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Küldöttgyûlés
Eredményes év zárására és értékelésére
került sor május közepén a megyei szer-
vezet irodájának is helyet adó üzleti
parkban. 

Az értékelést elnökünktôl, dr. Kárpáti
Lászlótól hallhattuk, akinek gondo-
latait külön írásban olvashatjátok.

Gönczi Gábor MÁOK elnök, a küldött-
gyûlés meghívott elôadójaként sok rész-
letre kiterjedô elôadásában hosszan be-
szélt az évek óta ígért, és talán az elfoga-
dás küszöbére került új Kamarai Tör-
vényrôl. Ez alapjaiban érintené a Kamara
további sorsát, állást foglal, és támogatja
a területi integrációt. Kitér az állatorvosi
praxis fogalmának meghatározására,
amely végre megnyugtató alapot adhat a
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visszavonulni szándékozó kollégák élet-
mûvének piaci viszonyok között történô
értékesítésére. A tulajdonos váltáskor az
ügyfélkör értesítése az értékesítô feladata
lesz, viszont az ügylet után öt évig az el-
adó azon a területen újabb praxist nem
nyithatna.

A 2012-ben esedékes tisztújítással kap-
csolatban azt az információt kaptuk,
hogy jogilag akár az év végéig is halaszt-
ható az új választás, mert a régi Vezetô-
ségek mandátuma addig tart. Számtalan
érv szól amellett, hogy az új Kamarai
Törvény ismeretében válasszunk új  tiszt-
ségviselôket.

A MÁOK elnökségének feltett szándéka
minden rendelkezésre álló eszközzel, po-
zitív diszkriminációval támogatni a terü-
leti integrációt, ami megfontolt lépések-
kel végsô soron egyszer az egész orszá-
got lefedô egyetlen állatorvosi kamarai
szervezet megteremtésében teljesedne ki.

A tervezet foglalkozik az állatorvos asz-
szisztensek képzésének és feladatainak
meghatározásával is.

A tervezet szerint megszûnik az ügyeleti
körönként fizetendô kiegészítô tagdíj és a
korábbi (egy-egy szûkebb állatorvosi
szakterületre vonatkozó) országos mûkö-
dési engedély. Egy önkéntes rendelô mi-
nôsítési rendszer feltételeit is tartalmazza
a Parlament elé kerülô szakmai anyag. A
kamarai szabályok áthágásakor alapeset-
ben már elsô lépésben komoly szankci-
ók kiszabása történhet majd meg, de
nem csupán lehetôségként, hanem köte-
lezettségként. 

A három bizottsági elnökünk közül ket-
ten, Revuczky Béla a Felügyelô Bizott-
ság, és Márton János az Etikai Bizottság
elnöke, részletes beszámolót olvastak
fel. A Szakmai bizottság elnöke, Balogh
Béla, akadályoztatása miatt, nem vett
részt a küldöttgyûlésen.

A küldöttek rövid vita után a beszámoló-
kat és a költségvetést elfogadták. Tudo-

másul vették a Vezetôség ajánlását, és
döntöttek a Kómár díj kitüntetettjének
személyérôl. Az ôsszel sorra kerülô 
XIII. Kómár emléknap keretében rende-
zendô díjátadón 2012-ben Pest megye ál-
latorvosa: dr. Mohai Imre (Veresegyház).

■

dr. Gönczi Gábor

Váci különítmény

Beszámoló a MÁOK Pest megyei
Vezetôségének 2011-ben végzett
munkájáról

A2011-es évre bizonyosan úgy te-
kinthetünk vissza, mint amelyik
alapvetô változásokat hozott a

Pest megyei Szervezet életében. Ezeket a
változásokat az a felismerés indította el,
hogy ekkora létszámú szervezetet már
nem lehet a korábbi keretek között haté-
konyan és eredményesen mûködtetni.
Igazából 2011 az elképzelt eredmények
megvalósulását hozta, a gondolkodás és
a tervezés egy évvel korábbra tehetô. 

Mindaz az energia, amelyet – akkor úgy
tûnt – feleslegesen, vagy értelmetlenül az
UniverZoo-val kapcsolatos együttmûkö-
désbe fektettünk, most hasznosulhatott
igazán. Januárban az elsô vezetôségi
ülést még ott tartottuk, de februárban a
meghívón már a Gödöllôi Ipari Park tár-
gyalója szerepelt. 

Rövid gondolkodás után választottuk ki
az irodánkat. A bútorzatot egyedi terve-

zés alapján készíttettük el, amely méltó
és elegáns környezetet teremt, és prakti-
kusan is alkalmas az irodai munka ki-
szolgálására. A két munkahelyes íróasz-
tal és a hozzárendelt számítógépek biz-
tosítják, hogy az adminisztrátorral egy
idôben a titkár vagy a könyvelô is dol-
gozhat.

Az adminisztrátori állásra pályázatot ír-
tunk ki, a jelentkezôkkel pedig szemé-
lyes találkozásokon ismerkedtük meg.
Egyhangú döntéssel a választás Dévényi
Juditra esett, aki május óta vezeti az iro-
dát, most már teljes, nyolc órás munka-
idôben. A feladatokat gyorsan megis-
merte, és hamar beilleszkedett a „csapat-
ba”.

A Vezetôség a korábban kialakult rend-
nek megfelelôen, a nyári idôszakot kivé-
ve, havonta tartotta meg üléseit. Az ülé-
seken 4-8 napirendi pontot tárgyaltunk.

TISZTELT KÜLDÖTTGYÛLÉS, TISZTELT KÜLDÖTT-TÁRSAK!
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Volt olyan napirend, amely többször is a
Vezetôség elé került (veszettség elleni
oltások, továbbképzés szervezés, ingat-
lanszerzés, integráció stb.). Az ülések
minden esetben határozatképesek vol-
tak, amelyért köszönet szeretnék mon-
dani a Vezetôség tagjainak. Üléseinket a
bizottsági elnökök, az országos küldötte-
ink – közöttük Kurucz
János országos alelnök
Úr – is rendre megtisz-
telték jelenlétükkel, és
bekapcsolódtak a kö-
zös munkába. Július és
augusztus hónapban,
a Vezetôség felhatal-
mazása alapján a szû-
kített Vezetôség (el-
nök, alelnök, titkár,
ügyvivô) zárt levele-
zés formájában haté-
konyan biztosította a
határidôknek megfele-
lô döntéshozatalt. A
vezetôségi ülések
színhelye februártól
kezdve az ipari park
tárgyalója volt, június-
ban viszont Keresztes
Zsolt meghívására a
festôien szép Verôcén
egy Dunára nézô tera-
szon találkoztunk.

