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Kérelem 
 

a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38. §. szerinti 
Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására1 

 
1. Az „Praxis engedélyt” kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi szolgáltató2 

esetén az állatorvos) neve, székhelye, postacíme, működő telefonos és elektronikus 
elérhetősége(i): 

.…………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Az 1. pont szerinti vállalkozás cégjegyzékszáma, a vállalkozás bejegyzésének dátuma 
(Önálló állategészségügyi szolgáltató esetén korábbi kamarai működési engedélyének 
száma): 

……………………………………………………………………………………………………………

A kérelmező és a majdani állategészségügyi szolgáltatót (Praxist) működtető vállalkozás 

adószáma:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. A kérelmező és a majdani állategészségügyi szolgáltatót (Praxist) működtető vállalkozás 
felelős vezetőjének neve, beosztása, működő telefonos és elektronikus elérhetősége(i):  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. A kérelmező és a majdani állategészségügyi szolgáltató (Praxis) szakmai vezetőjének 
neve, kamarai nyilvántartási száma, működő telefonos és elektronikus elérhetősége(i): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           

1
 Az önálló praxis engedély kérelmet annál a területi szervezetnél kell benyújtani, ahol a kérelmező kamarai tag. 

Amennyiben a kérelmező gazdasági társaság, a kérelmet annál a területi szervezetnél kell benyújtani, amelynek 
területén az állategészségügyi szolgáltatást végző vállalkozás bejegyzett székhelye van. Amennyiben a 
szolgáltató tevékenység jellemzően egy olyan telephelyen történik, ami nem a székhellyel egy megyében van, a 
praxis engedély kérelem benyújtható a telephely szerinti területi szervezetnél is..  
 

2
 Önálló állategészségügyi szolgáltató csak az lehet, aki egyéni vállalkozónak minősülően, vagy egyéni cégként, 

ennek megfelelő adószámmal végzi az állategészségügyi szolgáltatást. 
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5. A 4. pontban megjelölt szakmai vezető rendelkezik-e már a kérelem beadásakor a 
törvény 36. §. (2)-(3) bek. vagy a 38. §. (2) bek. szerinti feltételekkel3? Ha igen, annak 
megnevezése: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. A kérelmező és a majdani állategészségügyi szolgáltató (Praxis) által végzendő 
állategészségügyi szolgáltató tevékenység(ek) végzésének módja, a  tevékenység 
jellege4: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Az állategészségügyi szolgáltató (Praxis) rendelkezik-e a törvény szerinti 
állategészségügyi intézménnyel? Ha igen, ennek (ezeknek) elnevezése, címe, jellege5, 
működési engedélyének sorszáma és kelte, működő telefonos és elektronikus 
elérhetősége(i).  (Ha a praxisnak több intézménye is van, mindegyiket külön kell 
megadni): 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           

3
 Csak 2022. január 1-től kötelező megfelelni a jelzett törvényi feltételeknek. Ha azonban a felelős szakmai vezető 

(vagy az önálló állategészségügyi szolgáltató) már a kérelem beadásakor is megfelel az előírásoknak, kérjük, ezt 
mindenképpen írja be (feltüntetve az 5 éves szakmai gyakorlat mellett azt, hogy a megjelölt további lehetőségek 
közül melyikkel rendelkezik). 
 

4
 Pl. csak ún. „táskás” praxis vagy csak állategészségügyi intézményben végzett szolgáltatás, esetleg a kettő 

kombinációja stb. A leírásból egyértelműen derüljön ki, hogy a kérelmező milyen módon kívánja végezni a 
szolgáltatását. Kérjük, itt adja meg a Praxis tevékenységi körét is (pl. csak kisállat praxis, csak haszonállat praxis, 
csak ló praxis, vegyes praxis, állategészségügyi szaktanácsadói tevékenység stb.), figyelembe véve a törvény 33. 
§. (1) bekezdésében felsoroltakat. 
 

5
 Állatorvosi rendelő, szakrendelő, állatkórház vagy -klinika. Kérjük azt is megadni, hogy az adott intézmény 

milyen állatfajokkal foglalkozik (pl. kutya-macska, egzotikus állatok, lovak, haszonállatok stb.). 
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8. A 7. pontban felsorolt állategészségügyi intézmény(ek)ben végzett szakmai tevékenység 
részletes leírása6:  

 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Az állategészségügyi szolgáltatónál (Praxisban) közreműködő állatorvos(ok) neve, 
kamarai nyilvántartási- és bélyegzőszáma, státusza7: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Az állategészségügyi szolgáltató (Praxis) rendelkezik-e az állategészségügyi eszközök, 
műszerek, gyógyszerek szakszerű tárolására alkalmas helyiséggel? Ha igen, annak 
címe, jellege8:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           

6
 Pl. csak alapellátás, szakellátás-szakrendelés (milyen jellegű?), műtétek végzése (milyen jellegű?), 

állategészségügyi labor stb. (a leírásból megállapítható legyen, hogy az adott intézményben pontosan milyen 
szakmai tevékenység folyik). 
 

7
 Tulajdonosként közreműködő, alkalmazott vagy megbízási szerződéssel dolgozó „szabadfoglalkozású” 

állatorvos. 
 

