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Beszámoló
a MÁOK Pest megyei 
Vezetôségének 2010-ben
végzett munkájáról

Tisztelt Küldöttgyûlés, 
tisztelt küldött-társak!
A Vezetôség a korábban kialakult rendnek
megfelelôen, a nyári idôszakot kivéve, ha-
vonta tartotta meg üléseit. Az üléseken 4-8
napirendi pontot tárgyaltunk, és volt olyan
napirend, amely többször is a Vezetôség elé
került (veszettség elleni oltások, továbbkép-
zés-szervezés, ingatlanszerzés stb.). A veze-
tôségi ülések minden esetben határozat-
képesek voltak.

Üléseinket a bizottsági elnökök, az orszá-
gos küldötteink – közöttük Kurucz 
János országos alelnök Úr – is általában
megtisztelték jelenlétükkel, és bekapcso-
lódtak a közös munkába. A nyári idôszak-
ban, a Vezetôség felhatalmazása alapján, a
szûkített Vezetôség (elnök, alelnök, titkár,
ügyvivô) biztosította a határidônek megfele-
lô döntéshozatalt.

A vezetôségi ülések színhelye meglehetô-
sen változatos volt, szinte minden meghívó-
ban piros vastagbetûvel szedetten került fel-
tüntetésre a helyszín. Legtöbbször az
UniverZoo valamely helyiségében ültünk
össze, de több alkalommal Gödöllôn, a
Kotlán Sándor u. 3. alatti épületben kap-
tunk helyet.

Az állami szolgálat vezetôivel a kapcsolat-
tartás alkalomszerûvé és célzottá vált. Ha
volt valamilyen aktuális kérdés, amiben
egyeztetésre volt szükség, kezdeményez-
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tem a találkozót. A Vezetôség üléseire –
szemben a régi gyakorlattal – nem küldünk
meghívót számukra.

Azt hihettük, hogy az elôzô év bôven adott
alkalmat az összevezetéses veszettség oltás
engedélyezésével kapcsolatos álláspontok
tisztázására. Ennek ellenére azzal a ténnyel
kellett szembesülnünk, hogy kerületi
fôállatorvosok kezdeményezésére az
MGSZH jogászai olyan véleményt képvisel-
tek, hogy a Kamara ajánlása nem tartalmi
kelléke az oltási engedélyek kiadásának. A
kérdés igazán nyugvópontra akkor került,
amikor a 164-es rendelet módosítása foly-
tán megszûnt a kerületi fôállatorvos enge-
délykiadási jogosítványa. Emiatt nem kez-
deményeztük a felmerült problémák fel-
lebbviteli kivizsgálását sem.

Az összevezetéses oltások kamarai elôké-
szítésével több vezetôségi ülésen foglalkoz-
tunk. Ebbôl a szempontból kettôs volt az
év, hiszen január-februárban egyedi kérel-
mekre ajánlásokat kellett adnunk, majd az
év végén a megyei településlistát kellett ki-
hirdetnünk.

Az ügyvitelünk-
ben egyre na-
gyobb szerepet
vállalt dr.
Hirmetzl Gábor
tikár. Az admi-
nisztrációs fel-
adatokat telje-
sen átvette dr.
Keresztes Zsolt-
tól, aki így na-
gyobb figyelmet
tud fordítani a
továbbképzések
szervezési fel-

adataira, illetve a honlapon keresztül törté-
nô információ-átadásra. Azt reméljük, hogy
a rendszeres kör e-mailek révén napraké-
szek tudunk lenni minden fontos, a tagságot
érintô kérdésben.

2010-re mindenképpen úgy fogunk vissza-
tekinteni, mint a továbbképzéseink megújí-
tásának évére. Erôt és bátorságot merítve a
jubileumi Kómár nap rendkívül kedvezô fo-
gadtatásából a kétnapos továbbképzésün-
ket is országos érdeklôdésûvé szélesítettük.
Vitán felül állíthatjuk, hogy eredménnyel.
Bár a Lurdy házban apróbb negatívumok
zavarták a lebonyolítást, azok nem mérsé-
kelték a sikert.

Az ôsz folyamán, már az itt szerzett tapasz-
talatokra is támaszkodva, remek témával és
kiemelkedô elôadókkal tudtunk, nagy ér-
deklôdés mellett, Kómár napot rendezni.

A pályakezdô támogatás iránt az érdeklôdés
nem nôtt, a kedvezményezettekrôl a Veze-
tôség a kiírásnak megfelelôen döntött. Szo-
kásunknak megfelelôen anyagilag támogat-
tuk az Egyetem TDK-konferenciáját is.

A gazdasági válság miatt a hirdetôk szpon-
zorálási hajlandósága jelentôsen korlátozó-
dott, ezért a HírVETônek csak 3 számát tud-
tuk megjelentetni. A HírVETô megjelenteté-
sében a gazdasági szempontokat háttérbe
szorítottunk, pontosabban alárendeltük a
továbbképzések sikerének.

Szervezetünk könyvelési feladatait, közte a
tagdíjszámlák nyomtatását a ráckevei Elme
Bt. végzi. Az év nagy részében a tagdíj-
számlák kiküldését is ôk intézték. Sikerült
az elôzô évben összeszedett tagdíjszámlá-
zási lemaradásunkat behozni. Idônként
szükség mutatkozik a könyvelô céggel kap-
csolatosan az egyeztetésre, a felgyülemlô
problémák átbeszélésére. Erre a házipénz-
tár rendezése kapcsán több alkalom is adó-
dott. Az itt egyeztetett megoldásokat beépí-
tettük a napi mûködésbe.

A gazdálkodásban igyekeztünk a takarékos-
ságot az ésszerûséggel együtt alkalmazni
(ha valami egy borítékba kiküldhetô, az úgy
menjen, de fontos dolgok ne várjanak pos-
taköltség megtakarítás miatt stb.).

Gazdálkodásunkat három cél teljesítésének
megfelelôen határoztuk meg. Az elsô a biz-
tonságos mûködés, a másik a továbbképzé-
sek sikeres megrendezése, a harmadik az
önálló iroda kialakítása. 

Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az admi-
nisztráció tovább „mobil irodával” nem vé-
gezhetô el az elvárt szinten. Közel 450 ál-
latorvos ügyeinek határidôre történô pontos
lebonyolítása, az irataink elhelyezése, ren-
dezése új dimenziót követel. Szükségünk
van egy irodára.

Elôször vásárlásban, majd bérlésben gon-
dolkodtunk. Sok energiát fektettünk az
UniverZoo épületében kialakítandó iroda
létrehozására. Mindaddig, amíg az ereden-
dôen jónak remélt ötlet el nem lehetetle-
nült, nagy igyekezettel kerestünk a szá-
munkra optimális megoldást.

Fáradozásunk
2010-ben nem
hozott ered-
ményt, de végül
ma már meg-
nyugvással álla-
píthatjuk meg: a
hosszú elôké-
szítô munka be-
érett (errôl rész-
letesebben a
következô évi
beszámolóban
fogok megem-
lékezni).

Eredményesen
pályáztunk az
országos szervezet által kiírt pályázatokon,
és jelentôs összegeket nyertünk irodai fel-
szerelések vásárlására, valamint a tovább-
képzések finanszírozására. Rendkívüli se-
gítség az országos elôadás-regiszter alapján
a továbbképzési pályázat, amellyel termé-
szetesen mi is éltünk. Az országos szervezet
friss támogatása segítségével sok adminiszt-
rációtól mentesültünk, és költségtakaréko-
sabbak is lehettünk.

Megköszönöm mindazok munkáját, akik az
év feladatainak végrehajtásában tevékeny
részt vállaltak.

dr. Kárpáti László
elnök

Elnöki beszámoló
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Aköltségvetési beszámoló megfelel
a számviteli törvényben (Sztv.) le-
írtaknak. 

A 2010. évi gazdálkodásról:

Bevételek: a 2010. évi tervet 2 mFt-al, 
a 2009. évi tényt 7,6 mFt-al haladta meg
a tényadat.
– Nem tervezett etikai büntetés 756 eFt
– Kapott támogatás 400 eFt 
– Továbbképzés 676 eFt
– Az igen magasra tevezett 20.412 eFt
tagdíjbevétel is 98%-ra teljesült.

Kiadások: a tervezetthez viszonyítva 3,6
mFt megtakarítás mutatkozik:
– Beruházás elmaradása 1.000 eFt 
– Ingatlan bérlet és fenntartás    900 eFt 
– Pályakezdôk támogatása        400 eFt 
– HirVETô 600 eFt

Eredmény: a terv 1.003 eFt, a tényadat
viszont 6.573 eFt. Ennek következtében
a Kamara saját tôkéje 13 mFt-ról 19,6
mFt-ra nôtt, amely komoly anyagi bázis a
további célok megvalósításához.

Pénzgazdálkodás: Az egész év folyamán
kiegyensúlyozott volt. A kötelezettség
minimális volt. A követelés a mérlegben
az elôzô évi 12 mFt-hoz képest 6 mFt
volt. Ez a pénzeszközök állományát nö-
velte, így a Kamara pénzügyi stabilitását
is megalapozta. 

FB javaslat: a 2010 év évi eredmény ki-
mutatást 28.679 e Ft bevétellel, 22.106
eFt kiadással és 6.573 eFt eredménnyel

elfogadni javasoljuk. A mérleget 22.346
eFt eszköz és forrás oldalon egyezô ösz-
szegben elfogadásra javasoljuk. A benne
foglaltakat felülvizsgáltuk, és azt a köny-
velés adataival egyezônek találtuk.

Mérleghez megjegyzés: a mérlegben
2009. évben 11.924 eFt követelés szere-
pelt, 2010. évben ez az összeg 6.141 eFt,
ez még mindig igen soknak tûnik. Jelen
idôpontig hogyan realizálódott? 30 na-
pon túli, esetleg behajthatatlan van-e?
Rövid lejáratú kötelezettség 2009. évben
5.848 eFt, 2010. évben kedvezôen 1.604
eFt-ra csökkent.

