
A Magyar Állatorvosi Kamara  
szakmai irányelve 

az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásának,  
az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények létesítésének és működtetésének feltételeiről 

 
A jelen szakmai irányelv hatályba lépésének ideje: 2015. január 01.  

(az irányelven belüli ettől eltérő hatálybalépési időpontot, ami 2018. január 1., az adott helyen jelöljük) 
 

 
A Magyar Állatorvosi Kamara,kiemelt tekintettel az állatorvosok által kezelt állatok jólétére és védelmére, továbbá a korszerű állatorvos-tudomány szempontjait figyelembe 
véve, a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4.§ (5) e), (6) i) 
és k) pontja alapján az állat-egészségügyi szolgáltatói tevékenység folytatásának személyi és tárgyi feltételeire, valamint az állategészségügyi intézmények létesítésének 
személyi és tárgyi feltételeire vonatkozóan az alábbi, kötelező szakmai irányelvet adja ki. 
 
A szolgáltató állatorvos - az elsősegély nyújtásának esetét kivéve - kizárólag olyan szakmai beavatkozás elvégzésére vállalkozhat, amelyhez a szükséges megfelelő 
szakmai ismeretei és a tárgyi feltételek, továbbá az előírt engedélyek a rendelkezésére állnak. Az elsősegély fogalmi meghatározását a Magyar Állatorvosi Kamara 
hatályos Etikai Szabályzata tartalmazza. 
 
 
1.) A praxisengedély 
 
A Törvény 33.§ (2) pontja szerint állat-egészségügyi szolgáltatói tevékenységet csak érvényes praxisengedéllyel rendelkező szolgáltató végezhet. A Törvény 38.§ (1) alapján 
kérelemre a Kamara jogosult kiadni a praxisengedélyt. A Kamara a kérelem elbírálása során köteles vizsgálni a vonatkozó hatályos jogszabályokban és a jelen szakmai 
irányelvben előírt feltételek meglétét. 
 
A Kamara az engedélyezési eljárás során megvizsgálja, hogy a praxisengedély kérelmezője rendelkezik-e 

a) a megnevezett állat-egészségügyi szolgáltatói tevékenységi kör ellátásához szükséges személyi feltételekkel, továbbá 
b) a szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételekkel. 

 
 
2) A praxisengedély kiadásának menete 
 
a) Praxisengedélyt a Kamara illetékes területi szervezetétől írásban, a Kamara honlapjáról is letölthető formanyomtatvány kitöltésével, az illetékes területi szervezettől kell 

kérelmezni. A kitöltött formanyomtatványhoz az előírt okiratok másolatát csatolni kell. A kérelemről első fokon az illetékes területi szervezet vezetősége határozatban dönt.  

b) A praxisengedély kérelmezése és elbírálása tárgyában az a területi szervezet tekintendő illetékesnek, amelynek területén a kérelmező vállalkozás (vállalkozó) székhelye 

vagy telephelye be van jegyezve. 

c) A Kamara területi szervezetének határozatával szemben a Kamara országos elnökségéhez lehet fellebbezni. 



d) A praxisengedélyben feltüntetett adatok változását a változást követő 30 napon belül kötelező bejelenteni a Kamara praxisengedélyt kiadó területileg illetékes 

szervezetének. A változás(ok) bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány letölthető a Kamara honlapjáról is. 

e) A praxisengedélyek feltételeinek meglétét bejelentésre vagy szúrópróbaszerűen végzett felülvizsgálattal a Kamara illetékes területi szervezetének vezetősége által kijelölt 
legalább 2 személy végzi.  
 
f) A kiadott praxisengedélyek főbb adatait (az engedély birtokosának neve, a tevékenységi köre, a közreműködő állatorvosok neve, a telephely és a székhely címe, a praxis 

telefonszáma és elektronikus levelezési címe) a Kamara a honlapján közzéteszi. 

 
3) A praxisengedély kérelem tartalma 
 
3. A) 
A praxisengedély kérelemben a kérelmező köteles megnevezni az állat-egészségügyi szolgáltatás szakmai tevékenységi szintjét, illetve szintjeinek kombinációját a Törvény 2. 
§ (1) és jelen szakmai irányelv értelmében az alábbiak szerint: 
 
Praxisengedély alapján ellátható állat-egészségügyi tevékenységi szintek: 
 
I. Állatorvosi ellátás az állatok tartási helyén 
Az állatok tartási helyén állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtóknak az adott állatfajok vonatkozásában képesnek kell lenniük valamennyi, a Törvényben felsorolt állatorvosi 
tevékenység legalább alapszintű, tartási helyen végezhető ellátására. 
Társállatok (lásd F.1. pontban felsorolva) esetében az állatok tartási helyén steril sebészeti, szülészeti és szemészeti beavatkozások (műtétek) nem végezhetőek, kivéve a 
sürgősségi betegellátást. 
 
 
II. Specializált eseti állatorvosi ellátás (beleértve az állatorvosi szaktanácsadói tevékenységet is) 
Az ellátás szakirányának megfelelő, a Kamara által kiadott specialista diplomával rendelkező, vagy a Kamara által azzal egyenértékűnek elfogadott, vagy az ellátás 
szakirányának megfelelő szakállatorvosi diplomával rendelkező állatorvos(ok) által működtetett praxis. 
 
 
III. Állattartó telep általános állatorvosi ellátása 
Az állattartó telepet ellátó állategészségügyi szolgáltatónak a Törvényben felsorolt állatorvosi tevékenységek közül a gazdaságossági szempontok figyelembevételével az 
adott nagy létszámú állattartó telepen tartott állatokra vonatkozó kamarai szakmai irányelvben foglalt valamennyi felsorolt feladatot el kell látnia a telepi technológia és az 
ellátási szerződés szerint. Amennyiben az ellátási szerződésben bizonyos feladatok – más szolgáltatóval való ellátás miatt – kizárásra kerülnek, ezen feladok ellátása alól 
mentesül a szolgáltató. 
 
 
IV. Állatmenhely általános állatorvosi ellátása 
Az állatmenhelyet ellátó állategészségügyi szolgáltatónak a Törvényben felsorolt állatorvosi tevékenységek közül az állatvédelmi és gazdaságossági szempontok 
figyelembevételével az adott állatmenhelyen tartott állatokra vonatkozó, a MÁOK szakmai irányelvében lefektetett valamennyi felsorolt feladatot el kell látnia a menhelyi 
technológia és az ellátási szerződés szerint, kivéve, ha valamely állategészségügyi szolgáltatási feladatokra az állatmenhely más szolgáltatóval külön megállapodást kötött. 



Az állatmenhelyet ellátó állategészségügyi szolgáltató a menhelyen nyilvántartásban lévő állatok (befogadott állatok és szaporulata) állatorvosi ellátásán túlmenően az 
állatmenhelyen más állattulajdonos részére állategészségügyi szolgáltatást nem végezhet. 
 
 
V. Specializált állatorvosi labor vizsgálatok, mint szolgáltatás nyújtása 
Az állat-egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás nyújtására szakosodott, speciális személyi és tárgyi eszközökkel működő állategészségügyi szolgáltató. A szolgáltatás csak 
állatorvosi megrendelésre nyújtható. 
 
 
VI. Általános állatorvosi rendelői ellátás  
Az általános állatorvosi rendelőre a Törvényben meghatározott fogalom és feltétel vonatkozik. 
Az általános állatorvosi rendelőben végzett szakmai tevékenység alapján az állatorvosi rendelőnek két típusa különböztethető meg: 
 

A. Állatorvosi alapellátást végző rendelő (megnevezése a praxisengedélyben: állatorvosi alapellátó rendelő, megnevezése cégtáblán: állatorvosi rendelő), ahol 
állatorvosi alapellátás folyik, sürgősségi (baleseti) sebészeti és kisebb testfelszíni beavatkozások kivételével testüreg(ek)et, izület(ek)et érintő steril sebészeti, 
szülészeti, szemészeti valamint diagnosztikai célú műtétek nem végezhetőek. 
 

B. Állatorvosi rendelő (megnevezése a praxisengedélyben és a cégtáblán is: állatorvosi rendelő), ahol állatorvosi alapellátás és sürgősségi (baleseti) sebészeti és 
testfelszíni beavatkozások mellett testüreg(ek)et, ízület(ek)et érintő steril sebészeti, szülészeti, szemészeti valamint diagnosztikai célú műtétek is teljes körűen 
végezhetőek. 

