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A Magyar Állatorvosi Kamara szerveze-
tei és tagjai számára igazán tevékeny és
remélhetôleg termékeny idôszakot nyit
meg a szeptember 1-én hatályba lépett
új törvényünk. 

Annak ellenére, hogy sok szakmai
tartalmú anyag készült el, és került
elfogadásra a Kamara elôzô tizen-

hat évében, valójában most kezdôdik az
igazi kamarai munka. Arra a területre 
helyezi ugyanis a törvény a Kamara tevé-
kenységének súlypontját, amelyen eddig
is lennie kellett volna, a szakmai szabá-
lyozásra. 

A hatályos törvény ebben sokkal markán-
sabb, mint az elôzô volt. Érdemes végig-
futni mindazt, amit a törvény a Kamara
országos szervezetére és a területi szer-
vezetekre ró.

Közremûködik:

1.az állat-egészségügyi intézmény léte-
sítésének személyi és tárgyi feltételei-

nek meghatározásában, és az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szervvel egyeztetve gon-
doskodik azok folyamatos ellenôrzésérôl

2.az állategészségügyi szolgáltató sze-
mélyi és tárgyi feltételeinek megha-

tározásában és gondoskodik azok folya-
matos ellenôrzésérôl

Gondolatok 
az új kamarai
ciklus elé
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Részt vesz:

1.állatorvosi asszisztensek képzésében,
továbbképzéseket szervez az állator-

vosi asszisztensek számára, amelyrôl bi-
zonyítványt állít ki

2.az állatorvosi diplomához kötött te-
vékenység végzésével járó, az állat-

egészségügyi szolgáltató tevékenységet
végzô állatorvos által nyújtott állat-egész-
ségügyi szolgáltatások
minôségi ellenôrzésében

Meghatározza:

1.a szolgáltató tevé-
kenységet végzô állat-

orvos helyettesítésére vo-
natkozó szakmai irányel-
veket

2.az állatorvosi asszisz-
tensek munkavégzé-

sére vonatkozó szakmai
irányelveket

3.az állategészségügyi
szolgáltató tevékeny-

ség gyakorlásának szak-
mai feltételeire vonatkozó ajánlásokat
(szakmai protokoll) és szakmai irány-
elveket ad ki, továbbá ellenôrzi azok
betartását

4.az állategészségügyi szolgáltató intéz-
mények önkéntes minôsítési rendsze-

rének elveit és követelményrendszerét

A Kamara engedélyezi az állat-egészség-
ügyi szolgáltatókat (praxisengedély).

A felsoroltak megvalósításának szintjei is
egyértelmôen elkülönülnek. A szabály-

alkotás az országos küldöttközgyôlésben
folyik, a területi szervezetek pedig az el-
fogadott szakmai irányelvek ellenôr-
zésében, a szakmai színvonal kontrolljá-
ban és a nyilvántartások vezetésében
kapnak szerepet.

A feladatok is sokszínûek, közremû-
ködik, részt vesz, meghatározza, enge-
délyezi, mind lényeges, a mindennapo-

kat érintô dolgok külön-
bözô szintû szabályozá-
sát jelentik. Tág teret nyit-
nak a szabályalkotásnak,
a szakmai irányelvek és
protokollok létrehozásá-
nak, és mindezek érvé-
nyesülésének ellenôrzését
is magasabb követel-
ményszintre emelik.

Termékenynek remélem
az elôttünk álló idôsza-
kot, de ez nem azt jelenti,
hogy könnyû lesz. Elo-
dázhatatlanul szembe kell
néznünk azzal (egyénileg
és a Karnak is), hogy az

egységes európai uniós szolgáltatói pia-
con csak a szakmai színvonal emelésével
tudunk talpon maradni. A praxisenge-
dély az egész országra érvényes,
megszûnt ezzel a korlátozás, de a sza-
badság csak felelôsséggel gyakorolható.
A várható és vélhetô feszültségek kezelé-
sére a köztestületnek országos és helyi
szinten is fel kell készülnie.

Hasonlóan nagy feladatnak tartom a
kötelezô ügyelet megszûnte után kiépülô új
rend megalkotását és mûködését. Olyan ér-
zékeny területe ez a munkánknak, ahol az

állatorvosok megítélése forog kockán. A
törvény adta lehetôséget ezzel a felelôs-
séggel kell szabályba foglalni.

„Az aratnivaló sok”, munkásokat az
aratásba saját sorainkból kell állíta-
nunk. A szakmai önkormányzatiság
azt jelenti, hogy nem felülrôl mondják
meg, hogy mit kell tennünk, hanem mi
– felelôsen – magunk hozzuk meg a
szabályainkat. Ehhez azonban arra
van szükség, hogy a közösen elérhetô
célokért tenni akaró emberek vállalják
fel a kihívást, és vegyenek részt a ka-
marai munkában. A Kamara annyira jó
vagy rossz, mint amennyire jól vagy
rosszul csináljuk, vagy amennyire el-
fogadjuk azt, hogy jól vagy rosszul csi-
nálják. Alapvetôen hibás nézet az ôk
(kamarai tisztségviselôk) és mi (tagság)
szembeállítása, hiszen ôk is mi va-
gyunk. A célnak közösnek kell lennie:
az állatorvosi hivatás társadalmi és
anyagi megbecsülésének elérése,
erôsítése.

November 10.-én a megyei közgyûlésen erre
kell választ találnunk, erre kell választanunk.
Arra kérem kollégáimat, jöjjetek el a tisztújítás-
ra, vállaljátok fel az „aratásban” a munkát,
vagy legalább szavazatotokkal adjatok bizta-
tást és megerôsítést azoknak, akikre a feladat-
végzést bízzátok.

Az elmúlt két ciklusban – bizalmatokból –
elnöke voltam egy olyan megyei szervezet-
nek, amelynek vezetôsége igazi csapatként
(vitatkozva, egymást meggyôzve) hozott
döntéseket, majd egységesen állt a végre-
hajtás mögött. Az eredményeink – ame-
lyekrôl a közgyôlésen fogok beszámolni –
ennek köszönhetôek. Felvállaltunk újszerû
kezdeményezéseket, közben elvégeztük a
mindennapok munkáját is. Komoly intel-
lektuális kihívás volt mindannyiunk számá-
ra, – én így tekintek erre az idôszakra – és
amennyiben újra bizalmat kapok tôletek,
én készen állok a folytatásra.

dr. Kárpáti László
elnök

dr. Kárpáti László

Mint arról már valamennyien
értesülhettetek, az új Kamarai
Törvény 2012. szeptember 1-

vel lépett életbe. Mindez rengeteg,
végre igazán a hivatásunkat érintô
feladatot is ró a kamarai munkákban
most, illetve az elkövetkezô ôszi vá-
lasztások után az abban tevékenyen

részt venni szándékozókra. Mivel a
szakmánk, hivatásunk jövôje egyben
a megélhetôségünk jövôje is, ezért
kellô alapossággal és felelôsséggel
kell a következô négyéves kamarai
ciklus elé is tekintenünk, illetve ab-
ban dolgoznunk.

Mindezek miatt véleményeteket, javas-
lataitokat és támogatásotokat kérjük,
hogy az alábbi elképzelések és tervek
minél hamarabb megvalósulhassanak:

FELHÍVÁS
Tisztelt Pest megyei kamarai tagok,
vezetôségi tagok, megyei és országos
küldöttek!
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1).
Mihamarabbi kamarai (megyei és orszá-
gos szintû) tisztújító választások meg-
tartása

Az új Kamarai Törvény – a megalkotandó
és azt követôen végrehajtandó új kamarai
szabályzatokkal – nagy felelôsséget és ez-
zel együtt számon kérhetô munkát is ró az
újonnan választott tisztségviselôkre, akik
ezután akár visszahívhatók is lesznek.

