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Tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Urak!
Amint az minden érintett számára ismert, a 2012. évi CXXVII. törvény hatályba lépését követően a Magyar
Állatorvosi Kamara (MÁOK) területi szervezetei által kiadott állat-egészségügyi szolgáltatói engedélyek (praxis
engedélyek) érvényessége 2014. december 31-én lejár.
2015. január 1-től csak megújított praxis engedélyekkel lehet jogszerűen állat-egészségügyi szolgáltató
tevékenységet végezni.
A praxis engedélyek megújításának az a legfontosabb alapfeltétele, hogy 2015. január 1-től a praxis
megfeleljen
- azoknak a praxis feltételeknek, amelyek már 2013. ősze óta ismertek (a Magyar Állatorvosi Kamarának az
állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásának, az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények
létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló szakmai irányelve 3. A) fejezetében felsorolt (I.-IX.) állategészségügyi ellátási szintek);
- azoknak az alapvető műszerezettségi és felszereltségi követelményeknek, amelyeket a MÁOK országos
küldöttközgyűlése által 2014. október 22-én elfogadott szakmai irányelv tartalmaz;
- annak a kamarai szakmai irányelvnek, amelyet a MÁOK országos küldöttközgyűlése szintén 2014. október
22-én fogadott el a helyettesítés rendjéről.
A fenti három feltételrendszernek való megfelelésről az állat-egészségügyi szolgáltató (állatorvosi praxis)
felelős vezetője (vagyis a vállalkozás hivatalos képviselője) – polgári- és büntetőjogi felelőssége tudatában –
2014. október 28-tól írásban nyilatkozhat és egyúttal a praxis engedély meghosszabbítását
kérelmezheti.
A nyilatkozat (kérelem) megtételéhez szükséges „Kérelem és nyilatkozat” megnevezésű dokumentum,
valamint a fenti három szakmai irányelv letölthető a MÁOK honlapjáról (www.maok.hu), de a kitöltendő
nyilatkozatot a területi szervezetek útján eljuttatjuk az érintettek Kamarának megadott e-mail címére is.
A „Kérelem és nyilatkozat” kitöltése egyszerű, a tevékenységi körök és a rendszeresen ellátandó állatfajok
esetében csak a megfelelő üres négyzetekbe kell X jelölést tenni. A 8. pontban lehetőség van azoknak a
módosításra szoruló egyéb adatoknak a bejelentésére is, amelyek az elmúlt időszakban változtak meg, de a
vállalkozás praxis engedélyében eddig még nem kerültek módosításra.
A vállalkozás felelős vezetője (hivatalos képviselője) által és a tanúk által is aláírt „Kérelem és nyilatkozat”-ot
ahhoz a kamarai területi szervezethez kell mielőbb benyújtani, amely a meghosszabbítandó korábbi
praxis engedélyt kiadta. A MÁOK illetékes területi szervezetei a beérkező nyilatkozatok alapján kiállítják és
kiadják a 2015. január 1-től visszavonásig érvényes praxis engedélyeket. Ezeknek a praxis engedélyeknek
értelemszerűen már nem lesz lejárati határideje.
A MÁOK területi szervezetei azokkal az állatorvosi praxisokkal szemben a hatályos „kamarai” törvényben és a
MÁOK Etikai Szabályzatában leírtaknak megfelelően kötelesek eljárni, amelyeknél a vonatkozó hatályos
jogszabályok és/vagy a szakmai irányelvek rendelkezéseinek megszegését tapasztalják.
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