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I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: kamara) az állatorvosok önkormányzattal rendelkező,
közfeladatokat és általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete, amely a Magyar
Állatorvosi Kamaráról szóló hatályos törvény (a továbbiakban: Törvény) és az alapszabály szerint
működik. A Törvényben meghatározott alapszabályba utalt feladatokat és a Törvényben előírt feladatokon
kívüli szabályokat ezen alapszabály tartalmazza.
(2) A köztestület neve: Magyar Állatorvosi Kamara
Rövidített elnevezése: MÁOK
Székhelye: 1078. Budapest, István u 11.
(3) Bélyegzőlenyomata: körlenyomatú bélyegző, középen Magyarország címere, a határoló kör és a címer
közötti körirattal, melynek szövege: MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA * BUDAPEST, a szövegrész
a címerpajzs alatt feleződik.
(4) A Magyar Állatorvosi Kamara területi szervezeteinek megnevezése és székhelye:
a) Magyar Állatorvosi Kamara Baranya Megyei Szervezete, székhelye: Pécs.
b) Magyar Állatorvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete, székhelye: Kiskunhalas.
c) Magyar Állatorvosi Kamara Békés Megyei Szervezete, székhelye: Békéscsaba.
d) Magyar Állatorvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, székhelye: Miskolc.
e) Magyar Állatorvosi Kamara Csongrád Megyei Szervezete, székhelye: Szeged.
f) Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete, székhelye: Székesfehérvár.
g) Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezete, székhelye: Budapest.
h) Magyar Állatorvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, székhelye: Győr.
i) Magyar Állatorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, székhelye: Debrecen.
j) Magyar Állatorvosi Kamara Heves Megyei Szervezete, székhelye: Eger.
k) Magyar Állatorvosi Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, székhelye: Szolnok.
l) Magyar Állatorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, székhelye: Tatabánya.
m) Magyar Állatorvosi Kamara Nógrád Megyei Szervezete, székhelye: Salgótarján.
n) Magyar Állatorvosi Kamara Pannon (Somogy-, Vas-, Veszprém- és Zala-megyei) Területi Szervezete,
székhelye: Hévíz.
o) Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete, székhelye: Gödöllő.
p) Magyar Állatorvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, székhelye: Nyíregyháza.
q) Magyar Állatorvosi Kamara Tolna Megyei Szervezete, székhelye: Szekszárd.
(5) A területi szervezetek bélyegzőlenyomata: körbélyegző, középen 5 mm szárvastagságú egyenlő szárú
kereszt, köriratban a területi szervezet megnevezése és székhelye.
(6) A kamarai tag állatorvosok bélyegzőlenyomata: körbélyegző, a felső félkör középen 5 mm kereszt
félköriratban felül MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA felirat, az alsó félkörben vízszintesen az
állatorvos neve, alatta *állatorvos* felirat alatta az *igazolvány száma* olvasható.
II. Fejezet
A kamara feladatai
2. §
(1) A kamara ellátja a részére a Törvényben előírt feladatokat.

(2) A kamarai tagnak tagsági igazolványt állít ki és bélyegzőt ad ki. Az igazolvány és a bélyegző kiadásáról
és bevonásáról határozatot ad ki. A kamara a honlapján közzéteszi a tagok érvényes kamarai bélyegzőjének
számát.
(3) A kamara képviseli és védi tagjainak a hivatásuk gyakorlásával és a tagi jogviszonyával összefüggő
szakmai, etikai és gazdasági érdekeit és jogait, elősegíti e jogok érvényesülését.
(4) Elősegíti a szolgáltató állatorvosok szakmai tevékenységének magasabb szintű gyakorlásához
szükséges ismeretek elsajátítását. Szervezi és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a szolgáltató
állatorvosok szakmai továbbképzését.
(5) Megalkotja a „kamarai specialista” végzettség megszerzésének vizsgaszabályzatát, követelményeit, a
cím használatának feltételeit.