Az állami szolgálat ve-
zetôivel a kapcsolat-
tartás alkalomszerûvé és célirányossá
vált. Ha volt olyan kérdés, ami egyezte-
tést igényelt, levél útján kezdeményez-
tünk kapcsolatot. A Vezetôség üléseire –
szemben a régi gyakorlattal – nem kül-
dünk meghívót számukra.

Az összevezetéses oltások kamarai elô-
készítésével több vezetôségi ülésen
foglalkoztunk. A településlistát idôben
kihirdettük, azon a szükséges korrekci-
ókat – a reagálásokra idôt hagyva – el-
végeztük. Szükségessé vált a Pénzke-
zelési és Házipénztár Szabályzat aktu-
alizálása, újraírása. Szintén újra gon-

doltuk a Kómár nap
szervezése kapcsán
az alapító okiratot, és
megújítottuk azt. Eb-
ben az új formájában
már világosan tisztáz-
za a szervezôk kötele-
zettségeit a rendez-
vénnyel összefüggés-
ben.

Több ülésen volt napi-
rend a praxisfelmérés
témája, mire végleges
formát öltött. Ennek
segítségével szeret-
nénk képet kapni és
képet adni a tagjaink-
nak arról, hogy hol tar-
tunk ma, milyen a me-
gyénkben az állatorvo-
si ellátás jelen helyze-
te és színvonala.

Gesztus értékû dön-
tésnek szántuk, ami-
kor a nyugdíjasaink
nyújtandó kedvezmé-

nyérôl hoztunk határozatot. Minden
olyan díjból, amelyet a Vezetôségünk
határoz meg, 50%-os kedvezményt
adunk azoknak a nyugdíjas tagjaink-
nak, akik a státuszukat igazolják.

Folytatás a 9. oldalon

dr. Kárpáti László
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Az ügyvitelünket dr. Hirmetzl Gábor tit-
kár irányításával az iroda végzi. Titká-
runk precizitása és segítôkészsége döntô
volt abban, hogy az adminisztrátorunk
gyorsan felvehette a szükséges fordulat-
számot. A versenyszférában szerzett ta-
pasztalatait és meglátásait jól kamatoz-
tatja szervezetünk javára. Egyre inkább
elérjük azt az egyébként általam kívána-
tosnak tartott állapotot, hogy minden ad-
minisztrációs feladatot mi végezzünk el,
vagy az irodánkban történjen meg azok
végrehajtása.

Dr. Keresztes Zsolt figyelme elsôsorban
a továbbképzések szervezési feladatai-
ra, illetve a honlapon keresztüli infor-
máció-átadásra irányul, de az ügyeleti
díjak és úti költség térítések kiszámítását
is ô végzi. A továbbképzéseink iránti ér-
deklôdés azt mutatja, hogy jól oldja
meg a feladatát. A kétnapos továbbkép-
zés és a XII. Kómár-nap egyértelmûen
sikeres volt, és anyagiakkal is hozzájá-
rult a szervezetünk mûködéséhez. Azt
reméljük, hogy a rendszeres kör e-
mailek révén naprakészen tudunk infor-
mációt adni minden fontos, a tagságot
érintô dologban.

A pályakezdô támogatás iránt az érdek-
lôdés nem növekedett, a kedvezménye-
zettekrôl a Vezetôség a kiírásnak megfe-
lelôen döntött. A tavaszi körben a két je-
lentkezô között nem tudtunk érdemben
különbséget tenni, ezért mindkettô meg-
kapta a támogatást. Szokásunknak meg-
felelôen támogattuk az Egyetem TDK
konferenciáját is. A felajánlásunkat
megszerzô hallgató remek elôadást tar-
tott a két napos továbbképzésen.

A gazdasági válság miatt a hirdetôk
szponzorálási hajlandósága jelentôsen
csökkent, ezért a Hírvetônek három szá-
mát tudtuk megjelentetni. A lap kiadásá-
ban a gazdasági szempontokat háttérbe
szorítottunk, pontosabban alárendeltük
a továbbképzések sikerének. Küllemé-
ben is tetszetôs, hasznos kiadvány, Mo-
hai dr. újságíró-szerkesztôi vénáját di-
cséri. Abban a korban is szükség van
ilyen idôtálló kiadványra, amikor a vi-
lághálón igen gyorsan bármit megtalál-
hat az ember. Egy újságot kézbe venni
egészen más érzés. A HírVETôvel kap-

Küldöttek
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csolatos igényt mutatja, hogy emelnünk
kell a példányszámot azért, hogy min-
den tagunknak, partnerünknek továbbra
is ingyen tudjunk küldeni a lapból. A
lap évekig nyereséget termelt, ma már
nem ez az elsôdleges szempont vele
kapcsolatban.

Szervezetünk könyvelési feladatait, köz-
te a tagdíjszámlák nyomtatását és részé-
ben a tagdíjszámlák kiküldését a rácke-
vei Elme Bt. végezte. Ezt a feladatot az
adminisztrátorunk munkába állásával
az irodába vittük vissza. A hatékony és
gyors adatszolgáltatás, adatkezelés mi-
att úgy döntöttünk, hogy a könyvelési
feladatokat is az irodában végeztetjük
el, amihez a helyet és a gépi hátteret is
biztosítottuk. Az Elme Bt. az együttmû-
ködésnek ezt a formáját nem vállalta,
ezért a megbízási szerzôdést felbontot-
tuk. Több könyvelô ajánlatát megvizs-
gálva választottuk ki a TaxMaster Kft-t,
amellyel határozatlan idôre kötöttünk
megbízási szerzôdést.

Gazdálkodásunkat három célnak meg-
felelôen határoztuk meg. Az elsô a biz-
tonságos mûködés, a második a tovább-
képzések sikeres megrendezése, a har-
madik az irodakialakítás. A gazdálko-
dásban igyekeztünk a takarékosságot az
ésszerûséggel együtt alkalmazni. Lépé-
seket tettünk a kintlévôségeink csök-
kentésére, a tagdíjtartozások felszámo-
lására.

Eredményesen pályáztunk az országos
szervezetnél, és jelentôs összegeket
nyertünk iroda-felszerelések vásárlására
és a továbbképzések finanszírozására. A
továbbképzési pályázat az országos elô-

adás regiszter alapján rendkívül hasznos
segítségünkre volt. 

Azért. hogy az elfogadás elôtt álló új Ka-
marai Törvény biztosította lehetôségek-
kel élni tudjunk, négy szomszédos me-
gye vezetôit láttuk vendégül az év vé-
gén. A találkozó célja a bemutatkozás,
ismerkedés volt. A Vezetôség azt követô-
en több ízben is tárgyalt az esetleges in-
tegrációról. Minderrôl egy másik elôter-
jesztésben szeretnék bôvebben szólni.