Meggyôzôdésünk hogy az alapvetô és
lényeges szakmai kérdésekben a dönté-
seket és azok végrehajtását már az ôszi
tisztújító választások után felálló és a
következô négyéves ciklusra megválasz-
tott küldötteknek, vezetôségeknek és az
országos elnökségnek kell meghozniuk.
Nem tartjuk sem szerencsésnek, sem he-
lyesnek, ha még a választások elôtt szü-
letnek akár megyei, akár országos szin-
ten olyan, a szakmánkat vagy a kamarai
munkát érintô lényeges döntések és sza-
bályozások, melyeket még a leköszönô
vezetôségek, küldöttek illetve az elnök-
ség fogad el úgy, hogy ezek végrehajtása
már a választásokat követôen felálló új
kamarai tisztségviselôkre hárul.

Mindezek miatt javasoljuk, hogy az új
Kamarai Törvény új feladataival kapcso-
latban kizárólag az újonnan megválasz-
tott megyei és országos tisztségviselôk
döntsenek, a leköszönô tisztségviselôk
feladata pedig kizárólag a tisztújító vá-
lasztások elôkészítése legyen.

2).
Lépések az egységes, központi (orszá-
gos) kamarai szervezet megteremtése
irányába

Az új Kamarai Törvény elfogadásával
párhuzamosan az Állatorvos Kamara
szerkezeti felépítése, területi tagozódása
is változik, illetve megváltozhat. Az új
szakmai szabályokkal párhuzamosan,
azok végrehajtására irányulóan is cél le-
het egy, a jelenleginél eredmény-centri-
kusabban és gazdaságosabban mûköd-
tethetô kamarai struktúra kialakítása.

Meggyôzôdésünk, hogy már most, illetve a
soron következô választásokat követôen lé-
péseket kell tenni egy késôbbi egységes,
központi (országos) szervezet kialakítására.
Amennyiben ez egy lehetséges és elônyös
megyei társulás, társulások útján valósítha-
tó csak meg, úgy átmeneti megoldásként ez
is támogatható. A következô négyéves cik-
lus végére azonban a cél ezen egységes, or-
szágos szervezet kialakítása kell, hogy le-
gyen (a jelenlegi megyei illetve társult me-
gyei területi tagozódás helyett).

Az így kialakítandó egységes kamarai szer-
vezeti struktúra létrehozása és mûködtetése
számos lényegi kérdést és tisztázandó rész-
letet vet fel. Ezek megvitatása, kidolgozása
felelôsséggel, kellô alapossággal tehetô
csak meg, ami egyben újra indokolja az
elsô pontban megfogalmazottakat is.

Külön indokolja az egyetlen, országos
szervezeti szintben gondolkodást, hogy
az új törvény szerint a szolgáltató-állat-
orvos mûködési területének határa im-
már nem adott megyén belüli ügyeleti
kör, hanem maga az országhatár.

Mindezek miatt javasoljuk, hogy a soron
következô tisztújító választások után
felálló új vezetôségek, küldöttek illetve
az országos elnökség egyik legfontosabb
és vállalt feladata legyen, hogy
elôkészítse, és legkésôbb a négyéves
ciklus végére létrehozza az egyetlen és
egységes, központi (országos) kamarai
szervezetet.

3). 
Kamarai feladatok átszervezése, az ad-
minisztratív és szakmai munkát végzôk
megfelelô alkalmazása és megbecsülése

A XXI. századi Magyarországon egy ka-
marai szakmai munkát végzô állatorvos-
sal szemben (többek között és csak a leg-
fontosabbakat kiragadva) az alábbi fel-
adatok és elvárások merülnek fel:

Az új Kamarai Törvény irányából:
– az önálló és társas praxisok kamarai
ellenôrzése és utóellenôrzése 
– a praxisok önkéntes alapon történô
minôsítése 
– egyéb szakmai tevékenységek (pl.
szakmai protokollok, ajánlások kidolgo-
zása, továbbképzések szervezése, sza-
bályzatok megalkotása, kamarai kiad-
ványok megjelentetése stb.).

A kamarai tagok és az állattartók irányából:
– hatékonyabb érdekképviselet és érdek-
védelem 
– növekvô PR és kommunikációs tevé-
kenység 

Mindezek indokolják, hogy az állatorvos
kamarai munkákat végzôk megfelelô ke-
retek között legyenek foglalkoztatva (al-
kalmazotti státusz vagy megbízási szer-

zôdés).  A közösség érdekében végzett
hasznos munkával járjon együtt annak
megbecsülése és honorálása. Ennek
anyagi hátterét teremtheti meg az egysé-
ges központi Kamara, melynek országos
irodájából elvégezhetô az ország egész
területén valamennyi kamarai tagot érin-
tô összes adminisztratív feladat. Az egy-
séges központi adminisztráció megte-
remtésével az így gazdaságosabban
mûködtethetô kamarai struktúra lehe-
tôvé teszi azt is, hogy megfelelô formá-
ban alkalmazott, kellôen honorált, és így
munkájukat felelôsséggel és számon kér-
hetô módon végzô állatorvosok láthas-
sák el a 3. pont bevezetôjében felsorolt
kamarai feladatokat és munkákat.

Meggyôzôdésünk, hogy a leggazdaságo-
sabban egy központi kamarai irodából,
országosan és egységesen végzett admi-
nisztrációval mûködtethetô az Állator-
vosi Kamara. Gazdaságos mûködtetés
esetén pedig biztosítható, hogy a kama-
rai szakmai munkát végzô állatorvosok,
a Kamara tisztségviselôi feladataikat,
munkáikat felelôsségteljesen, szükség-
szerû elhivatottsággal és kellô megbe-
csülés mellett végezhessék.

A fentiekben megfogalmazottakat javas-
latnak szánjuk valamennyi kamarai ta-
gunk számára, különös tekintettel azok-
ra, akik az ôszi tisztújításkor vállalják a
megmérettetést, és ezt követôen tevéke-
nyen részt kívánnak venni az Állatorvos
Kamara szakmai tevékenységében.

dr. Hirmetzl Gábor  
dr. Keresztes Zsolt

dr. Kertész Péter
2012. szeptember 5.



8 VÉLEMÉNY 2012. OKTÓBER

Kezdôdhet a szakmai munka a Ka-
marán belül: a kereteket a Törvény
adja, tôlünk függ azonban, hogyan

töltjük meg tartalommal.

Meggyôzôdésem szerint a legrövidebb
idôn belül egységes központi Kamarát és
nem területi szervezeteket
kell létrehozni. Ezután
felértékelôdik a szakmai
bizottságokban végzett
munka, megnyílik az út a
szakmai protokollok elké-
szítése és azok alkalmazá-
sa elôtt. Az állatorvoslás
szakmai alapjai nem kü-
lönbözhetnek Pesterzsé-
beten vagy Mélykúton. 

Ne várjuk, hogy a fele-
lôsség-biztosítással megbí-
zott cég kényszerítse ki eze-
ket a változtatásokat!

A kamarai szakmai irányelvek megléte a
gyakorló állatorvosnak zsebbevágó kérdés is
lehet egy-egy problémás esetnél: amennyi-
ben a kamarai elôírásoknak megfelelôen, a
tôle elvárható legnagyobb körültekintéssel
végezte munkáját, akkor nem vétett a szak-
ma szabályai ellen. De mi van, ha nincsenek
ilyen kamarai szabályok, protokollok? 

A szakmájára büszke állatorvosnak elemi
érdeke, hogy ötleteivel segítse, támogassa

a Kamarában dolgozó kollégáit, mert a
jól kidolgozott protokollok mindenkire
vonatkoznak. Legyen vége a partvonalról
való bekiabálásnak!