 
A fenti szabályt  

- a 2015. január 01. után megnyíló állat-egészségügyi szolgáltató intézmény esetében 2015. január 01-től,  
- a 2015. január 01. előtt működési engedélyt kapott állategészségügyi szolgáltató intézmény esetében 2018. január 01-től  

kell alkalmazni. 
 
 
VII. Specializált állatorvosi szakrendelői (rendelőintézeti) ellátás a szakág és az ellátott állatfaj, állatfaj-csoport megnevezésével  
(pl. állatorvosi kisállat-ortopédiai szakrendelő, állatorvosi nagyállat-szemészeti rendelőintézet stb.) 

Az állatorvosi szakrendelőre (rendelőintézetre) a Törvényben meghatározott fogalom és feltételek vonatkoznak. 
 
 
VIII. Állatkórházi ellátás 
Az állatkórházra a Törvényben meghatározott fogalom és feltételek vonatkoznak. 
 
 
IX. Állatklinikai ellátás 
Az állatklinikára a Törvényben meghatározott fogalom és feltételek vonatkoznak. 
 
 



Az I - IX. szakmai tevékenységi szintek személyi és tárgyi feltételei, és az ellátások értelmezése az egyes tevékenységi szinteken, az 1. sz. mellékletben, és a tevékenységi 

szintek szerinti feltételeket rögzítő táblázat(ok)ban került(ek) meghatározásra. 
 
3. B) 
A kérelmező köteles a vállalt szolgáltatás nyújtási (rendelési, nyitvatartási) idejét az intézmény bejáratánál feltüntetni. 
 
3. C) 
A praxisengedély kiadásához és a szakmai tevékenység folytatásához minden szolgáltatónak rendelkeznie kell a praxisengedély iránti kérelemben megnevezett állatfajoknak 
megfelelő, a praxisengedélyben szereplő szakmai tevékenységek szakszerű végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, intézményi létesítménnyel vagy 
telephellyel és felszereléssel. A szolgáltatását igénylők számára a vállalt szakmai tevékenység körében, és a vállalt rendelési idejében folyamatosan biztosítania kell az 
ellátást, ezen időn túl pedig a betegirányítást. 
Az állat-egészségügyi szolgáltatói tevékenység folytatásának és az állategészségügyi intézmények létesítésének részletes személyi és tárgyi feltételeit a jelen szakmai 

irányelv 1. számú melléklete és az ahhoz tartozó táblázat tartalmazza, az I - IX. tevékenységi szintek szerinti bontásban. 

 
3. D.1) 

A praxisengedély iránti kérelemben a kérelmező köteles megnevezni  

- az állat-egészségügyi szolgáltatót, annak nyilvántartott hivatalos elnevezését (természetes személy neve, egyéni cég cégneve, gazdasági társaság cégneve, bármely praxist 

kérelmező szervezet, vagy egyéb gazdálkodó hivatalos elnevezése),  

- tevékenységi körét (TEÁOR besorolás szerint),  

- a nyilvántartó hatóságot, a nyilvántartási számát, egyéb a kérelmező gazdálkodási formájának megfelelő azonosító adatait,  

- hivatalosan bejegyzett székhelyét és/vagy telephelyét (amennyiben mindkettővel rendelkezik, köteles megjelölni, hogy ezek közül melyik a szakmai adminisztráció őrzési 

helye).  

A kérelmező köteles csatolni a kérelméhez a társaságra (vállalkozásra) vonatkozó, és a megadott adatait bizonyító cégkivonatot, vagy NAV illetőség igazolást. 

 

 

3. D.2.) 

Azoknak az állat-egészségügyi szolgáltatóknak, akik már rendelkeztek 2014. december 31. előtt kiadott, és eddig a napig érvényes praxisengedéllyel, az új 

praxisengedélyüket kérelmezniük kell a korábbi praxisengedélyt kiadó kamarai szervezetnél. Az új kérelem benyújtásának határidejére, módjára és tartalmi előírásaira 

vonatkozó szabályozás, valamint a jelen szakmai irányelvben rögzített feltételek meglétéről szóló nyilatkozatminta elkészítésére (a jelen szabályzat figyelembe vételével) a 

Kamara országos elnöksége kap felhatalmazást. 



3. D.3) 

A 3.D.2.) szerinti kérelem alapján kiállított új praxisengedélyek esetében, amennyiben a kérelmező minden tekintetben megfelel a jelen praxis irányelvben előírt 

követelményeknek, a praxisengedélyhez kapcsolódó egyéb hatósági engedélyek folyamatosságára tekintettel, a Kamara a praxisengedélyt a korábbi nyilvántartási számon 

adja ki az állat-egészségügyi szolgáltatónak. 

 
3. E) 
A praxisengedély iránti kérelemben a kérelmező köteles megadni az állat-egészségügyi szolgáltatás szakmai tevékenységi szintjének (lásd A.) pont) megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező személyek (állatorvosok és az állatorvosi asszisztensi névjegyzékben szereplő asszisztensek) adatait. A kérelmező hivatalos elnevezése sem a 
használt szavak, fantázia nevek, sem pedig a tevékenységre utaló jelleg megnevezésben nem tartalmazhat a praxis vállalt szakmai tevékenységi besorolásának megfelelő 
állat-egészségügyi ellátás megnevezésétől eltérő, vagy azzal ellentétes tartalmat. 
 
 
 
3. F) 
A praxisengedély iránti kérelemben a kérelmező köteles megnevezni az ellátni kívánt állatfajokat vagy azok csoportját, csoportjait az alábbi csoportosítás szerint: 
 
 
1.  (Elsősorban) kedvtelésből tartott ún. társállatok 

1.1. Ló 
1.2. Kisállatok 

1.2.1. Kutya 
1.2.2. Macska 
1.2.3. Vadászgörény 
1.2.4. Házinyúl 
1.2.5. Egzotikus állatok 

1.2.5.1. Egyéb kisemlősök (pl. prémes állatok, kisragadozók, kisrágcsálók) 
1.2.5.2. Madarak 
1.2.5.3. Hüllők 
1.2.5.4. Kétéltűek 
1.2.5.5. Akváriumi halak 
1.2.5.6. Ízeltlábúak 

1.3 Egyéb kedvtelésből tartott társállatok 
 
 
 
2. (Elsősorban) élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok  

2.1. Szarvasmarha 
2.2. Juh, kecske 
2.3. Sertés 



2.4. Ló 
2.5. Baromfi és futómadarak 
2.6. Házinyúl 
2.7. Hal 
2.8. Méh 
2.9. Vadállatok 
2.10. Egyéb 

 
Indokolt egyedi esetben a kérelmező a felsoroltaktól eltérő szakmai tevékenységre és állatfajokra is kérhet praxisengedélyt. Ebben az esetben a területi vezetőség dönt a 
kérelem elbírálásáról és az országos Oktatási Bizottság véleményét figyelembe véve határozza meg - a jelen szakmai irányelvvel összhangban - a tevékenység folytatásának 
szakmai feltételeit. A kivételes eljárás kamarai ügyintézési határideje 60 nap, fellebbezés esetében a Kamara országos elnöksége dönt másodfokon. 
 
 
3. G) 
Minden állatorvosi praxisnak a vállalt szakmai tevékenységi besorolásának megfelelő állat-egészségügyi ellátást kell nyújtania a Törvény 33. § (1) pontjában felsoroltak és a 
jelen szakmai irányelv figyelembe vételével. 
 
 
4.) A helyettesítés 
 
A helyettesítés részletes szakmai szabályait a Kamara külön szakmai irányelvben szabályozza. 
 
 
5.) A specializált állatorvosi ellátás (kamarai specialisták) 
  
A specializált ellátások egyedi feltételeiről a Kamara országos elnöksége dönt. Az elnökség a döntéséhez szakember segítségét veheti igénybe. 

Specializált állatorvosi ellátást az ellátás szakirányának megfelelő, a Kamara által kiadott  

- kamarai-specialista diplomával rendelkező, vagy 

- a Kamara által azzal egyenértékűnek elfogadott, vagy 

- az ellátás szakirányának megfelelő szakállatorvosi diplomával rendelkező állatorvos nyújthat. 

 
Kamara által elfogadott specialistának minősül valamennyi Magyarországon állategészségügyi szolgáltatást nyújtó European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) 
diplomás specialista és az EBVS által elismert egyéb (pl. ABVS) specialista diplomával rendelkező állatorvos. 
 
A szakirányoknak meg kell felelniük az EBVS által mindenkor elfogadott és elismert egyéb (pl. ABVS) szakágaknak.  
 