2010 évi terv: a bevételeknél 6,2 mFt
tagdíjbevételi többlet tervezve (44%
növ!). Igen soknak tûnt ilyen növekedés
illetve ennek pénzügyi realizálása. A
fenntartások ellenére 98%-ra teljesült!

Kiadás:
Továbbképzés, elôadók 1.800 eFt terv +
továbbképzés szervezés 850 eFt (mind-
összesen 2.350 eFt, míg 2009. évben
343 eFt volt a tényadat).

Rendezvények 2010-ben 5.000 eFt terv
(míg a tény kb 1 mFt-tal több)
Titkár (személyi kiadások):
2009:   232 eFt
2010: 1.558 eFt

A 2011. évi tervrôl:

A tagdíjakat a 2010. év szintjén tervezi,
de az összes bevételt 2,2 mFt-tal alacso-
nyabbra (büntetések összege nem tervez-

A Felügyelô bizottság beszámolója hetô, egyéb támogatások mértéke bi-
zonytalan ). A kiadások tervezete 7 mFt-
tal magasabb a 2010. évinél. Ebben a be-
ruházásra és ingatlanbérletre, fenntartás
átütemezésére 2,4 mFt, adminisztrációs
tevékenységre 880 eFt, ügyeleti díjak nö-
vekedésére 1,5 mFt, pályakezdôk támo-
gatására 1,3 mFt a tervezett.

A 2011. évi várható eredmény: a fentiek
miatt 2.627 eFt többletkiadással jelentke-
zik. Ennek fedezete 2010. évben realizá-
lódott, és az átütemezés miatt is jelentke-
zik (50 % kedvezmény a nyugdíjas kollé-
gáknak, nem megfelelôen kiállított szám-
lák).

2011. évi terv: Bevétel 26.352.750 Ft
Kiadás 28.980.300 Ft
Eredmény: - 2.627.550 Ft

A 2011 évi tervet elfogadásra javasoljuk.

Néhány megjegyzés:

A tagdíjfizetési fegyelem javítása tovább-
ra is indokolt!

Miben tudná segíteni a Kamara a tagság
érdekeinek érvényesülését?

Nyugdíjas tagok kedvezményének ötle-
téhez gratulálunk.

Pénzügyek karbantartása: indokolt az év-
közi beszámolás a költségvetés állásáról,
hogy figyelemmel kísérhetô legyen a fel-
adat-teljesítés és a pénzügyi helyzet.

Itt említem meg a 2009. évi beszámoló
alapján, hogy „hontalanok vagyunk, is-
mert okok miatt nincs székhely, iroda,
ahol a fontos dokumentációkat, precíz és
pontos nyilvántartásokat tárolni tudjuk”.
Szerencsére ma már mondhatjuk, hogy
ez a múlt!

Gratulálunk az új iroda kialakításához,
berendezéséhez, a személyi háttérhez,
mely megoldotta az elôzô években fel-
vetett problémákat, gondokat (iratok, do-
kumentumok, nyomtatványok tárolása
stb.).

Az elnökségi ülések rendben, határozat-
képesen zajlottak.

dr. Revuczky Béla 
FB elnök

dr. Revuczky Béla



körökben, számára
nem idegen egy iroda
teljes ügymenetének
kézben tartása. 
Az elsô vezetôségi
ülésen még megille-
tôdötten figyelt, hi-
szen egy sor olyan
dologról esett szó,
amivel kapcsolatban
eddig nem voltak él-
ményei. A kihelyezett
verôcei vezetôségi ülésen azonban már
magabiztos volt, és precízen jegyzetelt,
hiszen a jegyzôkönyvek vezetése innen-
tôl az Ô feladatkörébe tartozik.
Erdôkertesrôl jár dolgozni, a közlekedés
nem okoz problémát. Az eddig sok he-
lyen szétszórva tartott irattár rendezése
nem akármilyen feladat elé állította, de
ahogy elmondja, nagyon jól halad. Az
irodában van elég hely a bizottsági anya-
gok tárolására is.
Amióta a HírVETô-ben és a honlapon
megtalálható az új iroda elérhetôsége,
egyre többen keresik. Amikor a szervezet
titkára nincs az irodában, neki kell min-
den ügyre válaszolni. No, ebben még
van tanulnivaló, ami természetes is.
Hirmetzl Gábort remek fônöknek tartja,
aki türelmes, nagyon toleráns és segítô-
kész.
Judit mindig mosolyog, és éppen emiatt
remek a kisugárzása. Amikor az iroda új
díszét, egy amatôr festô tájképét megmu-
tattam Neki, nagy örömöt láttam az ar-
cán. Új munkahelyét otthonaként szereti
és rendezi, a szervezetnek pedig igazi
háziasszonya lett.
Sok örömöt, jó egészséget kívánunk
munkájához. 

m-i-
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Bizottságunk 2010. évben 27 üggyel
foglalkozott. A panaszos 9 esetben
állattartó, 1 esetben állatvédô szer-

vezet, 6 esetben állatorvos, 11 esetben
kamarai tisztségviselô volt. A panasz 
minden esetben egy-egy állatorvos ellen
indult.

A panaszt 3 esetben elutasítottuk, kétszer
vétség hiánya, egyszer elévülés miatt.
Egy esetben összeférhetetlenség miatt az
OEB elnöke más megye etikai bizottságát
jelölte ki, ebben az ügyben felmentés
született. Egy esetben a panaszt vissza-
vonták. 

Etikai megrovást 13 esetben róttunk ki,
pénzbírságot 3 esetben. A pénzbírság
összege a minimálbér egyszerese volt
minden esetben. Az okok: oltási könyv-

Az Etikai 
Bizottság 
beszámolója

vel kapcsolatos ismétlôdô hibák két eset-
ben, az állattulajdonos ismétlôdô meg-
sértése. A nem fizetôk ügyei (4) elma-
rasztalás nélkül záródtak. Két esetben
nem állapítottunk meg etikai vétséget.

Elfogultság bejelentésére az EB ellen nem
került sor. Négy esetben fellebbezést
nyújtottak be, egy esetben mindkét fél,
három esetben az elmarasztalt állator-
vos. Három ügyben az OEB jóváhagyta
döntésünket, egy esetben formai hiba 
(elévülés) miatt a döntésünket megsem-
misítette.

Az ügyek: oltási könyv és bélyegzô (7),
szakmai (3), eboltás (2), eutanázia (3),
tisztességtelen praxisszerzés (2), ügyelet
(1), kongresszuson engedély nélküli fel-
vétel készítése (1), tulajdonos ismételt
megsértése (1), biztosítási ügyben kése-
delmeskedés (1), kollegiális viselkedés
hiánya (1), kamarai díjak be nem fizetése
(4), hirdetés (1).

Két ügy nem Pest megyei volt, azokat az
OEB felkérésére tárgyaltuk.

dr. Márton János  
EB elnök

A SZATOK 
Bizottság 
beszámolója
A SZATOK bizottságnak 2010. év elején
kellett ellenôriznie a 2006-tól 2009-ig
tartó továbbképzési ciklus során meg-
szerzett pontokat, valamint a már szoká-

A titkárnô

Egy rövid hír erejéig már írtunk arról,
hogy május eleje óta a kamarai iro-
dában új csapat-tag, Dévényi Judit

titkárnô dolgozik. A nyolc pályázó közül
Ô került ki gyôztesen, ami meg is lepte,
bár nagyon örült az új kihívásnak. Eddigi
munkái során dolgozott hasonló munka-

sos évi két továbbképzés szervezésében
vettünk részt: tavasszal a megyei tovább-
képzést készítettük elô, ôsszel pedig a
Kómár napot.
A továbbképzési pontok gyûjtésének el-
lenôrzése során örömmel tapasztaltuk,
hogy a korábbi továbbképzési periódu-
sokkal ellentétben csak néhány esetben
találtunk elégtelen számú pontot.
A megkezdett utat folytatva, a 2010-ben

szervezett tovább-
képzéseinkre is nagy
számban jelentkez-
tek a kollégák nem
csak a megyénkbôl,
hanem szinte az
egész országból. A
hallgatóságnak kö-
rülbelül a fele nem
Pest megyei kamarai
tag volt.
A 2011-es évben is
úgy gondoltuk, hogy
a továbbképzéseink

megyénk határait átlépve országos érdek-
lôdésre tarthassanak számot. Ez az oka
annak, hogy új hagyományt teremtve
minden rendezvényünket budapesti hely-
színre szervezzük.

dr. Balogh Béla
SZATOK elnök

dr. Márton János

dr. Balogh Béla

Dévényi Judit
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Annyiszor elképzeltük már, hogy
azon a napon, amikorra a vendé-
geinket és a küldötteket meghív-

tuk egy rövid ünnepségre, a keresgélés, 
a tervezgetés, a készülôdés kínosan
hosszúra nyúlt órái a távolba illantak és
felfokozott várakozással mutattuk meg új
otthonunkat minden érdeklôdônek.
A meghívót elküldtük a szomszédos me-
gyék vezetôségeinek, de jelenlétével a
MÁOK elnöke, a fôvárosi szervezet veze-
tôi és a megyei MgSZH igazgatója tisztel-
te meg az új iroda avatását.

A PEST MEGYEI SZERVEZET 
ÚJ IRODÁJÁNAK ELÉRHETÔSÉGEI:

MÁOK Pest megyei Szervezete
2100 Gödöllôi Üzleti Park
Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00–14.00 között)
E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu

Ügyfélfogadás:

Dévényi Judit adminisztrátor:
Hétfôn és csütörtökön 9.00–11.00 között
Kedden  és szerdán 11.00–13:00 között
dr. Hirmetzl Gábor titkár:
Telefonos egyeztetés után: 30/894-8525
További információk a www.pest-megyei-allatorvos.hu weboldalon.

