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Kérelem állat-egészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély)  kiadásához 

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 nem kell kitölteni!): 

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

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 vállalkozás a Magyar Állatorvosi Kamarának az állat-egészségügyi szolgáltató 
tevékenység folytatásának, az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények létesítésének és 
működtetésének feltételeiről szóló szakmai irányelve 3. A) fejezetében felsorolt állat-egészségügyi 
ellátási szintek (I.-IX.) közül a következőket kívánja végezni:   
(Kérjük a megfelelő négyzetekbe tegyen X jelölést! Több tevékenységi szint  is választható.) 
 
 
I. Állatorvosi ellátás az állatok tartási helyén 

II. Specializált eseti állatorvosi ellátás (beleértve az állatorvosi szaktanácsadói tevékenységet 
is) 

III. Állattartó telep általános állatorvosi ellátása 

IV. Állatmenhely általános állatorvosi ellátása 

V. Specializált állatorvosi labor vizsgálatok, mint szolgáltatás nyújtása 

VI. Általános állatorvosi rendelői ellátás  

A. Állatorvosi alapellátást végző rendelő  
 

B. Állatorvosi rendelő    
 

 
 
VII. Specializált állatorvosi szakrendelői (rendelőintézeti) ellátás a szakág és az ellátott állatfaj, 
állatfaj-csoport megnevezésével (pl. kisállat sebészeti szakrendelő) 

szakág:_____________________ állatfaj(ok):___________________________________________ 

VIII. Állatkórházi ellátás 

IX. Állatklinikai ellátás 

 
 
 

7. A kérelmező vállalkozás a Magyar Állatorvosi Kamarának az állat-egészségügyi szolgáltató 
tevékenység folytatásának, az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények létesítésének és 
működtetésének feltételeiről szóló szakmai irányelve 3. F) fejezetében felsoroltak közül a következők 
állatfajokkal kíván rendszeresen  foglalkozni 4 a szolgáltató tevékenysége során:  

                                                           
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 A „rendszeresen” ellátott állatfajokon túlmenően alkalmanként, a praxis engedély módosítása nélkül is lehet 
vállalkozni más állatfajok ellátására, ha erre állattartói igény mutatkozik. A kiadásra kerülő praxis engedély 
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(Kérjük a megfelelő négyzetekbe tegyen X jelölést! Több tevékenységi szint  is választható.) 
 
 

1. (Elsősorban) kedvtelésből tartott ún. társállatok 

 

Ló 

 

Kisállatok (kutya, macska, vadászgörény, házinyúl) 

 

                                        Egzotikus állatok (egyéb kisemlősök -pl. prémes állatok, kisragadozók,                 

                                        kisrágcsálók-, madarak, hüllők, kétéltűek, akváriumi halak, ízeltlábúak) 

 

Egyéb kedvtelésből tartott társállatok, mégpedig:…………………………………… 

 

2. (Elsősorban) élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok  

 

Szarvasmarha 

Juh, kecske 

Sertés 

Ló 

Baromfi és futómadarak 

Házinyúl 

Hal 

Méh 

Vadállatok 

Egyéb, mégpedig: …………………………………………………….. 

 
8. A vállalkozás vezetőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás rendelkezik minden 

olyan szakmai és tárgyi feltétellel, amit a jelen nyilatkozatom 1. pontjában megjelölt tevékenységi 
szint(ek)hez tartozóan, a Magyar Állatorvosi Kamarának az állat-egészségügyi szolgáltató 
tevékenység folytatásának, az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények létesítésének és 
működtetésének feltételeiről szóló szakmai irányelvének 1. sz. melléklete a megjelölt tevékenységi 
szint(ek)re kötelezően (K jelöléssel) előír.   
 

9. A kérelmező vállalkozás vezetőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás rendelkezik 
minden olyan tárgyi eszközzel és műszerrel, amelyeket a Magyar Állatorvosi Kamara ún. 
Minimális műszer- és eszközkészlet szakmai irányelve a megjelölt tevékenység(ek)re és állatfaj(ok)ra 
vonatkozóan előír.   
 