(6) Biztosítja a kamara hivatalos lapjának kiadását. A lapban rendszeresen ismertet új állategészségügyi
gyógyító eljárásokat, kutatási eredményeket, új gyógyszerkészítményeket és bármely, a kamara szervezeti
működésével összefüggő ismeretet.
(7) A kamara esetenként közvetlenül vagy alapítványnak nyújtott támogatás útján segélyezi a rászoruló
tagjait. Rászoruló tagjainak, illetve azok eltartottainak kérelmükre szociális segélyt adhat. Amennyiben a
szociális segélyt a kamara országos szervezete adja, a kérelem elbírálása előtt bekéri az illetékes területi
szervezet vezetőségének véleményét.
(8) A kamara évente kiadja a Mócsy János professzor szellemiségének megőrzését szolgáló Mócsyemlékérmet és az „Év állatorvosa” kitüntető címet.
(9) A kamara az állategészségügy területéhez kapcsolódó alábbi tevékenységeket is folytathatja:
- tudományos tevékenység, kutatói tevékenység,
- oktatás, képességfejlesztés, továbbképzés, ismeret-terjesztés, tanácsadás, tudományos rendezvények
szervezése, lebonyolítása,
- természet-, állat- és környezetvédelem.
(10) A kamara a tagjai részére az alábbi tevékenységeket, szolgáltatásokat végezheti:
- kulturális tevékenység szervezése,
- sport és szabadidő szolgáltatás,
- szakmai tanulmányutak szervezése,
- tagsági viszonyon alapuló egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás (pl. szervezett, rendszeres szakmai és
jogi tanácsadás).
(11) A kamara az állatorvosok és az állatorvos-képző állami fenntartású felsőoktatási intézmény
hallgatóinak tudományos-, sport- és kulturális rendezvényeit esetenként támogathatja.
(12) A kamara felnőttképzési tevékenységet folytathat.
(13) A kamara országos irodája vezeti az állatorvosi névjegyzéket és az állatorvos asszisztensek
névjegyzékét, utóbbinak pénzügyi fedezetére beszedi az állatorvosi asszisztensek nyilvántartási díját,
amelynek összegét az országos elnökség határozza meg.
III. Fejezet
A kamara szervezete
A területi szervezet
3. §
(1) A megyékben és a fővárosban képviseleti, ügyintéző szervekkel, valamint önálló költségvetéssel
rendelkező területi szervezetek működnek. A szomszédos területi szervezetek az érintett szervezetek
tagságának többségi döntése alapján a Törvényben meghatározott módon egymással egyesülhetnek. A
területi szervezet elnevezésében utalni kell annak illetékességi területére.
(2) A területi szervezet feladata:
a) a Törvényben meghatározott, a területi szervezet illetékességi területén jelentkező kamarai feladatok
ellátása,
b) illetékességi területén illetőleg tagságára kiterjedően a kamara képviselete,
c) területén a kamara célkitűzéseinek, határozatainak érvényre juttatása,
d) a tagdíjak beszedése,

e) Ha a kamarai tag szolgáltató állatorvosi tevékenységet kíván folytatni, akkor kérésére a szolgáltató
tevékenység gyakorlása tárgyában határozatot hoz, ún. praxisengedélyt állít ki. A szolgáltató állatorvosi
tevékenység bármely okból történő visszavonásáról, szüneteltetéséről illetve megszűnéséről, továbbá a
praxisengedélyben feltűntetett adatok megváltozása esetén írásban határozatot ad ki. A Törvény és az
alapszabály által meghatározott esetekben a kamarai igazolványt és a bélyegzőt bevonja.
4. §
Területi közgyűlés
(1) A területi szervezet képviseleti és legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló a területi
közgyűlés.
A területi közgyűlés küldöttközgyűlés formájában is megszervezhető, ha a területi közgyűlés tagjainak
száma a 200 főt meghaladja. Erről négy évente a tisztújító közgyűlés dönt.