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

dr. Kárpáti László
elnök

Szavazás

Amint az valamennyi állatorvos kolléga
számára ismert, meghatározott hiva-
tások (köztük az állatorvosi tevékeny-

ség) gyakorlásához a jogszabály érvényes
szakmai felelôsségbiztosítás meglétét írja elô.

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a
magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról
szóló 1995. évi XCIV. törvény hatályba lépé-
se után, 1996. október 1-tôl a Magyar Állat-
orvosi Kamara Pest megyei Szervezete (akko-
ri közgyûlési döntés alapján) élt azzal a lehe-
tôséggel, hogy a tagjai számára közös kötvé-
nyen kösse meg az állatorvosi szakmai fele-
lôsségbiztosítást. 

Az egyénileg kötött szerzôdésekhez képest
kedvezôbb feltételekkel lehetett ekkor bizto-
sítást kötni, így a díjfizetés is az évi egyössze-
gûvel szemben a kevésbe megterhelô 
negyedéves lett.

A kamarai tagok a biztosítási díjat a szerve-
zetünknek a kamarai tagdíjjal együtt fizették
be, amirôl a Kamara számlát bocsátott ki, a
befizetett biztosítási díjat pedig tovább utalta
a biztosítónak. Ezen a módon a szervezetünk
biztosításokra vonatkozó ellenôrzési kötele-
zettsége is leegyszerûsödött.

Sajnálattal tapasztaltuk azonban, hogy elég
sok kollégánk visszaélt ezzel a kedvezô lehe-
tôséggel, és a kamarai tagdíjon túl a biztosí-
tási díjat sem fizette meg annak esedékessé-
gekor. Mivel a szervezetünknek nyilvánvaló-
an nem állt szándékában a nem fizetôk biz-
tosítási díját hitelezni, ezért ôket a biztosított

állatorvosok körébôl, a biztosító felé kijelen-
tettük. A sok probléma miatt a szervezetünk
akkori Vezetôsége úgy döntött, hogy új belé-
pôt nem enged csatlakozni a „közös” bizto-
sítás biztosítottaihoz.

Idôközben jelentôs változások történtek.
Nyilvántartási rendszerünk sokat fejlôdött,
mostanra már naprakész. Sok esetben jelen-
tôs különbség mutatkozott a régebbi „közös”
és az újonnan egyénileg megkötött felelôs-
ségbiztosítás díjai között.

A szervezetünk Vezetôsége ezért úgy dön-
tött, hogy újra megnyitja a lehetôséget a „kö-
zös” állatorvosi szakmai felelôsségbiztosítás
biztosítottaihoz való csatlakozásra.

A pályakezdô kollégáink számára a belépés
egyszerû, hiszen a Kamarába történô belé-
péskor már nyilatkozhatnak errôl.

Az egyénileg megkötött állatorvosi szakmai fe-
lelôsségbiztosítással már rendelkezô kollégá-
ink is csatlakozhatnak a „közös” szerzôdés-
hez, az egyéni biztosítási szerzôdésük évfordu-
lójának napjával. Az ehhez szükséges nyom-
tatványok a szervezetünk irodájától kérhetôek.

A „közös” állatorvosi szakmai felelôsségbiz-
tosítás éves díja jelenleg 10 212 Ft / állator-
vos / év. A szervezetünket a biztosítótársaság
felé képviselô biztosítási brókercég ügyveze-
tôjétôl kapott tájékoztatás szerint a fizetendô
biztosítási díj 2012-ben biztosan nem válto-
zik, így a „közös” szerzôdés október 1-i év-
fordulójára tekintettel kijelenthetô, hogy a
Pest megyei „közös” állatorvosi szakmai fele-
lôsségbiztosítás éves díja 2013. október 1-ig
biztosan nem változik.

dr. Hirmetzl Gábor
titkár

Biztosítási 
egyperces

Lásd még a 30. oldalon
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Jelentôs változások elôtt állunk
Köztestületünk és mindennapi mûködé-
sünk új lehetôségek kapujában vár a be-
bocsátásra.

Amikor ezeket a sorokat írom, az
évek óta elfogadásra váró új Ka-
marai Törvény még nem került a

Parlament elé, ma mégis jó esély látszik
arra. Az elfogadásra váró változat remé-
nyeink szerint lényeges pontjaiban és
szándékában nem fog különbözni az
eddig ismert és egyeztetett tervezettôl.

Az elôzetes koncepció alapján a Kama-
ra jövôbeni mûködését érintô néhány
gondolatot szeretnék megosztani a lap
olvasóival annak ellenére, hogy jogos az
észrevétel, miszerint az okoskodást és
tervezgetést felülírhatja a Törvény végle-
ges változata. 

A vezetôségi üléseken többször foglal-
koztunk a területi integrációval, és a
szomszédos szervezetekkel közösen tet-
tünk is tájékozódó lépéseket. Természe-
tes, hogy a Vezetôségen kívül a küldötte-

ink véleményét is meg fogjuk ismerni,
hiszen a tagsághoz rajtuk keresztül tud-
juk eljuttatni az elképzeléseket.

A végsô döntést majd a tisztújító köz-
gyûlésnek kell meghoznia. Ahhoz, hogy
ott és akkor egy kellôen megalapozott
döntés születhessen, érdemes áttekinte-
ni, többször végigbeszélni a dolgot.

A MÁOK megalakulásakor megyei szer-
vezetek jöttek létre. Ez megfelelt az álla-
mi szolgálat felépítésének, és kifejezte
kollégáink erôs megyei identitását is. A
Kamara éveken át mûködött így. A tag-
létszámban igen eltérô területi szerveze-
tek mûködéséhez szükséges forrásokat a
tagdíjmegosztás és különbözô támoga-

A kerekasztal

dr. Bogár István
Komáromból

Folytatás a 15. oldalon
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tások révén sikerült biztosítani. Mindez
azonban nem takarhatta el azt az alap-
vetô problémát, hogy tényleges kamarai
mûködést megfelelô anyagi háttér nél-
kül nem lehet hosszú távon fenntartani.
Annak ellenére, hogy a kamarai szerep-
vállalás önkéntes, feltételez és elvár né-
mi elkötelezettséget, a feladatok meg-
szaporodásával ez olyan idôbeli lekö-
töttséget jelent, amit ellentételezés nél-
kül elvárni nem lehet.

Az élet hozta kényszerbôl helyenként
elôbb, máshol késôbb, a területi szerve-
zetek kikerültek az állami szolgálat vé-
dôszárnyai alól Az addigi ingyenes iro-
dahasználat után az elhelyezés (bérlés
vagy vásárlás) szintén anyagi forrást fel-
tételez.