Az EBVS szakirányok jelenleg ezek: 

• altatás és fájdalomcsillapítás 

• állatkerti állatok egészségügye 



• baromfi egészségügy 

• bőrgyógyászat 

• diagnosztikai képalkotás 

• fogászat 

• gyógyszertan és toxikológia 

• igazgatás 

• kisállat belgyógyászat 

• kiskérődzők egészségügye 

• klinikai kórtan 

• patológia 

• laborállat egészségügy 

• ló belgyógyászat 

• neurológia 

• parazitológia 

• kisállat sebészet 

• nagyállat sebészet 

• sertés egészségügy 

• szaporodásbiológia 

• szarvasmarha egészségügy 

• szemészet 

• takarmányozás 

• viselkedészavarok 
 
 
 
6.) Ellenőrzés és szankciók 
 
A kamara a jelen szakmai irányelv rendelkezéseinek megszegőivel szemben a Törvényben és az Etikai szabályzatban leírtaknak megfelelően köteles eljárni. 



1. számú melléklet 
 

Az egyes szakmai tevékenységi szintek személyi és tárgyi feltételei 
és az ellátások értelmezése az egyes tevékenységi szinteken 

 
 

Az egyes szakmai tevékenységek gyakorlásához, az intézmények engedélyezéséhez szükséges  
személyi és tárgyi feltételek és alapfelszerelés 

 
 
1.) 
Az engedélyezéshez, a működtetetéshez és az ellenőrzéshez szükséges feltételek a tevékenységi szinteknek megfelelően táblázatos formában kerülnek meghatározásra. 
 
1.1. Állat-egészségügyi szolgáltató intézmény kizárólag épületben működtethető. 
 
1.2. Az állat-egészségügyi szolgáltató intézménynek állandó közműellátással kell rendelkeznie, legalább részlegesen közművesített, vagyis a 
a) villamos energia, és az 
b) ivóvíz ellátás megoldott; 
c) a közterületi csapadékvíz-elvezetés, valamint a 
d) szennyvíz elvezetése a hatályos közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő. 
 
1.3. Az állat-egészségügyi szolgáltató intézménynek olyan fűtési megoldással kell rendelkeznie, ami az intézmény várakozásra és munkavégzésre használt helyiségeiben 
lehetővé teszi a szobahőmérséklet (legalább 18 Celsius fok) biztosítását. 
 
1.4. Az állat-egészségügyi szolgáltató intézménynek az állatok vizsgálatára, kezelésére és műtéti ellátására szolgáló helyiségeit legalább 2 méter belmagasságig mosható és 
fertőtleníthető csempe burkolattal (vagy ezzel résmentesség, moshatóság, fertőtleníthetőség szempontjából egyenértékű más burkolattal, speciális festéssel), továbbá 
antisztatikus, mosható és fertőtleníthető padlóburkolattal kell ellátni. 
 
 
2.) 
2.1. Az állat-egészségügyi szolgáltató intézmény működtetője köteles az intézmény érvényes működési engedélyét (annak másolatát) jól látható helyen kifüggeszteni. 
 
2.2. Az állat-egészségügyi szolgáltató intézmény épületén, annak azon a részén, amely a közforgalom felé nyílik (főbejárat stb.), az intézményt működtető praxisengedélyes 
szolgáltató köteles táblával („cégtáblával”) jól láthatóan, jól olvashatóan, azonosíthatóan és a valóságnak megfelelően feltüntetni az intézmény praxisengedélyben megjelölt 
elnevezését, a vállalt szakmai tevékenységi besorolásának megfelelően (pl. állatorvosi alapellátó rendelő, állatorvosi rendelő, állatorvosi szakrendelő /rendelőintézet/, 
állatkórház, állatklinika).  
 
 
A.) Az állatorvosi alapellátó rendelő, mint épület alap-követelményei: 
 
Az állatorvosi alapellátó rendelőnek legalább az alábbi helyiségeket tartalmaznia kell: 



1.) Váró 
Alapterülete a rendelő forgalmával arányos, legalább akkora, amely az ügyfelek kulturált, ülve történő várakozását és a vizsgálatra-kezelésre váró állatok biztonságos 
elkülönítését lehetővé teszi. 
2.) Vizsgáló-kezelő 
Alapterülete legalább akkora, amely lehetővé teszi az állat vizsgálóasztalon történő részletes betegvizsgálatát, továbbá lehetővé teszi a tulajdonos benntartózkodását is a 
vizsgálat alatt. 
3.) Mellékhelyiség (WC) 
Az ügyfelek számára is használható vízöblítéses illemhely. 
 
 
B.) Az állatorvosi rendelő, mint épület alap-követelményei: 
 
1.) Váró, vizsgáló-kezelő és mellékhelyiség 
Legalább az állatorvosi alapellátó rendelőnek megfelelően. 
2.) Műtő 
Alapterülete legalább akkora, hogy a műtétet végző állatorvos, a műtött állat, a műtéthez szükséges műszerek és eszközök valamint szükség szerint legalább egy asszisztens 
befogadására kellő hely álljon rendelkezésre. 
3.) Temperált műtéti utókezelési lehetőség biztosítása. 
 
Amennyiben az állatorvosi alapellátó rendelő vizsgáló-kezelő helyiségében biztosítottak a következők: 
 
- megfelelő nagyságú alapterület ahhoz, hogy a műtétet végző állatorvos, a műtött állat, a műtéthez szükséges műszerek és eszközök valamint szükség szerint legalább 

egy asszisztens befogadására kellő hely álljon rendelkezésre, 
- a vizsgáló-kezelő padozata, oldalfalai és az ajtó(k) lemoshatók és fertőtleníthetők, 
- műtéti bemosakodás lehetősége biztosított, 
- tervezett műtéthez szükséges steril műtéti műszerek és eszközök rendelkezésre állnak, továbbá  
- rendelkezésre áll: állítható magasságú és dönthető műtőasztal, megfelelő megvilágítás, fertőtleníthető felületű eszköz/műszerasztal, veszélyes hulladék gyűjtő a 

műtétek során keletkezett hulladékoknak, 
 
úgy ezen irányelv hatályba lépését követően 2018. január 1-ig, külön műtő helyiséggel nem rendelkező állatorvosi alapellátó rendelőben, a rendelési időpontoktól időben 
elkülönítve, a sürgősségi (baleseti) sebészeti és testfelszíni beavatkozások mellett, testüreg(ek)et, izület(ek)et érintő steril sebészeti, szülészeti, szemészeti műtétek is 
elvégezhetőek. 
 
 
C.) A szakrendelő, az állatkórház és a klinika, mint épület alapkövetelményei: 
 
Az állatorvosi rendelőre meghatározottakon túlmenően meg kell felelniük a Törvényben előírtaknak is. 
 
A hospitalizációt állatfajonként, az állat-egészségügyi és állatvédelmi előírásoknak megfelelően elkülönítve kell biztosítani. 
 
 



Az állatkórháznak és a klinikának rendelkeznie kell 
- legalább kettő vizsgáló-kezelő helyiséggel, 
- legalább kettő műtővel és 
- temperált műtéti utókezelő helyiséggel, 
- szociális helyiséggel. 

 
MEGJEGYZÉSEK a táblázatokhoz: 
 

1. sz. megjegyzés  (táblázatok 5. sz. sora): 
A 2012. évi CXXVII. törvény rendelkezése valamennyi állatorvosi szolgáltatóra (állatorvosi praxisra) vonatkozik, a jelen szakmai irányelv rendelkezése pedig csak az 
állategészségügyi szolgáltató intézményekre. 
Megfelelő szakirányú végzettség esetén a praxis szakmai vezetője és a szolgáltató intézmény szakmai vezetője lehet ugyanaz a személy is. 
 
 

2. sz. megjegyzés  (VI. b táblázat 43. sz. sora) 
A 2015. január 01. után megnyíló állatorvosi rendelő esetében már 2015. január 01-től, a 2015. január 01. előtt működési engedélyt kapott állatorvosi rendelő esetében 
csak 2018. január 01-től. 
 

3. sz. megjegyzés  (táblázatok 81. sz. sora) 
A Magyar Állatorvosi Kamara országos küldöttközgyűlése 2008. december 09-én fogadta el és 2009. január 01.-től hatályos a „Hím ivarú lovak ivartalanításának szakmai 
irányelvei” –t, a mellékletével együtt. Hím ivarú lovak ivartalanítása során ennek az irányelvnek a figyelembe vétele kötelező! 
 