A területi küldöttközgyűlésbe 400 alatti taglétszám esetén minden megkezdett 10 tag után, 400 vagy e
feletti taglétszám esetén minden megkezdett 20 tag után kell négy évre egy-egy területi küldöttet
megválasztani a területi szervezet tagjai közül.
A területi küldöttközgyűlés tagjai:
a területi szervezet tagjai által a területi szervezet tagjai közül 400 alatti taglétszám esetén minden
megkezdett 10 tag után egy-egy, 400 vagy e feletti taglétszám esetén minden megkezdett 20 tag után egyegy, négy évre megválasztott, szavazati joggal rendelkező területi küldött.
A területi vezetőség tagjai - ha egyúttal nem területi küldöttek is - a küldöttközgyűlés ülésein tanácskozási
joggal vesznek részt. Egyebekben a területi küldöttközgyűlésre a területi közgyűlésre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(2) A több megye közigazgatási területére kiterjedő területi szervezet kamarai választásaira (tisztújítására)
vonatkozó speciális szabályokat az alapszabály 26.§-a tartalmazza.
(3) A területi közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés ugyanarra a napra az eredetileg közölt napirendi
pontok vonatkozásában csak abban az esetben hívható össze, ha a megismételt közgyűlés összehívásának
lehetősége az első közgyűlésre szóló meghívóban előre közlésre került és azzal a határozatképesség
megállapításánál figyelembe vett tagok több mint kétharmada (legalább 66 százalék + 1 fő) egyetértett.
A tizenöt napon belül ismételten összehívott területi közgyűlés az eredetileg közölt napirendi pontok
vonatkozásában már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
(4) A területi közgyűlés határozatait a szavazásra jogosult jelenlévők több mint felének egyetértő, nyílt
szavazatával hozza. A területi közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozhat határozatot arról, hogy Törvény
által előírtakon túl mely határozatát köti egyszerű szótöbbséghez és nyílt szavazáshoz, illetve melyet hoz
csak titkos szavazással, illetve minősített (kétharmados, legalább 66% + 1 fő) szótöbbséggel.
Szavazásra az a kamarai tag jogosult, aki a közgyűlés időpontjában a területi szervezet tagja.
(5) A tisztségviselés és az állandó bizottsági tagság a területi szervezeti tagsághoz kötött.
A kamarai tag abban a területi szervezetben választhat és választható meg tisztségviselőnek, területi vagy
országos küldöttnek, vezetőségi vagy bizottsági tagnak, amely területi szervezethez a kamarai alaptagdíjat
fizetni köteles.
Amennyiben a tisztségviselőnek, országos küldöttnek, vezetőségi vagy bizottsági tagnak való
megválasztása után - a megszerzett mandátumának időtartama alatt - a megválasztott kamarai tag más
területi szervezethez jelentkezik át, vagyis kamarai alaptagdíját más területi szervezethez fizeti, a
megszerzett mandátuma automatikusan megszűnik. Ebben az esetben a megszűnt mandátum pótlása
érdekében negyvenöt napon belül új választási eljárást kell a területi szervezetben kezdeményezni.
(6) A területi közgyűlés a tagjai közül minden megkezdett húsz tag után négy évre egy fő, illetőleg
küldöttközgyűléses forma esetében a területi küldöttközgyűlés minden megkezdett 4 küldöttje után négy
évre egy fő vezetőségi tagot választ a területi szervezet tagjai közül. Amennyiben a területi szervezet
taglétszáma nem éri el a 40 főt, kötelező legalább 3 fő vezetőségi tagot választani.
(7) A területi közgyűlés a tagjai közül minden megkezdett ötven tag után négy évre megválasztott, szavazati
joggal rendelkező országos küldöttet választ az országos szervezet küldöttközgyűlésébe. Az országos
küldöttek lehetnek tisztségviselők, vezetőségi tagok, bizottsági tagok is.

Ha nő a területi szervezet taglétszáma, akkor a választási ciklus hátralévő részidejére e bekezdés szerint
újabb küldött(ek) választható(k).
