Elnöki tájékoztató
a „Kamara Specialistája” végzettség (cím) megszerzésével összefüggő
kamarai szabályozás előkészítéséről
Kedves Kolléga Úrhölgyek és Urak!
Amint az számotokra is ismert, a 2012. szeptember 1-én hatályba lépett 2012.évi. CXXVII. (új
kamarai) törvényünkben megjelent egy új fogalom: a Kamara specialistája.
Ennek tartalommal való kitöltésére, a megszerzése szabályainak kidolgozására a köztestületünk kapta
meg a törvényi felhatalmazást. Nekünk magunknak lehet és kell kidolgoznunk azt, hogy a kamarai
specialista címet hogyan értelmezzük és azt is, hogy milyen feltételekkel és milyen módon tesszük
lehetővé és elérhetővé ennek a végzettségnek a megszerzését.
Ennek a kérdésnek kiemelt jelentőséget ad az a törvényi rendelkezés, amely szerint 2022. január 1-től
az állat-egészségügyi szolgáltató (vagyis az állatorvosi praxis) csak akkor jogosult praxisengedélyre, ha
rendelkezik legalább egy olyan állatorvossal, akinek van 5 éves szakmai gyakorlata, és aki rendelkezik
vagy szakállatorvosi diplomával, vagy a „Kamara specialistája” végzettséggel, vagy PhD fokozattal,
vagy európai állatorvosi szakkollégiumi (vagy azzal egyenértékű) tagsággal.
A jogalkotó ezzel a rendelkezésével a mi hivatásunkat is felzárkóztatta más kiemelt hivatásokhoz (pl.
orvosok, jogászok), amelyeknél az önálló munkavégzésnek már régóta előfeltétele bizonyos idejű
szakmai gyakorlat és szakvizsga megszerzése.
Az a tény, hogy e rendelkezés hatályba lépésének tíz év türelmi időt adtak, továbbá a Kamaránkra
bízták a szakvizsga egyik fajtájának követelményrendszerét, a hivatásunkat övező bizalomnak és
elismerésnek tekinthetjük. Ugyanis hazánkban egészen kivételes ez a fajta önrendelkezési jog,
egyetlen más hivatás sem rendelkezik ezzel.
Ebből az aspektusból nézve meglehetősen átgondolatlan kísérletnek, továbbá a hazai törvényhozók
szemében a hivatásunk megbecsültségét romboló felvetésnek tartom azt, amikor néhány (közöttük
nem hazánkban élő és dolgozó) kollégánk a szakvizsga és az előzetes szakmai gyakorlat nélküli állapot
visszaállításának kezdeményezése mellé próbálná állítani a köztestületünket. Az új törvényünk
megszületése után egy ilyen „hivatalos” kamarai törekvés csak árthat a hivatásunknak a mellett, hogy
szerintem eredménye sem várható.
Miután a törvénybeli felsorolásban a „Kamara specialistája” végzettség a többivel egyenrangú
szakvizsgaként szerepel, mindazok a kollégáink, akik nem rendelkeznek a törvényi felsorolásban lévő
egyéb feltételek (végzettségek) valamelyikével, joggal bíznak abban, hogy a törvényi előírásnak a
„Kamara specialistája” cím megszerzésével tudnak majd megfelelni.
Éppen ezért a Magyar Állatorvosi Kamara elnöksége már eddig is kiemelt feladataként kezelte azt,
hogy mielőbb kidolgozásra kerüljenek a „Kamara specialistája” végzettség megszerzésének keretei, a
Kamara megalkossa az ezzel összefüggő szabályokat, a vizsgáztatás módját, a cím megszerzésének
feltételeit.
Tudomásul kell venni azonban azt is, hogy ez a feladat „nem kis falat” és számtalan körülményt,
érdeket, elvárást és egyéb más tényezőt is figyelembe kell vennünk.
A „Kamara specialistája” végezettség (cím) megszerzésével összefüggő kérdésekkel 2013 tavasza óta
az elnökség négy ülésén foglalkozott.
Nagyon komolyan vitatkoztunk és sokféle verziót, elképzelést tárgyaltunk meg.
Komoly fejtörést okozott számunkra annak eldöntése, hogy ennek a végzettségnek (címnek) a
megszerzéséhez mindenképpen szükséges-e a szakirányoknak megfelelő képzések megszervezése és
lebonyolítása is, vagy elegendő csak a vizsgázás lehetőségének a biztosítása. Mindkét megoldásnak
vannak (lehetnek) előnyei, de hátrányai is.