Dr. Helik Ferenc, dr. Gönczi Gábor, 
dr. Horváth László és dr. Pintér Zsolt
kedves szavakkal köszöntötték a megye
új otthonát. A kellemes hangulatú talál-
kozó a díszebéd alatt szakmai beszélge-
tésekkel folytatódott, majd vendégeink fi-
gyelmesen elbúcsúztak, hiszen az avató
ceremóniát összekötöttük az esedékes ta-
vaszi küldöttgyûléssel, amikor az elôzô
évi teljesítést és a tárgyévi terveket kellett
megbeszélnünk.
Az itt elhangzott beszámolókat a lap ele-
jén ismertettük.

Kedvezmény nyugdíjasoknak
A Pest megyei Szervezet Vezetôsége a 2011. március 9-i ülésén úgy
döntött, hogy minden olyan díjtétel esetén, amelynek megállapítása,
vagy engedmény meghatározása tekintetében hatáskörrel rendelke-
zik, 50%-os kedvezményt biztosít nyugdíjas tagjai számára. Az en-
gedmény érvényesítéséhez arra van szükség, hogy a kolléga doku-
mentumokkal igazolja a nyugállományba vonulását. A kedvezmény
alkalmazása az igazolást követô negyedévre vonatkozó számlában
történik meg elsô alkalommal.

Egészen biztos vagyok abban, hogy nem elég egyszer szólni. Nincsen egyébrôl szó,
mint küldeni egy levelet, amiben arról tájékoztatjuk a szervezet vezetôségét, hogy
nyugdíjasok lettünk (vagy már vagyunk évek óta). Naná, hogy én sem küldtem el, pe-
dig négy éve kapom havonta az állami apanázst. A dolog attól még rosszabb színe-
zetû, hogy egy vezetôségi ülésen magam voltam az ötletadó, aki meg tudtam gyôz-
ni társaimat. Nos, ezért szólok ismét. És biztosan nem utoljára.

mi

dr. Gönczi Gábor

dr. Helik Ferenc

Elnökök

Vendégek az irodában

Iroda avató
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A Kómár dí j  a lapí tó  okirata

APest megyei állatorvosi kar szán-
dékából a Kómár család egyetér-
tésével, folytatva a nemes hagyo-

mányokat, a Magyar Állatorvosi Kamara
Pest megyei Szervezete ezen okirattal
megerôsítve kötelezettséget vállal arra,
hogy évenként egy alkalommal „Kómár-
emléknap” elnevezéssel tudományos
emlékülést szervez. Ily módon is tiszte-
legve a megye jeles állatorvos szülötté-
nek Dr. Kómár Gyula professzornak az
emléke elôtt, aki életével, tudományos
és gyakorlati munkásságával iskolát te-
remtett a magyar állatorvos-társadalom-
ban. A megemlékezés és a kisállatgyó-
gyászatot érintô továbbképzô elôadások
mellett, évente átadásra kerül egy-egy
Kómár-emlékplakett az „Év Pest megyei
állatorvosa”-nak. 

Idôpont: a Kómár emléknap minden év-
ben ôsszel kerül megrendezésre. 

Helyszín: a szervezô MÁOK Pest megyei
Szervezet Vezetôsége által kiválasztott,
az ünnepi alkalomhoz illô, közismert
hely.

Kómár-emlékplakettben 
részesülhet:

Az „Év Pest megyei állatorvosa” díjban,
és ezzel Kómár-emlékplakettben része-
sülhet az Pest megyei kamarai tag, 
– Pest megyében legalább 5 éve prakti-
záló állatorvos, aki az állatgyógyászat te-

rületén kiemelkedô – az állattulajdono-
sok és állatorvos kollégái által elismert –
szakmai munkája mellett példamutató
emberi tulajdonságai, 
– vagy a magán-állatorvosok tevékenysé-
gét segítô egyéb (pl. állatorvos oktatói,
tudományos, kutatói, állatvédelmi, a te-
rületi szervezet erôsítése érdekében foly-
tatott) tevékenysége alapján méltó Kómár
professzor úr emlékéhez.

Különösen indokolt esetben a díj odaítél-
hetô nem Pest megyei kamarai tag, de
Pest megyében tevékenykedô állatorvos-
nak is.

A Kómár-emlékplakett:

Kómár Gyula profeszszor
portréját ábrázoló, ha-
rangbronzból készült,
antikolt, 1.100-1.210 g
tömegû, kerekded for-
májú kisplasztika (alko-
tó dr. Bucsy László). Az
emlékplakett mellé a díja-
zott egy díszes oklevelet és
100.000 Ft (egyszázezer Ft) pénzjutalmat
is kap.

Vállalások:

A Kómár emléknapot minden évben a
MÁOK Pest megyei Szervezete szervezi
meg. Az emlékülés helyszínérôl valamint

a díjazásra ajánlott személyrôl a a
MÁOK Pest megyei Szervezetének Veze-
tôsége minden évben legkésôbb május
31-ig, a Kómár családdal egyetértésben
dönt.
A laudáló személyt a Kómár család jelö-
li, felkérése a MÁOK Pest megyei Szerve-
zet elnökének feladata.
A szervezés költségeit a MÁOK Pest me-
gyei Szervezete viseli külsô támogatók
bevonásával.

A Magyar Állatorvosi Kamara Pest me-
gyei Szervezete összeállítja az emlékna-
pon tartandó kisállatgyógyászati tovább-
képzés tematikáját (elôadók, elôadások).
Fedezi a továbbképzés elôadóinak tiszte-
letdíját. Elkészítteti a meghívókat, gon-
doskodik azok kézbesítésérôl. Saját költ-
ségén elkészítteti a Kómár-emlékplaket-
teket. Az emlékplakettel díjazandó sze-
mélyt a MÁOK Pest megyei Szervezeté-
nek Vezetôsége nevezi meg, minden év
május 25-ig, amelyet az alapítók együtte-
sen hagynak jóvá. A Kómár-emléknap
eseményeirôl a „HírVETô” Pest megyei
kamarai lapban tudósítást jelentet meg. 

A Kómár család felkéri a megfelelô sze-
mélyeket a laudáció megtartására, átadja
az emlékplaketteket.

Egyetértô záradék:

A MÁOK Pest megyei Szervezetének el-
nöke, a Kómár család képviselôje, Kómár
Gyula dr. aláírásukkal tanusítják, hogy az
alapító okirat céljával egyetértenek, az
abban foglalt kötelezettségeiket teljesítik.
Az alapító okirat egy-egy példányát hiva-
talos nyilvántartásaik között megôrzik,
az aktuális szervezeti- és személyi válto-
zásokat átvezetik.

Alapítók mindazon magánszemélyek,
társaságok, intézmények csatlakozását
várják, akik egyetértenek az alapító ok-
iratban foglalt célokkal és támogatásuk-
kal segítik a Kómár emléknap méltó
megrendezését.

MÁOK Pest megyei  
Szervezetének elnöke

Dr. Kómár Gyula

PetBed – Kedvence kényelmére!
Forradalmi újdonság a fekhelyek világában!

Forgalmazza: ArtVet
Telefon: 06-20-585-4549 Fax: 06-23-371-608
www.petbed.hu
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Új 
Kómár-díjas
A Kamara megyei Vezetôsége,
szélesítendô a díjazottak körét,
átdolgozta a Kómár-díj alapító
okiratát (azt teljes terjedelmében
az elôzô oldalakon olvashatjá-
tok).
Az új elképzelés alapján az „Év
Pest megyei állatorvosa” kitün-
tetettje kapná a Kómár-díjat.
Egy-egy évben nem csupán a
szakmában legkiválóbbat alko-
tók kerülnének kitüntetésre, ha-
nem a megye állatorvosai közül
a karért, az érdekképviseletért
sokat felmutatók is. Különleges
esetben Pest megyén kívüli kol-
légánk is díjazott lehetne.
Az új alapító okiratot ismertettük
a Kómár családdal, és nevükben
támogatta azt dr. Kómár Gyula
kollégánk, a Professzor úr uno-
kája.
A megyei Vezetôség júniusi ülé-
sét megelôzôen a honlapon kérte
a kollégákat, hogy állítsanak je-
lölteket az új szellemiségû díjra.
A beküldött javaslatok közül
meggyôzô többséggel dr. Szolno-
ki János szentendrei kollégánkat
részesítettük a 2011. év Pest me-
gyei állatorvosa kitüntetésben.
A díjat – ünnepség keretében –
az október 9-i Kómár-napi kon-
ferencián adjuk át a budapesti
Benczúr Szállóban.

Takarékon

Lehet, hogy fel sem tûnik a HírVETô
olvasóinak, hogy a lap már csak rit-
kábban jelenik meg.

