A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) szabályzatai a bélyegző- és
címhasználatról
hatályos 2015. december 15-től
az új szövegrészek pirossal kiemelve

I. Szabályzat a szolgáltató
bélyegzőhasználatról

állatorvosi

tevékenységhez

kapcsolódó

1. A Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: MÁOK) tagjaként szolgáltatói
tevékenységet végző állatorvosok bélyegzőlenyomata:
körbélyegző, a felső félkör középen hat milliméter szárhosszúságú egyenlő szárú kereszt,
félköriratban felül MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA, az alsó félkörben vízszintesen az
állatorvos neve, alatta állatorvos felirat, alatta az állatorvosi kamarai tagsági igazolvány
száma.
2. A MÁOK a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlásának szakmai irányelveinek
keretében az alábbiak szerint szabályozza a szolgáltató állatorvosi tevékenységhez kapcsolódó
bélyegző használattal kapcsolatos kérdéseket.
3. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység
végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban: hatályos törvényben)
meghatározott szolgáltató állatorvosi tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása során
kiállított valamennyi szolgáltató állatorvosi irat (pl. oltási és egyéb igazolás, bizonyítvány,
gyógyszerrendelés, jelentés stb., a továbbiakban: irat), hitelesítéséhez a MÁOK által
kibocsátott, a MÁOK tulajdonát képező számozott kamarai bélyegzőt kell használni, feketétől
eltérő színű, természetes fényben jól látható bélyegzőfestékkel. A kamarai bélyegzővel
hitelesített iratoknak meg kell felelniük a más jogszabályokban rögzített formai előírásoknak.
4. A kamarai bélyegző a 3. pontban részletezett szolgáltató állatorvosi tevékenységen kívül –
az 5. pontban részletezett kivételtől eltekintve – más célokra nem használható.
5. A kamarai tagnak csak egyetlen kamarai bélyegzője lehet, az, amit a Kamara részére
elkészíttetett. A kamarai bélyegző nem ruházható át, nem másoltatható, használatáért a
használója visel felelősséget. A használó kamarai tagságának felfüggesztése, szünetelése,
vagy megszűnése esetén a MÁOK területi szervezetének titkára bevonja a kamarai
bélyegzőt. A kamarai tag a határozat kézhezvétele után öt munkanapon belül köteles a
területileg illetékes szervezet titkáránál a kamarai bélyegzőjét leadni.
Az a kamarai tag, aki nem végez szolgáltató állatorvosi tevékenységet, kérheti részére
kamarai bélyegző kiadását, illetve a szolgáltató tevékenység megszűnése esetén a korábbi
bélyegzőjét megtarthatja, de a bélyegzőt a saját célú felhasználásra kerülő
gyógyszerrendelésen kívül másra nem használhatja.
6. Érvénytelennek kell tekinteni minden olyan, a szolgáltató állatorvosi tevékenységhez
kapcsolódó iratot, amely e szabályzat hatálybalépése után született és nincs ellátva szolgáltató
állatorvos aláírásával és az azt hitelesítő kamarai bélyegzővel. Az ilyen iratokat be kell vonni,
(vagy lehetőség szerint le kell másolni) és el kell juttatni a MÁOK területi szervezetének
titkárához további intézkedések megtétele céljából.

7. Ha a kamarai tag bélyegzője eltűnt, elveszett vagy ellopták, vagy felmerül annak a gyanúja,
hogy a bélyegzővel visszaéléseket követtek el, erről a tényről azonnal értesíteni kell a
leggyorsabb írásbeli úton - a tag MÁOK-nak bejelentett elektronikus levélcíméről küldött emailben - a területileg illetékes szervezetet és a MÁOK országos irodáját. A területi szervezet
feladata a tagjai értesítése az adott bélyegző érvénytelenségéről. Az országos iroda a kamara
honlapján folyamatosan nyilvántartja, és elérhetővé teszi az állatorvosok részére az
érvénytelen bélyegzőket (használója nevét és számát). Ha a korábban már érvénytelenített
kamarai bélyegző később előkerül, haladéktalanul le kell adni azt megsemmisítésre az
illetékes területi szervezet irodájában.
8. A pótlásként készített új bélyegzők /1, /2 folytatólagos sorrendű „peres” számozással
készülnek el. Az érintett kamarai tag viseli az elveszett vagy ellopott bélyegző pótlásának
költségeit.
9. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a bélyegző használója viseli a felelősséget.
10. A kamarai bélyegző bevonásáról a felszólításnak határidőn belül eleget nem tévő kamarai
tag az etikai eljáráson kívül, eljárási díjat is köteles megfizetni, amely a mindenkori
minimálbér fele.
11. A szolgáltató állatorvosi tevékenység keretében kiállított iratokon használható a kamarai
bélyegző mellett ún. névbélyegző is. Ennek tartalma lehet az állatorvos, a munkahely, vagy az
állategészségügyi szolgáltató (állatorvosi praxis)
- neve vagy megnevezése,
- a szolgáltató állatorvosi tevékenységi körében engedélyezett cím,
- a telephely, rendelő stb. postai címe, telefonszáma és
- a rendelési idő.
A névbélyegző mérete legfeljebb 70 mm x 35 mm lehet. A névbélyegző nem helyettesíti a
kamarai bélyegző használatát és a bélyegző lenyomatán az átfedés tilos.
12. A kamarai bélyegzőhasználat szabályainak megszegése súlyos etikai vétség, amely
etikai eljárást von maga után.