A táblázatokban üresen maradó mezők az adott ellátási szinten nem értelmezhetőek. 
 
Rövidítések a táblázatokban: 
A  - ajánlott  
K -  kötelező 
T -  tiltott 
L -  lehetséges (megfelelő eszközök és személyi feltételek esetén) 
 
 

Az alábbiakban a feltételek először egy összesített táblázatban olvashatóak, majd az I.- IX. szintek külön-külön is. 
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1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

2 

24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, 

hirdetményen) biztosítása K 

 

K 

    

K 

 

K 

 

K 

 

A 

 

A 

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A A A A A A A A A A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása A A A A A A A K K K 

5 

 

Az intézmény szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy 

specialista  (1.sz. megjegyzéssel)  

 

 

   

K 

 

A 

 

A 

 

K 

 

K 

 

K 

A praxis-engedély iránti kérelemben választott speciális 

szaktevékenységnek megfelelő szakirányú szakállatorvosi vagy 

specialista végzettség megléte (1.sz. megjegyzéssel)  

 

K 

        

6 

Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai 

tevékenységet éppen végző állatorvos) A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

 

 

A 

 

A 

 

K 

 

K 

 

K 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A A A A A A A A A A 

8 

Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, 

szakkönyvek A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A A A A A A A A A A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K K K K K K K K K K 

11 

Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és 

kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, kórisme, 

gyógykezelési adatok stb.) K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

12 

Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, 

tájékoztatók, kiértesítések) A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A A A A A A A A A A 
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14 Panaszkezelési protokoll A A A A A A A K K K 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K K K K K K K K K K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel A 

 

A 

 

K 

 

K 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A A A A  A A A A A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K K K K K K K K K K 

19 A személyi higiénia eszközei K K K K K K K K K K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.)      A A A A K K 

21 WC       K K K K K 

22 Praxis adminisztráció K K K K K K K K K K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó)      K K K K K K 

24 

Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok 

ellátása esetén) K 

ló és eb 

specia-

lista K 

  

K 

  

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

25 Saját prevenciós protokollok A A A A  A A A A A 

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K K K K K K K K K K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség      K A A A K K 

28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K K K K K K K K K K 

29 

Gyógyszer felhasználási. tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre 

vonatkozóan) K 

K K K  K K K K K 
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30 Eszköz-raktár K K K K K A A A K K 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység 

szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, folyadékpótlási, mintavételi, 

sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos 

alapfelszereltségi szabályzata szerint K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

  

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

32 A testtömeg mérési lehetősége       K K K K K 

33 

A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti 

eszközök K 

 

K 

 

K 

 

K 

  

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

34 

Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes 

szerződés a sterilizálás elvégzésére   

    

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

35 

Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  

vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, gyorsdiagnosztikai 

tesztek) A 

 

A 

 

A 

 

A 

  

A 

 

A 

 

K 

 

K 

 

K 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K K K K  K K K K K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok      K A A A A A 

38 Recepció      A A A A K K 

39 Műtét utáni megfigyelés       A K K K K 

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) T T T  T T T T K K 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja          K K 

42 

A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet 

feltételeiről   

        

A 

 

A 
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43 

Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere 

stb.)   

     K K K K 

44 Pót áramforrás a műtőben        A A K K 

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez        K K K K 

46 

Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység 

(bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn kívül   

      

A 

 

A 

 

K 

 

K 

47 Altatógép vagy TIVA használata       A A K K K 

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok       A A K K K 

49 

Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, 

pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – ezekből legalább 3 féle)   

      

K 

 

K 

 

K 

 

K 

50 

Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, 

kapnográf, folyamatos testhőmérséklet monitorozás)   

     A A K K 

51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok       A K K K K 

52 Altatási napló vezetése       A K K K K 

53 Sebészeti elszívás        A K K K 

54 Gázelvezetés        K K K K 

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt       A A A K K 

56 Második sebészeti segédkező munkatárs       A A A K K 
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57 Fogászati eszközök és berendezések   

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

    A A, 

(fogászati 

szak-

rendelő-

ben K) 

K K 

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen         K  K 

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség        A A K K 

60 Diagnosztikai EKG 

  szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

   A A A, ( a 

szakirány-

nak 

megfele-

lően K) 

K K 

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék   

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

    A A, ( a 

szakirány-

nak 

megfele-

lően K) 

K K 

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai UH berendezés   

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

    A A, ( a 

szakirány-

nak 

megfele-

lően K) 

K K 
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63 Endoszkóp 

  szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

     

A 

A, ( a 

szakirány-

nak 

megfele-

lően K) 

 

K 

 

K 

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont) A  

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

     

A 

A, ( a 

szakirány-

nak 

megfele-

lően K) 

 

K 

 

K 

65 Röntgenberendezés 

  szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

     

A 

A, ( a 

szakirány-

nak 

megfele-

lően K) 

 

K 

 

K 

66 Röntgenfelvételi napló   

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

     

A 

A, ( a 

szakirány-

nak 

megfele-

lően K) 

 

K 

 

K 

67 

Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott 

kórházban)   

        

K 

 

K 

68 

Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok 

ellátása esetén)  A 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

     A, ( a 

szakirány-

nak 

megfele-

lően K) 

 

K 

 

K 

 



Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő eszköz- és gyógyszerkészlettel. 
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  Belgyógyászati alapellátás:  
         

69 - Fizikális vizsgálat 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

  

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 
70 

- Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, 

bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K K K K     K K 

 

  Sebészeti alapellátás:           

75 - Fizikális vizsgálat,  

K 

 

K 

 

K 

 

K 

  

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

 

 



 

 

FELTÉTEL I. 

Ellátás 

a tartási 

helyen 

II. 

Spec. 

eseti 

ellátás 

III. 

Telep- 

ellátás 

IV. 

Men-

hely 

ellátás 

V. 

Diagn. 

labor 

működ-

tetés 

VI.a. 

Áo. alap-

ellátó 

rendelő 

VI.b. 

Áo.  

rendelő 

VII. 

Áo. 

szak-

rendelő 

VIII. 

Állat-

kórház 

IX. 

Állat-

klinika 

80 Továbbküldési kötelezettség K K K K  K K K K K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel) A A K K   szak-

iránynak 

megfele-

lően A 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása K szak-

irány-nak 

megfe-

lelően K 

 

 

K 

 

 

K 

  

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

83 Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése 

(pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) kedvtelésből tartott és 

egzotikus állatokon 

 

T 

   

K 

  

T 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) 

kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon 

 

T 

     

T 

 

A 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

 

K 

 

K 

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon  

 

A 

szak-

irány-nak 

megfe-

lelően K 

 

 

A 

 

 

A 

  szak-

iránynak 

megfele-

lően A 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

 

 

 

 

 

 

 



 FELTÉTEL I. 

Ellátás 

a tartási 

helyen 

II. 

Spec. 

eseti 

ellátás 

III. 

Telep- 

ellátás 

IV. 

Men-

hely 

ellátás 

V. 

Diagn. 

labor 

működ-

tetés 

VI.a. 

Áo. alap-

ellátó 

rendelő 

VI.b. 

Áo.  

rendelő 

VII. 

Áo. 

szak-

rendelő 

VIII. 

Állat-

kórház 

IX. 

Állat-

klinika 

  Szemészeti alapellátás:           

86 - Fizikális vizsgálat  

 

K 

szak-

irány-nak 

megfe-

lelően K 

 

 

K 

 

 

K 

  

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika  

 

A 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

vagy A 

 

 

A 

 

 

A 

  

 

A 

 

 

A 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

 

 

K 

 

 

K 

90 Továbbküldési kötelezettség K K K K  K K K K K 

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, 

kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek 

 

T 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

vagy T 

  

L 

  

T 

 

A vagy L 

 

K 

 

K 

 

K 

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások  

T 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

vagy T 

 

T 

 

T 

  

T 

 

T 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

 

K 

K 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon  

L 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

 

L 

 

L 

  szak-

iránynak 

megfele-

lően L 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

 

K 

 

K 

 

 

 

 



 FELTÉTEL I. 

Ellátás 

a tartási 

helyen 

II. 

Spec. 

eseti 

ellátás 

III. 

Telep- 

ellátás 

IV. 

Men-

hely 

ellátás 

V. 

Diagn. 

labor 

működ-

tetés 

VI.a. 

Áo. alap-

ellátó 

rendelő 

VI.b. 

