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Törvényjavaslat  címe:  Az állam által  finanszírozott  állatorvosi  ügyeleti  rendszer biztosítása
érdekében a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység
végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról 

Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján „az állam által finanszírozott állatorvosi ügyeleti
rendszer  biztosítása  érdekében  a  Magyar  Állatorvosi  Kamaráról,  valamint  az  állatorvosi
szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról” címmel a
mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

2021. évi ..... törvény 

az állam által finanszírozott állatorvosi ügyeleti rendszer biztosítása érdekében a Magyar
Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012.

évi CXXVII. törvény módosításáról

Figyelemmel arra, hogy Magyarországon egyre nagyobb igény mutatkozik mind a háziállatot, mind
a mezőgazdasági haszonállatot tartók részéről az év minden napján biztosított állatorvosi ügyeleti
rendszer  oly  módon  történő  újbóli  bevezetésére,  melynek  során  a  magyar  állam  biztosítja  az
ügyeleti rendszernek az állatorvosok áldozatos munkáját méltó módon elismerő anyagi feltételeit,
az Országgyűlés a következő törvényt hozza:

1. §

(1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (6) bekezdés m) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:  

„m)  annak  érdekében,  hogy  az  állattartók  állatainak  folyamatos  állatorvosi  ellátása  biztosított
legyen,  kialakítja  az  állam által  finanszírozott  ügyeleti  rendszer  kereteit,  kijelöli  az  állatorvosi
ügyeleti területeket, megállapítja az ügyeleti szabályokat, valamint a helyettesítés rendjét, továbbá
gondoskodik ennek a helyben szokásos módon való kihirdetéséről;”

(2) A Törvény 4. § (6) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

„n) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.”

2. §

(1) A Törvény a 43. §-t követően a következő fejezettel egészül ki:

„14. Állam által finanszírozott ügyeleti rendszer”

3. §

A Törvény a következő 43/A. §-sal egészül ki:

„43/A.  §  (1)  A Kamara  valamennyi  állat-egészségügyi  szolgáltató  részére  felajánlja  a  hétvégi,
illetve munkaszüneti napon való ügyeleti rendszerben való közreműködés lehetőségét. 

(2) Egy ügyeleti területen több állat-egészségügyi szolgáltató is részt vehet az ügyeleti rendszerben,
melyet választása szerint székhelyén, illetve az állat tartási helyére való kiszállással láthat el. 

(3) Az állam által az ügyeleti rendszer fenntartása biztosított forrásból a Kamara az ügyeletet vállaló
állat-egészségügyi szolgáltatóval havonta, az ügyelettel érintett hónapot követő hónap 5. napjáig
számol el.”

1  



 
4. §

A Törvény 48. §-a az alábbi d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben szabályozza)

„d)  Az  ügyeleti  rendszer  folytatásának  feltételeit,  továbbá  a  finanszírozásához  szükséges
keretösszeget, melynek költségvetési évenként el kell érnie a 2 500,0 millió forintot.”

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A felelős  állattartás  egyik legfontosabb követelménye,  hogy az állat  számára -  legyen szó akár
háziállatról,  akár  haszonállatról  -  a  megfelelő  egészségügyi  ellátást  a  gazdája  biztosítani  tudja.
Vannak ugyanakkor olyan esetek, amikor az állat betegsége, illetve sérülése olyan súlyosnak tűnik,
hogy a kezelése nem várhat. Ekkor azonban az állattartó gyakran szembesül Magyarországon azzal,
hogy hétvége, illetve munkaszüneti nap alkalmával nem talál állatorvost, aki elláthatná az állatot.
Hazánkban a főváros, illetve néhány nagyobb város esetében érhető csak el ez az ügyeleti forma,
ami többnyire piaci alapon működik. Az állattartók nagyobb része azonban olyan területen lakik,
ahol a piaci alapú rendszer nem képes működni, így állata a legszükségesebb időpontban nem juthat
ellátáshoz. Éppen ezért jelen törvényjavaslat célja, hogy az ország teljes területén létrejöjjön egy
olyan  ügyeleti  rendszer,  mely  garantálja,  hogy  Magyarország  minden  pontján  házhoz  hívható,
illetve felkereshető legyen egy olyan szolgáltató, ahol az állat számára segítség biztosítható.
Nagyon fontos, hogy az ügyelet
- önkéntes, az abban közreműködni nem tudó állatorvost hátrány nem érheti,
- a finanszírozás állam által garantált, az állatorvosnak járó összeggel a Kamara havonta számol el.
 

Részletes indokolás

1-3. § 

A Javaslat biztosítja a hétvégi, illetve munkaszüneti napon való ügyeleti rendszer bevezetésének
feltételeit, melynek részleteit a Kamara határozza meg. Az állat-egészségügyi szolgáltató választhat,
hogy részt kíván-e venni az ügyeletben, illetve azt milyen formában kívánja ellátni: a szolgáltató
székhelyén, vagy otthonról, ahonnan igény esetén házhoz megy ki.

4. § 

Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az ügyelet feltételeit, illetve az ügyelet fenntartására szolgáló
keret évi pontos összegét meghatározza. Mivel szakértők szerint az országos rendszer fenntartása
kb. 2-2,5 milliárd forintból megoldható,  ezért  a Javaslat  értelmében 2,5 milliárdnál kisebb éves
keretösszeg nem állapítható meg.

5. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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