Az országos tagnyilvántartás év eleji
adatai szerint a MÁOK-nak 2787 tagja
van. A 20 területi szervezetben a tagság
egyenlôtlenül oszlik meg (42-560 fô /
megyei szervezet). Az átlagos megyei
létszám 139 fô, de 13 szervezet nem éri
el ezt a számot, közöttük 9 területi szer-
vezet 100 fô alatti tagsággal rendelkezik.

A gyakorló állatorvosok mindennapi
mûködése is feszegeti a kereteket. Sokan
dolgoznak legálisan több megye terüle-
tén is, és vannak olyanok, akik mindezt
a szabályok figyelembe vétele nélkül te-
szik. Ilyen esetekben az érintett területi
szervezetek együttmûködése elkerülhe-
tetlen.

Saját tapasztalatunk, hogy igazán sikeres
továbbképzéseket csak azóta tudunk
szervezni, amióta a szervezésben átlép-
tük a megyei kereteket. 

Szükség volt, és van ma is az együttmû-
ködésre, és ehhez a jövôbeni szabályo-
zás új dimenziót nyit. Lehetôséget ka-
punk arra, hogy egy-egy megyénél na-
gyobb területre kiterjedô szervezetek
alakulhassanak, és ezzel a mûködésük-
ben sokkal stabilabb egységek jöjjenek
létre. Az új szervezetekben a tisztségvi-
selôk, bizottsági tagok száma sokkal ke-
vesebb lesz, mint az elôzôek voltak
együttesen.

Miért perspektivikus számunkra ez a 
lehetôség?

Illô szerénységgel, de öntudatosan állít-
hatjuk, hogy a mi szervezetünk mûködé-
se nem merült ki a formalitásokban. A
ránk rótt kötelezettségek mellett szép
számmal vállaltunk és teljesítettünk
olyan dolgokat, amik példaértékûek le-
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hetnek mások számára is. Itt elsôsorban
az iroda, az irodai infrastruktúra, a sze-
mélyi feltételek biztosítására gondolok,
de ide sorolhatom a támogatási rendsze-
rünket, a továbbképzéseinket, az újsá-
gunkat is. Karunk belsô szolidaritásának
erôsítését szolgálja, ha mindezt megoszt-
juk más megyék tagságával. Mi ezzel
nem veszítünk, ôk viszont nyerhetnek,
hiszen a korábbinál színvonalasabb szol-
gáltatást kaphatnak. Közösen elôrébb is
léphetünk, hiszen a költségek fajlagos
csökkenése miatt forrásokat tudunk
újabb szolgáltatások mögé rendelni.

Az egyesülésnek két kritikus kérdése
van: garancia a létrehozásban és garan-
cia a mûködésben. Pest megye nem
akarhat a nagy hal szerepében tetszeleg-
ni, amelytôl a kisebbek csak bekebele-
zésüket vizionálhatják. Ugyanakkor az
sem jó, ha a Pest megyei tagok érzik
úgy, hogy a meglévô dominanciánk ve-
szélyeztetve van.

Meggyôzôdéssel állítom – erre a készü-
lô Alapszabály-módosító tervek adnak
alapot –, hogy a garanciák biztosíthatók.
Annak ellenére, hogy az új területi szer-

vezetek egyesüléssel (nem társulással)
jönnek létre, nem szûnik meg a megye
korábbi szerepe és néhány funkciója.
Az új szervezetben választói körzetként
él tovább a megye, amelynek minden
ciklus kezdetekor joga van dönteni az
egyesülésben való részvétel fenntartásá-
ról, vagy annak megszüntetésérôl. A vá-
lasztói körzet közgyûlése választja meg
azokat a küldötteket, akik az egyesült
szervezetben és az országos küldött-
közgyûlésben ellátják a képviseletüket.
Mivel azonos kulcsok szerint választa-
nak minden egyesülô körzetben, az ará-
nyosság a létrejövô küldöttközgyûlésben
és a Vezetôségben is biztosított.

A szerkezeti kérdések bôvebb kifejtése
helyett arról szeretnék írni, hogy az or-
szágos szervezet és a létrejött területi
szervezetek között – racionális alapon –
feladatelosztást kell kialakítani. Mind-
azt, amit országos szinten érdemes és
célszerû csinálni, az legyen országos fel-
adat. Amit viszont a területi szervezet
tud jól és hatékonyan végezni, az oda
kerüljön. A törvény ezeknek a szabályo-
zását is az Alapszabályba rendeli, tehát
saját kezünkbe adja.

Kézenfekvô az igény, hogy a létrejövô
egyesült területi szervezetek a mûködé-
sükhöz szükséges feltételek kialakításá-
hoz és fenntartásához az országos szer-
vezettôl kapjanak támogatást.

Nem kerülöm meg azt sem, hogy vannak,
akik az országos szinten egységes kamarai
szervezetet látnák jó megoldásnak. Mind-
ezt jövôbeli célként támogathatónak tar-
tom, de nem tartom kihagyhatónak az eh-
hez vezetô evolúciós lépéseket. Ha most
alakulna meg a Kamara, akkor könnyû
lenne ilyen nagy lépést tenni. De nem ez
a helyzet. 16 éve mûködünk a saját törvé-
nyünk alapján megyei keretekben. Nem
lehet figyelmen kívül hagyni a megszo-
kotthoz való ragaszkodást, vagy azt a fé-

Heves megye képviselôi

Nógrádi kollegák

Szolnok megye küldöttei lelmet, hogy a döntéshozatal elkerül a
megyétôl. Azt sem tagadhatjuk, hogy egy
nagy országos kamarai szervezet erôsen
bürokratikus tudna lenni, elveszítve a rá-
és belelátás lehetôségét, amely a hely- és
helyzetismeretben gyökerezik. Látva
mindazt a kreativitást, ahogy egyes kollé-
gák a mások és talán a kar rovására is elô-
nyöket próbálnak meg kiügyeskedni, én
magam korainak tartom ezt a lépést. 

A több megyére kiterjedô területi szerve-
zetek hatékony és színvonalasabb mû-
ködése eloszlathatja a megyékhez ra-
gaszkodó félelmeket, és segíthet a fejlô-
dés elfogadásában. Ehhez azonban idô
és megalapozott jó mûködés kell. 

Összegzésül azt gondolom, hogy mind-
azok, akik érzik, hogy a megyei keretek a
fejlôdésünket fogják vissza, akik a több
megyére kiterjedô szervezeti egység lét-
rehozását jónak tartják, és azok is, akik
már most országosan egységes Kamarát
látnának szívesen, támogassák ezeknek a
gondolatoknak a reális közös nevezôjét,
egy átgondolt és korrekt, több megyét
érintô egyesülésben való részvételünket.

dr. Kárpáti László
elnök

Valami elindult

Ahazai gyakorló állatorvosoknak jó
15 éve ugyan egy kamarája van,
de létezik 20 területi szervezet is.

