Kedves Kollégák!
A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi
CXXVII. törvény szerint:
2. § (1) E törvény alkalmazásában:
a) állat-egészségügyi szolgáltató intézmény: az állatorvosi rendelő, az állatorvosi szakrendelő, az állatkórház és
az állatklinika;

Az alábbiakban olvasható a 2020.03.16-án megjelent 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet szövegének lényegi
része, ami a COVID-19 járvánnyal összefüggésben az üzletek nyitva tartását szabályozza.
Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos úrral is egyeztetve megállapíthatjuk, hogy az állategészségügyi szolgáltató
intézmények NEM minősülnek a hivatkozott jogszabály „vendéglátó üzlet” és „üzlet” kategóriájába sem, ebből
következően az állategészségügyi szolgáltató intézmények nyitvatartására NEM vonatkozik

a hivatkozott jogszabály korlátozása.
A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)
1. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban:
vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos
tartózkodni.
(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár
megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.
…
3. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, táncos rendezvény) helyszínén
tartózkodni tilos.
4. § (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén
tartózkodás tilos.
(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
5. § Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása
a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-,
zeneművészet),
b) a mozinak,
c) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
ca) közgyűjteménynek,
cb) közművelődési intézménynek,
cc) közösségi színtérnek.
6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet,
továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott
foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

Többen kérdezték a fenti rendelet kapcsán, hogy mi a helyzet az állatpatikákkal, állateledel üzletekkel,

állat-felszerelés üzletekkel?
ezekre már vonatkozik a nyitvatartás korlátozó rendelkezés,
mert ezeket a megjelent fenti Kormányrendelet nem nevesítette külön a kivételek
között. A korlátozást akkor is be kell tartani, ha ezek együtt (egy helyen) működnek az állateg. intézménnyel!
A válasz erre a kérdésre az, hogy

Ilyen helyzetben a rendelés folytatható 15 óra után, de a kereskedelmi tevékenység nem.

a MÁOK Országos Irodája