A Kamarában végzett munka is
felértékelôdik, profi csapatokra van szük-
ség egy-egy probléma megoldásához, ha
a kor elvárásainak megfelelô színvona-
lon akarunk dolgozni. Egy konferencia
szervezése, a honlap karbantartása már

nem lehet önkéntesen vég-
zett kamikáze munka. Kap-
csolatrendszer, rutin és se-
regnyi más „segítô” körül-
mény kell hozzá.

Aki tenni akar valamit,
annak most lesz lehe-
tôsége részt venni a ka-
marai tevékenységekben,
keze munkájának ered-
ménye hosszú távon fogja
meghatározni az állator-
vosi praxist. Mindannyi-
unk elemi érdeke, hogy

jó, alkalmazható szabályok szülesse-
nek, és a hazai állatorvos társadalom
ne legyen maga ellensége.

Gyertek, várjuk az ötleteket, a tenni aka-
ró embereket! Én elhatároztam, hogy ott
leszek!

dr. Kertész Péter

Más kép, másképp, jövôkép
Az új Kamarai Törvény elfogadásával az
állatorvosi tevékenység keretei tényleg
modern alapokon nyugodhatnak. 
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Minarik Ede örökbecsû sóhaja a köztu-
datban önálló életre kelt. Hiszen annyi-
ra igaz, annyira emberi, annyira hétköz-
napi! 

Csapatunk már megszületett, együtt
tervezte, álmodta a jövôt. A szoká-
sosnál éppen kicsit kisebb csapat,

mert már nem a megye összes állatorvo-
sát szólította meg rendszeresen, hanem
csak a küldötteket, a kiválasztottakat. 

Kell egy újság, egy hír-
vivô! – nyolc éve ezzel
borzoltam a frissen felál-
ló kamarai Vezetôség ide-
geit az elsô ülések egyi-
kén. Mindenki rám né-
zett, és bólogatott. Aki á-t
mondott, mondjon bé-t is.
Kollégáim bólogatásából
azt olvashattam ki: remek
az ötlet, csináld! Nem volt
kire mutogatni. Az ötletet
én hoztam, nem lehetett
átpasszolni. 

Valami olyasmi, amihez
egyikünk sem értett. Nem volt felkent, té-
vedhetetlen, aki felvette és gondozhatta
volna az ötletet. Legyen újság, vigye a híre-
ket, ebben hamar egyet értettünk. Milyen
gyakran, mibôl, kikkel, és mindenekelôtt:
minek nevezzük? Az ötletbörzére adtunk
magunknak egy hetet. Tele is lett egy ívnyi
papír a rosszabbnál rosszabb ötletekkel.
Aztán egy folyton be-beszóló, sokat vitat-
kozó, néha mogorvának tûnô kollégánk
bedobta a Hírvetést. Sehogyan sem tetszett,

de nem hagyott nyugodni. Egyszerre beug-
rott a HírVETô, így közepén nagy betôkkel,
amibôl a kiváló tipográfusunk hamarosan
remek kezdôlapot álmodott.

Ma visszatekintve az indulás gyötrelmei-
re, büszkén számolhatjuk a nyolc év alatt
született harminc számot. Gyötrelmet ír-
tam, pedig dehogy volt az gyötrelem. Az
elsô, kísérleti, még printeren kinyomott,
lapokból álló, fondorlattal összehajtoga-

tott és újságnak cseppet sem
tûnô papírköteg láttán a
potenciális hirdetôk egy
konferencia ebédszüneté-
ben pillanatok alatt lekö-
töttek kétévnyi megjele-
nést. Fél óra alatt nyeresé-
gessé vált a még csak gé-
pen lévô újság!

A szerkesztô gyermeke-
ként óvta, terelgette a la-
pot, néha kesergôsre,
néha hangosan büszké-
re hangolva. Abban biz-
tos volt, hogy az elekt-

ronikus versenytársak el-
lenére a nyomtatott szóra még sokáig
szükség lesz.

Elérkezett azonban az idô, amikor jónak
látta más kezébe adni a gondoskodást.
Nincs semmi olyan ok, ami erre kénysze-
rített volna. Elôre eldöntötte, és ezt a
döntését meg is osztotta vezetô-társaival.
Választások közelegnek, van új Kamarai
Törvény, kellenek az új arcok. Kell egy
új csapat!

Kell egy csapat
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A szerkesztô elköszön olvasóitól. Teljesen
csendben valószínûleg nem marad, de a szer-
kesztés munkáját jó szívvel átadja. Átadja annak
a gyakran be-beszóló, sokat vitatkozó, néha
mogorva, de mindig jó szándékú, hatalmas
szívû, ötletgazdag és sok további feladatra alkal-
mas szomszédos kollégájának, aki az újság ne-
vét elôször felvetette.  A HírVETô impresszumá-
ban a következô számtól új szerkesztô neve
szerepel, dr. Kertész Péteré, akit egy látomásos
cikke nyomán KePe jedinek kereszteltem.

Szeresse, óvja közös gyermekünket, ezt
kérem Tôle, és ezt kívánom mindannyi-
ónknak. Olvasót pedig arra biztatom, ne
hagyja ôt pihenni, hanem halmozza el
ötletekkel, kritikával, de ne fukarkodjon
a támogatással, a biztatással és az elis-
meréssel sem.

m-i-
-i-e

dr. Mohai Imre

PetBed – Kedvence kényelmére!
Forradalmi újdonság a fekhelyek világában!

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

Antik mûvek elején a szerzô a múzsák
segítségét kéri. 

Én is ilyesfajta segítséget kérek Tôletek. 
Nem csak eszmei segítséget, hanem írott
cikkeket, ötleteket. 

A múzsa a körülöttünk zajló élet, aminek
szerves részei vagyunk. Mi alakítjuk, for-
máljuk, és most itt az idô, rajtunk a sor,
hogy szakmánk jövôjét kezünkbe ve-
gyük.

Amikor Mohai Imrével elôször beszél-
gettem a HírVETô szerkesztésérôl, nem
gondoltam volna, hogy elvállalom ezt a
nemes feladatot.

Imre saját gyermekeként dédelgeti az új-
ságot. Mindannyian tudjuk azt, milyen
nehezen bízzuk gyermekünket más fel-
ügyeletére. A bizalmat megkaptam
Imrétôl, szeretném mindenki elvárásai
szerint szerkeszteni, rendezgetni. Az Ol-
vasók, a Kollágáink fogják eldönteni, ho-
gyan oldom meg a feladatot.

Az újsághoz anyagok kellenek. A világot lát-
ni és láttatni több szemszögbôl szükséges. 

Kérem, várom a segítségeteket!

Üdvözlettel 
KePe jedi 

alias Kertész Péter

Invokáció

Az elmúlt hónapokban többen keresték
a Kamara irodáját, hogy miért indultak
etikai eljárások velük szemben, illetve,
hogy miért kerültek az ügyek az Orszá-
gos Etikai Bizottság elé.

Ezekre szeretnék választ adni az aláb-
biakban részletesebben kifejtve az
elmaradásokkal kapcsolatos kamarai

folyamatot.

Szervezetünk irodájából évente két alka-
lommal eredményközlôt küldünk a ka-
marai tagoknak. Ezek az eredményköz-
lôk legtöbbször negyedéves tagdíj elma-
radást mutatnak (akinél ilyen sincs, azok
nyilván nem kapnak eredményközlôt), és
ennek (szinte) egyetlen funkciója az,
hogy tájékoztassa a kamarai tagot. Tájé-
koztatja, és egyben lehetôséget ad adat-
egyeztetésre is, mert számos esetben elô-
fordult, hogy a posta nem kézbesítette ki
a kamarai tag számláját, vagy csak késve
jutott el az állatorvoshoz (szervezetünk
nem számol fel késedelmi kamatot az el-
maradt befizetéseknél), vagy az állator-
vos a befizetést nem csekken, hanem
utalással rendezte, csak éppen nem azo-
nosítható módon (pl. nem tüntette fel a
tagdíj számlaszámát). Egyre ritkábban,
de adminisztrációs hibák is elôfordulhat-
nak, és persze az is, hogy egyszerôen
„elfelejtôdött” a befizetés. 