Kezdetben a nagy lelkesedés, az újszerû-
ség sokat lendített a lap szerkesztésének
nem mindig könnyen mozduló kerekén.
Az országos kamarai lap mellett talán
csak a fôvárosi szervezet büszkélkedhe-
tett rendszeresen megjelenô kiadvány-
nyal. Eleinte azon kellett aggódnunk,
hogy melyik hirdetônket mondjuk vissza.
Népszerûek lettünk, a gyógyszerforgal-
mazók számoltak velünk.
A lap önmagát eltartotta, és eltartja ma is,
bár a megyei szervezet Vezetôsége hitet
tett a nyomtatott kiadvány megjelenteté-
se mellett még olyan áron is, ha az nem
termel nyereséget.
Idôközben a közös bölcsesség és a kor
kihívása létrehozta a szervezet honlapját
is. Párhuzamos hírszállítás kezdôdött. 
Az év eleji számok hirdetôit egyre nehe-
zebben tudtuk rávenni együttmûködésre.
Az aktuális éves költségvetésre hivatkoz-
tak, ami igen nyomós érv különösen,
hogy a végsô döntés sok esetben a külföl-
di tulajdonosok kezében van. Rontja a
helyzetünket, hogy egyre többen jelen-
nek meg saját kiadvánnyal.
A megyei szervezet tavaszi és ôszi kon-
ferenciái rendre ütôsebbek. Olyan szá-
mú hallgatóságot sikerül megnyernünk,
ami jelentôs vonzerô a szponzori olda-
lon. A HírVETô hirdetési oldalai mintegy
bónuszként szerepeltek a tárgyalások
során. 
Ha nem magunk diktáljuk a saját tem-
pónkat, homok kerül a gépezetbe. Az évi
négy megjelenés már tavaly is háromra

csökkent. Idén eddig egy szám került az
olvasóhoz, és már eltelt az elsô fél év. Ta-
karékon dolgozunk.
A külsô okok mellett van azonban belsô
ok is. A szerkesztô minden szám után tit-
kon reagálást vár. No, ez az inspiráló té-
nyezô hiányzik a lap körül. Személyes
találkozások alkalmával néhány kolléga
megjegyezte ugyan: „szeretem a lapot,
szeretem az írásaidat, érdekes témákat
veszel elô”. 
Írásban azonban nem érkezik olyan le-
vél, ami közlésre alkalmas, ami válasz-
ként egy-egy témát tovább gördítene.
Már pályázatot is vizionáltam, hogy
ajándékkal jutalmaznánk a hasznos ötle-
teket, a praxis-tippeket, a munka közben
megörökített érdekességeket. Vártam fo-
tókat. Álmodoztam.

Egy-egy szám elôkészítése során
kértem írásokat vezetôségi tag
kollégáimtól, rendeltem cikket
egy-egy témával kapcsolatban.
Az olvasó a tanúja, hány névvel
találkozhatott az évek során
rendszeresen. Nem tudok elég
hálás lenni azon kevés kollégám-
nak, akik írásaikkal színesítették
a HírVETô-t. Ezúton is köszönöm
nekik a segítséget, mindannyiunk
nevében.
Ha a dolgok rendben mennek,
alig akad ütôs hír. Mi nem plety-
kálunk. Mi nem versenyezhetünk
a bulvárral. Mi nem lehetünk ok-
nyomozók. A lap a nyolcadik 
évfolyamát tapossa. Nagyon jó
érzés átpörgetni egy-egy számot,
a címlapok szép emlékeket ele-
venítenek fel. Jó iparosként, ár-
kon túli hegymesterként, vagyis
pálya-idegenként sikerült megta-

nulni és megszeretni valamit, ami nyolc
évvel ezelôtt még eszembe sem juthatott.
A szerkesztô feltett szándéka, hogy a jö-
vô évi tisztújítás után leteszi a tollat. Ha
lesz vállalkozó, jó szívvel átadja a stafé-
tát, ha nem, emelt fôvel búcsúzik gyer-
mekétôl. Azt azonban biztosan érzi,
hogy nem nehezítené, hanem megédesí-
tené az utolsó idôket egy olyan érdeklô-
dés, egy olyan aktivitás, amit eddig nem
tapasztalt. Vélemények, kritikák, ötletek,
hangulatok, melyeket eddig csendben fi-
gyelô kollégái fontosnak tartanak. Leve-
lek, amelyek megkönnyítik egy újabb
lapszám összeállítását. Gondolatok,
amik más fejekben, más szituációkban
születtek meg.
Egyébként csak vágom a centit.

m-i-

Illusztráció: Kerék Antal Toszkána festménye



7.30 – 8.15 Regisztráció

8.15 – 8.30 Megnyitó

8.30 – 9.00 DR. FODOR KINGA (egyetemi adjunktus, SzIE ÁOTK Áeü. Igazgatástani 
és Agrár-gazdaságtani Tanszék)
A vadászgörény tartásának általános tudnivalói 
(tartásmód, élôsködôk, jogszabályok, állatvédelem, öröklôdés)

9.00 – 10.00 DR. FODOR KINGA (egyetemi adjunktus, SzIE ÁOTK Áeü. Igazgatástani 
és Agrár-gazdaságtani Tanszék)
A vadászgörény táplálása és dietetikája (gyakorlati takarmányozás 
életkoronként és élettani állapotonként; egyes betegségek diétája)

10.00 – 10.15 DR. SELMECZI ANDRÁS (SelBruHa szponzori elôadás)
Vadászgörények gyakoribb parazitás fertôzései és kezelésük

10.15 – 10.30 Szünet

10.30 – 11.15 DR. LIPTOVSZKY MÁTYÁS (egzotikus állatok szakállatorvosa, 
Vadaskerti Állatorvosi Ambulancia)
A vadászgörények immunizálása és belgyógyászati problémái

11.15 – 12.00 DR. LIPTOVSZKY MÁTYÁS (egzotikus állatok szakállatorvosa, 
Vadaskerti Állatorvosi Ambulancia)
Aneszteziológiai összefoglalás

12.00 – 12.15 DR. NYERS GABRIELLA (Bayer szponzori elôadás)
Vadászgörény a mindennapi praxisban

12.15 – 13.15 Ebédszünet

13.15 – 13.45 Megemlékezés Kómár professzorról
A Kómár díj átadása, laudáció
2011. évi díjazott: DR. SZOLNOKI JÁNOS (Szentendre)

13.45 – 14.45 DR. PAZÁR PÉTER (egzotikus állatok szakállatorvosa, 
SzIE ÁOTK Belgyógyászati Tanszék, Egzotikus állatok osztálya) 
és DR. BEREGI ATTILA (egyetemi docens, SzIE Vadvilág 
Megôrzési Intézet)
Labordiagnosztika és mûszeres vizsgálatok vadászgörényen

14.45 – 15.00 DR. VÁRADI NOÉMI (VIRBAC szponzori elôadás)
A Suprelorin implantátum alkalmazási területei 
vadászgörényekben

15.00 – 15.15 Szünet

15.15 – 16.15 DR. BEREGI ATTILA (egyetemi docens, SzIE Vadvilág Megôrzési Intézet)
A vadászgörények sebészete és altatása a napi gyakorlatban

16.15 – 17.00 DR. OPPE NIKOLETT (egzotikus állatok szakállatorvosa, kisállatgyógyász 
szakállatorvos, Via-Vet Kft, Juhász Tamás Kisállat Rendelô Kft.)
A vadászgörények szaporodás-biológiája

17.00 – 17.45 DR. OPPE NIKOLETT (egzotikus állatok szakállatorvosa, kisállatgyógyász 
szakállatorvos, Via-Vet Kft, Juhász Tamás Kisállat Rendelô Kft.)
A vadászgörények endokrinológiája

A rendezvény TK5/2011/Pest nyilvántartási számon, 50 továbbképzési ponttal kerül bejegyzésre. Az
egésznapos továbbképzésre való belépéshez elôzetes regisztráció szükséges: jelentkezés kizárólag a
www.pest-megyei-allatorvos.hu weboldalon. A részvételi díjat a kiküldésre kerülô számla alapján, sárga
csekken lehetbefizetni. A számlát és csekket a weboldalon történô jelentkezés alapján küldjük a megadott
számlázási címre.

Részvételi díjak:
Jelentkezés 2011. szeptember 25-ig: Kamarai tagoknak 11.000 Ft

Pest megyei nyugdíjas kamarai tagoknak 5.500 Ft
Állatorvostan hallgatóknak 5.500 Ft

Jelentkezés 2011. szeptember 25. után: Kamarai tagoknak 15.000 Ft
Pest megyei nyugdíjas kamarai tagoknak 7.500 Ft
Állatorvostan hallgatóknak 7.500 Ft

A nap folyamán a szünetekben frissítôkrôl, kávéról, süteményrôl és gyümölcsrôl gondoskodunk, az elôadá-
sokhoz jegyzetet és összefoglalót adunk. A rendezvényen lehetôség van ebédelni 3.300 Ft-ért, melyhez az
igényeket szintén a www.pest-megyei-allatorvos.hu weboldalon kérjük jelezni. A választható (csirkehúsos
vagy vegetáriánus) menük:
■ Tárkonyos raguleves ■ Pulyka cordon bleu burgonya pürével ■ Narancsos csokoládétorta, üdítô 
■ Brokkoli krémleves pirított mandulával ■ Bundázott (Orly masszában) sült zöldségek burgonya pürével ■ Narancsos csokoládétorta, üdítô

Ingyenes parkolási lehetôség a Benczúr utcában, ill. a szállodától gyalog 3 percre lévô Felvonulási 
téren (Városliget). További információk: a www.pest-megyei-allatorvos.hu oldalon,ill.e-mail-
ben: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu.