8
 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az állategészségügyi szolgáltató nem rendelkezik állategészségügyi 

intézménnyel. Jellegként kérjük megadni a helyiség fő jellemzőjét (pl. iroda, raktárhelyiség) és hozzávetőleges 
méretét. 
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11. Az állategészségügyi szolgáltató a törvény 37.§.(3) szerint átvállalja-e a közreműködő 
szolgáltató állatorvosok kamarai tagdíjának megfizetését? 

 
igen – nem9   
 
Amennyiben igen, kérjük név szerint felsorolni az állatorvosok nevét és kamarai 
nyilvántartási számát: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
A kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumokat: 

 
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat az 1. pontban megnevezett társas vállalkozásról. 

(Elegendő az internetről beszerezhető nem hiteles e-cégkivonat is! Az adatok 
valóságnak való megfelelésért a kérelmező tartozik büntetőjogi felelősséggel.) 

- Önálló praxis engedély kérelem esetében 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, 
hogy az 1. pontban megnevezett vállalkozás 3. pontban feltüntetett adószáma 
érvényes. 

- Az  5. pontban megjelölt szakmai vezető  
o állatorvosi diplomájának másolata,  
o ha már jelenleg is megfelel a szakmai vezetővel szemben csak 2022-től 

megkövetelt külön feltételek valamelyikével, az azt bizonyító diploma vagy 
okirat másolata, 

o MÁOK tagsági igazolványának másolata, 
o szakmai felelősségbiztosításnak érvényességét bizonyító irat (kötvény, utolsó 

befizetést igazoló szelvény) eredetije vagy másolata. 
- Az állategészségügyi szolgáltatónál közreműködő állatorvosok  

o állatorvosi és szak-állatorvosi diplomájának másolata (ha van),  
o MÁOK tagsági igazolványának másolata, 
o szakmai felelősségbiztosításaik érvényességét bizonyító iratok (kötvény, 

utolsó befizetési szelvény), 
o alkalmazott állatorvos esetében az érvényes munkaszerződés másolata, vagy 

a munkáltató nyilatkozata (az állatorvos aláírásával együtt) arról, hogy a 
közreműködő állatorvost milyen formában foglalkoztatja 

o szabadfoglalkozású állatorvos esetében az érvényes megbízási szerződés 
másolata, vagy a munkáltató nyilatkozata (az állatorvos aláírásával együtt) 
arról, hogy a közreműködő állatorvost milyen formában foglalkoztatja 

- A 7. pontban felsorolt állategészségügyi intézmény(ek) érvényes hatósági működési 
engedélyének másolata. 
 
 

                                                           

9
 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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Nyilatkozat 

Alulírott kérelmező a jelen állategészségügyi szolgáltatói (Praxis) engedély iránti kérelem 
aláírásával tudomásul veszem az alábbiakat:  

- A jelen kérelem alapján kiadásra kerülő Praxis engedély 2014. december 31-ig lesz 
érvényes. A Praxis engedély érvényességi idejének lejárta után jelen engedély alapján 
állategészségügyi szolgáltatás nem végezhető. A Törvény 38.§.(1) bekezdésben 
meghatározott feltételek jogszabályi és/vagy kamarai szabályzatban történő meghatározása 
alapján az előírt feltételek meglétét a kamarai szervezet felé igazolni kell majd, és  2015. 
január 1. után az állategészségügyi szolgáltató csak megújított praxis engedély birtokában 
végezheti tovább a tevékenységét. 

- A kérelemben, illetve a Praxis engedélyben feltüntetett adatok megváltozása esetén a 
bekövetkező változásokat 30 napon belül írásban jelezni kell a MÁOK területileg illetékes 
szervezeténél a Praxis engedély módosítása céljából. A változás(ok) bejelentésekor csatolni 
kell az eredeti kérelemhez is csatolandó minden megváltozott tényt igazoló dokumentumot, 
szerződést. 

 

Kelt: ………………………………………… 

 
                                                                                                            
………………………………………………… 

           a kérelmező cégszerű aláírása 
 

Tájékoztató 

A beadásra kerülő Praxis engedély kérelemhez a MÁOK tagsági igazolványok fénymásolatának 
csatolása a következők miatt szükséges: 

- A praxis engedélyeket kérelmező vállalkozások között lehetnek olyanok is, amelyeknek nem 
ott van a székhelye, ahol eddig a tagjai kamarai tagok voltak, és olyanok is, amelyeknek nem 
állatorvos az ügyvezetője, így a Praxis engedélyeket kiadó területi szervezeteknek meg kell 
győződniük arról, hogy rendben van-e a tagsági viszonya az ott állatorvosként dolgozóknak, 
meg van-e az igazolványuk, stb. 

- Ott, ahol a korábbi megyei szervezetek egyesülnek, és már az új egyesült szervezet adja ki a 
Praxis engedélyt, nem biztos, hogy még sikerül addigra összefésülni a korábbi 
nyilvántartásokat. 

- Ezzel a kontrollal kiszűrhetőek esetleg azok, akik úgy praktizálnak (vagy praktizáltak eddig), ill. 
vállaltak állatorvosi alkalmazotti munkát, hogy jelenleg nem is aktív kamarai tagok, nincs ill. 
nem is kaptak új igazolványt.   

- A korábbi igazolványok nem régiben történt lecserélése után is vannak, akik nem vették át az 
újat, és mindig a régi igazolványukkal akarják igazolni a kamarai tagságukat. A kamarai 
tagsági igazolvány másolatának csatolása lehetőséget biztosít arra, hogy ez a hiányosság 
kiderülhessen és a szükséges pótlást meg lehessen tenni. 