Áo.  

rendelő 

Áo. 

szak-

rendelő 

VIII. 

Állat-

kórház 

VIII. 

Állat-

kórház 

  Szülészet alapellátás:           

94 - Fizikális vizsgálat  

K 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

K K  K K K K K 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség K K    K K K K K 

98 Ciklus diagnosztika A szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

K T  A A szak-

iránynak 

megfele-

lően K, 

egyéb-

ként A 

K K 

99 Mesterséges termékenyítés A szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

K T  A A szak-

iránynak 

megfele-

lően K, 

egyéb-

ként A 

K K 

 

 

 

 

 

 



 FELTÉTEL I. 

Ellátás 

a tartási 

helyen 

II. 

Spec. 

eseti 

ellátás 

III. 

Telep- 

ellátás 

IV. 

Men-

hely 

ellátás 

V. 

Diagn. 

labor 

működ-

tetés 

VI.a. 

Áo. alap-

ellátó 

rendelő 

VI.b. 

Áo.  

rendelő 

Áo. 

szak-

rendelő 

VIII. 

Állat-

kórház 

VIII. 

Állat-

kórház 

 

100 

 

Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés 

ló, 

kérőd-

zők és 

sertés 

eseté-

ben: L   

(más 

állatfajo

knál: T ) 

 

 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

vagy T 

 

 

K 

 

 

T 

  

 

T 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

  Járványtani alapellátás:           

101 - Fizikális vizsgálat  

 

K 

  

 

K 

 

 

K 

  

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

K 

 

 

 

K 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K  K K  K K K K K 

107 Elkülönítés    K K     K K 

  Parazitológiai alapellátás:           

108 - Fizikális vizsgálat  

K 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

 

K 

 

K 

  

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

 

 

 

 



 FELTÉTEL I. 

Ellátás 

a tartási 

helyen 

II. 

Spec. 

eseti 

ellátás 

III. 

Telep- 

ellátás 

IV. 

Men-

hely 

ellátás 

V. 

Diagn. 

labor 

működ-

tetés 

VI.a. 

Áo. alap-

ellátó 

rendelő 

VI.b. 

Áo.  

rendelő 

Áo. 

szak-

rendelő 

VIII. 

Állat-

kórház 

VIII. 

Állat-

kórház 

112 Házi labor diagnosztika  

A 

szak-

iránynak 

megfele-

lően K 

 

A 

 

A 

  

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

113 Továbbküldési kötelezettség K K K K  K K K K K 

 

  Kórbonctani alapellátás:           

114 - Makroszkópos diagnózis 

- Mintavételezés 

Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 

  

K 

 

K 

 

K 

 

K 

 

K 115 

116 

117 Intézeti vizsgálat kérése K K K K  K K K K K 

 

 
 



 

 I. ÁLLATOK ELLÁTÁSA A TARTÁSI HELYEN  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása K 

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása A 

5 Az intézmény szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy specialista (1.sz. megjegyzéssel)  

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) A 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll A 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel A 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.)   

21 WC   

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó)   

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén) K 

25 Saját prevenciós protokollok A 

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség   



28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan) K 

30 Eszköz-raktár K 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint K 

32 A testtömeg mérési lehetősége   

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök K 

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére   

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek) A 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok   

38 Recepció   

39 Műtét utáni megfigyelés   

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) T 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja   

42 A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről   

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.)   

44 Pót áramforrás a műtőben   

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez   

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül   

47 Altatógép vagy TIVA használata   

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok   

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle)   

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás)   

51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok   

52 Altatási napló vezetése   



53 Sebészeti elszívás   

54 Gázelvezetés   

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt   

56 Második sebészeti segédkező munkatárs   

57 Fogászati eszközök és berendezések   

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen   

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség   

60 Diagnosztikai EKG   

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék   

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés   

63 Endoszkóp   

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont) A  

65 Röntgenberendezés   

66 Röntgenfelvételi napló   

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban)   

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén)  A 

   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő eszköz- és 
gyógyszerkészlettel. 

   

  Belgyógyászati alapellátás: 

K 

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K 

 

   

  Sebészeti alapellátás: K 



75 - Fizikális vizsgálat, 

76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel) A 

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása K 

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) kedvtelésből 
tartott és egzotikus állatokon                   T 

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon T 

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon A 

   

  Szemészeti alapellátás: 

K 

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika A 

90 Továbbküldési kötelezettség K 

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek T 

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások T 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon L 

 
   

  Szülészet alapellátás: 

K 

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség K 

98 Ciklus diagnosztika A 



99 Mesterséges termékenyítés A 

100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés 

ló, kérődzők és sertés 
esetében: L   (más 
állatfajoknál: T ) 

   

  Járványtani alapellátás: 

K 

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K 

107 Elkülönítés   

   

  Parazitológiai alapellátás: 

K 

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

112 Házi labor diagnosztika A 

113 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Kórbonctani alapellátás: 

K 

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése K 

 



 
 

 II. SPECIALIZÁLT ESETI ÁLLATORVOSI ELLÁTÁS (beleértve az állatorvosi szaktanácsadói tevékenységet is)  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása K 

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása A 

5 
A praxis-engedély iránti kérelemben választott speciális szaktevékenységnek megfelelő szakirányú szakállatorvosi 
vagy specialista végzettség megléte (1.sz. megjegyzéssel) K 

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) A 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll A 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel A 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.)   

21 WC   

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó)   

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén) ló, eb specialista esetén: K 

25 Saját prevenciós protokollok A 



26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség   

28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan) K 

30 Eszköz-raktár K 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint K 

32 A testtömeg mérési lehetősége   

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök K 

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére   

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek) A 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok   

38 Recepció   

39 Műtét utáni megfigyelés   

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) T 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja   

42 A tulajdonosok tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről   

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.)   

44 Pót áramforrás a műtőben   

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez   

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül   

47 Altatógép vagy TIVA használata   

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok   

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle)   

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás)   



51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok   

52 Altatási napló vezetése   

53 Sebészeti elszívás   

54 Gázelvezetés   

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt   

56 Második sebészeti segédkező munkatárs   

57 Fogászati eszközök és berendezések szakiránynak megfelelően: K 

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen   

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség   

60 Diagnosztikai EKG 

szakiránynak megfelelően: K 

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék szakiránynak megfelelően: K 

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés szakiránynak megfelelően: A 

63 Endoszkóp 

szakiránynak megfelelően: K 

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont) szakiránynak megfelelően: K 

65 Röntgenberendezés 

szakiránynak megfelelően: K 

66 Röntgenfelvételi napló szakiránynak megfelelően: K 

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban)   

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén) szakiránynak megfelelően: K 

   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő eszköz- és 
gyógyszerkészlettel. 



   

  Belgyógyászati alapellátás: 

K 

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K 

 

   

  Sebészeti alapellátás: 

K 

75 - Fizikális vizsgálat, 

76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel) A 

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása szakiránynak megfelelően: K 

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) kedvtelésből 
tartott és egzotikus állatokon  

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon  

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon szakiránynak megfelelően: K 

   

  Szemészeti alapellátás: 

szakiránynak megfelelően: K 

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 



89 Műszeres diagnosztika 
szakiránynak megfelelően: K vagy 

A 

90 Továbbküldési kötelezettség K 

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek 
szakiránynak megfelelően: K vagy 

T 

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások 
szakiránynak megfelelően: K vagy 

T 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon szakiránynak megfelelően: K 

   

  Szülészet alapellátás: 

szakiránynak megfelelően: K 

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség K 

98 Ciklus diagnosztika szakiránynak megfelelően: K 

99 Mesterséges termékenyítés szakiránynak megfelelően: K 

100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés 
szakiránynak megfelelően: K vagy 

T 

   

  Járványtani alapellátás: 

K 

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K 

107 Elkülönítés   

 
 
  



  Parazitológiai alapellátás: 

szakiránynak megfelelően: K 

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

112 Házi labor diagnosztika szakiránynak megfelelően: K 

113 Továbbküldési kötelezettség K 

 
 

 
 
  

  Kórbonctani alapellátás: 

K 

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése K 

 



 

 III. ÁLLATTARTÓ TELEP ÁLLATORVOSI ELLÁTÁSA  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása   

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása A 

5 Az intézmény szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy specialista (1.sz. megjegyzéssel)  

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) A 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll A 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel K 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.)   