A n i m a l  H e a l t h

Jelentkezés itt

A MÁOK Pest megyei Szervezete ismét egész napos továbbképzést és szakmai kiállítást szervez, melynek 
helyszíne: Hotel Benczúr Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

2 0 1 1 .  o k t ó b e r  9 .  v a s á r n a p

X I I .  K ó m á r  n a p :      F Ó K U S Z B A N  A  V A D Á S Z G Ö R É N Y
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kerület ü.körzet községek kerület ü.körzet községek 

Buda B 1 Budakalász Dabas D 1 Alsónémedi    
Csobánka Bugyi    
Dunabogdány Felsôbabád    
Kisoroszi   Felsôpakony    
Leányfalu   Gyál    
Pilisszántó   Ócsa    
Pilisszentkereszt   D 2 Dabas    
Pilisszentlászló   Hernád    
Pócsmegyer   Inárcs    
Pomáz   Kakucs    
Szentendre   Örkény    
Szigetmonostor   Pusztavacs    
Tahitótfalu   Táborfalva    
Visegrád   Tatárszentgyörgy  

B 2 Budajenô   Újhartyán    
Budakeszi   Újlengyel            
Budaörs Gödöllô G 1 Erdôkertes    
Nagykovácsi   Gödöllô
Perbál Mogyoród    
Pilisborosjenô   Szada
Piliscsaba Vácegres    
Pilisjászfalu Veresegyház    
Pilisvörösvár G 2 Csömör    
Pilisszentiván Isaszeg    
Solymár Kerepes
Telki Kistarcsa    
Tinnye Nagytarcsa    
Tök Pécel    
Törökbálint G 3 - G 4 Dány    
Üröm  összevonva Galgahévíz    
Zsámbék csak az Hévízgyörk    

B 3 Biatorbágy  ügyeletben Tura    
Diósd Vácszentlászló    
Érd Valkó    
Herceghalom   Zsámbok    
Páty G 4 - G 3 Aszód    
Pusztazámor összevonva Bag    
Sóskút csak az Domony
Százhalombatta ügyeletben Galgamácsa    
Tárnok   Iklad  

Cegléd C 1 Cegléd   ` Kartal      
Ceglédbercel   Váckisújfalu    

C 2 Abony   Verseg
Jászkarajenô Nagykôrös N Kocsér    
Kôröstetétlen   Nagykôrös    
Törtel   Nyársapát    

C 3 Albertirsa       
Csemô       
Dánszentmiklós       
Mikebuda                                

kerület ü.körzet községek kerület ü.körzet községek 

Monor M 1 Bénye Vác V 1 - V 3 Bernecebaráti     
Csévharaszt  összevonva Ipolydamásd    
Gomba   Ipolytölgyes    
Káva   Kemence    
Monor   Kismaros    
Monorierdô   Kisnémedi    
Nyáregyháza   Kosd    
Péteri   Kóspallag    
Pilis   Letkés    
Vasad   Márianosztra   

M 2 Ecser   Nagybörzsöny    
Gyömrô   Nagymaros    
Maglód   Perôcsény     
Mende   Püspökszilágy    
Sûlysáp   Szob    
Úri   Szokolya    
Üllô   Szôd     
Vecsés   Szôdliget   

M 3  Kóka   Tésa    
Nagykáta   Vác    
Pánd   Vácduka    
Szentlôrinckáta   Váchartyán    
Szentmártonkáta   Vámosmikola    
Tápióbicske   Verôce    
Tápióság   Zebegény    
Tápiószecsô  V 2 Csomád    
Tóalmás   Dunakeszi   

M 4 Farmos   Fót    
Tápiógyörgye   Göd    
Tápiószele   Ôrbottyán    
Tápiószentmárton   Vácrátót    
Tápiószôlôs  V 3 - V 1 Acsa    
Újszilvás  összevonva Csôvár  

Ráckeve R 1 Dunaharaszti   Galgagyörk    
Halásztelek   Penc    
Szigetcsép   Püspökhatvan    
Szigethalom   Rád    
Szigetszentmiklós       
Taksony       
Tököl      

R 2 Apaj       
Áporka       
Délegyháza       
Dömsöd       
Dunavarsány       
Kiskunlacháza       
Lórév       
Majosháza       
Makád       
Ráckeve       
Szigetbecse       
Szigetszentmárton       
Szigetújfalu     

Ügyeleti körök listája



2011. SZEPTEMBER ÜGYELET 2120 ÜGYELET 2011. SZEPTEMBER

Ügyeleti díj
Aszervezet honlapján a következô hír

jelent meg a titkárunk tollából:

„Az elmúlt idôszakban egyre több már
nem mûködô e-mail címmel találko-
zunk, és így a kamarai kör e-mailjeink
sok esetben nem értek célba. Ez anyagi-
lag is érinti az e-mailben elérhetetlen
kollégákat, hiszen sokuk így nem tudta
felvenni ügyeleti díját. A betelt e-mail
postafiók használhatatlansága, illetve a
megváltozott e-mail cím be nem jelenté-
se azonban az állatorvos felelôssége.

Mint az ismeretes, minden gyakorló ál-
latorvosnak KÖTELEZÔ egy MÛKÖDÔ
e-mail elérhetôség biztosítása a Kamara
felé. Kérjük tehát a Kollégákat, hogy
amennyiben az e-mail cím megváltozott,
egy mûködô e-mail címet legkésôbb 
június 30-ig bejelenteni szíveskedjenek 
a maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu
e-mail címre küldött üzenetben. 

Amennyiben a 2010-es ügyeleti díj el-
számolásról értesítést nem kapott kérjük,
szintén a fenti e-mail címen jelezze.”

A fenti állásfoglalás, ami a Vezetôség tag-
jainak közös döntése volt, különös gon-
dolatokat indított meg bennem.

A gondolatok természetesen nem érin-
tik azokat, akik a felhívás és értesítés
nyomán rendezték a nekik jogosan járó
ügyeleti díjat.

Azokról gondolkodom, akiknek egy ér-
tesítés nem elég, akik, bár részt vettek a
Kamara által szervezett ügyeletben, nyil-
ván ennek megfelelôen az ismert címük-
re megkapták az értesítést, hogy a tárgy-

ban kiadandó számlájukat milyen tartal-
mi követelményekkel állítsák ki.

Ha csak egy kollégánk felejti el bekül-
deni határidôre a számlát, a dolog, emlí-
tésre sem érdemes. De vannak több
tízen, és ez már sokkal több, mint ami
megengedhetô volna.

Az ügyeletért fizetett napidíj nem sok,
ezt mindannyian tudjuk. De Pest megye
legalább kigazdálkodja, és ha szerényen
is, elismeri azt, amit az Állam feladatként
rótt a Kamarára és a kollégákra, de fizet-
ni nem tud, és nem is akar érte. Ma már
nem ez a lényeg.

A gyakorló állatorvosok számára köte-
lezô az internetes elérhetôség. Ez néhány
idôsebb kollégának nem könnyû feladat,
hiszen aktív életének mozgalmas része
internet nélkül is menedzselhetô volt.
Természetes, hogy egy családon belül a
fiatalabb generáció tagjai gyakrabban és
többet ülnek a számítógép elôtt. Ezért
láthatjuk, hogy idôsebb kollégánk több
esetben gyermekeik e-mail címét adták
meg a kamarai nyilvántartás számára.

Ha azonban a cím bármilyen ok miatt
változik, a Kamara számára a kolléga el-
érhetetlenné válik. Aki az idôközben
megváltozott e-mail címét nem jelenti
be, kizárja magát a kamarai információ-
áramlásból. De ez csak az egyik veszte-
sége. Kizárja magát abból a világból,
ahol a hír mindennél gyorsabb, a böngé-
szés mindennél szélesebb körben folytat-
ható, az információ beszerzése és küldé-
se mindennél olcsóbb.

Ezért érthetetlen a konokság. A
HírVETô nyomtatott hírvivôként talán
még megmarad néhány évig. A honlap
és a kör e-mailek minden hírt gyorsan,
aktuálisan közölnek. Az ügyeleti díjak ki-
számlázásának határideje is így jelent

meg ismét és utoljára. Ez után a határidô
után a megdolgozott ügyeleti díj már
nem igényelhetô. És ez már nem puszta
konokság, hanem butaság.

A XXI. században vagyunk kedves ma-
kacs kollégáim. Ha nem is nyakig, de bo-
káig biztosan.

-i-e

Az ügyeletrôl
Awww.pest-megyei-allatorvos.hu

weboldalon az Ügyeletek címszó
alatt olvashatók a (folyamatosan összeál-
lított és frissített) hétvégi ügyeleti beosz-
tások. Fontos, hogy csak azok a Kollégák
kerülnek beosztásra, akik írásos nyilatko-
zatban vállalták az ügyeleteket. A hatá-
lyos Pest megyei Ügyeleti Szabályzat a
Szabályzatok címszó alatt olvasható,
mely csak regisztráció után érhetô el.
Amennyiben valaki nem kíván ügyelni
2012-tôl, úgy azt írásos (e-mail) nyilatko-
zatban kezdeményezheti, melyet 2011.
december 1-ig kell megküldeni a Pest
megyei titkárságra:

MÁOK Pest megyei Szervezete
2100 Gödöllôi Üzleti Park
Pattantyús Ábrahám krt. 2.
maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu

A hétvégén nem ügyelô Kollégákat to-
vábbra is kérjük, hogy az ügyeletes elér-
hetôségét (üzenetrögzítôn, weboldalon,
kifüggesztve stb.) mindenképpen közöl-
jék az állattartókkal. 

Tündéri
Egy utazási iroda elôtt álldogál
egy idôs férfi és egy asszony, a ki-
rakatot nézegetik. Az iroda veze-
tôje felnéz a papírjaiból, meglátja
az idôs párt. Megesik rajtuk a szí-
ve, és beinvitálja ôket az irodába.

– Feltételezem, hogy az önök kis
nyugdíjából nemigen engedhet-
nek meg maguknak egy külföldi
utat, ezért úgy gondoltam, hogy
cégünk most egy rendkívüli akció
keretében megajándékozza önö-
ket egy tengerparti nyaralással.
Nem fogadunk el semmilyen el-
utasítást.

Az öregek természetesen öröm-
mel elfogadták az ajánlatot. A fô-
nök az egyik alkalmazotthoz for-
dult, és azonnal foglaltatott nekik
egy ötcsillagos hotelben szállást
és repülôjegyet. Egy hónap eltel-
tével megjelenik az idôs hölgy az
utazási irodában. Kedvesen fo-
gadják.

– Milyen volt az utazás?

– Köszönöm, minden nagyon tet-
szett. Csak azt szeretném megkér-
dezni, hogy ki volt az öregúr, aki-
vel meg kellett osztanom a szo-
bámat?
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Születésnap Érden
Húsz éve nyitott rendelôt Érden
dr. Pórfy Tünde kolléganônk. 
Mivel születésnapi ünnepre ké-
szültek, kíváncsiskodva kérdez-
tem az elmúlt idôrôl, remélve,
hogy többeknek tanulsággal jár 
a beszélgetés.