                                                                                                                                                                                     
módosítására e tekintetben akkor kell majd kérelmet benyújtani, ha egy újabb állatfaj ellátása rendszeressé válik 
a praxisban. 
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10. A kérelmező vállalkozás vezetőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás megfelel a 
Magyar Állatorvosi Kamarának a helyettesítés részletes szabályaira vonatkozó szakmai 
irányelvében előírt követelményeknek.   

 

11. A kérelmező vállalkozás és majdani állategészségügyi szolgáltató által működtetett 
állategészségügyi intézmény(ek) megnevezése, pontos címe, és az állategészségügyi hatóság által 
kiadott működési engedélyének száma, kelte: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

12. Az állategészségügyi szolgáltató (Praxis) rendelkezik-e az állategészségügyi eszközök, műszerek, 
gyógyszerek szakszerű tárolására alkalmas helyiséggel?5 Ha igen, annak címe, jellege: 

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

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

13. Az állategészségügyi szolgáltató a törvény 37.§.(3) szerint átvállalja-e a közreműködőként megjelölt 
szolgáltató állatorvosok kamarai tagdíjának megfizetését? (Kérjük a megfelelő négyzetekbe tegyen X 
jelölést!) 
 
             igen      –                nem 
 
Amennyiben igen, kérjük név szerint felsorolni azoknak az állatorvosoknak a nevét és kamarai 
nyilvántartási számát, akiknek a tagdíjfizetését a vállalkozás átvállalja: 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
 
 
A kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumokat: 
 

- Társas vállalkozás (Bt,Kft) esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat az 1. pontban megnevezett 
társas vállalkozásról, amiből megállapíthatóak a vállalkozás alapvető adatai. (Elegendő az 
internetről beszerezhető nem hiteles e-cégkivonat is! Az adatok valóságnak való megfelelésért a 
kérelmező tartozik büntetőjogi felelősséggel.) 

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

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

� MÁOK tagsági igazolványának másolata, 

                                                           
5 Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmező nem rendelkezik állat-egészségügyi szolgáltató 

intézménnyel és ezért az eszközeit, felszerelését máshol kell tárolnia. 
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� szakmai felelősségbiztosításnak érvényességét bizonyító irat (kötvény, utolsó 
befizetést igazoló szelvény) eredetije vagy másolata. 

� Amennyiben az Önálló praxis engedély kérelmező rendelkezik más 
tevékenységre szóló adószámmal, egy 30 napnál nem régebbi NAV illetőség 
igazolás 

- Az állategészségügyi szolgáltatónál közreműködő állatorvosok  
� állatorvosi és szak-állatorvosi diplomájának másolata (ha van),  
� MÁOK tagsági igazolványának másolata, 
� szakmai felelősségbiztosításaik érvényességét bizonyító iratok (kötvény, 

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

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

� 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 11. pontban felsorolt állategészségügyi intézmény(ek) érvényes hatósági működési 
engedélyének másolata. 
 
 

Nyilatkozat 

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

- Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelem alapján kiadásra kerülő Praxis engedély határozatlan időre 
szól és visszavonásig érvényes. A praxis engedélyben feltüntetett tevékenységeket a vállalkozás által 
önkéntesen megjelölt szolgáltatási időszakban biztosítani kell, illetve amennyiben ez nem lehetséges, 
megfelelő helyettesítésről kell gondoskodni. Az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység 
gyakorlásának szüneteltetése esetén a 2012. évi CXXVII. törvény 39.§ (2) bek. szerint kell 
helyettesítésről gondoskodni. Ennek hiányában szüneteltetés helyett a praxis engedély visszavonását 
kell kérni.  

- A Magyar Állatorvosi Kamara területi szervezete a hivatkozott szabályzatokban, ill. irányelvekben 
rögzített feltételek meglétét a jelen nyilatkozatom alapján kiadott praxis engedély kiadása után 
bármikor ellenőrizheti. 

- 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 
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Tájékoztató 

A beadásra kerülő Praxis engedély kérelemhez a közreműködő állatorvosok esetében a kártya 
formátumú 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 a tagjai kamarai tagok, 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 tagsági igazolványok korábbi lecserélése után is vannak még, akik nem vették át az újat, és 
még 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. 