Többször elôfordult az is, hogy az állator-
vos veszítette el a számláját, és a befizetés
elôtt kérte, kérné, hogy új számlát és csek-
ket küldjünk ki a részére. Bármilyen problé-
ma esetén elég, ha az állatorvos ezeket egy

e-mailben jelzi a szervezet felé, és admi-
nisztrátorunk, könyvelônk készségesen se-
gítenek (ilyen adategyeztetéskor a legjobb a
Kamara felé e-mailt írni, mert a könyvelô
nem mindig van bent az irodában, a titkár
pedig nem tud tájékoztatást adni a könyve-
lési adatokról közvetlenül, hiba esetén azt
javítani sem tudja).

Etikai eljárásra csak végsô esetben, több
negyedéves, nagyobb összegô tagdíjel-
maradások esetében kerül sor, mert ezt
az Alapszabályunk is csak így teszi
lehetôvé. Még ilyen esetben is, az aktuá-
lis eredményközlô megküldésével párhu-
zamosan, legtöbbször egy bô hónap
határidô megadásával, külön a tagnak ki-
küldött levél kézbesítésével (amit min-
den esetben tértivevényben küldünk,
hogy biztosan eljusson) tájékoztatjuk az
így érintett tagjainkat. Kérjük, hogy ren-
dezzék az elmaradást, vagy akár e-mail-
ben jelezzék az iroda felé, ha kérdésük
vagy problémájuk van (még egy meg-
jegyzés: a kamarai tagoknak lehetôsége
van részletfizetést kérni). 

Etikai eljárás megindítására csak akkor kerül
sor, ha mindezek ellenére továbbra is fenn-
áll a tartozás, ÉS semmilyen visszajelzés
nem érkezik az állatorvostól a Kamara felé.
A kitûzött tárgyalás idôpontjáig még ren-
dezhetô az elmaradás, ez esetben nem ke-
rül sor tárgyalásra (Ezt is jó jelezni az iroda
felé, mert a csekkes befizetéseknél lehet né-
hány napos banki átfutási idô).

És végezetül: etikai eljárások esetében az
ügyek az Országos Etikai Bizottság (OEB)

Tartozunk
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felé továbbításra kerülnek, mint minden
etikai ügy. Ez egyrészt szabályzatban
rögzített, tagdíjelmaradásnál lényegében
csak tájékoztató szerepe van, egyéb eti-
kai ügyekben pedig azért van rá szükség,
mert az OEB feladata a hatáskör és az
illetôség megállapítása. (bôvebben ld.
Etikai szabályzat eljárási része).

A leírtakból véleményem szerint látszik,
hogy ezeket a tagdíj elmaradási kérdéseket
egyrészt igyekszünk a legrugalmasabban,
az adminisztrátorunk és könyvelônk
részérõl pedig segítôkészen kezelni és in-
tézni. Ugyanerre kérnénk az esetleg ilyen
ügyben érintett kamarai tagjainkat is.

dr. Hirmetzl Gábor
titkár

„A négy hónapnál idôsebb kutyák csak elek-
tronikus transzponderrel (chippel) megjelöl-
ve tarthatók jövô év január elsejétôl – hívta
fel a figyelmet a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um (VM) sajtóirodája.

Az egyedi azonosítóval nem rendelkezô ál-
latok gazdáinak még három hónap áll ren-
delkezésére, hogy elvégeztessék a szükséges
állatorvosi beavatkozást, amelyet a jegyzô és
az állategészségügyi hatóság ellenôriz.

Az állatok védelmérôl és kíméletérôl szó-
ló törvény kimondja, hogy az eb tran-

szponderrel történô megjelöléséért legfel-
jebb 3500 forint kérhetô az állat tartójá-
tól, amely magában foglalja a transzpon-
der árát, a beültetés díját és az országos
eb-adatbázisba való regisztráció díját is.

Az európai elvárásoknak megfelelô,
felelôs állattartási szemlélet meghonosí-
tását segítô kormányrendelet alkalmazá-
sával a tárca szerint átláthatóbb lesz a
hazai eb állomány, és csökkenhet a kó-
bor kutyák száma.”

MTI

Szép új világ

KAMARAI VÁLASZTÁSOK 2012
Tisztújító közgyûlés

A négy évvel ezelôtt választott kamarai tisztségviselôk mandátuma lejár.
A tisztújító közgyûlésre 

2012. NOVEMBER 10-ÉN, SZOMBATON DÉLUTÁN 14 ÓRAKOR KERÜL SOR
A LURDY HÁZ I. EMELETI KONFERENCIATERMÉBEN.

A közgyûlésre a megyei szervezet valamennyi tagját meghívjuk, és elvárjuk.

A meghívót a részletes napirenddel elektronikus formában küldjük ki
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A HírVETõ tervezési és tördelõi munkáját 
a kezdetektõl végzõ, az év elején elhunyt 
Kerék Antal – a kiváló munkatárs és barát –
emlékére a lakóhelyén, Szadán rendezett 
kiállítás alkalmából így emlékezünk.
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Egy sikeres rendezvény eredményeit íz-
lelgetve, a jól végzett munka örömével
telt szívvel, kicsit félve gondolunk arra,
vajon sikerül-e jövôre is hozni ugyanezt
az eredményt. 

Nem is a pénzügyi oldala foglalkoz-
tatja a szervezôt akkor még, ha-
nem a téma, a hely kiválasztása és

a közönség reagálása, a program fogadta-
tása. Lehet-e ekkora túlkínálatban folya-
matosan magasabbra tolni a mércét.

Az idei, szeptemberi Kómár napi konfe-
rencia felülírta az elôzetes várakozásokat.
A téma most nem egy kiemelt betegség-
csoport kivesézése vagy egy állatfaj állat-
egészségügyi kérdéseinek körbejárása
volt, hanem egy különösen jól választott
ötlet elsô fejezete.

A „Vizsgálatok és terápia a fejétôl a far-
káig” program elsô szelete a fejjel, a
száj- és orrüreggel, ill. a garattal és gégé-
vel kapcsolatos
tengernyi infor-
mációt felsora-
koztatott. Kezd-
tük az anatómiá-
val, folytattuk a
számtalan mo-
dern képalkotó
diagnosztikai el-
járással. Közben
olyan rémre-
génybe illô fel-
vételek voltak

láthatók, amik után egy laboros elôadás
tavaszi zsongással vetekedô felüdülést
hozott.

Az orrüreg vagy a szájüreg elváltozásai-
nak, sérüléseinek sebészeti ellátása ko-
moly felkészültséget és gyakorlatot igé-
nyel. A számtalan képpel illusztrált
elôadások sokakat arról is meggyôzhet-
tek, hogy egyes esetekben mind a beteg,
mint a kezelô állatorvos jobban jár, ha a
páciens a legjobb feltételekkel felszerelt
mûtôben köt ki. Az orrüreg vagy a hom-
loküreg megnyitása, az állkapocs egyik,
vagy mindkét ágának eltávolítása ma
már nem megy ritkaság számba. A fil-
mekkel demonstrálva lenyûgözô volt lát-
ni az ilyen mûtéteket követô gyors reha-
bilitációt.