Milyen elôzmények után került
sor a rendelô nyitására?
Az „üldöztetés évei” után végre

megkaptam rá az engedélyt. Elôtte sok-
szor próbálkoztam, de a rendszerváltás
elôtt – mint sok kollégám – áttörhetetlen
falakba ütköztem. Elutasítottak, kinevet-
tek. Ha nem jön a szabad vállalkozás le-
hetôsége, valószínûleg nem maradtam
volna Magyarországon, hiszen azért vé-
geztem el az egyetemet, mert minden 
álmom az volt, hogy állatokat gyógyít-
hassak a saját elképzeléseim szerint. 

Miért pont Érden valósítottad meg ezt
az álmodat?
Akkor még nem a praxismenedzsment
szabályai döntöttek egy rendelô nyitásá-
val kapcsolatban, azt sem tudtam, hogy
az létezik. Mindegy volt, hogy hol, csak
lehessen. Itt laktam, hát természetes volt,
hogy itt teremtem meg azt. Elôször hihe-
tetlennek tûnt, hogy egy érdi mellékutcá-
ban sikeres lehet egy állatorvosi rendelô,
de akkor a kisgyerekem mellôl nem jár-
hattam Budapestre. A sors, mint annyi
mindent, ezt is jól elrendezte. Bebizo-
nyosodott, hogy nem a hely számít, ha-
nem a szolgáltatás minôsége, a tulajdo-
nosok tapasztalata. Ma már átgondol-

nám, hogy ott nyitnék-e rendelôt, ahol
lakom. Tudom, hogy nem modern dolog,
sokszor kényelmetlen is, de azért van-
nak elônyei is. 
Rendelônk nem csak egy átlagos érdi 
állatorvosi rendelô, hiszen klienseink
csaknem fele nem érdi, hanem távolabb-
ról is jönnek hozzánk. 

Láthatóan nagy munkakedvvel dolgo-
zol, szervezel. Mi inspirál még a rende-
lôi munkában húsz év után is? 
Kezdetektôl próbálok, munkatársaimmal
együtt próbálunk minél többet megtenni
a betegeinkért. Minden egyes eset külön
történet, egy mini novella, vagy akár
nagyregény, sokszor happy enddel, né-
ha szomorúsággal a végén. Ezek során a
tulajdonosok örömét vagy bánatát együtt
éljük át.  Ez hallatlan inspiráló, amit az
évek alatt megszokunk, igénylünk, ne-
hezen mondanánk le róla.
Húsz éve folyamatosan végzünk felvilá-
gosító munkát a kulturált állattartásért, a
betegségek megelôzéséért. Az eredmény
magáért beszél, különösen, ha a 20 év-
vel ezelôtti állapotokra visszagondolok.
Az emberek egyre inkább okosan szere-
tik az állataikat, és ha megértetik velük,
mi miért fontos, akkor a lehetôségeikhez
képest nagyobb áldozatot is hoznak. 

A rendelô korszerû, mutatós, jól felsze-
relt. Nyilván nem így kezdtél. Mi válto-
zott a húsz év alatt nálatok? 
Kezdetben volt egy hûtônk, egy vizsgá-
lóasztalunk és egy kis mûszerkészletünk.
Ma a rendelô klimatizált, video-endosz-
kóppal, video-otoszkóppal, modern 

ultrahang készülékkel, röntgennel, saját
kis házilaborral felszerelt. Természetesen
nem hiányzik a mikroszkóp, a centrifu-
ga, az altatógép, de van gyorshômérônk
és digitális állatmérlegünk is. A kézi ké-
szülékek közül szemészeti réslámpánk,
fejpántos ophtalmoszkópunk van. A mû-
téteket hôlég-sterilizált mûszerekkel vé-
gezzük, pulzoximéterrel monitorozva,
vénakanülös infúzió használatával, infú-
ziós pumpával. Szükség esetén vákum-
párnán mûtjük a betegeinket, ha szüksé-
ges, bipoláris
elektrokauterrel
csillapítjuk a vér-
zéseket. Minden
mûtétet asszisz-
tenssel végzünk,
az állatot utána
ébredésig melegít-
jük, monitoroz-
zuk. Mindez kie-
gészül a magne-
toterápiás készü-
lékkel, a gépi fül-
mosó berendezéssel, karom- és fogre-
szelô készülékkel, kutya-cica kozmeti-
kával. A rendelôben korszerû nyilvántar-
tó programmal dolgozunk. A mikrochip
leolvasót talán már említenem sem kell.
Aminek igazán szûkében vagyunk, az a
hely, pedig egyszer már bôvítettünk is.
Mindezt a fejlesztést az tette lehetôvé,
hogy a bevételt nem éltem fel, hanem jó
részét visszaforgattam a rendelô fejlesz-
tésére, és teszem ezt a mai napig is. 

Az látszik, hogy ez nem egyszemélyes
rendelô! Kikkel dolgozol együtt?
Munkatársaim mind olyan állatszeretô
fiatalok, akik munkájukat nem csak a
munkaidô eltöltéséért végzik, hanem

természetükbôl fakadó szakmai érdeklô-
désbôl is. Látom rajtuk, ahogy az esetek-
kel együtt élnek. Természetes nekik,
hogy a betegségek, balesetek nem min-
dig igazodnak a munkaidôhöz. Örülök,
hogy olyan emberek vettek és vesznek
körül, akikkel derûs hangulatban elrepül
a nap. A derû, a humor fontos tényezôje
a rendelô atmoszférájának. Meggyôzô-
désem, hogy ez nem megy a szakmaiság
rovására, és mind a munkatársak, mind a
kliensek jobban érzik magukat nálunk. 

Jelenleg öt embernek adunk munkát,
amire, mint sikeres mikro-vállalkozó
igazán büszke vagyok. 
Mivel a forgalmunk fokozatosan nô,
egyértelmûvé vált számomra, hogy kell
még egy teljes állású állatorvos mellém.
Nagyon örülök, hogy két évvel ezelôtt
megismertem, és magamhoz vettem dr.
Dávid Zoltán állatorvos kollégámat. Ha-
mar bebizonyosodott, hogy ez milyen jó
döntés volt. Mind szakmai, mind embe-
ri szempontból nyugodtan osztom meg
vele a rendelômet. Kollégámmal és asz-
szisztenseimmel együtt minden évben
több továbbképzésen, konferencián ve-
szünk részt. 
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Hogyan ünnepeltétek a 20. évfordulót?
Az Érdi Újságban köszöntük meg fizetett
hirdetésben az állattulajdonosok bizal-
mát, és egyúttal egyhetes 20%-os ked-
vezménnyel járó, mindenre kiterjedô ak-
ciót hirdettünk meg. Kampány nekünk
még így sosem jött be: egy hétig ketten
párhuzamosan dolgoztunk reggeltôl éj-
szakáig, pedig az áraink még így kedvez-
ményesen is magasabbak, mint sok más
helyen. Ezen a héten minden betérô ka-
pott egy muffint, amelyen egy szülinapi
gyertya volt. Az ajándékot magam sütöt-
tem, rendszerint éjfél után. Hogy magun-
kat is megünnepeljük egy kicsit, a rende-
lô munkatársait, párjaikkal együtt, elvit-
tem egy jót vacsorázni.

Eddig nem esett szó a golden retriever
tenyészetedrôl, a kutyák szaporodásbio-
lógiájával kapcsolatos munkádról, és a
sok elôadásról ebben a témában, mint
ahogy arról sem, hogy sok idôt töltesz
férjeddel együtt Ausztriában, ahol a he-
gyek között vásárolt régi ház felújításá-
val telik a pihenô idôtök, de úgy gondo-
lom, hogy ezt a privát szférát érintô kér-
dést hagyjuk is. 

Nagyon jó volt hallani ezt a sok örömte-
li hírt. Az általad elmondott fejlôdés, fej-
lesztés sokak számára tanulságot hor-
doz. Sugárzik belôled a munkakedv és
az eredmények feletti büszkeség. Ezt az
örömöt szeretném még húsz év múlva is
látni az arcodon. Ehhez kívánok a ma-
gam és a lap olvasói nevében jó egészsé-
get!

m.i

Hetekkel ezelôtt több kérdés is
végigfutott a Vetmail-en: „Isme-
ritek-e az ”Alapítvány a macská-

kért” alapítványt, Bôhm Zsuzsa titkárt?
Mennyire megbízhatóak, dolgoztatok
már nekik? Rendesen utalják a mûtétek
árát? Egy sokmacskás kuncsaft lépett
kapcsolatba velük macska ivartalanítás
támogatása miatt, Ôk meg velünk.”

Íme pár állatorvos kolléga válasza:
„Százszor volt már ez téma. Az alapít-
vány nem azért van, hogy az állator-
vos fél áron dolgozzon, hanem azért,
hogy az adományokból kifizesse az ál-
latorvosi költségeket. Persze amíg ta-
lálnak négyezerért mûtétet végzô állat-
orvost, ne csodálkozzunk. 
Érdekes, nálunk egy alapítvány sem
kopogtat. Döntsétek el, hogy a látszat-
bevétel érdekében érdemes-e dolgoz-
ni, mert egy 4000 Ft-ért elvégzett heré-
lésen és egy 10.000 Ft-ért elvégzett
ovarin egy fillér haszon sincs, ha utána
számolsz. Ezzel csak az iparûzési adó
alapodat növeled.”