21 WC   

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó)   

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén)   

25 Saját prevenciós protokollok A 

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség   



28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan) K 

30 Eszköz-raktár K 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint K 

32 A testtömeg mérési lehetősége   

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök K 

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére   

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek) A 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok   

38 Recepció   

39 Műtét utáni megfigyelés   

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) T 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja   

42 A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről   

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.)   

44 Pót áramforrás a műtőben   

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez   

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül   

47 Altatógép vagy TIVA használata   

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok   

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle)   

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás)   

51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok   

52 Altatási napló vezetése   



53 Sebészeti elszívás   

54 Gázelvezetés   

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt   

56 Második sebészeti segédkező munkatárs   

57 Fogászati eszközök és berendezések   

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen   

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség   

60 Diagnosztikai EKG   

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék   

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés   

63 Endoszkóp   

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont)   

65 Röntgenberendezés   

66 Röntgenfelvételi napló   

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban)   

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén)   

   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő 
eszköz- és gyógyszerkészlettel. 

   

  Belgyógyászati alapellátás: 

K 

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K 

 
 
   



  Sebészeti alapellátás: 

K 

75 - Fizikális vizsgálat, 

76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel) K 

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása K 

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) kedvtelésből 
tartott és egzotikus állatokon   

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon   

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon A 

   

  Szemészeti alapellátás: 

K 

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika A 

90 Továbbküldési kötelezettség K 

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek   

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások T 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon L 

   

  Szülészet alapellátás: 

K 

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség   

98 Ciklus diagnosztika K 



99 Mesterséges termékenyítés K 

100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés K 

   

  Járványtani alapellátás: 

K 

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K 

107 Elkülönítés K 

   

  Parazitológiai alapellátás: 

K 

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

112 Házi labor diagnosztika A 

113 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Kórbonctani alapellátás: 

K 

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése K 

 



 

 IV. ÁLLATMENHELY ÁLLATORVOSI ELLÁTÁSA  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása   

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása A 

5 Az intézmény szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy specialista (1.sz. megjegyzéssel)  

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) A 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll A 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel K 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.)   

21 WC   

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó)   

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén) K 

25 Saját prevenciós protokollok A 

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség   



28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan) K 

30 Eszköz-raktár K 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint K 

32 A testtömeg mérési lehetősége   

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök K 

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére   

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek) A 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok   

38 Recepció   

39 Műtét utáni megfigyelés   

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva)  

41 Kórházi betegek ellátási protokollja   

42 A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről   

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.)   

44 Pót áramforrás a műtőben   

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez   

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül   

47 Altatógép vagy TIVA használata   

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok   

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle)   

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás)   

51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok   

52 Altatási napló vezetése   



53 Sebészeti elszívás   

54 Gázelvezetés   

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt   

56 Második sebészeti segédkező munkatárs   

57 Fogászati eszközök és berendezések   

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen   

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség   

60 Diagnosztikai EKG   

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék   

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés   

63 Endoszkóp   

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont)   

65 Röntgenberendezés   

66 Röntgenfelvételi napló   

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban)   

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén)   

   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő eszköz- és 
gyógyszerkészlettel. 

   

  Belgyógyászati alapellátás: 

K 

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Sebészeti alapellátás: 

K 75 - Fizikális vizsgálat, 



76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel) K 

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása K 

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) kedvtelésből 
tartott és egzotikus állatokon K 

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon   

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon (ha menhelyen tartják) A 

 
 
   

  Szemészeti alapellátás: 

K 

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika A 

90 Továbbküldési kötelezettség K 

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek L 

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások T 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon L 

   

  Szülészet alapellátás: 

K 

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség   

98 Ciklus diagnosztika T 

99 Mesterséges termékenyítés T 



100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés T 

   

  Járványtani alapellátás: 

K 

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K 

107 Elkülönítés K 

   

  Parazitológiai alapellátás: 

K 

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

112 Házi labor diagnosztika A 

113 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Kórbonctani alapellátás: 

K 

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése K 

 



 

 V. SPECIALIZÁLT ÁLLATORVOSI DIAGNOSZTIKAI LABOR  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása   

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása A 

5 A laboratórium szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy specialista (1.sz.megjegyzéssel) K 

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) K 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll A 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel A 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén)   

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.) A 

21 WC   

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó) K 

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén)   

25 Saját prevenciós protokollok   

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség K 



28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan)   

30 Eszköz-raktár K 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint   

32 A testtömeg mérési lehetősége   

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök   

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére K 

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek)   

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele   

37 Laboratóriumi eljárási protokollok K 

38 Recepció A 

39 Műtét utáni megfigyelés   

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) T 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja   

42 A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről   

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.)   

44 Pót áramforrás a műtőben)   

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez   

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül   

47 Altatógép vagy TIVA használata   

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok   

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle)   

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás)   

51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok   

52 Altatási napló vezetése   



53 Sebészeti elszívás   

54 Gázelvezetés   

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt   

56 Második sebészeti segédkező munkatárs   

57 Fogászati eszközök és berendezések   

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen   

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség   

60 Diagnosztikai EKG   

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék   

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés   

63 Endoszkóp   

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont)   

65 Röntgenberendezés   

66 Röntgenfelvételi napló   

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban)   

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén)   

   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő 
eszköz- és gyógyszerkészlettel. 

   

  Belgyógyászati alapellátás: 

  

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség   

   

  Sebészeti alapellátás: 

  75 - Fizikális vizsgálat, 



76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség   

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel)   

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása   

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) kedvtelésből 
tartott és egzotikus állatokon   

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon   

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon   

 
 
   

  Szemészeti alapellátás: 

  

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika   

90 Továbbküldési kötelezettség   

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek   

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások   

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon   

   

  Szülészet alapellátás: 

  

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség   

98 Ciklus diagnosztika   

99 Mesterséges termékenyítés   



100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés   

   

  Járványtani alapellátás: 

  

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség   

107 Elkülönítés   

   

  Parazitológiai alapellátás: 

  

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

112 Házi labor diagnosztika   

113 Továbbküldési kötelezettség   

   

  Kórbonctani alapellátás: 

  

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése   

 



 

 VI./a. ÁLLATORVOSI ALAPELLÁTÓ RENDELŐ  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása K 

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása A 

5 Az alaprendelő szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy specialista (1.sz.megjegyzéssel) A 

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) A 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll A 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel A 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.) A 

21 WC K 

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó) K 

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén) K 

25 Saját prevenciós protokollok A 

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség A 



28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan) K 

30 Eszköz-raktár A 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint K 

32 A testtömeg mérési lehetősége K 

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök K 

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére K 

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek) A 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok A 

38 Recepció A 

39 Műtét utáni megfigyelés (a nem steril műtétek végzésekor is)  A  

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) T 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja   

42 A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről   

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.)    

44 Pót áramforrás a műtőben   

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez   

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül   

47 Altatógép vagy TIVA használata (a nem steril műtétek végzésekor is) A  

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok (a nem steril műtétek végzésekor is) A  

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle)   

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás)   

51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok (a nem steril műtétek végzésekor is) A 

52 Altatási napló vezetése (a nem steril műtétek végzésekor is) A 



53 Sebészeti elszívás   

54 Gázelvezetés   

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt (a nem steril műtétek végzésekor is)  A 

56 Második sebészeti segédkező munkatárs (a nem steril műtétek végzésekor is)  A 

57 Fogászati eszközök és berendezések   

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen   

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség   

60 Diagnosztikai EKG A 

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék   

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés   

63 Endoszkóp   

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont)   

65 Röntgenberendezés   

66 Röntgenfelvételi napló   

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban)   

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén)   

   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő 
eszköz- és gyógyszerkészlettel. 