Ha egy küldött megbízatása megszűnik (lemond, visszahívják, elhalálozik), helyére a területi szervezet a
választási ciklus hátralévő részére más küldöttet választ.
(8) A területi közgyűlés a tagjai közül három-öt fős etikai bizottságot választ négy évre.
(9) A területi közgyűlés a tagjai közül három-öt fős felügyelő bizottságot választ négy évre.
(10) A területi közgyűlés a tagjai közül három, öt vagy hét fős oktatási bizottságot választ négy évre.
(11) Amennyiben az Alapszabály úgy rendelkezik, hogy a hatályos állatorvosi kamarai törvény által
kötelezően létrehozandó állandó bizottságokon túl a területi szervezetnek további állandó bizottságot kell
létrehoznia, annak tagjait a területi közgyűlés választja meg.
(12) Aláírási joggal a területi szervezet elnöke, alelnöke és a titkára rendelkezik. A bizottsági döntéseket a
bizottság elnöke írhatja alá.
A területi szervezetben a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
(13) A területi közgyűlés bármely tagjának kérésére a teljes ülést vagy annak egy részét zártnak
nyilváníthatja. Zárt ülésen csak a szavazásra jogosult személyek vehetnek részt. A zárt ülés elhatározása
egyszerű többséggel, nyílt szavazással történik.
(14) A területi vezetőség hívja össze a területi közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére. A területi
vezetőség a tagok tíz százalékának írásbeli indítványára köteles 30 napon belül összehívni a közgyűlést. A
területi közgyűlésre szóló meghívót a napirendre vonatkozó javaslattal együtt legalább tíz nappal előbb kell
a szavazásra jogosult tagokkal írásban közölni. A meghívónak a tag által megadott email-címre történő
kiküldése megfelel az írásbeli közlésnek.
(15) Rendkívüli területi közgyűlést az elnök hívhat össze saját hatáskörében vagy a tagság tíz százalékának
írásbeli kérésére. A területi szervezet rendkívüli közgyűlését a kamara országos szervezetének elnöke is
összehívhatja az országos felügyelő bizottság és az országos elnökség előzetes egyetértésével. Ebben az
esetben a kamara országos szervezetének elnöke köteles a rendkívüli közgyűlést levezetni. A kamara
országos szervezetének elnöke által összehívott rendkívüli közgyűlés a területi szervezet tisztújításáról nem
dönthet.
(16) A közgyűlésen a meghívóban közölt napirend-tervezethez a tag(ok) javasolhat(nak) napirendi
pontokat. A szótöbbséggel megszavazott napirendi pontokat a közgyűlés köteles felvenni a napirendi
pontok közé.
(17) A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el a napirendet.
(18) A területi szervezet vezetősége illetve közgyűlése a szervezet törvény által előírt működési
kötelezettségeinek ellátásához indokolt esetben költségvetési támogatást kérhet az országos szervezettől.
(19) A területi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a területi tisztségviselők, az etikai bizottság, a felügyelőbizottság és az oktatási bizottság, valamint egyéb
állandó bizottság tagjainak a megválasztása titkos szavazással,
b) a területi szervezet vezetősége (a továbbiakban: vezetőség), a felügyelőbizottság, az etikai bizottság és
az oktatási bizottság éves beszámolójának az elfogadása nyílt szavazással,
c) a területi szervezet éves költségvetésének, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak
az elfogadása nyílt szavazással,
d) minden olyan ügy, amelyet e törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
(20) A területi közgyűlés feladata a Törvényben és a fentiekben előírtakon túl:
a) nyílt szavazással:
aa) megfelelő taglétszám esetén dönteni arról, hogy a következő négy éves ciklusban a területi szervezet
legfelsőbb döntéshozó szerve közgyűléses vagy küldöttközgyűléses formában működik-e,
ab) határozathozatal a titkári tisztség főállásban, nem választott tisztségviselőként történő betölthetősége
tárgyában,
b) titkos szavazással:
ba) a területi küldöttközgyűlés területi küldötteinek megválasztása,
bb) az országos küldöttközgyűlés országos küldötteinek megválasztása,
(21) A területi közgyűlés nyílt szavazással dönthet a területi szervezet alapfeladatainak veszélyeztetése
nélkül egyes gazdálkodási tevékenységek megkezdéséről és folytatásáról.