„A kérdés nem jó, hiszen minden ren-
delô más-más mûködési költséggel
dolgozik (nálunk ez kb. 16.000 Ft/óra,
akkor is, ha senki nem jön be az ajtón).
Tehát csak azt tudom, hogy egy altatás
elôtti klinikai vizsgálat, egy altatás
gyógyszerekkel, a herélés költsége: fer-
tôtlenítô, szikepenge, raktározási költ-
ségek, amortizáció + az adott rendelô-
nek a herélés idôegységére esô mûkö-

dési költsége nem férhet bele 4.000 Ft-
ba sehol.
Ovarinál ehhez még jön a bonyolul-
tabb mûtéti eljárás költsége, a mûszer-
sterilizálás, a felhasznált fonalak költ-
sége. Ezt nem lehet 10 ezer Ft-ból ki-
hozni. Persze mágusok mindig akad-
nak.”

Pórfy Tünde kolléganônk válaszát is
idézzük, mert fontos dolgokat sorol:
„Egyébként ez az egyetlen alapítvány,
amellyel nekünk szerzôdésünk van, és
mûködik is a dolog. Nem titok, milyen
áron és milyen rendszerben: macska
ovari 11.000 Ft, kandúr castrálás
6.000 Ft brutto áron (ezek az árak ala-
csonyabbak a mi normál árainknál, de
nem fele, hanem kb. azoknak a 2/3-a,
de szerintem még így is sokkal maga-
sabbak, mint sok más helyen).
A felét a mûtétkor kifizeti a tulaj, vagy
aki hozza, a másik felét a kórlap má-
solattal kiszámlázom az alapítvány-
nak, és az 8 napon belül utalja. Ha
vemhes a macska, a vemhességi fel-
árat a tulaj fizeti, ezt megmondják ne-
kik az alapítványnál. Minden macska
ugyanolyan rendszerben kerül mûtét-
re, mint a teljes árat fizetôk, tehát nem
Tesco-gazdaságos szolgáltatást kap.
Hozzátartozik, hogy esetenként még
sok mindent el tudunk adni a tulajdo-
nosoknak: bolhairtó, féreghajtó, var-
ratszedésnél oltás stb. Nem jönnek tö-
megével, évente egy pár darab mind-
össze, gondolom az ár miatt.”

Dirofilaria
A nyaralások idején volt szakmai vita az
utazások elôtti parazita-ellenes kezelé-
sekrôl a Vetmail-en. Hasznos praxis-
tippet olvashattunk dr. Csikós Károly
kollégánktól:

„Az Advantix valóban hatékony a szú-
nyogok ellen, de ha jól tudom, csak kb.
2 hétig hat rájuk, és nem 100%-ban
eredményes, vagyis alkalmatlan a diro-
filáriózisok megelôzésére. Az Advocate
(de legyen a kép teljes: az itthon kapható
készítmények közül még a Stronghold és
a Milbemax is) viszont 100%-ban meg-
elôzi ezeket, ha havonta alkalmazzák,
ugyanis mindegyik megbízhatóan pusz-
títja el a kutyába került fertôzô alakot, és
a következô vedlés utáni stádiumot is. 

Ezért NE ajánljál Advantix-et dirofilárió-
zis megelôzésre, mert arra nem jó, ha-
nem a felsorolt 3 készítmény valamelyi-
kével kezeltesd havonta az ebet a teljes
szúnyogszezon alatt, vagyis nagyjából
márciustól novemberig (ezt nem tudom
pontosan), mert ezek gyakorlatilag
100%-osak. Viszont az Advantix is na-
gyon hasznos, részben mert csökkenti a
szúnyogcsípések számát, de a leginkább
azért, mert ez az egyetlen lehetôség a
leishmániózist terjesztô lepkeszúnyogok
távoltartására, de ebbôl a szempontból
sem hat 4 héten át. 

Ezért a legjobb, amit tehetsz, ha a horvát-
országi (olasz, francia stb.) nyaralás meg-
kezdése elôtt két nappal Advantix-et cse-
pegtetsz az állatra, utána pedig
Advocate-t.”

Macska ivartalanítást támogató 
alapítvány
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Arégen várt és nyilvánosságra került
hír szerkesztett változatát ismertet-
jük meg az olvasókkal.

A Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal
2011. július 4-én jóváhagyta a lófélék
elektronikus jelölését Magyarországon, a

nem egyesületi ál-
lományok vonat-
kozásában. Ezt az
információt azon-
ban helyén kell
kezelni, mert ah-
hoz, hogy egy ló
adatai a LÓIN-

FORM adatbázisába bekerüljenek, majd
útlevelet kaphasson, a rendszer minden
elemének mûködnie kell. Elôször tehát
nézzük a jogszabályi kereteket, majd an-
nak a hazai gyakorlatban történô megvaló-
sulását.

A lótartókat közvetlenül érintô jogszabá-
lyi elôírások:
A Bizottság 504/2008/EK rendelete azért
született, hogy uniós szinten egységesen
szabályozza a lófélék teljes körû jelölését,
illetve ló-útlevél használatot elsôsorban 
állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági
okokból. A jogszabály egyik sarokpontja,
hogy a lovak azonosítását egy komplex,
többlépcsôs folyamatnak tartja, amelynek
elemei egymástól nem választhatóak el.
A rendelet másik sarokpontja, hogy egyér-
telmû különbséget tesz a törzskönyvezett,
valamint a tenyésztésre és termelésre szánt
lóféle állományok között (ez utóbbi a ha-
zai szóhasználatban az ún. köztenyésztés),
és bizonyos esetekben eltérô rendelkezé-
seket szab számukra.

A jelölés elôírt módja a nem törzskönyve-
zett állományra vonatkozóan a transzpon-
der, míg a törzskönyvezett állományok
esetén továbbra is alkalmazható kizárólag
a bélyegzés (alternatív módszer), ha a te-
nyésztôszervezet ezt fent kívánja tartani. 
A csikót születési évének december 31-éig
vagy a születést követô hat hónapon belül
kell megjelölni attól függôen, hogy melyik
a késôbbi idôpont. Az állat egyedi tartós
megjelölése biztosítja a kapcsolatot a ló,
az adatbázis és a ló-útlevél között. Az al-
kalmazott mikrochipnek, illetve a leolvasó
készülékeknek meg kell felelniük egy ISO
szabványnak, amely biztosítja, hogy a lóba
beültetett transzpondert az Unió minden
országában le lehes-
sen olvasni.
A jogszabály a beül-
tetés helyét is pon-
tosan meghatároz-
za, amely megköny-
nyíti a leolvasást.
Fontos, hogy a kisál-
latoktól eltérô módon lovak esetében az
elvándorlás elkerülése érdekében a chip
nem közvetlenül a bôr alá kerül beültetés-
re, hanem a nyaki kötôszöveti pólya alá. A
beültetés helye az állat bal oldalán, a nya-
kon, kb. két tenyérnyivel a fülek mögött a
sörény alatt kb. 5 cm-re van.
A transzpondert tartalmazó fecskendô tûjét
teljes hosszában be kell vezetni, ez kb. 
3-4 cm a gyártótól függôen, merôlegesen.
Ha van rá lehetôség érdemes 1-2 millimé-
tert visszahúzni a tût a bejuttatás elôtt, így
a transzponder helye biztosított. Erre az ál-
lat vérmérséklete miatt nincs mindig lehe-
tôség. Az így bejuttatott microchip helye-

zôdése az állat méretétôl és a beültetés he-
lyétôl függôen a nyak izomzatában vagy a
ligamentum nuche-ban lesz.

A jelölést végzô szakembernek a jelölés
elôtt ellenôriznie kell, hogy az adott egyed
korábban nem kapott-e elektronikus vagy
alternatív jelölést. Így kiküszöbölhetô,
hogy egy korábban másik (külföldi) adat-
bázisban nyilvántartásba vett ló új, továb-
bi útlevelet kapjon.
Az adatbázisban nyilván kell tartani a lo-
vak, illetve a tartójuk/tulajdonosuk adatait.
A bizottsági rendelet egy új azonosító kó-
dot is bevezet, az ún. egyedi, egész élettar-
tamra szóló életszámot, röviden UELN-t.
Ez a 15 jegyû alfanumerikus kód informá-
ciót tartalmaz az adott lófélére, az adatbá-
zisra és arra az országra vonatkozóan, ahol
a nyilvántartásba-vétel megtörtént. A ren-
delet meghatározza az adatoknak azt a mi-
nimális körét, amelyeket az adatbázisban
nyilván kell tartani. A külföldrôl behozott
lovakat 30 napon belül kell az adatbázis-
ba bejelenteni.
Az azonosító okmány kiváltása nem
válik el a jelöléstôl, hanem a jelölés-
sel egy idôben történik a megrende-
lése. Egy lónak életében csak egy
útlevele lehet, az okmány elvesz-
tése, megsemmisülése esetén má-
sodlat váltható ki, de ennek fel-
tételeit a rendelet pontosan meg-
határozza. A lovat az útlevélnek
mindig kísérnie kell.
A ló-útlevél akkor tudja betölteni
az élelmiszerbiztonságban betöl-
tött szerepét, ha abban a tulajdonos
vágási célú szándéka rögzítve van,

hiszen ez alapvetôen befolyásolja az alkal-
mazható gyógyszerek körét. Éppen ezért
az esetleges gyógyászati készítményeket a
kezelô állatorvosnak a ló-útlevélbe be kell
jegyeznie. A vágóhídnak a vonatkozó ré-
szeket ellenôriznie kell.
A Bizottsági rendelet elôírásainak magyar
rendszerbe történô alkalmazásához szük-
séges egy hazai jogszabály megjelentetése,
amely folyamatban van.