Minden elôadás megerôsítette a korrekt
állatvizsgálatok, a mintavételezés és a la-
boratóriumi diagnosztika fontosságát. Az
egyre nagyobb számban jelentkezô tu-

moros elváltozá-
sok idôben meg-
kezdett besugár-
zásos vagy kemo-
terápiás kezelé-
sérôl éppúgy na-
gyon részletesen
hallottunk, mint a
lézeres sebészet
eredményeirôl.
A garat, a gége, a
légcsô veleszüle-
tett vagy szerzett

Egyre jobban
a XIII. Kómár nap után

Regisztráció
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betegségeinek endoszkópos vizsgálata, a
terület mûtéti feltárása sokunknak na-
gyon érdekes utazásra adott lehetôséget
a nap elején felfrissített anatómiai tudás
segítségével.

A nap derekán került sor a Kómár emlék-
ülésre. A professzor életérôl, munkássá-
gáról részleteket dr. Pálfalvi Aladár kol-
légánktól, a Pest megyei Állomás egyko-
ri vezetô szakállatorvosától hallhattunk.
Dr. Rátonyi Dénes kollégánk, aki Ceglé-
den még volt olyan szerencsés, és évekig
együtt dolgozhatott Kómár professzorral,
a tervezett programon felül, nagyon
impresszív elôadást tartott a személyes
élményeirôl. A díj átadására, amit idén
dr. Mohai Imre veresegyházi kollégánk
vehetett át a szervezet elnökétôl és a
Kómár család jelen lévô képviselôitôl,
ezután került sor. Mohai doktor laudá-
cióját dr. Szolnoki János kollégánk, a ta-
valyi díjazott mondta el.

A szervezôk az eddigi összes díjazottat –
a tagság tiszteletének jeléül vendégként
és nem hallgatóként – hívta a konferenci-
ára, és azt kérte tôlük, hogy az elsô sor-

ban foglaljanak helyet. A nap súlyát
emelte, hogy az idei díjazottat legelôször
ôk köszönthették, mintegy jelezve, hogy
innentôl ô is közéjük tartozónak tekint-
heti magát. Az emelkedett hangulatú
esemény láttán többekben megerôsöd-
hetett az érzés, hogy a megemlékezés ta-
lán most került igazán a helyére.

A kiállítók most is örömmel látták a sok
érdeklôdôt. A konferencia súlyát, az
elôadások gyakorlatias megválasztását és
a kiváló elôadók sorát mi sem mutatja job-
ban, mint az, hogy a kiállítási standokon
csak a szünetekben voltak érdeklôdôk.

Érdekes színfolt volt a konferencia végén
felvetett pontduplázás lehetôsége, amire
sok egyeztetés végén kerülhetett sor. A
Továbbképzési Szabályzat csak szigorú
feltételek mellett engedi a pontok több-
szörözését. A szervezés során olyan, táv-
oktatásból már ismert internetes tesztírási
lehetôség merült fel, ami hosszú, sokszor
szenvedélyes vita után gyôzte meg a
szkeptikusokat. Ennek az a lényege, hogy
az elôadók által elôzetesen és titkosan le-
adott kérdések közül harmincat az Or-
szágos Szatok Bizottság (OSZB) elnöke
kiválaszt, és azokat egy program segítsé-
gével rendezi. Az internetes tesztírásra a

dr. Pálfalvi Aladár

Kómár díjasok

konferencia után néhány nappal, szep-
tember 19-én kerülhetett sor. A tesztlap
kitöltését vállaló résztvevô a rendszerbe
bélyegzôje számával jelentkezhetett be,
majd ezt követôen 30 perc állt rendelke-
zésére a 30 kérdés megválaszolására. A
program minden jelentkezônek más és
más kérdéssort adott, sôt a kérdésekre
adott lehetséges válaszok sem ugyanab-
ban a sorrendben szerepeltek. Az eddigi
gyakorlathoz képest, amikor az elôadá-
sok végén egész sorok súgtak-búgtak a
tesztlapok fölött, most egy korszerû és vi-
tán felül tisztességes szisztéma segíthette
a jól felkészültek vizsgázását.

Az internetes tesztírás eredménye min-
den elôzetes várakozásunkat felülmúlta.

A 130 feletti regisztrált részvevô közül 64
kolléga lépett be a tesztíró rendszerbe, és
közülük 52 sikeresen teljesítette a mini-
mumként megjelölt 60%-ot, vagyis elérte
a szükséges 18 pontot. Számukra össze-
sen így 104 továbbképzési pont volt jó-
váírható a XIII. Kómár nap után. ■

Dr. Mohai Imre 1947-ben született Kar-
cagon. A városban és a környezô tanya-
világban nagy tiszteletnek örvendô állat-
orvosi tevékenységet folytató nagybáty-
ja emlékére Szülei még a születése elôtt
elhatározták, ha a jövevény fiú, akkor
Imre lesz, és állatorvos. Egész életét
meghatározta ez a Szüleitôl kapott útra-
való.

Általános iskolába Karcagon, a
felsô tagozatba Budapesten járt.
Gimnáziumi tanulmányait a

fôvárosi Bolyai János Gimnáziumban
folytatta, ahol 1965-ben érettségizett.
Még ugyan ebben az évben felvételt
nyert az Álatorvos-tudományi Egye-
temre, ahol 1970-ben kapott diplo-
mát.

Féléves katonai szolgálat után gyakorno-
ki idejét Cegléden töltötte, majd 1971
ôszétôl a törteli Dózsa MgTsz szakosított
sertéstelepének üzemi állatorvos lett.

Közel ezer koca és teljes szaporulatának
állategészségügyi ellátása és a telepi
mesterséges termékenyítés tartozott napi
feladatához. Ennek során, az 1972. évi
országos száj- és körömfájás járvány ide-
jén hat hétig volt karanténban. A zárlat
alatt a telepet egyáltalán nem hagyhatták
el. Mivel más vezetôtársa nem tartózko-
dott a telepen, az összes vezetési felada-
tot neki kellett elvégeznie.   

1975-ben kinevezték a Pest megyei Állat-
egészségügyi Állomás veresegyházi kör-
zeti állatorvosának. Elôbb két, majd négy

Laudáció
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település hatósági feladatainak ellátása
és a háztájiban lévô állományok gyó-
gyító-megelôzô munkája várt rá. A
következô évek klasszikus állatjárványai
(száj- és körömfájás, sertéspestis, barom-
fipestis) alkalmával több esetben vezé-
nyelték az ország különbözô területére a
védôkörzetekben folyó felmérô, meg-
elôzô vagy éppen felszámoló munkára.
Ezekre a kemény és következetes mun-
kát igénylô kirendelésekre mindig szíve-
sen emlékszik.

A 80-as évek elején elôbb még a garázsá-
ban alakított ki rendelésre alkalmas feltéte-
leket, majd 1991-ben önálló rendelô építé-
sébe kezdett. Ezzel egy idôben, a szom-
széd településen élô és dolgozó kollégájá-
val közös vállalkozás keretében, Gödöllôn
önálló rendelôt nyitottak, és állatgyógy-
szer-kereskedelemmel is kezdtek foglal-
kozni. Az állami vezetés részérôl nagy el-
lenérzéssel fogadott vállalkozás hamar
megtalálta a vevôkörét, és a gödöllôi Állat-
kórház mellett népszerû ellátó bázissá nôtt.

Veresegyházon 1994-ben nyitotta meg
saját rendelôjét, és kivált a gödöllôi tár-

sas vállalkozásból. Hamarosan pályakez-
dô kollégát vett maga mellé, akivel 12
évig teljes egyetértésben dolgoztak
együtt. A közösen végzett munka a praxis
folyamatos fejlesztését és fejlôdését
eredményezte, aminek során komoly di-
agnosztikai beruházásra is sor került.
Társa 2010-ben kivált, önálló praxist nyi-
tott, ami Mohai doktort rendelôjének és
praxisának újabb átszervezésére ösztö-
nözte. Jelenleg hárman dolgoznak
együtt egymást váltva, a hétvégéken is
nyitva tartva. 