(22) Nyílt szavazással eldönthető közgyűlési határozatok esetében a közgyűlés levezető elnöke a jelen lévő
szavazásra jogosultak több mint felének előzetes egyetértésével név szerinti szavazást rendelhet el. Ebben
az esetben a közgyűlésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a név szerinti szavazatokat is.
5. §
Kiválás több megye közigazgatási területére kiterjedő területi szervezetből
(1) A négy évente sorra kerülő tisztújító közgyűlés alkalmával a választási körzeten belül az ott választásra
jogosult kamarai tagok titkos szavazással dönthetnek a több megye közigazgatási területére kiterjedő
területi szervezetből történő kiválásról.
Ehhez a választási körzeten belül az ott választásra jogosult kamarai tagok létszámának kétharmadát
legalább 1 fővel meghaladó kamarai tag támogató szavazata szükséges.
(2) Kiválás esetén egyidejűleg szintén kétharmados többséggel el kell fogadni a létrejövő új területi
szervezet elnevezését, székhelyét és illetékességi területét.
6. §
A területi vezetőség
(1) A területi vezetőség tagjai az elnök, alelnök, titkár és a választott vezetőségi tagok.
(2) A területi szervezet tisztségviselői a területi szervezet vezetőségének tagjai és az állandó bizottságok
elnökei.
(3) A vezetőségi ülésen az elnök, az alelnök, a titkár és a vezetőségi tagok szavazásra jogosultak, a
vezetőség a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az állandó bizottságok elnökei és a
területi szervezet országos küldöttei a vezetőség ülésére történő meghívásuk esetén a vezetőségi ülésen
tanácskozási joggal vehetnek részt.
(4) A területi vezetőség a területi közgyűlés által elfogadott éves költségvetést és a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a tárgyév május 31-ig tájékoztatásul megküldi az országos irodának.
(5) A területi szervezet minden olyan célt kitűzhet, tevékenységet végezhet, amely nem ellentétes a
Törvénnyel vagy az alapszabállyal.
(6) A területi vezetőség az államtól átvett feladatok területi szervezetnél történő ellátására az országos
szervezet által átutalt pénzügyi forrásokat köteles elkülönítetten kezelni és nyilvántartani. Az így
felhasznált pénzeszközökről a kamara főtitkárának a megadott időben tételes elszámolást köteles átadni.
(7) A területi vezetőség az ülés- és ügyrendjét önmaga határozza meg. A területi vezetőség ügyrendjének
alapelveit a területi közgyűlés meghatározhatja.
(8) A területi vezetőség hívja össze a területi közgyűlést.
(9) A területi vezetőség ellátja mindazon további kamarai feladatokat, amelyeket a Törvény vagy az
alapszabály nem utal a területi közgyűlés és/vagy területi bizottság hatáskörébe.
(10) A területi vezetőség határozatképességére és határozathozatalának módjára - a megismételt
közgyűlésre vonatkozó szabály kivételével - a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
(11) A területi vezetőség a kamarai tagsági jogviszony létesítéséhez, illetve a tagsági jogviszony
megszüntetéséhez indokolt esetben bekérhet a cselekvőképesség korlátozottságra vonatkozó iratokat.
(12) A területi vezetőség a praxis-engedély kiadása előtt, a szolgáltató állatorvosi tevékenység megkezdése
előtt, illetve kormánytisztviselői jogviszony későbbi keletkezésekor a kormánytisztviselő kamarai tagok
esetében bekéri a felettük a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyét.
