Kérelem a MÁOK állatorvosi asszisztensi névjegyzékbe történő felvételhez

Kérelem
a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 45. §. szerinti
Állatorvosi asszisztensi névjegyzékbe történő felvételhez1
1.

Az „Állatorvosi asszisztensi névjegyzékbe” történő felvételt kérelmező személy neve, születési
neve 2, születési helye és ideje, anyja neve, pontos lakcíme, postacíme 3, működő telefonos és
elektronikus e-mail elérhetősége(i):

.…………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2.

Az 1. pont szerinti kérelmező állatorvosi asszisztensi képzettségét igazoló okirat megnevezése,
kiállítója, száma és kelte 4:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Ha nincs a 2. pont szerinti állatorvosi asszisztensi képzettsége, van-e olyan más állat-egészségügyi
szakképzettsége, amit korábban (a 2012. szeptember 1. előtt) szerzett meg? Ha igen, adja meg a
végzettséget igazoló okirat megnevezését, kiállítóját, számát és keltét 4:
…………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..………
3.

A kérelmező tevékenysége végzésének jelenlegi helye (az állat-egészségügyi szolgáltatói
engedéllyel rendelkező Praxis megnevezése, címe, kamarai praxis engedély száma, a munkáltatói
jogokat gyakorló személy megnevezése és beosztása):

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

Az állatorvosi asszisztensi névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmeket a szükséges mellékletekkel együtt a MÁOK
országos irodájába kell eljuttatni postai úton (1078. Budapest, István u. 11.)

1

2

Csak ha az eltér a jelenlegi nevétől.

3

Csak ha eltér a lakcímétől.

Kérjük, egészen pontosan jelölje, hogy a végzettségét igazoló okirat szerint mi az Ön szakképzettségének pontos
megnevezése, mikor, hol és milyen intézményben szerezte meg, mi a bizonyítványának száma, kiállítási dátuma.
4
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3.a. A kérelmezőt foglalkoztató vállalkozás átvállalja-e a havi 200,-Ft regisztrációs díj megfizetését?
(számlázás évente, egy összegben, az év végén)

igen - nem (kérjük egyértelműen jelezni!)

Igen válasz esetén a számlázási adatok:
a vállalkozás (cég) neve, címe: ………………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….adószáma: …………………………..

Mióta végez állatorvosi asszisztensi munkát (pontos dátum)?:
……………………………………………………………………………………………………………………
Az állatorvosi asszisztensi munkája annak megkezdésétől számítva folyamatos volt-e?
igen

-

nem

Az asszisztensi foglalkoztatásának időtartam folyamatosan elérte-e a legalább heti 20 órát?
igen
4.

-

nem

Ha a jelenlegi munkahelyén nincs öt év megszakítás nélküli, legalább heti 20 órás időtartamú
asszisztensi gyakorlata (foglalkoztatása), korábbi munkahelyei (a munkáltató neve, címe, felelős
vezetője megjelölésével), ahol állatorvosi asszisztensként legalább heti 20 órás folyamatos
asszisztensi tevékenységet folytatott (mettől-meddig): (Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
nem állatorvosi asszisztensi végzetsége van, hanem más, 2012. szept. 1. előtt szerzett
végzettsége.)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumokat:
-

-

A 2. és 3. pontban megjelölt okirat(ok) fénymásolata (minden oldalról)
Az érvényes praxisengedéllyel rendelkező állat-egészségügyi szolgáltatónál munkáltatói
jogokat gyakorló személy (foglalkoztató) igazolása arról, hogy a kérelmezőt állatorvosi
asszisztensi munkakörben foglalkoztatja. (1. számú munkáltatói igazolás)
Az érvényes praxisengedéllyel rendelkező állat-egészségügyi szolgáltatónál munkáltatói
jogokat gyakorló személy (foglalkoztató) igazolása5 arról, hogy a kérelmező öt év megszakítás
nélküli állat-egészségügyi asszisztensi gyakorlattal rendelkezik legalább heti 20 órát elérő
alkalmazási idővel. (2. számú. munkáltatói igazolás) (Csak abban az esetben kell csatolni, ha
nem állatorvosi asszisztensi végzettsége van, hanem más, 2012. szept. 1. előtt szerzett
végzettsége.)