Az állami szolgálat folyamatos átszerve-
zése, a nehezen vállalható feltételek mi-
att nem vállalt feladatokat állami megbí-
zásból, így nem lett pl. jogosult állator-
vos sem. Kerületi társai bizalmából már a
szövetségi kamarák idôszakában
vezetôségi tag lett. A köztestületi kama-
rák 1996-os indulásakor vezetôségi tag
és országos küldött lett. Az Országos
Szakmai Bizottságnak kezdetektôl, tehát
16 éve napjainkig a tagja. A 2004. évi
választások óta megyei alelnök. Ekkor
kezdeményezésére és szerkesztésével in-
dult útjára a megyei szervezet újságja, a

dr. Szolnoki János

dr. Kómár Gyula 
gratulál Mohai doktornak

Folytatás a 24. oldalon



2012. OKTÓBER KÓMÁR DÍJ 2524 KÓMÁR DÍJ 2012. OKTÓBER

HírVETô, mely már a nyolcadik évfo-
lyamnál tart.

Kamarai munkáját mindannyiunk örö-
mére sok innovatív ötlettel színesítette.
Kerületi kollégái gyakran keresik meg
személyes vagy szakmapolitikai kéré-
sekkel.  A praxisok fejlesztésérôl, érté-
kük megállapításáról és eladásuk felté-
teleirôl sikeres elôadást tartott a II. Praxis-
menedzsment konferencián. 

A Magyar Állatorvosok Lapjában megje-
lent néhány írása, melyek a gyakorlatban
szerzett tapasztalatait ismertették. A ka-
marai lapokba több, elsôsorban szakma-
politikai témával foglalkozó cikkét olvas-
hattuk. A HírVETô szerkesztésében, fon-
tos témák feldolgozásában, közérdekû
vagy éppen színes információk közlésé-
ben szignójával sokat találkozhatott az
olvasó.

Indulása óta tagja a Magyar Állatorvosok
Világszervezetének. A hazai konferenci-
ák idején az ô ötletére és szervezésében,
budapesti és Pest megyei állatorvos kol-
légák praxisait látogatják meg a határon
túlról érkezô érdeklôdô kollégáink. Nya-
ranta a szomszédos országokban tanuló
magyar származású állatorvos hallgatók
igény szerinti hazai gyakorlatát szervezi.
Ennek keretében maga is vendégül látott
Erdélybôl érkezett egyetemistát, aki hiva-
talosan nála töltötte a terápiás gyakorla-
tát. A Világszervezet választmányának
jelenleg is tagja.

Veresegyházra kerülése évében ismeret-
terjesztô feladatokat vállalt, megalapítot-
ta a helyi TIT szervezetet. Az állatte-
nyésztés iránt érdeklôdést mutató gaz-

dáknak klubot szervezett, majd a tagok
kívánságára, az országban egyedülállóan
hároméves szakmunkásképzô tanfolya-
mot indított. Harminckét évvel ezelôtt
lakóhelyén értelmiségi klubot szervezett,
mely a mai napig havi rendszerességgel
tart összejöveteleket. A klub értékes köz-
életi és környezetvédelmi tevékenységet
folytat. 

A hazai állatorvosképzés indulásának
125. évfordulója alkalmából rendezett ju-
bileumi konferenciáján a Kamara elnök-
ségének javaslatára kitüntetést vehetett át.

Veresegyház Város Önkormányzata több
alkalommal kitüntette a közmûvelôdésben
folytatott kiemelkedô tevékenységéért.

Nyugdíjasként változatlan lelkesedéssel
és odaadással dolgozik ma is. Számára a
munka nem csupán anyagiak forrása, ha-
nem örömöt, izgalmat kiváltó alkotó te-
vékenység. Pályakezdô kollégákat szíve-
sen vesz maga mellé, tôlük, ahogy
mondja, sok olyat tanul, amit egyetemi
éveiben alig hallott. A fiatalok szakmai
próbálkozásait nagy odafigyeléssel és tü-
relemmel segíti. 

Magánéletében igazi társasági ember.
Sokat sportol. A gödöllôi kerületben fut-
ball csapatot szervezett, velük tornán is
elindult. Még egyetemista korában zene-
kart alapított. Az egyetemi könyvtár alat-
ti pince klubot az ô zenekara nyitotta
meg 1967-ben, és a diploma megszerzé-
sig három éven át hetente muzsikáltak
ott. Ez a banda pár éve ismét összeállt, és
a megyei állatorvos bálon is nagy sikerrel
mutatkozott be. 

Nôs, ügyvéd feleségével közösen nevelt,
három, ma már felnôtt gyermekük, és

egy külföldön élô unokájuk van. Szívfáj-
dalma, hogy gyermekei nem követték
pályáján, bár a munkában segítségként
sokszor számíthatott rájuk.

A MÁOK Pest megyei Vezetôsége Mohai
doktort a fent soroltak alapján tartotta
érdemesnek az idei Kómár-díj, azaz
2012. év Pest megye Állatorvosa kitün-
tetésre.

A laudációt mondta:
dr. Szolnoki János

dr. Keresztes Zsolt
gratulál

Gondolatok a Kómár díjjal a kézben, a
laudációt hallgatva, szemben a közel
kétszáz fôs hallgatósággal 2012. szep-
tember 15-én

Amikor a megyei Vezetôség döntött a
jelölésemrôl a Kómár díjra, és késôbb,
amikor ezt a döntést a küldöttek is
megerôsítették, egy pillanatra elszorult a
torkom. Azt hittem, hogy a meg-
illetôdöttséget ezzel le is tudtam.

Ma már boldogan mond-
hatom szerencsére nem
így történt.

A rendezvény hetében
több telefonhívást kap-
tam. Olyanoktól, akik
nem lehettek velem a
díj átvételénél, de olya-
noktól is, akiket szemé-
lyesen is üdvözölhet-

tem a Benczúr szállóban. A már díjazot-
tak közül többen barátsággal és szeretet-
tel átöleltek, és kedves mosoly kíséreté-
ben jelezték, hogy várnak maguk közé.

Munkásságom során nem az állatorvosi
sebészet és a szemészet területén alkot-
tam maradandót. Vegyes praxist folytató
körzeti állatorvos voltam hosszú éveken
át. Tettem a munkám legjobb tudásom és
meggyôzôdésem szerint.

A díjazott vallomása
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Amikor 1996-ban az állatorvosok iga-
zán karakteres érdekvédelmi szervezete,
a Kamara létrejött, kollégáim biztatására
a kezdetektôl szerepet vállaltam benne.
Rögtön az elsô választáson elnöki ambí-
cióim voltak, de kiváló kollégám, a ma
már közülünk hiányzó Vona Ferenc két
szavazattal többet kapott. A következô
választáson megismétlôdött a történet,
és ismét két szavazat döntött Vona dok-
tor javára. 

Az igazat megvallva, ez alatt a nyolc év
alatt világossá vált elôttem, hogy kollé-
gám sokkal jobb elnöke volt a megyei
szervezetnek, mint amilyen én lettem
volna. Ez a tapasztalat és a gondviselés
két figyelmeztetése elég volt ahhoz,
hogy a 2004-es választásokon már nem
elnökként, hanem alelnökként kandi-
dáltam.

A következô két ciklusban – ami az ôszi
választásokkal záródik – a szervezet el-
nökével és a szûk vezetôséggel kiváló
munkakapcsolatot alakítottunk ki. A
sokszor gyötrelmes, de nagyon sokszor
szinte önfeledt örömet is okozó, mind-
végig a Kar érdekeit szem elôtt tartó kö-
zös munka rengeteg gyönyörûséget
szerzett nekem. Visszatekintve komoly
eredményeket tudhatunk magunkénak,
amikben folyton látom a magam ötleteit,
küzdelmeit.