7. §
A területi etikai bizottság, a területi felügyelő bizottság és a területi oktatási bizottság
(1) A területi szervezet állandó bizottságainak ülésein a bizottság tagjai és a meghívottak vehetnek részt. A
bizottságok ülés- és ügyrendjüket maguk határozzák meg. Működésük további szabályait ügyrendjükben
állapítják meg. A bizottságok saját hatáskörükben eljárva, de a területi szervezet elnökével a szakértői
felkérés költségeit előre egyeztetve, szakértőket vehetnek igénybe.

(2) A legalább három tagból álló területi etikai bizottság, mint első fokú etikai bizottság ellátja a
Törvényben a területi etikai bizottság részére meghatározott feladatokat.
(3) Az első fokú etikai bizottság az etikai felelősség tárgyában hozott döntését indokolt írásbeli határozatba
foglalja, és megküldi az érintett tagnak, az illetékes területi szervezet elnökének, illetőleg az etikai eljárást
kezdeményezőnek.
(4) Az első fokú határozattal szemben a felek a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
fellebbezést nyújthatnak be az országos etikai bizottsághoz.
(5) A legalább három tagból álló területi felügyelő bizottság az adott területi szervezet vonatkozásában
ellátja a Törvényben részére meghatározott feladatokat. A területi felügyelő bizottság feladata továbbá az
országos felügyelő bizottság munkájának segítése.
(6) A felügyelő bizottság év közben vizsgálatairól a vezetőségi ülések elé terjeszti jelentését az esetleges
intézkedések megtétele érdekében. A felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során, titoktartási
kötelezettség mellett, a területi szervezet valamennyi ügyiratába betekintést nyerhetnek. Tájékozódási
szándékuk nem korlátozható.
(7) A legalább három tagból álló területi oktatási bizottság továbbképzést szervez, és ellátja a
továbbképzési szabályzatban a területi szervezetek oktatási bizottságai számára meghatározott bizottsági
feladatokat.
(8) A területi oktatási bizottság minden továbbképzési időszak lejártát követően a továbbképzési
szabályzatban meghatározott jogkörben és módon ellenőrzi, hogy a területi szervezet tagjai megszereztéke és igazolták-e az előírt továbbképzési pontokat, majd jelentést készít a területi szervezet vezetőségének,
amely tartalmazza a továbbképzést eredményesen nem teljesítő kamarai tagok megnevezését is.
8. §
A területi szervezet elnökének és alelnökének feladatköre
(1) A területi szervezet elnöke:
a) képviseli a területi szervezetet és vezetőséget a hatóságok, magán- és jogi személyek előtt.
b) az etikai döntések kivételével kizárólagos jogkörben gyakorolja a nyilatkozati jogkört a területi szervezet
nevében a területi vezetőség véleményének ismeretében, továbbá az országos küldöttközgyűlés és az
elnökség határozatainak ismeretében és szellemében.
c) vezeti a területi közgyűlés ülését, összehívja és vezeti a területi vezetőség üléseit. A területi szervezet
elnöke a területi közgyűlés levezetésére más kamarai tagot is felkérhet.
d) ellenőrzi a titkár munkáját,
e) kötelezettségvállalási jogkört egy személyben gyakorol, ide nem értve az elnök és egy, a vezetőség tagjai
közül a vezetőség által kijelölt személlyel együttesen megtehető pénzügyi kötelezettségvállalást,
f) az országos küldöttközgyűlés által meghatározott időközönként és formában az országos elnökség részére
beszámolót készít a tárgyidőszakban ellátott állami feladatokról és a végzett kamarai munkáról,
g) gondoskodik az országos elnökség által meghatározott adatszolgáltatások, tájékoztatók határidőre
történő megküldéséről,
h) biztosítja, hogy a területi szervezet gazdálkodása és számviteli rendje megfeleljen a jogszabályoknak és
az országos küldöttközgyűlés határozatainak
i) biztosítja a területi szervezet törvényes működését, egyúttal felelős is azért.
(2) Az alelnök:
a) az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörben az elnököt helyettesíti,
b) az elnöki munkákat az elnök megbízása alapján segíti, koordinálja.