A munkáltatói igazolások a jelen kérelem mellékleteként letölthetőek a MÁOK honlapjáról
munkáltatói igazolások)
5
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-

Ha a jelenlegi foglalkoztatójánál nincs meg a kérelem benyújtásának időpontja előtt legalább 5
éves folyamatos állat-egészségügyi gyakorlata heti 20 órát elérő mértékben, a korábbi
munkáltatók előzőek szerinti munkáltatói igazolása6 az ott eltöltött időről (3.számú. munkáltatói
igazolás). (Csak abban az esetben kell csatolni, ha nem állatorvosi asszisztensi végzettsége
van, hanem más, 2012. szept. 1. előtt szerzett végzettsége.)
Nyilatkozatok

Alulírott kérelmező a jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem az alábbiakat:
- A Magyar Állatorvosi Kamara állatorvosi asszisztensi névjegyzékébe bejegyzett állatorvosi
asszisztens jogosult az állatorvosi asszisztens kifejezés használatára. Munkája során csak a
praxisengedéllyel rendelkező munkáltató állatorvosainak utasítására, irányításával és felügyeletével
láthatja el az állatorvosi asszisztensekre átruházható szolgáltatói állat-egészségügyi részfeladatokat.
- Az állatorvosi asszisztensi névjegyzékbe felvett állatorvosi asszisztensek kötelesek a Kamara
állatorvosi asszisztensek továbbképzésére alkotott szabályzatában6 foglaltak szerint megállapított
időközönként szakmai továbbképzéseken részt venni.
- A törvény szerint az állatorvosi asszisztensi névjegyzékbe bejegyzett asszisztensek természetes
személyazonosító adatai, a szakirányú végzettségre vonatkozó adatok és a tevékenység végzésének
helye nyilvánosak és azokat a Kamara a honlapján közzéteszi. A Kamara az asszisztensi tevékenység
végzésére szóló jogosultság megszűnését követő 5 évig jogosult kezelni az állatorvosi asszisztens
adatait.
- A kérelemben feltüntetett adatok megváltozása esetén a bekövetkező változásokat 10 napon belül
írásban jelezni kell az országos szervezeténél az asszisztensi névjegyzék módosítása céljából. A
változás(ok) bejelentésekor csatolni kell az eredeti kérelemhez is csatolandó minden megváltozott tényt
igazoló dokumentumot, szerződést.
- A névjegyzékbe felvett állatorvosi asszisztens a tevékenységét szüneteltetheti. A szüneteltetés
tényéről, időtartamáról a Kamarát előzetesen legalább 30 nappal tájékoztatni kell a szüneteltetés
tényének a névjegyzékben történő feltüntetése céljából.
- Vállalom az állatorvosi asszisztensi névjegyzékbe kerülés és a névjegyzékben történő megtartás
éves adminisztrációs díjának (2400,-Ft/év) megfizetését a Magyar Állatorvosi Kamara részére.7

Tudomásul veszem továbbá, hogy…..

6

A vonatkozó szabályzat a MÁOK honlap „Állatorvosi asszisztensek” menüpontjában elérhető és elolvasható

Az állatorvosi asszisztensi regisztrációs és névjegyzékben tartási adminisztrációs költségről a MÁOK számlát állít ki, és
az összeget ennek alapján kell évente megfizetni. A munkáltató ennek megfizetését átvállalhatja (3.a. pont)
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a MÁOK az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el
az állatorvosi asszisztensi névjegyzékkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, valamint az asszisztensi
tevékenység szüneteltetésének engedélyezése során.
a) az adatkezelés az adatkezelő a Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói
tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (továbbiakban MÁOK tv.) alapján
közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, célja pedig az állatorvosi asszisztensi
névjegyzékkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,
b) kérelmezhetem a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhatom a személyes adataim kezelése ellen
(amennyiben erre jogszabály lehetőséget biztosít),
c) az adataim címzettje a MÁOK országos szervezete, illetve annak az adminisztrációban
közreműködő munkatársai,
d) adataim jogszabályban meghatározott esetben és mértékben nyilvánosak (állatorvosi asszisztensi
névjegyzék),
e) az adataim tárolási időtartamát a MÁOK a MÁOK tv. alapján határozza meg,
f) adataim adatfeldolgozó részére átadásra kerülnek (könyvelés), illetve adattovábbításra
könyvvizsgálat esetén, illetve jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor,
g) az adataim kezelésével kapcsolatos panaszommal a felügyeleti Hatósághoz, illetve bírósághoz
fordulhatok,
h) a MÁOK adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége adatvedelem@maok.hu,
i) a MÁOK adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről, az érintetti jogokról, valamint az
adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről további információ az Adatkezelési
tájékoztatóban található (https://maok.hu/adatvedelmi_tajekoztato)
Kérem tegyen egy X-et a négyzetbe, annak jeléül, hogy az aláírása előtt elolvasta a fenti
nyilatkozatokat

Kelt: …………………………………………
…………………………………………………
a kérelmező sajátkezű aláírása
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