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Tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Urak! 

 

 

 

Megjelent és 2020. november 11. napján hatályba lépett, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet), ami a COVID-19 járvánnyal összefüggésben az üzletek (kereskedelmi egységek) 

nyitvatartását is szabályozza. 

A jogszabály rendelkezéseinek betartását segítő céllal az alábbiakban közzé teszem a jogszabály állatorvosok 

munkavégzését is érintő pontjainál a Magyar Állatorvosi Kamara álláspontját. 

 

 

Kamarai álláspont: 

Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos úrral is egyeztetve - figyelembe véve a 2012. évi CXXVII. törvény 

definícióját az áüi. szolgáltató intézményekről - megállapíthatjuk, hogy az állategészségügyi szolgáltató 

intézmények NEM tartoznak sem a hivatkozott jogszabályban, sem a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvényben meghatározott „üzlet”, vagy a „vendéglátó üzlet” kategóriájába. Ebből következően az 

állategészségügyi szolgáltató intézmények nyitvatartására NEM vonatkozik a hivatkozott Kormányrendelet 

korlátozása. 

A Kormányrendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások a szokott rendben működhetnek a kijárási 

tilalom szabályai mellett. 

 

Viszont, a nyitvatartásra vonatkozó korlátozó rendelkezés vonatkozik az állatpatikákra, mert ezeket az 

állatorvosi kamarai törvényünk nem sorolja az állategészségügyi szolgáltató intézmények közé, így azok 

kereskedelmi egységnek (üzletnek) minősülnek. 

 

 

 

Kormányrendelet: 

1. § (2) Az egészségügyi intézmény területén – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles az (1) 

bekezdésben meghatározott módon maszkot viselni. 

 

Kamarai álláspont: 

Mivel a 2012. évi CXXVII. törvény állat-egészségügyi szolgáltató intézményként határozza meg az állatorvosi 

rendelőt, az állatorvosi szakrendelőt, az állatkórházat és az állatklinikát, a Kamara álláspontja szerint az 

"egészségügyi szolgáltató intézmény" definíciója biztosan nem ezekre, hanem a humán intézményekre 

vonatkozik. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § szerint: 

f) egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás 

nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni 

egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet; 

g) egészségügyi intézmény: az f) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül 

ga) a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók (a továbbiakban 

együtt: gyógyintézet), továbbá 

gb) az állami mentőszolgálat, 

gc) az állami vérellátó szolgálat, valamint 

gd) az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak; 

 



Kormányrendelet: 

3. § (1) Este 8 óra és reggel 5 óra között – e rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a 

lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően 

a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal, 

… 

este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve 

a közterületen történő tartózkodás. 

 

Kamarai álláspont: 

Az állat megbetegedése esetén vizsgálat és gyógykezelés elvégeztetése céljából a kijárási korlátozás időtartama 

alatt is felkereshető az állat-egészségügyi szolgáltató intézmény, illetve az állatorvos is kiszállhat a beteg állat 

tartási helyére. 

 

 

Kormányrendelet: 

3. § (1) Este 8 óra és reggel 5 óra között – e rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a 

lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően 

c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a 

tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából 

… 

este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve 

a közterületen történő tartózkodás. 

(5) A (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti eseteket okirattal szükséges igazolni. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti okirat tartalmi követelményeit a közbiztonságért felelős miniszter a Kormány 

hivatalos honlapján közzéteszi. 

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott – a (6) bekezdés szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő – okirat 

hiányában, este 8 óra és reggel 5 óra között, tilos a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti okból a lakóhely, a 

tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. 

 

Kamarai álláspont: 

Állatorvosi szolgáltatói tevékenységet végző gazdasági társaságok a Kormányrendelet 3.§ (6) bekezdésének 

megfelelő okirat használatával (lásd: Melléklet) hivatalos „cégszerű” formában igazolják azt, hogy a 

munkatársaik munkavégzés céljából közlekednek és/vagy tartózkodnak közterületen. 

Állatorvosi szolgáltatói tevékenységet végző kvázi egyéni vállalkozó kollégáink is a fenti igazolással és a 

kamarai igazolványukkal igazolhatják azt, hogy ők állatorvosként (munkavégzés céljából) közlekednek és/vagy 

tartózkodnak közterületen. 

 

 

 

Kormányrendelet: 

5. § (1) Tilos – a 6. § szerinti kivétellel – rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani. 

(2) Rendezvény helyszínén – a 6. § szerinti kivétellel – a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. 

Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos. 
 

28. § E rendelet rendelkezéseit 2020. december 11-ig lehet alkalmazni. 

 

Kamarai álláspont: 

A jogszabály rendelkezéseinek megfelelően 2020. november 11-től 2020. december 11-ig biztosan nem tartható 

fizikai személyes részvétellel zajló kamarai tisztújító közgyűlés. 

 

 

Kollegiális üdvözlettel: 

dr. Gönczi Gábor 

elnök 

Magyar Állatorvosi Kamara 

 

Időközben megérkezett Kamaránk országos irodájába Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos úr levele is, 

amit szintén közzé teszünk. 



MELLÉKLET 
 

MUNKAVÉGZÉSRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS 
A koronavírus járvány idején elrendelt kijárási tilalom idejére 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel tanúsítom, hogy 

…………………………………………………………………(név), 

……………………………………… (személyazonosító igazolvány száma/útlevél 

száma/kártya formátumú vezetői engedély száma), 

 …………………………………………………………………… (lakcíme/tartózkodási 

helye/szálláshelye) 

………………………………………………………………………………..  (cég/intézmény 

neve és adószáma) cégünk/intézményünk alkalmazottja. 

 

Alkalmazottunk munkájára és jelenlétére számítunk az alábbi helyszínen: 

……………………………………………………………. (munkavégzés helye). 

 

A lakóhely és a munkavégzés helye közötti oda- és visszaút szükséges annak érdekében, hogy 

alkalmazottunk eleget tudjon tenni a munkaszerződésben leírt kötelességeinek. 

 

A kijárási tilalom alóli kivételre okot adó körülmény 

(a megfelelő aláhúzandó): 

 

a) Munkavégzés 20.00 óra és 05.00 óra között. 

b) Munkavégzés helye és a lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely közötti közlekedés 

20.00 óra és 05.00 óra között. 

c) Versenyszerű sportoló edzésen vagy sporteseményen történő részvétel vagy edzés, 

illetve a sportesemény helyszíne és a lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely közötti 

közlekedés 20.00 óra és 05.00 óra között. 

 

Egyéb megjegyzés: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Kelt, ……………………………………… 

 Hely, dátum 

 

 

 

 ……………………………………..   …………………………………… 

   Név      Aláírás (cégszerű) 