A lófélék jelölésében 2011. júliusától 
bekövetkezô változások:
A Magyar Lótenyésztôk Országos Szövet-
sége (MLOSZ) feladata elvégezni az orszá-
gos csikó/ló azonosítást, bélyegzést, kiadni
a ló azonosító számot, és nyilvántartásba
venni az egyedeket a jelenleg érvényben
lévô, az egyes állatfajok egyedeinek Egysé-
ges Nyilvántartási és Azonosítási Rendsze-

Transzponderes ló-jelölés Magyarországon

2011. SZEPTEMBER MIKROCHIP 27



2011. SZEPTEMBER VÉLEMÉNY 2928 MIKROCHIP 2011. SZEPTEMBER

rérôl szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet
értelmében. A korábban megszokott rend-
szerhez képest a jelen tájékoztatás elsô fe-
lében részletezett jogszabályi elôírások az
alábbi gyakorlati változásokat jelentik a ló-
tartók számára:

1. Az ismert vagy ismeretlen származá-
sú, de nem egyesületi lófélék (ún. közte-
nyésztés) esetén az elsôdleges jelölés mód-
ja a mikrochip. 

2. Ha a tulajdonos kéri, elvégezzük a ha-
gyományos, szabad szemmel látható bé-
lyegzést is (a transzponder vitathatatlan
hátránya, hogy a leolvasásához eszköz
kell).

3. Az elektronikus jelölést az MLOSZ ál-
tal biztosított transzponderrel kell elvé-
gezni, amelynek kódja információt hordoz
az országról és az adatbázisról. Így ló-útle-
vél nélkül is egyértelmû, hogy az adott lo-
vat melyik országban, melyik szervezet
vette nyilvántartásba. 

4. A hazai jogszabályok értelmében az
elektronikus jelölô eszköz behelyezését
csak magán-állatorvos végezheti, ezért a
transzpondert az MLOSZ lótenyésztési
felügyelôje adja át a magán-állatorvos
számára, a ló azonosításával egy idôben.
Az állatorvos jelenlétérôl a tulajdonos gon-
doskodik. Továbbra is a lótenyésztési fel-
ügyelô feladata a csikójelölési jegyzô-
könyv és a lódiagram kitöltése, így biztosí-
tott az adatok LÓINFORM-ba történô to-
vábbítása, amely a ló-útlevél kiadás elôfel-
tétele. 

5. A lóféle azonosítása során a jelölés
elôtt meg kell gyôzôdnünk arról, hogy ko-
rábban nem került-e jelölésre. Ha nem,
akkor elvégezhetô a ló transzponderrel tör-
ténô jelölése. Amennyiben viszont igen,
úgy a lótenyésztési felügyelô felfüggeszti
az azonosítási eljárást, és ellenôrzi, hogy a

csikó más (magyar vagy külföldi) lófajtá-
ban nem került-e azonosításra (korábban
nem váltottak-e már ki rá útlevelet). Az el-
lenôrzésért a mindenkori szolgáltatási díj-
jegyzékben meghatározott külön eljárási
díjat kell fizetni. A csikó azonosítása az el-
lenôrzés eredményének ismeretében foly-
tatható (vagyis ebben az esetben hosszabb
és drágább az eljárás). 

6. A lóféle azonosításával egy idôben a
tulajdonos köteles a ló-útlevél igénylô la-
pot, a tulajdonosi nyilatkozatot kitölteni,
majd a lótenyésztési felügyelônek átadni.
Az igényléseket az MLOSZ juttatja el az
MgSzH részére. Amennyiben a tulajdonos
az elôre megbeszélt idôpontban mégsem
tud jelen lenni, ezáltal a ló-útlevél igénylé-
si folyamatot elindítani, a lótenyésztési fel-
ügyelô a lovat nem azonosíthatja, az állat-
orvos a transzpondert nem helyezheti be,
hiszen ló-útlevél nélkül mit sem ér az
egész azonosítási folyamat. 
A korábban szabályosan bélyegzett lovak
esetén is felmerülhet az igény a chip beül-
tetésére. Ebben az esetben is szükséges a
lótenyésztési felügyelô jelenléte, aki ren-
delkezik a megfelelô transzponderrel, illet-
ve a csikójelölési jegyzôkönyv kitöltésével
biztosítja, hogy a transzponder kódja be-
kerüljön az adatbázisba. A vonalkód útle-
vélbe történô ragasztása szintén a fel-
ügyelô jogosultsága és kötelessége.
Az ismeretlen származású ló azonosításá-
nak ára 10.000 Ft, az ismert származású,
nem egyesületi lóé 5.000 Ft. A transzpon-
der ára 1.200 Ft. Az árak bruttó értékben
értendôek. A másodlagosan elvégzett bé-
lyegzésért fenti összegeken felül fizetni
nem kell.

További részletes információt az MLOSZ
honlapján találnak: www.mlosz.hu

Csak 
országkódos
chippel
A fenti írással kapcsolatban véle-
ményt kértem dr. Kurucz János kol-
légánktól. Róla tudjuk, hogy lovas
specialista, jelenleg a MÁOK alel-
nöke.
„A lovak mikrochipes megjelölése
évek óta téma, nagy öröm, hogy
végre elôrelépés történt az ügyben.
A közelmúltban egyeztetés volt a
Lótenyésztési Felügyelet és a Kama-
ra vezetése között. A legfontosabb
hír, hogy a lovak megjelölésénél az
egyidôben jelen lévô lótenyésztési
felügyelô adja a mikrochipet az ál-
latorvosnak, aki egyedül jogosult a
behelyezésre. Csak a forgalomban
egyébként nem kapható, országkó-
dos chip használható lovak megje-
lölésére, másmilyen nem!
Jelenleg még nincsen érvényes jog-
szabály, de az érintettek dolgoznak
az elôkészítésén.
A kamarai eljárási rend megszületé-
se után az állatorvos, aki nem a ló-
tenyésztési felügyelôtôl kapott
chippel jelöl be lovat, etikai vétsé-
get követ el.
Kérem kollégáimat, hogy nagy
gonddal és türelemmel készítsék
elô a megjelölést, ne adjon senki
okot arra, hogy a Kar hozzáállását
kifogással illethessék.”

Loch Ness 
Dunakeszin
Gyanútlan horgászok a napokban
veszélyes lakót találtak a Dunake-
szihez tartozó Tôzeg tavon. A fe-
lelôtlen állattartás újabb példája.

Ez a történet is egy telefonhívással
kezdôdött. Kezdetben nem is tûnt
„média-eseménynek”: a Duna-Ipoly

Nemzeti Park természetvédelmi ôre tele-
fonált, hogy Dunakeszin, a Tôzeg tavon
egy nagyméretû vízi teknôst fogtak, és
kérik az elszállítását. Telefonos „teszt-be-
szélgetés” során meggyôzôdött róla,
hogy nem mocsári teknôsrôl van szó –
ami hazánk egyetlen bennszülött és vé-
dett teknôs faja –, így abban állapodtunk
meg, hogy ô elmegy a teknôsért, majd át-
veszem tôle ideiglenes megôrzésre. 

El is feledtem a dolgot, amikor újabb te-
lefonhívás rángatott vissza a teknôs körü-
li teendôkhöz: „Doktor, ez egy baromi
nagy teknôs! A farka olyan, mint a kroko-
dilé!” – ez a mondat szinte hideg zu-
hanyként hatott rám, alighanem egy ali-
gátorteknôst fogtak a tóban. Azonnal fi-
gyelmeztettem a természetvédelmi ôrt,
hogy kizárólag a teknôs farka felôl köze-
lítsen, mert különben súlyos harapott sé-
rülést okozhat egy ilyen „dög”. Az egyet-
len biztonságos rögzítés, ha farkánál fog-
va emeljük fel (fejjel lefelé lóg), de így is
vigyázni kell, hogy a lábunktól kellô tá-
volságra legyen, mert nem tûri bambán a
megfogást, és mindenre odacsap.
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Sikerült is egy almásládába terelni, és
megérkezett hozzám. Valóban egy aligá-
torteknôs volt, 68 cm-es páncélhosszal,
és 14,5 kg-os tömeggel. Az átélt herce-
hurca a teknôsnek sem tett jót, igen csak
zaklatott állapotban volt már ekkorra. 

Az aligátorteknôs méretét tekintve is te-
kintélyt parancsol, de sokkal veszélye-
sebb az egyéb teknôsöknél, mert igen
mozgékony, a nyakát képes hátrahajlíta-
ni, aminek „craniális végén” az igen
nagy fej borotva éles szarukávával szegé-
lyezett szájban végzôdik. Egy jól irány-
zott harapással képes akár amputálni egy
emberi ujjat. Hálát adtam az ôrangyalok-
nak, hogy nem egy gyerek találta meg ezt
az állatot.

A történet a teknôs és a tó körül pihenô
horgászok szempontjából happy end-del
végzôdött, mert az állat a Fôvárosi Állat-
és Növénykertbe került, ahol elmondták,
hogy sajnos fotózták már ezt a fajt a XVII.
kerületi Naplás tóban is.

Ennek a teknôs fajnak hazai vadvizeink-
ben való megjelenése nem a globális fel-
melegedés következménye, hanem a fe-
lelôtlen „koca terraristák” számlájára ír-
ható. Néhány ezer forintért 5-10 cm-es
példányok megvásárolhatóak, és megfe-
lelô táplálás mellett gyorsan nônek: egy
kifejlett példánynak már több köbméte-
res medencét kell építeni. Nem csoda,
ha kinövik a lakást, ilyenkor kerülnek ki
a természetbe, a tulajdonos hathatós
közremûködésével.

Megjegyzendô, hogy veszélyes állatnak
minôsülnek, ezért tartásukhoz is hatósági
engedélyre van szükség. Sajnos, az aligá-

torteknôsünkben nem volt chip, így az
eredeti tulajdonost nem lehetett felelôs-
ségre vonni.

A természetvédelmi szakemberek szerint
nagyon nehéz megbecsülni hány ilyen
veszélyesnek minôsített állat él terráriu-
mokban, és kvázi idôzített bombaként la-
pulnak egy lakás fûtött sarkában. Az ellá-
tó állatorvos felvilágosító szerepén és fe-
lelôsségén is múlik, hogy minél kevesebb
ilyen történetet lehessen olvasni!

dr. Kertész Péter, Dunakeszi