9. §
A területi szervezet titkárának feladatköre
(1) Az elnök és az alelnök egyidejű akadályoztatása esetén teljes jogkörben az elnök helyettesítése, ez
esetben a területi szervezet képviselete.
(2) A titkár feladata a területi szervezet munkaszervezetének vezetése, az adminisztratív feladatok
elvégzésének biztosítása, továbbá
a) nyilvántartások vezetése,

b) jelenléti ívek, jegyzőkönyvek elkészítése, az ülések határozatképességének megállapítása,
c) igazolványok, bélyegzők megrendelése, nyilvántartása, kiadása és bevonása, igazolások elkészítése,
kiadása
d) a területi közgyűlések, vezetőségi, bizottsági ülések, napirendek és határozatok előkészítése,
e) a területi közgyűlési, vezetőségi és bizottsági határozatok végrehajtása,
f) a pénzforgalom bonyolítása, bizonylatolása,
g) postabontás, irattározás, levelezés,
h) a könyvelés által elkészített iratok, bevallások nyilvántartása és határidőre történő eljuttatása a különböző
hatóságokhoz.
i) mindazon feladatok elvégzése, amivel a vezetőség megbízza.
(3) A kamarai alkalmazott munkavégzése kapcsán közvetlen utasítási joga a kamarai szervezet elnökének
és titkárának van.
Az országos szervezet
10. §
A kamara országos szervezete a Törvényben előírtak szerint:
a) országos küldöttközgyűlésből
b) országos elnökségből
c) állandó országos bizottságokból és
d) szakmai tagozatokból
áll.
11. §
Az országos küldöttközgyűlés
(1) A Magyar Állatorvosi Kamara a Törvény alapján és a területi közgyűlés által választott országos
küldöttekből álló országos küldöttközgyűlés által elfogadott alapszabály, állatorvos-etikai szabályzat,
szakmai irányelvek és kamarai szabályzatok szerint működik.
(2) A kamara országos képviseleti és legfelsőbb döntéshozó szerve a területi közgyűlés által választott
országos küldöttekből álló országos küldöttközgyűlés.
(3) Az országos küldöttközgyűlés tagjai:
a) a területi szervezet tagjai által maguk közül négy évre megválasztott országos küldöttek,
b) tanácskozási joggal a kamara országos szervezetének tisztségviselői.
Az országos küldöttközgyűlésen szavazati joggal csak az országos küldöttek rendelkeznek.
(4) Az országos küldöttközgyűlés összehívására a területi közgyűlésre vonatkozó rendelkezések irányadók
azzal, hogy a területi vezetőségen az elnökséget, a területi szervezet szavazásra jogosult tagjain az országos
küldötteket kell érteni.
(5) Az országos küldöttközgyűlés határozatképességére és határozathozatalára a területi közgyűlésre
vonatkozó rendelkezések az irányadók és megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a határozatképtelenség
miatt ismételten összehívott küldöttközgyűlés az Alapszabály elfogadásáról vagy módosításáról nem
dönthet.
(6) Az országos küldöttközgyűlés a törvényben, illetve az Alapszabályban meghatározott feladatok
ellátására a kamarai tagok közül megválasztja az elnököt, az alelnököt és a főtitkárt, az országos elnökség,
az országos felügyelő bizottság, az országos etikai bizottság, az országos oktatási bizottság, valamint az
egyéb országos állandó bizottság(ok) tagjait és tisztségviselőit.
(7) A kamara elnöke, alelnöke, főtitkára és az országos állandó bizottságok elnökei tisztségviselésük
időtartamára nem lehetnek területi szervezet, illetve területi bizottság elnökei.
(8) Az országos küldöttközgyűlés a kamarai tagok közül hét főből álló országos etikai, három főből álló
országos felügyelő bizottságot és hét főből álló országos oktatási bizottságot választ.
(9) Az országos küldöttközgyűlés az elnökség javaslatára további országos állandó és ad hoc bizottságokat
is alakíthat, illetve választhat feladatai ellátásra.

(10) Az országos küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik a kamarai tagok közül annak a hat személynek a
megválasztása, akik az elnökség tagjai lesznek.