Ez a felállás túlélte az államigazgatás ter-
vezett reformját, amibôl nem lett semmi,
és túl kívánja élni a tervezett következôt

is, amibôl lassan kirajzolódik egy ismét
életre hívott járási rendszer.

A legutóbbi kamarai küldöttközgyûlésen
elnökünk alaposan körbe járta a földrajzi
adottságok alapján, önkéntesen szervezô-
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dô kamarai integráció lehetôségét.  En-
nek elsô lépéseként négy dunántúli me-
gye Vezetôsége a közös munka mellett
tette le szavazatát. Reményt és bizalmat
ehhez a társuláshoz a már közösen szer-
vezett továbbképzések sikere biztosított.

A Pest megyei szervezet taglétszáma és
gazdálkodása továbbra is stabil, ered-
ményeinkre büszkék lehetünk a megyé-
ben és azon túl is. Az új iroda minden
igényt kielégít, és a könyvelést is haté-
konyabbá teszi. Ennek ellenére érezzük,
hogy az integráció olyan tartalékokat
rejt, amik talán jelen pillanatban nem is
ismertek teljes valóságukban.

A küldöttközgyûlésrôl haza érkezvén to-
vább dédelgettük a gondolatot, és rövi-
desen szakmai tanácskozásra invitáltuk a
saját területükön hasonló módon gondol-
kodó szervezeteket. Négy szomszédos
megye képviselôi tiszteltek meg minket
azzal, hogy elfogadták meghívásunkat.

Komáromból az elnök egyedül érkezett,
Nógrádból kedves idôs kollégáink képvi-
selték a szervezetet, Hevesbôl ketten, Szol-
nok megyébôl hárman jöttek el hozzánk.

Kárpáti László elôbb a megyei szerveze-
tünk fejlôdésérôl, az iroda helyiség kere-
sésérôl beszélt, Mohai Imre a HírVETô
történetét mesélte el. Keresztes Zsolt a to-
vábbképzéseink minôségi fejlôdését so-
rolta, Hirmetzl Gábor titkárunk pedig az
iroda napi mûködését ismertette.

Ezután a meghívottak beszéltek a saját
megyei szervezetük munkájáról, problé-
máikról. Látnunk kellett, hogy a kis lét-
számú megyék alig változó tagsága szûk

mozgásteret biztosít a gazdálkodásra.
Bár mindannyian elkerülik a vesztesége-
ket rejtô költségvetést, irodát fejleszteni,
vagy akár tiszteletdíjakkal értékén elis-
merni a közösség érdekében végzett ka-
marai munkát nem tudják. Színvonalas
továbbképzéseket szerveznek, jószerével
térítés nélkül, de érzik, hogy ez a trend
csak lassú változást kínál, komolyabb fej-
lesztésre ebben a konstrukcióban a távo-
li jövôben sem kínálkozik lehetôség.

Mivel valamennyien gyakorlatilag a ma-
gánvéleményünket ismertettük (hiszen
vezetôségi felhatalmazással egyikünk
sem rendelkezett), ezt a beszélgetést af-
féle igény-felmérésnek tekintettük. Vol-
tak, akik az integráció iránti elkötelezett-
ség jegyében szóltak, azt is körvonalaz-
va, hogy az öt megye közös sorsa gon-
dolkodásra érdemes.

A következô lépés az ötlet továbbgondo-
lása, amit a megyei Vezetôségek most már
saját körükben, saját tagságuk bevonásá-
val folytatnak. A jövô feladatainak tárgya-
lását érdekessé teszi a közelgô tisztújítás,
mert a gyakorlati lépések egyértelmûen az
újonnan felálló testületekre várnak.

dr. Mohai Imre

Pest megyei vezérkar



7.30 – 8.15 Regisztráció

8.15 – 8.30 Dr. Kárpáti László (kamarai elnök, MÁOK Pest megyei Szervezete)
Dr. Balogh Béla (SZATOK bizottság elnök, MÁOK Pest megyei Szervezete)
Megnyitó

8.30 – 10.00 Dr. Balogh Lajos, (Országos „F. J.-C.” Sugárbiológiai és Sugáreü Kutató Int. Bp.)
Dr. Garamvölgyi Rita (Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, 
Diagnosztikai és Onkoradiológai Int.)
A száj-, orrüreg, valamint a felsô légutak daganatai: 
3D képalkotó diagnosztika és nem-sebészeti ellátás

10.00 – 10.45 Dr. Seregi Antal (FeliCaVet Álatkórház, Budapest)
A szájüreg daganatai és törései 

10.45 – 11.00 Szponzori 
elôadás

11.00 – 11.15 Kávészünet

11.15 – 12.00 Dr. Sótonyi Péter 
(SzIE ÁOTK Anatómiai és Szövettani Tanszék) 
A garat és gégetájék anatómiája kutyában 

12.00 – 12.45 Dr. Arany Tóth Attila 
(SzIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék)
A felsô légutak radiológiája 

12.45 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 14.00 Megemlékezés Kómár professzorról
A Kómár díj átadása, laudáció
2012. évi díjazott: Dr. Mohai Imre (Veresegyház)

14.00 – 15.30 Dr. Németh Tibor 
(SzIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék)
A felsô légutak sebészeti kérdései kisállatokban 
A brachycephal légúti szindróma 

15.30 – 15.45 Szponzori 
elôadás

15.45 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 16.45 Dr. Kovács Katalin (Kisállat fogászati és Lézergyógyászati Szakrendelô, Bp.)
Orr-fül-gégészeti betegellátás 

16.45 – 17.15 Dr. Kántás Károly (L.F.ANT Állatorvosi Rendelô, Budapest 
és Mohai dr állatorvosi rendelôje, Veresegyház)
Kutyák és macskák felsô légúti betegségei 

A rendezvény TK6/2012/Pest nyilvántartási számon, 52 (104) továbbképzési ponttal kerül bejegyzésre (a továbbképzést
követôen internetes tesztírásra lesz lehetôség, melynek sikeres teljesítésre után + 52 továbbképzési pont írható jóvá). Az egész
napos 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 és/vagy átutalással lehet befizetni. A számlát és
csekket a weboldalon történô jelentkezés alapján küldjük a megadott számlázási címre.

