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Tisztelt állattartók! 

 

 

Magyarország Kormánya az emberek járványos koronavírusos megbetegedésével 

összefüggésben 2020. március 12-től különleges jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett. 

 

A 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet a COVID-19 járvány miatt az üzletek nyitva tartását 

szabályozza. 

Az állategészségügyi szolgáltató intézmények (állatorvosi rendelő, szakrendelő, állatkórház, 

állatklinika) nem tartoznak a kereskedelemről szóló törvény „vendéglátó üzlet” és/vagy 

„üzlet” kategóriájába, ebből következően az állategészségügyi szolgáltató intézmények nyitva 

tartására NEM vonatkozik a hivatkozott jogszabály korlátozása. 

Minden állategészségügyi szolgáltató vállalkozás a COVID-19 járvány elleni védekezési 

lehetőségei, adottságai, munkaszervezési lehetőségei, kockázatviselő képessége stb. szerint 

dönthet arról, hogy a COVID-19 járványra tekintettel milyen munkarendben nyújt az 

ügyfeleinek állategészségügyi szolgáltatást és milyen egyedi intézkedéseket hoz a 

fertőzésveszély elhárítására. 

 

A mai tudományos tények és ismeretek szerint a hazánkban általánosan háziállatként tartott 

állatfajok (beleértve természetesen a kutyákat és a macskákat is) nem terjesztik aktív módon 

az emberek járványos koronavírusos megbetegedését kiváltó kórokozót. Az emberi 

megbetegedések nem a háziállatainktól származnak és fordítva, a mai ismeretek szerint ez az 

emberi megbetegedést kiváltó vírus nem betegíti meg a háziállatainkat. 

 

A vizsgálati eredmények alapján kimondható, hogy a humán megbetegedések terjedésében az 

emberek egymás közötti közvetlen érintkezése és a cseppfertőzés (köhögés, tüsszögés) a 

legfőbb tényező. 

 

 

A humán koronavírus járványhelyzetre figyelemmel, az Önök, az állategészségügyben 

dolgozók és a családtagjaink védelme érdekében arra kérjük Önöket: 

 

1. ha Ön lázas, légzőszervi panaszai vannak (köhög, náthás), kérjük ne látogassa meg az 

állategészségügyi intézményeket, az állatának intézménybe vitelére kérjen meg más, 

egészséges személyt. 

 

2. ha az emberi koronavírusos járvány szempontjából Ön veszélyeztetettnek minősül (például 

14 napon belül fertőzött környezetben tartózkodott, vagy a magyar Kormány által a járvány 

miatt ideiglenesen beutazási tilalmi listán megnevezett országban járt), kérjük ne látogassa 

meg az állategészségügyi intézményeket, az állatának intézménybe vitelére kérjen meg más, 

fertőzött környezettel kapcsolatba nem hozható egészséges személyt. 

 



3. a mai ismeretek szerint az emberek járványos koronavírusos megbetegedése elsősorban az 

idősebb korosztályokban okozhat súlyos megbetegedést. Ezért azt javasoljuk, hogy a 

járvány lezajlásáig az idősebb állattartó ügyfeleink - kerülve a saját fertőződésük lehetőségét 

- ne vigyék az állategészségügyi intézményekbe az állataikat, kérjenek meg arra más, 

egészséges fiatalabb személyt. 

 

4. lehetőleg csak egy kísérő személy vigye az állatot állategészségügyi intézménybe. 

 

 

A valódi és pontos információkon alapuló megfontolt, a szabályokat betartó emberi 

magatartás valamennyiünk alapvető érdeke! 

 

 

 

Budapest, 2020. március 17. 

 

 

a Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége 

 

 

 