   

  Belgyógyászati alapellátás: 

K 

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K 

 
 
   



  Sebészeti alapellátás: 

K 

75 - Fizikális vizsgálat, 

76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel)   

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása K 

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, testüregi daganat eltávolítás) 
kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon T 

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon T 

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon   

   

  Szemészeti alapellátás: 

K 

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika A 

90 Továbbküldési kötelezettség K 

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek T 

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások T 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon   

   

  Szülészet alapellátás: 

K 

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség K 

98 Ciklus diagnosztika A 



99 Mesterséges termékenyítés A 

100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés T 

   

  Járványtani alapellátás: 

K 

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K 

107 Elkülönítés   

   

  Parazitológiai alapellátás: 

K 

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

112 Házi labor diagnosztika A 

113 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Kórbonctani alapellátás: 

K 

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése K 

 



 

 VI./b. ÁLLATORVOSI RENDELŐ  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása K 

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása A 

5 A rendelő szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy specialista (1.sz. megjegyzéssel) A 

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) A 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll A 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel A 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.) A 

21 WC K 

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó) K 

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén) K 

25 Saját prevenciós protokollok A 

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség A 



28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan) K 

30 Eszköz-raktár A 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint K 

32 A testtömeg mérési lehetősége K 

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök K 

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére K 

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek) A 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok A 

38 Recepció A 

39 Műtét utáni megfigyelés K 

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) T 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja   

42 A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről   

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.) ( 2. sz. megjegyzéssel) K 

44 Pót áramforrás a műtőben A 

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez K 

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül A 

47 Altatógép vagy TIVA használata A 

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok A 

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle) K 

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás) A 

51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok K 

52 Altatási napló vezetése K 



53 Sebészeti elszívás A 

54 Gázelvezetés K 

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt A 

56 Második sebészeti segédkező munkatárs A 

57 Fogászati eszközök és berendezések A 

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen   

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség A 

60 Diagnosztikai EKG A 

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék A 

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés A 

63 Endoszkóp A 

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont) A 

65 Röntgenberendezés A 

66 Röntgenfelvételi napló A 

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban)   

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén)   

   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő eszköz- és 
gyógyszerkészlettel. 

   

  Belgyógyászati alapellátás: 

K 

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Sebészeti alapellátás: 

K 75 - Fizikális vizsgálat, 



76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel) szakiránynak megfelelően: A 

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása K 

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) kedvtelésből 
tartott és egzotikus állatokon K 

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon) A 

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon szakiránynak megfelelően: A 

   

  Szemészeti alapellátás: 

K 

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika A 

90 Továbbküldési kötelezettség K 

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek A vagy L 

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások T 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon szakiránynak megfelelően: L 

   

  Szülészet alapellátás: 

K 

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség K 



98 Ciklus diagnosztika A 

99 Mesterséges termékenyítés A 

100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés K 

   

  Járványtani alapellátás: 

K 

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K 

107 Elkülönítés   

   

  Parazitológiai alapellátás: 

K 

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

112 Házi labor diagnosztika A 

113 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Kórbonctani alapellátás: 

K 

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése K 

 



 

 VII. ÁLLATORVOSI SZAKRENDELŐ (RENDELŐINTÉZET)  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása K 

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása K 

5 A szakrendelő szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy specialista (1.sz.megjegyzéssel) K 

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) K 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll K 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel A 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.) A 

21 WC K 

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó) K 

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén) K 

25 Saját prevenciós protokollok A 

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 



27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség A 

28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan) K 

30 Eszköz-raktár A 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint K 

32 A testtömeg mérési lehetősége K 

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök K 

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére K 

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek) K 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok A 

38 Recepció A 

39 Műtét utáni megfigyelés K 

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) T 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja   

42 A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről   

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.) K 

44 Pót áramforrás a műtőben A 

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez K 

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül A 

47 Altatógép vagy TIVA használata K 

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok K 

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle) K 

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás) A 



51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok K 

52 Altatási napló vezetése K 

53 Sebészeti elszívás K 

54 Gázelvezetés K 

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt A 

56 Második sebészeti segédkező munkatárs A 

57 Fogászati eszközök és berendezések 
A,                                             (a 
fogászati szakrendelőben: K) 

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen K 

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség A 

60 Diagnosztikai EKG 
A,                                             (a 
szakiránynak megfelelően: K) 

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék 
A,                                             (a 
szakiránynak megfelelően: K) 

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés 
A,                                             (a 
szakiránynak megfelelően: K) 

63 Endoszkóp 
A,                                             (a 
szakiránynak megfelelően: K) 

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont) 
A,                                             (a 
szakiránynak megfelelően: K) 

65 Röntgenberendezés 
A,                                             (a 
szakiránynak megfelelően: K) 

66 Röntgenfelvételi napló 
A,                                             (a 
szakiránynak megfelelően: K) 

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban)   

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén) 
A,                                             (a 
szakiránynak megfelelően: K) 

   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő eszköz- és 
gyógyszerkészlettel. 



   

  Belgyógyászati alapellátás: 

K 

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K 

     

  Sebészeti alapellátás: 

K 

75 - Fizikális vizsgálat, 

76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel) szakiránynak megfelelően: K 

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása K 

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) 
kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon K 

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon szakiránynak megfelelően: K 

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon szakiránynak megfelelően: K 

   

  Szemészeti alapellátás: 

K 

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika szakiránynak megfelelően: K 

90 Továbbküldési kötelezettség K 

91 
Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli 
műtétek K 



92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások szakiránynak megfelelően: K 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon szakiránynak megfelelően: K 

 
 
 
 

   

  Szülészet alapellátás: 

K 

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség K 

98 Ciklus diagnosztika 
szakiránynak megfelelően: K, 

egyébként A 

99 Mesterséges termékenyítés 
szakiránynak megfelelően: K, 

egyébként A 

100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés K 

   

  Járványtani alapellátás: 

K 

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K 

107 Elkülönítés   

   

  Parazitológiai alapellátás: 

K 

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 



112 Házi labor diagnosztika A 

113 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Kórbonctani alapellátás: 

K 

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése K 

 



 

 VIII. ÁLLATKÓRHÁZ  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása A                                  

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása K 

5 Az állatkórház szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy specialista (1.sz. megjegyzéssel) K 

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) K 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll K 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel A 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.) K 

21 WC K 

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó) K 

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén) K 

25 Saját prevenciós protokollok A 

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség K 



28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan) K 

30 Eszköz-raktár K 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint K 

32 A testtömeg mérési lehetősége K 

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök K 

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére K 

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek) K 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok A 

38 Recepció K 

39 Műtét utáni megfigyelés K 

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) K 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja K 

42 A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről A 

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.) K 

44 Pót áramforrás a műtőben K 

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez K 

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül K 

47 Altatógép vagy TIVA használata K 

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok K 

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle) K 

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás) K 

51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok K 

52 Altatási napló vezetése K 



53 Sebészeti elszívás K 

54 Gázelvezetés K 

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt K 

56 Második sebészeti segédkező munkatárs K 

57 Fogászati eszközök és berendezések K 

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen   

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség K 

60 Diagnosztikai EKG K 

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék K 

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés K 

63 Endoszkóp K 

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont) K 

65 Röntgenberendezés K 

66 Röntgenfelvételi napló K 

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban) K 

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén) K 

   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő eszköz- és 
gyógyszerkészlettel. 

   

  Belgyógyászati alapellátás: 

K 

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K 

     

  Sebészeti alapellátás: 

K 75 - Fizikális vizsgálat, 



76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel) szakiránynak megfelelően: K 

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása K 

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) kedvtelésből 
tartott és egzotikus állatokon K 

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon K 

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon szakiránynak megfelelően: K 

   

  Szemészeti alapellátás: 

K 

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika K 

90 Továbbküldési kötelezettség K 

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek K 

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások K 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon K 

   

  Szülészet alapellátás: 

K 

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 

96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség K 

98 Ciklus diagnosztika K 



99 Mesterséges termékenyítés K 

100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés K 

 
 
   

  Járványtani alapellátás: 

K 

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K 

107 Elkülönítés K 

   

  Parazitológiai alapellátás: 

K 

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

112 Házi labor diagnosztika A 

113 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Kórbonctani alapellátás: 

K 

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése K 

 



 

 IX. ÁLLATKLINIKA  

   

1 Elérhetőség székhely/telephely címe, e-mail címe, praxis telefonszám K 

2 24 órás betegirányítás (pl. üzenetrögzítő használatával, honlapon, hirdetményen) biztosítása A 