Jelentkezés 2012. szeptember 8-ig: Kamarai tagoknak 11 000 Ft
Pest megyei nyugdíjas kamarai tagoknak 5500 Ft
Állatorvostan hallgatóknak 5500 Ft

Jelentkezés 2012. szeptember 8. után és a helyszínen: Kamarai tagoknak 15 000 Ft
Pest megyei nyugdíjas kamarai tagoknak 7500 Ft
Állatorvostan hallgatóknak 7500 Ft

A nap folyamán a szünetekben frissítôkrôl, kávéról, süteményrôl és gyümölcsrôl gondoskodunk, az elôadásokhoz jegyzetet
és összefoglalót adunk. A rendezvényen lehetôség van ebédelni 3.590 Ft-ért, melyhez az igényeket szintén 
a www.pest-megyei-allatorvos.hu weboldalon kérjük majd jelezni. A választható (húsos vagy vegetáriánus) menük:

• Alföldi gulyásleves • Vasalt csirkecomb filé steak burgonyával, fokhagymás tejföllel locsolva • Túrós, meggyes rétes, üdítô
• Zöldség erôleves • Spenótos, vörösbabos lasagne • Túrós, meggyes rétes, üdítô

Ingyenes parkolási lehetôség a Benczúr utcában, 
ill. a szállodától gyalog 3 percre lévô Felvonulási téren (Városliget).

További információk: 
www.pest-megyei-allatorvos.hu
maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu

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 12. s z e p t e m b e r  15. s z o m b a t
XIII. Kómár nap: VIZSGÁLATOK ÉS TERÁPIA A FEJÉTÔL A FARKÁIG

– elsô rész: a száj- és orrüreg, felsô légutak
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Belevágtunk…
A két napos továbbképzés mottója ez
volt: Vágj bele! A Pest megyei szervezet
megmutatta, hogy soha nem késô bele-
vágni, ha talpon akarunk maradni 
mindig tanulni, fejlôdni kell. 

Február 18-19-én tartottuk az év eleji
kétnapos továbbképzésünket. Ha-
gyománnyá vált, hogy ütôs és

gyakorlati témákat állítunk reflektorfény-
be, és ez így volt azon a hétvégén is.

Az elsô nap felvezetô elôadásán részle-
tes áttekintést kaphattunk a beteg mel-
lett végezhetô diagnosztikai próbákról.
Lássuk be, a labordiagnosztika még
mindig nem számít napi rutin munká-
nak, pedig néhány egyszerû vizsgálat-
tal gyorsítani tudnánk a gyógyító tevé-
kenységünket. Az anaemia elkülönítô
kórjelzésérôl kapott átfogó képhez
kapcsolódva a vércsoportokról, a min-
dennapi munkánkban használatos vér-
átömlesztésrôl szerezhettünk informá-
ciókat. A diagnosztika témáját folytatva
színes elôadást hallhattunk a parazito-
lógia tárgykörébôl, majd a fülváladék
vizsgálatáról esett szó.

Egy kis „vadállatos” kitérô után a prog-
ramot a TDK díjazott Hônich Eszter
hallgató elôadása színesítette, aki fel-
készültségében felvette a versenyt le-
endô kollégáival. Reméljük, hogy a
késôbbiekben is hallhatjuk konferenci-
áinkon a Pest megyei szervezet által
díjazott hallgatók TDK munkáiról szó-
ló elôadásokat. Ebéd elôtti utolsó elô-
adónk „úri problémáról” szólt: a
prosztata vizsgálatáról.

A nap második részén elhangzott elô-
adások a sebek, a sebellátás tárgyköré-
bôl kerültek ki: sebkötözés, egyes se-
bek gyógyulásának elôsegítése, plaszti-
kai sebészet. Az utolsó elôadás már a
következô napot vezette be: a csont-
törések konzervatív ellátásának lehetô-
ségeit tárgyalta.

A második napon igencsak magasra
tették a mércét, mert mindjárt ortopé-
diai témák kerültek elô a sántaság di-
agnosztika tárgykörébôl. Köszönet il-
leti az elôadókat, hogy elôzetesen
egyeztettek, és csak minimális átfedés
volt az elhangzott elôadások között.
Az ortopédiai esetek szinte mindenna-
posak praxisunkban, egyre nagyobb

Regisztráció
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PetBed – Kedvence kényelmére!
Forradalmi újdonság a fekhelyek világában!

Forgalmazza: ArtVet
Telefon: 06-20-585-4549 Fax: 06-23-371-608
www.petbed.hu

A megyei szervezettôl több-kevesebb
rendszerességgel mindannyian ka-
punk elektronikus levelet. Ezek több-
nyire közérdekû dolgokról vagy terve-
zett programokról szólnak.

A tél folyamán, a veszettség oltások
tervezése-szervezése idején nagy
érdeklôdésre számot tartó levél jött az
alábbi címmel: Összevezetéses el-
oltások….

A levél küldôje, Keresztes Zsolt ha-
mar eszmélt, illetve dehogy is, Ker-
tész Péter hívta fel a figyelmét, amikor
kacagva ízlelgette az új értelmet nyert
mondatot.

Ha elfogadjuk, hogy semmi nem tör-
ténik véletlenül, ugyan mi vezethette
Zsolt kezét az elíráshoz?

Az ördög nem alszik

hangsúlyt kap az egyes megbetegedé-
sek megelôzésének lehetôsége, illetve
a korai diagnózis esetén a teljes orto-
pédiai rekonstrukció.

A hallgatóság annyit jegyzetelt, hogy
szinte görcsbe állt a keze, pedig a ne-
urológia blokk még csak ezután kö-
vetkezett: lokalizáció, görcsök, terá-
pia. Az ebédszünetet követôen irányt
váltottunk, és a hasüreg felé fordul-
tunk: a prepubertás kori ivartalanítás
lehetôségeit hallgattuk meg a hozzá
kapcsolódó igen látványos demonstrá-
ciókkal kísérve. 

A hasüregbôl „áthaladtunk” a mell-
üregbe, és egy kardiológiai témájú elô-

adás után belevágtunk az utolsó
blokkba: hogyan tehetjük jövedelme-
zôbbé praxisunkat, hogyan növelhet-
jük apróbb trükkökkel bevételünket?
Sajnos az állatorvosi tevékenységünk
mellett egyre többet kell közgazdász-
ként gondolkoznunk, vállalkozóként a
saját magunk marketing menedzsere
is kell, hogy legyünk. Nem szabad
csak egy problémára koncentrálnunk
pl.: egy hasmenéses páciens ellátása
esetén nem elég csak gyógyszert ren-
delni, a modern praxis már megfelelô
diétás táppal is ellátja a betegét, és ezt
a tulajdonosok egyre jobban el is vár-
ják tôlünk. 

Úgy tûnik, hogy leáldozóban van az
oltó praxisok csillaga, lássuk be, a ve-
szettség oltás nem a tevékenység csú-
csa: aki mégis így gondolja, az szak-
mailag nem lehet életképes!

