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TÁJÉKOZTATÓ
végzős állatorvostan-hallgatóknak
a Magyar Állatorvosi Kamarába történő tagfelvétellel összefüggő tudnivalókról

Tisztelt leendő állatorvos kollégáink!
Rövidesen elérkezik az idő, amikor a diplomaátadó ünnepségen Egyetemünk Rektora előtt leteszik az
állatorvosi esküjüket és Rektor Úr a kézfogásával állatorvos doktorrá fogadja Önöket.
A szakminisztériummal és az Egyetemünkkel folytatott korábbi egyeztetés alapján egyértelmű, hogy az
állatorvossá válásukhoz és így a szakmai munkájuk megkezdéséhez és a Magyar Állatorvosi Kamarába
történő tagfelvételükhöz az állatorvosi eskü letétele alapvető és elengedhetetlen feltétel. Ezért sem a
kamarai tagfelvételhez, sem az állatorvosi munka megkezdéséhez nem elegendő az, ha a végzett
egyetemi hallgató igazolást szerez be az egyetemi vizsgakötelezettségei maradéktalan teljesítéséről. Az
állatorvos doktori oklevél az előírt és szükséges okirat ezekhez.
Az állatorvosi diplomájuk fontos „kelléke” a Kamarába történő jelentkezésüknek, így a Kamarán belüli
tagfelvételi eljárás csak ennek kézhez vétele után kezdődhet el. Ennek a folyamatnak a részleteiről a
MÁOK honlapján itt olvashatnak bővebben: https://maok.hu/a_kamararol/a_tagfelvetelrol_1
A Kamarán belüli tagfelvételi eljárás optimális esetben egy rövid ideig tartó folyamat, amelyet elő
tudnak készíteni. A kamarai tagság iránti kérelemhez csatolniuk kell majd egy 30 napnál nem régebbi
keltezésű Erkölcsi bizonyítványt, amelyet már akár most, még a diplomájuk átvétele előtt
kérelmezhetnek, mert az Erkölcsi bizonyítvány kiadásához és annak elfogadásához nem feltétel az, hogy
a nevük előtt már szerepeljen a doktori címük is.
Amikor kezükbe kapták az állatorvos doktori oklevelüket, akár a diplomaátadó ünnepség után azonnal
elkezdhetik a kamarai tagfelvételük intézését, eljuttathatják az illetékes kamarai területi szervezethez
az előzetesen kitöltött „Tagfelvételi kérelmet” (az előírt mellékleteivel együtt).
Az a kolléga is kitöltheti és beadhatja a tagfelvételi kérelmét, akinek a személyi okmányaiban (pl.
személyazonosító igazolványában) a benyújtás (beküldés) időpontjában még nem került bejegyzésre a
megszerzett doktori cím. Természetesen később, amikor majd megtörténik a személyazonosító
okmány módosítása (cseréje), az arról készült olvasható fénymásolatot el kell majd juttatni a kamarai
területi szervezethez.
Aki szolgáltató állatorvosként akar dolgozni (praktizálni kíván alkalmazottként vagy egyéb formában),
annak a kamarai tagfelvételi kérelem benyújtása előtt gondoskodnia kell arról is, hogy legyen a
személyére, mint biztosítottra szóló érvényes szakmai felelősségbiztosítása. Alapesetben az
állatorvosnak önmagának kell gondoskodnia az állatorvosi szakmai felelősségbiztosítás megkötéséről. A
Kamara egyes területi szervezeteinél azonban van lehetőség csatlakozni a területi szervezet hatályos
ún. „csoportos” szakmai felelősségbiztosításához. Azt, hogy van-e csoportos szakmai felelősségbiztosítás annál a területi szervezetnél, ahová Ön a lakhelye, székhelye vagy munkahelye alapján
tagként jelentkezni szeretne, tőlük kell megkérdezni! Ha van, és ehhez csatlakozva kíván gondoskodni a
saját felelősségbiztosításáról, ezt jelezze a tagfelvételi adatlap szakmai felelősségbiztosítással
kapcsolatos kérdésénél a 2.oldalon.
(elérhetőségek: https://maok.hu/a_kamararol/teruleti_megyei_szervezetek )

Az „egyéni” állatorvosi szakmai felelősségbiztosítás megkötéséhez javasoljuk, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Generali Biztosító Zrt. valamelyik irodájával vagy képviselőjével, mert ismereteink szerint
ez az a biztosítótársaság, amely a legnagyobb tapasztalatokkal rendelkezve érdemben foglalkozik az
állatorvosok szakmai felelősségbiztosításával.
A javasolt időrendi sorrend a kamarai tagfelvétel gyors ügyintézéséhez:
- Erkölcsi bizonyítvány kérelmezése (10-14 nappal a diplomaátadó előtt, postahivatalban intézve vagy
elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül);
- az egyéni állatorvosi szakmai felelősségbiztosítás megkötése (ha a beszerzett információk szerint ez
szükséges);
- a kamarai tagfelvételi kérelem kitöltése, mellékleteinek összekészítése;
- diplomaátadó ünnepség (állatorvosi eskü tétele, diploma átvétele);
- az aláírt és hiánytalanul kitöltött tagfelvételi kérelem és előírt mellékletei benyújtása annál a területi
szervezetnél, ahová a lakhelye, székhelye vagy munkahelye alapján tagként jelentkezik;
Az ifjú állatorvos kolléganők szíves figyelmét szeretnénk felhívni arra is, hogy amennyiben a
házasságkötésük után megváltozik a viselt nevük, és ez a változás megjelenik a személyi okmányaikban
is, akkor a Kamaránál is módosíttatni kell majd az adataikat (Adatalap a tagfelvételhez és
adatmódosításhoz), ami általában új kamarai igazolvány és új bélyegző kiadásával jár.
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