Az elnökség végül azt az álláspontot fogadta el, hogy a sokféle szakirányú kamarai specialista cím
megszerezhetősége miatt külön specialista képzések megszervezésére a Kamarának nincs megfelelő
háttere és nehéz is lenne ezeket a szerteágazó szakmai képzéseket megvalósítani.
Ezért az elképzelések olyan irányba fordultak, hogy a Kamara arra koncentrálja az erőit, hogy a
felmerülő igények szerinti szakirányokban biztosítani tudja a „Kamara specialistája” cím
megszerzéséhez szükséges vizsgák lehetőségét és azok lebonyolítását, és ezzel a Kamara specialistája
cím megszerzését. Vagyis a koncepció lényege az, hogy „gyere és számolj be a speciális tudásodról
egy magas szintű írásbeli majd szóbeli vizsga keretében”.
Nem lehetett elmenni a mellett sem, hogy a tagságunk részéről is van egy nyomás, mert 2022-re
valahogy meg kell felelni a törvényben előírt szakvizsga-követelménynek.
Nagy dilemmát okozott az is, hogy összhangba kell hozni a szakmai igényességünket a tagságunk
elképzeléseivel. A kamarai specialista cím nem lehet csupán egy papír. Ellenkezőleg, a szakmai tudás,
a speciális szakismeretek írásbeli igazolása, egyfajta minőségi tanúsítvány kell, hogy legyen.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a tagjaink azt várják, hogy ennek a szakvizsgának, címnek a
megszerzése olcsóbb és kevésbé időigényes lesz, mint egy szakállatorvosi másoddiploma
megszerzése.
A Kamara elnöksége ennek a munkának az eredményeképpen a 2014. március 26-i országos
küldöttközgyűlés elé vitte az elképzeléseket. Végül nem is egy, hanem két tervezet került a küldöttek
elé, mert az elnökség a kollégák számára túl szigorúnak ítélte meg dr. Kurucz János alelnök úrnak a
vizsgák előfeltételeként kialakított elképzeléseit. Ezért az országos küldöttközgyűlésen az elnökségi
javaslat mellett dr. Kurucz János kollégánk javaslata is részletes vitára, majd szavazásra került. A két
javaslat között a lényegi különbség abban állt, hogy a vizsgákra történő jelentkezésnek mennyire
szigorú szakmai előfeltételei, követelményei legyenek.
Mielőtt a javaslatok megvitatásra kerültek, az országos küldöttközgyűlés egyhangú döntéseivel
módosította a Kamaránk Alapszabályát. Ennek keretében egyrészt új állandó országos bizottságként
létrehozta az Állatorvos specialista bizottságot és meghatározta annak feladatkörét (az Alapszabály új
19/a. §-a), másrészt úgy rendelkezett, hogy a „kamarai specialista”cím megszerzésének és
használatának rendjéről szóló kamarai szabályzat elfogadása és módosítása csak minősített
(kétharmados) többséggel lehetséges.
A beterjesztett két kamarai vizsgaszabályzat-tervezetről az országos küldöttközgyűlésen hosszas vita
után végül mégsem született döntés, mert a szavazások során egyik elképzelés sem kapta meg a
szükséges kétharmados támogatottságot.
Így tovább folytatjuk a munkát és az elhangzott észrevételek figyelembe vételével igyekszünk egy
olyan újabb javaslatot kidolgozni, amely már elfogadható lesz az országos küldöttek számára is, ezért
minősített többséggel tudják majd azt támogatni.
A következő országos küldöttközgyűlésre vár az Állatorvos specialista bizottság tagjainak és
elnökének megválasztása.
A kamarai specialista végzettséggel összefüggő előkészítő munka gőzerővel folytatódik tovább.
Feltételezem, hogy a területi szervezeteinken, illetve a szervezetek országos küldöttein keresztül a
valóban érdeklődő tagjaink ebben a témában is gyors és pontos információkhoz jutnak.
A Kamara elnöksége várja mindazoknak a kamarai tagoknak az elképzeléseit és javaslatait, akik ennek
a nagyon fontos és meghatározó feladatnak a megoldásában a köztestületünket segíteni kívánják.
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