II. Szabályzat a szolgáltató állatorvosi tevékenységhez kapcsolódó
címhasználatról
1. A szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlása során használt állatorvosi címeknek az
állattartók és más állatorvosok számára valós és a végzett tevékenység szempontjából
lényeges információt kell hordozniuk. Csak olyan cím viselhető, amely megfelel a jogszabályi
rendelkezéseknek, a jelen szabályzatnak, eredete hitelt érdemlően bizonyítható és kapcsolódik
a címet viselő által végzett szolgáltató állatorvosi tevékenységhez.
2. A kinevezési okiratban, vagy diplomában megadott módon használható címek:
(a) az Állatorvostudományi Egyetem és jogelődje(i) által kiadott állatorvosi és posztgraduális
állatorvosi diplomákkal szerzett címek,
(b) az Állatorvostudományi Egyetem és jogelődei által adományozott egyetemi címek és
rangok (amelyek a szolgáltató állatorvosi tevékenység végzésével összefüggésben csak a
főállású egyetemi munkaviszony fennállása idején használhatóak).
(c) a kamara specialistája végzettséggel szerzett címek,
(d) európai állatorvosi szakkollégium („college”) tagjaként, vagy azzal egyenértékűnek
elismert tagsággal szerzett címek,
(e) a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által adományozott tudományos cím.
3. A külföldön szerzett állatorvosi tudományos és egyetemi címek és rangok magyarországi
használata az MTA és az Állatorvostudományi Egyetem erre vonatkozó (akkreditálási)

szabályzatai vagy egyedi jóváhagyása alapján történhet. Ennek hiányában csak a Magyar
Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) által elfogadottak használhatók.
4. Több állatorvost foglalkoztató munkahelyen vagy csoportos állatorvosi praxisban a
szolgáltató állatorvosi tevékenység szakmai irányítását végző állatorvos viselheti a
„........(intézmény neve) vezető állatorvos” címet a munkahely, illetve a csoportos praxis
tevékenységi körében. A „főállatorvosi” cím használata tilos.
5. A felsoroltaktól eltérő címek az állatorvos szolgáltatói tevékenységével összefüggően nem
használhatóak. Egy vagy több, a címet viselni jogosult kamarai tag kérelmére az országos
küldöttközgyűlés eseti felhatalmazása alapján a MÁOK országos Elnöksége az országos
Oktatási Bizottság javaslatára szabályozhatja
(a) az egyéb hazai és nemzetközi állatorvosi, egyesületi, bizottsági, testületi és egyéb
tagságból származó,
(b) az állami, hivatali, üzemi, munkahelyi,
(c) a nem állatorvos-tudományi egyetemeken és főiskolákon, tanfolyamokon szerzett,
valamint
(d) a magyarországitól eltérő,
címek használatát.
6. A magán-állatorvosi tevékenységhez kapcsolódó címhasználat szabályainak megszegése
etikai vétség, amely etikai eljárást von maga után.
A jelzett módosításokat elfogadta a MÁOK országos küldöttközgyűlése a 2015.
december 2-i ülésén. A változásokkal kiegészített szabályzat kihirdetésre került,
hatályos 2015. december 15-től.
A szövegben a „Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara” szövegrészek az
intézmény időközben bekövetkezett név és státusz változásának megfelelően
„Állatorvostudományi Egyetem”-re kerültek módosításra.