A mai nap a kamarai tevékenységem
megkoronázása. Feltett szándékom,
hogy nem jelöltetem magam ismét ka-
marai tisztségre. Nem azért, mert nem
érzek még elég erôt ahhoz, hogy a kö-
zösség érdekeit szolgáljam, hanem azért,
mert világosan látom, hogy elérkezett az

idô a staféta átadásához. Jöjjenek a fiata-
lok, kellenek a fiatalok, hogy az új Ka-
marai Törvényt követve új szellemiségû
szervezetet építsenek. Engedni, bátoríta-
ni, segíteni kell ôket ahhoz, hogy meg-
mutassák, mekkora aktivitás és kreativi-
tás szunnyad bennük.

Ezen a helyen szeretném megköszönni
az éveken át érzett támogatást. A támo-
gatást a családomnak, rendelôi munka-
társaimnak, a gödöllôi kerület állatorvo-
sainak és a kamarai Vezetôség tagjainak.

Köszönöm a belém vetett hitet és bizta-
tást, és köszönöm a számomra felemelô,
igen értékes elismerést.

dr. Mohai Imre

Az alapember
■ Az látszott, hogy szinte a „semmibôl
jöttél“, s ma nyugodtan mondhatjuk, 
fazont adtál a titkári munkának. Jól lá-
tom, hogy megszeretted, amit négy éven
át csináltál?

Mondhatjuk, hogy igen, azonban ezért
sokat kellett tenni. A titkárság munkájá-
nak legnagyobb része olyan, amit szerin-
tem egyetlen állatorvos sem végez szíve-
sen. Az olyanok, mint postakezelés, ikta-
tás, engedélyek és egyéb iratok kiadása,
jegyzôkönyvek, határozatok és „társaik”
elôl egy állatorvos inkább menekülne.
Szerintem egy, a mindennapokban dol-
gozó állatorvos nincs is tisztában azzal,
hogy mindez mennyi idôt és energiát
vesz igénybe. Amikor négy éve elvállal-
tam a titkárság vezetését, szinte azonnal
két problémával szembesültem: sem a
megfelelô háttér nem állt rendelkezésre
(nem volt irodánk, ahol a közel 400 fôs
szervezet mindennapi ügyeit intézhet-
nénk, nem volt adminisztrátorunk, a
kellô technikai infrastruktúra is hiány-
zott), ráadásul túlzottan egy kézben (ak-
kor az ügyvivônél) összpontosult minden
feladat elvégzése. Így is el lehetett
mûködni, de ez messze volt az ideálistól,
és még messzebb a „szerethetôtôl”. A
nehézségeken túl pedig nem volt kevés
az, amit akkor csupán egy ember látott
el: továbbképzéseink szervezése, hon-
lap beindítása és mûködtetése, pályáza-
tok anyagai és saját pályázataink inté-
zése vagy az egyéb szervezési felada-
tok. Vagyis a háttér kialakítása mellett
egy optimális munkamegosztás is hi-
ányzott.  Végül is a kérdésre visszatérve,

nyugodtan lehet úgy mondani, hogy
nem a mindennapi ügyek intézése volt
szerethetô, hanem az volt inspiráló,
hogy ezek menetén változtassunk, és
az, hogy ebben partner volt a Vezetôség
valamennyi tagja. 

■ Sok remek eredményt könyvelhetsz
el. Csökkentek a tartozások, tempósan
mentek az engedélyek. Miben van lema-
radás?

Amiket felsoroltál eredménynek, az szerin-
tem csak az alapja mindennek. Az, hogy
csökkentek a tartozások (beleértve a „cé-
ges” kintlévôségeket is) kellett ahhoz, hogy
ne legyenek anyagi gondjaink, pl. ki tudjuk
fizetni kollégáinknak azt a minimális ügye-
leti pénzt, vagy épp megfelelô színvonalon
és környezetben lehessen egyáltalán
megszervezni a továbbképzéseinket. Az
egyensúlyba hozott költségvetéssel, és az
így felszabaduló forrással lehetett elérni
azt is, hogy tagjaink egy hiányzó igazo-
lást vagy engedélyt megkapjanak, vagy
egy ellopott bélyegzôt a lehetô leggyor-
sabban pótolhassunk részükre. 

Ha mindenképp eredményeket kellene
felsorolnom, én inkább a sikeres saját és
külsô pályázatokat említeném meg, vagy
azt, hogy az elôzôekben felsoroltakhoz
sikerült megnyernem a megyei elnökség
és a vezetôségi tagok elôbb említett tá-
mogatását. Úgy érzem, hogy a megfelelô
hangot is sikerült megtalálnom a tagja-
inkkal (az elmúlt négy évben, ha jól em-
lékszem összesen három állatorvos kol-
légával szemben volt némileg „félresike-
rült” vitám, akiktôl – ha megbántottam,
vagy megsértettem volna ôket, hát 
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ezúton is – elnézést kérnék ez pedig en-
gem is nagymértékben segített. 

És a lemaradás? Azon túl, hogy némi ad-
minisztratív „hiány” a lustaságomból fa-
kadóan akad, inkább egy fontosabbat
említenék: szeretnénk azt, ha a kamarai
honlap az eddigieknél sokkal informatí-
vabban, frissebben, gazdagabb tartalom-
mal és a tagjaink részére is
hasznosabban mûködjön.
Ezt az „új csapattal” ha le-
het, szeretném majd kiala-
kítani.

■ Az integráció lehetôségét
hogyan értékeled?

Úgy gondolom, hogy vol-
tak és vannak benne
lehetôségek, de nem úgy,
és nem abban a formában,
ahogy ezt a jelenlegi kama-
rai felsô vezetés elképzelte.
Láttuk annak az eredmé-
nyét, hogy az integrált szer-
vezetek létrehozásával és
mûködésével kapcsolatban a nem kel-
lôen elôkészített, ki nem dolgozott rend-
szer milyen ellenérzéseket szült a me-
gyék tagságában. Többször elmondtam
az érintetteknek, hogy a tagságot úgy
megkérdezni arról, hogy „szeretne-e tár-
sult megyei szervezet tagja lenni”, anél-
kül, hogy részletesen elmondanánk, mit
és hogyan jelent mindez, nem lehet. Az
ördög a részletekben van/lehet, a részle-
tek ismerete nélkül felelôsségteljes dön-
tést nem lehet hozni.

Nem titok, hogy én integrációpárti va-
gyok, de csak abban az esetben, ha ez or-

szágosan egységesen történik, valameny-
nyi részlet elôzetes kialakítása után, és
csak akkor, ha távlatilag az integrált szer-
vezetek egyfajta elôzetesei lennének a
késôbb kialakítandó egységes központi
országos kamarai struktúrának. Sokan
mondják, hogy erre ma még nem érett az
ország és az állatorvos társadalom. Sze-
rintem, ha el se kezdünk beszélni, véle-

ményeket megosztani, vi-
tázni róla, akkor sose lesz
érett rá. 

■ És esetleg a fôvárossal
történô fúziót támogatod-e?

Ahogy elôbb is mondtam,
nem a forma a lényeg, ha-
nem a tartalom. Mindegy,
hogy megyei szervezetek
vannak, társult megyei
szervezetek, vagy épp köz-
ponti kamara, mindegyiket
lehet jól és rosszul is
mûködtetni. Én fordítva kö-
zelítem meg a kérdést: mi
az igény a kamarai tagok

részérôl, hogyan és mit szeretnének az
ô érdeküket képviselô Kamara részérôl
látni és tapasztalni. Mindehhez meg
kell határozni a szükséges lépéseket,
feladatokat, ehhez meg kell találni a
megfelelô embereket. És az sem utolsó
szempont, hogy milyen formában és
struktúrában, milyen anyagi ráfordítás-
sal és milyen hamar képesek elérni a
közös célokat. Egy jól kitalált fôvárosi
fúziónak is csak akkor van értelme, ha
ez nem egyedi az országban, ha be tud-
ja mutatni, hogy a tagság érdekét szol-
gálja úgy, hogy eközben gazdaságosan
mûködtetheô.

