tevékenységi szint: Állatorvosi szakrendelő (rendelőintézet)
Az állatorvosi szakrendelőnek a VI/b. tevékenységi szintre meghatározottakon túlmenően
rendelkeznie kell az alábbiakkal:
- altatógép vagy TIVA-hoz szükséges eszközök és műszerek;
- altatógép használata esetén altatókörök;
- légcsőtubusok;
- sebészeti szívó;
- egyszerű házi laboratóriumhoz szükséges eszközök;
- a szakiránytól függően az adott szakterület műveléséhez szükséges eszközök, berendezések,
műszerek.

VIII. tevékenységi szint: Állatkórház
Az állatkórháznak VII. tevékenységi szintre meghatározottakon túlmenően rendelkeznie
kell az alábbiakkal:
- háromlépcsős műtő;

- magasabb szintű monitorizálási eszközök, berendezések, műszerek;
- fogászati eszközök, berendezések, műszerek;
- EKG, ultrahang és röntgen vizsgálatok elvégzésére alkalmas eszközök, berendezések,
műszerek;
- endoszkóp;
- ciklusdiagnosztikához és a mesterséges termékenyítéshez szükséges eszközök,
berendezések, műszerek;
- a hospitalizált betegek elkülönítésére alkalmas egyedi ketrecek vagy boxok (állatfajtól
függően).

IX. tevékenységi szint: Állatklinika
Az állatklinikának teljesítenie kell a VIII. tevékenységi szintre meghatározott elvárásokat.

A MÁOK országos küldöttközgyűlése a jelen szakmai irányelv elfogadásával egyidejűleg
2015. január 1-vel hatályon kívül helyezte a MÁOK korábbi, „Minimális műszerezettség és
felszereltség” megnevezésű szabályzatát.
Elfogadta a MÁOK országos küldöttközgyűlése a 2014. október 22-i ülésén.