Az elôadások szünetében a kiállítóté-
ren csemegézhettünk az újdonságok-
ból, és elôadóink többségével szemé-
lyesen is konzultálhattunk. A szerve-
zôk elmondása szerint a hallgatóság
mintegy harmada volt Pest megyei,
ami azt mutatja, hogy szervezetünk to-

vábbképzései iránt nagy a „házon kí-
vüli” érdeklôdés. A jövôben a kiállítást
természetvédelmi szervezetek jelenléte
is talán színesítheti, amint a kollégák
által készített, érdekes eseteket bemu-
tató poszterek is.

Úgy gondolom jó úton haladunk a szí-
nes és hasznos továbbképzések szer-
vezésében. Hajrá, csak így tovább!

dr. Kertész Péter
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Dóka József emlékére

Bár évek óta komoly gondokat
okozott számára az idôs korában
szerzett légzôszervi problémája,

arra, hogy ilyen gyorsan elszólítja tô-
lünk a gondviselés, egyikünk sem szá-
mított.

Dr. Dóka József kollégánk 74 évesen
távozott közülünk.

A legendás nagy generáció utolsó tag-
jaként ment el. Több mint negyven
évig dolgozott Vácszentlászlón és a
környezô községekben haszonállatok
ellátó állatorvosaként. 

A hozzá tartozó nagyüzemek napi
több órás munkát kívántak, amit idôt
és fáradtságot nem kímélve, panasz
nélkül teljesített. Az állami állatorvos-
okra háruló sok feladatot a legmaga-
sabb minôségben, önmagával szem-
beni kíméletlen alapossággal és kö-
vetkezetességgel látta el.

A kerületi értekezleteket minden eset-
ben nagy tájékozottságról és alapos
szakmai tudásról tanúskodó megjegy-
zéseivel, hozzászólásaival gazdagí-
totta.

Az idôsebb korosztály azon kevés
képviselôje közé tartozott, aki haladt
a korral. Megtanulta és napi szinten
használta a számítógépet, amit idôs
korában különösen kedvelt a hang-
gal-képpel történô kapcsolattartás-

ban. Elfogadta a szakma kihívását, és
beletanult a kedvencek ellátásába is.
Bár sokáig halogatta, végül otthoná-
ban csinos kis rendelôt alakított ki,
ahol humán orvos feleségével, kicsit
saját örömükre, mûtéteket is végeztek.

Igazi közösségi ember volt, aki még a
Kamara életre hívása elôtt az állator-
vosok érdekvédelmi szervezetében
tett sokat a karért.

Sírjánál sok ismerôse, tisztelôje mel-
lett a kerület állatorvosai szép szám-
mal voltak jelen, hogy utolsó útjára kí-
sérjék. Búcsú beszédet dr. Tóth Péter
kollégánk, egykori tanítványa mon-
dott, megrendítô szavakkal emlékezve
a szakmai hôskorra, a megbízható,
mindig munkára fogható kiváló kollé-
gánkra.
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Megvesztem
Lázálom gyötör. Elvesztettem a fecs-
kendômet. Mi lesz velem? Mi lesz így az
OLTÁSSAL? 

Pedig szívet melengetô érzés végignézni
az utcán kanyargó soron.Rendezetlenül,
ugatva, csaholva, itt-ott egy kis végter-
méket pottyantva, de RÁM várnak. A
Doktor Úrra! Minek az a sok faramu-
ciság, cicoma, csillogó rendelô? Jönnek,
gyors szúrás valahova a farába, csak
meg ne harapjon, pecsét, vignetta, oszt
mehet. Ennyi.

Nem kell itt differenciál diagnózissal,
kórtörténettel, terápiával foglalkozni.
Nem értem miért kellett az a sok minden
tárgy, amit belém töltöttek – bár ahol
nem volt katalógus, ott nem zavartam én
sok vizet. 

Tavaszi szél csap az arcomba, de én
állok itt az utca közepén, fehérnek lát-
szó köpenyem lobog, kezemben a
FECSKENDÔ. Mindent én oltok! A
szomszéd olcsóbb? Akkor tessék jönni,
még jár az oltás mellé egy sör! Itt
évtizedek óta oltóhely van. Mit szó-
rakozik a Kamara? Hát nem látják?
Erre igény van! Hétvégén tovább-
képzés? Ugyan már, hát oltáááás
vaaaan! 

Mit tudnak mondani ott fenn az okosok?
Daganat, mûtét, ortopédia? Itt nem kell,
ezt már csak tudom! Lebeszélem ôket a
mûtétrôl, az élet múlandó, kevés idônk
van, gyerünk gyorsan tovább! Még vár
sok utca, mindenhol oltok!

Mit mondasz? Nem éri meg? Hááát
kisapám csak más ne jöjjön ide! Itt ÉN
vagyok az oltó doktor. Feljelentenek?
Akkor én is írogatok, hadd dolgozzon a
Kamara. A legfontosabb az OLTÁS. Nem
kell ide szabályzat, szakmai útmutató,
csak legyen összevezetés.

Mi van? Lehet, hogy csak három évente?
Akkor mit csináljak? Én ehhez értek: a
legjobb oltó doktor vagyok!

Már megint lázálom gyötör: elvették a
fecskendômet!

KePe Jedi-

Fotó sarok
„Szöke Zsolt, a Vezetôség egyik legfiatalab-
bika.”
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A Magyar Állatorvosok Világszerve-
zete a következô nemzetközi konfe-
renciáját ez év október 5-6-án
Lembergben (Ukrajna) tartja, a
Lembergi Egyetem, a Nemzeti Élelmi-
szerbiztonsági Hivatal és a Magyar
Állatorvosi Kamara társszervezésé-
ben. A részletes program és további
tájékoztatás a Világszervezet honla-
pján www.mavsz.com található.

Biztosítás 
közösen

Vezetôségünk  a május és júniusi
üléseken úgy döntött, hogy újra
megnyitja a lehetôséget a csopor-

tos, un. „közös” állatorvosi szakmai fele-
lôsségbiztosítás kötvényhez való csatla-
kozásra.

Azok számára, akik csatlakozni szeretné-
nek, lássuk röviden a lebonyolítás mene-
tét:

1.A „közös” kötvény biztosítottaihoz va-
ló csatlakozás mind a kamarai szerve-

zetbe új tagként belépô, mind a jelenleg
egyéni biztosítással rendelkezô már tag
állatorvosok számára lehetôvé válik.

2.Új belépôk csatlakozása a tagfelvé-
teli eljáráskor, azzal párhuzamosan

történik.

3.A jelenleg egyénileg biztosítottak
esetében a csatlakozás az egyéni

biztosítási szerzôdésük évforduló napjá-
tól történhet!  Természetesen az évfordu-
ló napjától egyéni biztosításuk így érdek-
múlás címén megszûnik.

4.A „közös” állatorvosi szakmai fele-
lôsségbiztosítás éves díja jelenleg 

10 212 Ft / állatorvos / év.