■ Van kedved tovább csinálni?

Vannak olyan kamarai feladatok, amit
szívesen folytatnék tovább (pl. iroda
szervezési és irányítási feladatai), vannak
olyanok, amelyekhez lennének ötleteim
(pl. honlap), és vannak olyanok, amelyet
bár nem fülig érô szájjal teszek, de
igyekszem a lehetô legjobban, leggördü-
lékenyebben elvégezni (ilyen pl. a jelen-
legi praxisengedély kiadási „mizéria”).
Ha lesz, aki jelöl, és lesznek páran, akik
támogatnak, akkor szívesen folytatnám.

■ Milyen Kamarát álmodsz magadnak
és nekünk?

Csak röviden, mert erre egy külön újság is
kevés lenne: olyat, amelyik erôsebb érdek-
érvényesítô képességekkel bír (pl. a hiva-
tásunkat érintô jogszabályok elfogadtatá-
sával kapcsolatban), olyat, amelyik haté-
konyabban jelenik meg és képviseli az
állatorvosokat az állattartók és a média
felé (pl. hasznos lenne végre egy kamarai
szóvivôi státusz, elég ha a „chip” rende-
let fogadtatására gondolunk), és végül
olyat, amiben aktívabb a részvétel a ka-
marai tagok részérôl is,  úgy, hogy tud-
ják, érezzék, hogy van értelme a Kama-
rának.

■ Volna kedved és idôd az országos
szervezet valamelyik bizottságában,
vagy a küldöttek között dolgozni?

A mostani formájában nem gondolkodok
országos „pozícióban”. Amit a tagság ér-
dekében képviselni szeretnék, azt jelen-
leg megyei keretek között tudom tovább-
vinni. Az állatorvos szakmai oldalt, és a
Kamara jelenlegi felépítését tekintve,

jobbnak tartanám azt, ha a jelenlegi bi-
zottsági struktúrához képest eltérô tago-
zódás jönne létre. Mára elvált egymástól
az állatorvosláson belül a kisállatos, lo-
vas, vegyes praxisos stb. – itt megjegyez-
ném, hogy ebben, a vidéki állatorvosok
helyzetében van a legnagyobb lemara-
dás, gond – és az egyéb, de intenzíven
fejlôdô praxis: elég, ha az egzotikus álla-
tok állatorvos specialistáira gondolunk,
vagy épp a vadgazdálkodási szakirányra.
Jó lenne, ha a Kamarán belül inkább e ta-
gozódás irányába, ezek erôsítése felé
lépnénk el, úgy, hogy minden szakterü-
let, az ahhoz értô, abban dolgozó állat-
orvosaival dolgozná ki a szakmai irány-
elveit, mûködésének szabályzatait, és
ezeket a döntéshozókkal el is tudja fo-
gadtatni. Hiba volna, ha az egyes részte-
rületek között konfliktus alakulna ki az
érdekek érvényesítésekor. Ezt az elkép-
zelésemet több jelenlegi vezetôségi tag
is osztja.

■ Alapjában csendes vagy, de ha meg-
szólalsz vagy levelet írsz, nagyon karak-
teres véleményt hallhatunk tôled. Kiállsz
a véleményedért, hajlandó vagy csínbe
is menni?

Szerencsére a Kamara nem a parlament,
ahol holmi szerencsétlen „frakciófe-
gyelemrôl” és társairól kellene gondol-
kodnunk. Mind megyei szinten, mind az
országos irányítás felé eddig is elmond-
tam, megírtam a véleményem, megyei
döntésekkor is jó párszor állást foglaltam
a többségi véleménnyel szemben, volt
olyan is, hogy a saját elképzelésemet
csak többszöri próbálkozás után sikerült
elfogadtatnom a Vezetôséggel. Szeren-
csére azt tapasztaltam, hogy viták után is

dr. Hirmetzl Gábor
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együtt lehetett dolgozni az elnökséggel,
vezetôségi tagokkal, egymást segítve,
személyeskedésektôl mentesen. Nem az
eltérô véleményekkel van a baj, hanem
azzal, ha ezeket nem mondjuk ki, vagy
épp a vitázók nem képesek egymással
együttmûködve dolgozni. Amikor azt ta-
pasztalom, hogy az eltérô véleménnyel
kiálló más kamarai szereplôk is segítik a
munkámat, amikor erre van szükség, ak-
kor miért ne fogalmazzam meg azokat?

■ Az új Kamarai Törvény tükrében
szerinted változik-e a Kamara érdek-
érvényesítô szerepe?

Kérdezték már ezt tôlem néhányan. Azt
szoktam mondani, hogy az új Kamara Tör-
vény egy üres doboz, amit meg kell tölte-
ni tartalommal. Önmagában az új törvény
elfogadásával semmi sem változik, ez
pusztán csak egy keret. Vannak benne
lehetôségek, amibôl jót, rosszat egyaránt
ki lehet hozni. Ilyen újdonságok például a
megszûnt ügyeleti körökhöz társított (most
már országos) engedélyek, a megszûnô
többszörös tagdíjak. Megteremtôdtek az
egyéni és társas praxisok jogi alapjai, a
praxisok adás-vételének és az állatorvosi
asszisztensek foglalkoztatásának feltételei.
A praxisnyitás feltételeinek kidolgozását
részben a Kamarára osztotta a törvény. A
kamarai tisztségviselôk visszahívhatóságát
is taglalja, hogy néhányat kiemeljek a fon-
tosabbak közül. 

Önmagában ezektôl az érdekérvényesítô
szerep nem változik, nem javul. Az a Ka-
marában dolgozó, vagy az azokat segítô
személyek szándékától, aktivitásától és
tetteitôl javulhat. 

A törvénnyel kapcsolatban kiemelnék
még egy dolgot: a szöveg elsô átolvasása
után sok tagunk azt gondolta, hogy
„szakállatorvosival” lehet majd állator-
vosként dolgozni. Nos, ez is egy olyan
pont, aminél a törvény lehetôséget teremt
arra, hogy azt ügyesen tartalommal tölt-
sük meg. A jogszabály, a „szakállatorvos”
mellett említi a „kamarai specialista” fo-
galmát is. Ez jelenleg csak a lovas állator-
vosoknál mûködik. Innen, a lehetôségeket
kihasználva, csak egy lépés, hogy a szak-
állatorvosok mellé, újabb területeken le-
hessen szervezett képzéseket indítani,
mint pl. a dermatológia, a mûszeres diag-
nosztika, a fogászat, vagy az anesztezi-
ológia. De indulhat képzés akár a gazda-
sági haszonállatok ellátásában is. 

Eddig is sok tematikus továbbképzést
rendeztek az országban megyei vagy
külsôs szervezéssel. Ha ezeket felváltja
vagy ezekkel párhuzamosan mûködik az
új rendszer és már nemcsak kamarai
pontokat adnak a továbbképzések, ha-
nem kamarai specialistákat is képeznek,
talán némileg mérséklôdne az ellenér-
zés. Emellett ki lehetne használni az ez-
zel kapcsolatos támogatásokat és a pá-
lyázati programok anyagi lehetôségeit.

Én bízom abban, hogy az ez évi ôszi
tisztújításokat követôen mindenhol
olyan kamarai csapatok állnak össze,
akik a sok elôttünk álló kamarai-szakmai
teendôket hatékonyan, gyorsan és a tag-
ság részérôl is támogatottan végzik majd.
A saját nevemben és az általam vitt dol-
gok ügyében ezt megígérhetem.