3 Viselkedési, öltözködési és személyi higiéniai protokoll megléte A 

4 Egynél több állatorvos foglalkoztatása K 

5 Az állatklinika szakmai vezetője szakirányú szakállatorvos vagy specialista (1.sz. megjegyzéssel) K 

6 Segítő szakszemélyzet (legalább annyi fő, mint ahány, a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvos) K 

7 Szakdolgozói továbbképzési program A 

8 Korszerű szakmai ismereteket nyújtó állategészségügyi folyóiratok, szakkönyvek A 

9 Rendszeres szakmai konzultáció A 

10 Ügyfél és páciens adatbázis (legalább munkanapló) vezetése K 

11 
Klinikai feljegyzések és leletek tárolása 5 évig (pl. panasz és kórelőzmény, fizikai és kieg. vizsgálatok eredményei, 
kórisme, gyógykezelési adatok stb.) K 

12 Ügyfél-kommunikáció (recepció-várótermi információk, honlap, tájékoztatók, kiértesítések) A 

13 Az ügyfelek tájékozottságának és elégedettségének monitorozása A 

14 Panaszkezelési protokoll K 

15 Előzetes tájékoztató az állategészségügyi szolgáltatások díjáról K 

16 Írásbeli szerződés az állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevővel A 

17 Beleegyező nyilatkozat használata (pl. bódítás, altatás, műtét esetén) A 

18 Takarító, fertőtlenítő szerek és eszközök K 

19 A személyi higiénia eszközei K 

20 Szociális helyiség (öltöző, fürdő stb.) K 

21 WC K 

22 Praxis adminisztráció K 

23 Alaprajz a szolgáltatás helyszínéről (a praxis engedélyhez csatolandó) K 

24 Működő mikrochip leolvasó készülék (ló, kutya és egzotikus állatok ellátása esetén) K 

25 Saját prevenciós protokollok A 

26 Gyógyszer-, vegyszer tároló zárt szekrény K 

27 Gyógyszer-, vegyszertároló zárt helyiség K 



28 Gyógyszertárolás a gyártó utasításai szerint K 

29 Gyógyszer felhasználási tájékoztató megléte (a használt gyógyszerekre vonatkozóan) K 

30 Eszköz-raktár K 

31 

Alapvető, az ellátott állatfajokra alkalmazható és a végzett tevékenység szerint szükséges diagnosztikai, terápiás, 
folyadékpótlási, mintavételi, sürgősségi betegellátási felszerelések és eszközök a Kamara hatályos alapfelszereltségi 
szabályzata szerint K 

32 A testtömeg mérési lehetősége K 

33 A praxis engedély szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges sebészeti eszközök K 

34 Sterilizáció eszközei (pl. autokláv, hőlég, gáz, kémiai) vagy érvényes szerződés a sterilizálás elvégzésére K 

35 
Egyszerűsített házi labor (hematokrit, vércukor, szérum protein,  vizeletvizsgálat, bélsár felszíndúsítás eszközei, 
gyorsdiagnosztikai tesztek) K 

36 Szükség esetén külső laboratóriumi háttér igénybe vétele K 

37 Laboratóriumi eljárási protokollok A 

38 Recepció K 

39 Műtét utáni megfigyelés K 

40 24 órás hospitalizáció (külön helyiségben kialakítva) K 

41 Kórházi betegek ellátási protokollja K 

42 A tulajdonosok  tájékoztatása a rendelési időn kívüli betegfelügyelet feltételeiről A 

43 Műtő (szeparáltság, takaríthatóság, műtőasztal, megvilágítás, légcsere stb.) K 

44 Pót áramforrás a műtőben K 

45 Bemosakodási lehetőség steril műtéthez K 

46 
Háromlépcsős műtő, tehát minden műtéten kívüli tevékenység (bemosakodás, eszköztakarítás, sterilizáció) a műtőn 
kívül K 

47 Altatógép vagy TIVA használata K 

48 Különböző altatókörök, légcsőtubusok K 

49 
Egyszerű monitorozási eszközök (sztetoszkóp, özofageális sztetoszkóp, pulzoximéter, légzésmonitor, hőmérő – 
ezekből legalább 3 féle) K 

50 
Magasabb szintű monitorozási eszközök (EKG, vérnyomásmérés, kapnográf, folyamatos testhőmérséklet 
monitorozás) K 

51 Altatási, fájdalomcsillapítási protokollok K 

52 Altatási napló vezetése K 



53 Sebészeti elszívás K 

54 Gázelvezetés K 

55 Az aneszteziológiában segédkező munkatárs a műtétek alatt K 

56 Második sebészeti segédkező munkatárs K 

57 Fogászati eszközök és berendezések K 

58 Fogászati röntgen szakellátó helyen K 

59 Különálló műszeres vizsgálóhelyiség K 

60 Diagnosztikai EKG K 

61 Hasüregi diagnosztikai ultrahang készülék K 

62 Kardiológiai vizsgálatra alkalmas diagnosztikai ultrahang berendezés K 

63 Endoszkóp K 

64 Biopszia eszközei (bőr, belső szervek, csontvelő, csont) K 

65 Röntgenberendezés K 

66 Röntgenfelvételi napló K 

67 Sántaságvizsgáló terület (csak lófélék ellátására szakosodott kórházban) K 

68 Szájterpesztők és fogreszelők (csak lófélék, valamint egzotikus állatok ellátása esetén) K 

 
 
   

Az ellátások értelmezése az egyes szakmai tevékenységi szinteken 

Kötelező ellátni a praxis engedélyben megjelölt állatfajokat. A praxisnak folyamatosan rendelkeznie kell az ellátási szintnek megfelelő eszköz- és 
gyógyszerkészlettel. 

 
 
  

  Belgyógyászati alapellátás: 

K 

69 - Fizikális vizsgálat 

70 - Kiegészítő vizsgálatokhoz mintavétel (vér, bőrkaparék, parazitológia, bakteriológia stb.) 

71 - Gyors-tesztek elvégzése 

72 - Diagnózis felállítása 

73 - Konzervatív kezelés 

74 Továbbküldési kötelezettség K 

     



 

  Sebészeti alapellátás: 

K 

75 - Fizikális vizsgálat, 

76 - Fájdalomcsillapítás, 

77 - Shocktalanítás (folyadékpótlás), 

78 - Az általános állapot stabilizálása, 

79 - Sebvédelem biztosítása 

80 Továbbküldési kötelezettség K 

81 Hím ivarú haszonállatok ivartalanítása (3.sz. megjegyzéssel) szakiránynak megfelelően: K 

82 Felületes traumás sebek konzervatív ellátása K 

83 
Egyszerű tervezhető steril lágysebészeti beavatkozások végzése (pl. ivartalanítás, daganat eltávolítás) kedvtelésből 
tartott és egzotikus állatokon K 

84 Bonyolult sebészeti beavatkozások (pl. ortopéd sebészet) kedvtelésből tartott és egzotikus állatokon K 

85 Sebészeti beavatkozások végzése gazdasági haszonállatokon szakiránynak megfelelően: K 

 
   

  Szemészeti alapellátás: 

K 

86 - Fizikális vizsgálat 

87 - Mintavételezés 

88 - Konzervatív kezelés 

89 Műszeres diagnosztika K 

90 Továbbküldési kötelezettség K 

91 Egyszerűbb szemészeti beavatkozások (pl. entrópium, ektrópium, kötőhártya-lebeny), szemgolyón kívüli műtétek K 

92 Bonyolultabb szemsebészeti beavatkozások K 

93 Szemészeti beavatkozások gazdasági haszonállatokon és lovon K 

   

  Szülészet alapellátás: 

K 

94 - Fizikális vizsgálat 

95 - Mintavételezés 



96 - Konzervatív kezelés (egyszerű ellési segélynyújtás) 

97 Továbbküldési kötelezettség K 

98 Ciklus diagnosztika K 

99 Mesterséges termékenyítés K 

100 Bonyolult ellési segélynyújtás, pl. császármetszés K 

 

 
 
  

  Járványtani alapellátás: 

K 

101 - Fizikális vizsgálat 

102 - Gyors-tesztek elvégzése, 

103 - Mintavételezés, laborba küldés 

104 - Prevenció (vakcinázások) 

105 - Konzervatív kezelés 

106 Továbbküldési kötelezettség K 

107 Elkülönítés K 

   

  Parazitológiai alapellátás: 

K 

108 - Fizikális vizsgálat 

109 - Mintavételezés 

110 - Konzervatív kezelés 

111 - Prevenció 

112 Házi labor diagnosztika A 

113 Továbbküldési kötelezettség K 

   

  Kórbonctani alapellátás: 

K 

114 - Makroszkópos diagnózis 

115 - Mintavételezés 

116 Az érvényes kamarai ajánlás alapján 

117 Intézeti vizsgálat kérése K 

 