5.A csatlakozáshoz szükséges nyom-
tatványok a szervezet irodájától igé-

nyelhetôk.

Folytatás a 33. oldalon

Mivel 
igazoljam?
Ezzel az álnaiv kérdéssel kerestük meg
dr. Hirmetzl Gábor kollégánkat, szerve-
zetünk titkárát azzal kapcsolatban, hogy
a nyugdíjasainknak járó kedvezmények
bejelentésekor milyen dokumentumokat
kér, illetve fogad el. ôt idézzük:

A telefonos érdeklôdéseknél annyit szok-
tam mondani, „küldj bármit, ami igazol-
ja a nyugellátásod”. Ilyenek érkeznek pl.:

� igazolás a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ságtól

� sima nyugdíjszelvény
� nyugdíj megállapítási tábla 

(rajta a megállapított összeggel)
� részletes határozat pl. öregségi teljes

nyugdíj megállapításáról
� igazolás ellátás törzsszámról
� nyugdíjas igazolvány fénymásolata

Az a lényeg, hogy derüljön ki két dolog:
a kolléga neve és az, hogy „nyugdí-
jas”az illetô.
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Egyben felhívnám a kollégáim figyelmét
a következôkre:

■ Mivel a jelenleg egyéni biztosítással
rendelkezôk csatlakozása az egyéni
biztosítási szerzôdésük évfordulója
napjától történik, a csatlakozási szán-
dékot legalább 30 nappal az évforduló
lejárta elôtt szükséges jelezni a szerve-
zet irodájánál, a szükséges adminisztrá-
ció miatt.

■ A közös kötvényen biztosított állator-
vosok a biztosítási díjat a szervezetünk-
nek fizetik meg a kamarai tagdíjjal
együtt (negyedévenként küldött számla
szerint). A kamarai szervezet az így befi-
zetett biztosítási díjakat együtt utalja to-
vább a biztosítónak.

■ Továbbra is érvényben marad az a ko-
rábbi vezetôségi döntés, – ami így az
újonnan csatlakozókra is vonatkozik
majd – hogy a tagdíj- és a biztosítási díj
megfizetésének elmaradása esetén az ál-
latorvosnak a „közös” kötvényen szerep-
lô biztosítási jogviszonya megszûnik, és
a késôbbiekben az ehhez történô csatla-
kozásra már nem kap lehetôséget, így
egyéni biztosítás megkötésére lesz köte-
lezett.

Természetesen valamennyi, egyénileg
megkötött állatorvosi szakmai felelôs-
ségbiztosítással rendelkezô kollégánk
szabadon eldöntheti, hogy fenntartja-e
az egyéni biztosítását, vagy él a lehetô-
séggel és csatlakozik a „közös” szerzô-
déssel biztosítottakhoz.

dr. Hirmetzl Gábor, 
titkár

Fotó a netrôl

Humorsarok
A szegény családba kihívják éjszaka az
állatorvost. Amikor fizetésre kerül a sor
kiderül, hogy egy fitying sincs a háznál.
A házigazda így mentegetôzött:
– Ne haragudjon, doktor úr, de fizetni
nem tudunk! Azért is hívtuk éjszaka,
hogy ne akadályozzuk a nappali pénz-
keresésben...

– Ezek a mai fiatalok olyanok mint a
nyulak!
– Hogy érti ezt kedveském?
– Csak két dolog érdekli ôket: a fû meg a
szex.

– Móricka, mondj egy téli gyümölcsöt!
– Síparadicsom.

Két szôke beszélget:
– Terhességi tesztet csináltam.
– Nehezek voltak a kérdések???

Mózes-híd Hollandiában

Megjelölve – vagy mégsem?
Gyakorló állatorvosok naponta talál-
koznak olyan esetekkel, amikor mikro-
chipes megjelölés nélkül cserélnek gaz-
dát kutyák annak ellenére, hogy ezt az
aktust már jogszabály írja elô.

Aprobléma másokat is foglalkoztat,
így a közelmúltban az állatorvosi
levelezô listán néhány gondolat

gazdát cserélt. Dr. Gerencsér Ferenc
ügyvéd-állatorvos kollégánk sok apró
részletre figyelve írt.

Kedves Kollégák!

Ügyvédként az alábbi az álláspontom a
chipezés nélkül forgalmazott kutyák
ügyében:

A kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése egyér-
telmûen és kizárólag az állattartóra ró
kötelezettséget, és nem arra az állat-
orvosra, akinek a rendelôjébe az új tulaj-
donos behozza a még chipezetlen kutyát. 

Az állatorvos felhívhatja az állattartó fi-
gyelmét arra, hogy a kutyát meg kellett
volna jelölni, és jó lenne a mulasztást
pótolni (ideális esetben ez a tájékoztatás
lehet írásbeli, amit alá lehet íratni), de ô
már – utólag – nem felel azért, hogy a tu-
lajdonosváltás elôtt az állat nem lett
megjelölve. A jogszabály megsértése a
chipezetlen állat tulajdonjogának átru-
házásával megvalósul, azaz a cselek-
mény – a késôbbi állatorvosi ellátástól
függetlenül – befejezetté válik. 

Azt gondolom tehát, hogy az állatorvos
nem vonható felelôsségre azért, ha
olyan állatot kezel, amely tulajdonost
váltott, és nem lett bechipezve. Esetleg
felelôsségre vonható viszont azért (talán
etikailag, de azért még ez is kérdéses),
ha erre a mulasztásra nem hívja fel az
állattartó figyelmét. Ez a probléma meg-
oldható úgy is, ha a vonatkozó jogszabály-
részletet egy dekoratív kis bekeretezett kép
formájában a váróban kifüggesztjük.

A másik kérdésre, miszerint felelôsségre
vonható-e az állatorvos, aki az oltási
könyv tulajdonosi oldalán – az „elsô tu-
lajdonos” adatok után – bevezeti az „új
tulajdonos” nevét, címét, és teszi ezt an-
nak a tudatában, hogy az egyed nincs
chipezve (függetlenül attól, hogy az ada-
tok valódiak-e), a válaszom a következô. 
Itt két érdek ütközik: az oltási könyvben
szereplô tulajdonosi adatok valódiságá-
hoz fûzôdô érdek, és az oltott állat beazo-
nosíthatóságához fûzôdô köz- és állat-
egészségügyi érdek. Személyes álláspon-
tom szerint egyértelmûen az utóbbi az
erôsebb.

Összességében tehát az a javaslatom,
hogy ha az új tulajdonos chipezetlen ku-
tyát hoz be, lássuk el az állatot, chipez-
zük be, vezessük be az adatokat az oltá-
si könyvbe és a szükséges számítógépes
rendszerbe. ■