(11)
Az országos küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály, a szakmai irányelvek, a kamarai szabályzatok, valamint az etikai szabályzat megalkotása
és módosítása,
b) az országos tisztségviselők, az országos etikai bizottság, az országos felügyelőbizottság és az országos
oktatási bizottság, valamint egyéb országos állandó bizottság tagjainak a megválasztása, beleértve a négy
éves választási cikluson belül szükségessé váló választást is,
c) az elnökség, az országos felügyelőbizottság, az országos etikai bizottság és az országos oktatási bizottság
éves beszámolójának az elfogadása,
d) a Kamara éves költségvetésének, ennek részeként a kamarai tagsági díjnak, a tagsági díjból származó
bevétel, a Kamara közfeladatainak ellentételezéseként kapott, illetve egyéb célzott állami támogatások – a
területi szervezet és az országos szervezet közötti – megosztása arányának, valamint az ezek elszámolására
vonatkozó szabályok meghatározása, továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az
elfogadása,
e) minden olyan ügy, amelyet e törvény vagy az Alapszabály a küldöttközgyűlés hatáskörébe utal.
(12) Az országos küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá:
a) a Kamara számviteli politikájának az elfogadása, a könyvvezetés módjának – a jogszabályok keretei
között történő – meghatározása,
b) a Kamara pénzügyi tevékenységének ellenőrzése,
c) rendelkezés területi szervezet esetleges támogatásáról,
d) a kamara éves költségvetése elfogadásának részeként a kamarával munkaviszonyban is álló
tisztségviselő fizetésének, a tiszteletdíjak előterjesztett összegének az elfogadása,
e) döntés szakmai tagozat létrehozásáról,
f) döntés a kamara hivatalos lapja kiadásának módjáról,
g) döntés gazdasági társaság létrehozásáról és megszüntetéséről vagy gazdasági társaságban való
részvételről.
h) döntés alapítvány létrehozásáról, alapítványban alapítóként való részvételről,
i) minden olyan ügy, amelyet törvény az országos küldöttközgyűlés hatáskörébe utal.
(13) Az országos küldöttközgyűlés határozatait a szavazásra jogosult jelenlévő országos küldöttek több
mint felének egyetértő nyílt szavazatával hozza.
(14) Az országos küldöttközgyűlés kétharmados (a jelenlévő országos küldöttek legalább 66 százaléka + 1
fő) szótöbbséggel hozott határozatához kötött:
a) az alapszabály elfogadása, módosítása,
b) a kamarai tagdíj összegének megállapítása,
c) a „kamarai specialista”cím megszerzésének és használatának rendjéről szóló kamarai szabályzat
elfogadása és módosítása.
12. §
Az országos küldöttközgyűlési döntést igénylő előterjesztések rendje
(1) Valamennyi kamarai tag alanyi joga, hogy a kamara bármely szabályzatára, szakmai irányelvére,
ajánlására stb. vonatkozóan javaslattal éljen, önálló indítványt és/vagy módosító indítványt tegyen
(előterjesztés, határozati javaslat).
(2) Az előterjesztést névvel, kamarai tagszámmal és saját kezű aláírással ellátva személyesen, megbízott
vagy futár által, postán vagy elektronikus úton a kamara országos irodáján keresztül kell benyújtani az
országos elnökségnek címezve.
(3) A valamennyi kamarai tagot érintő szabályzatok (pl. a kamara alapszabálya, szabályzatok, szakmai
irányelvek, állatorvos-etikai szabályok) megalkotására és módosítására irányuló javaslat, előterjesztés (az
esetleges nyelvhelyességi vagy nyelvtani hibák kijavítását kivéve) csak akkor terjeszthető a
küldöttközgyűlés elé, ezeket érintő küldöttközgyűlési határozat csak akkor hozható meg, ha a szavazásra
jogosult küldöttek a döntést hozó küldöttközgyűlést megelőzően legalább hét nappal korábban - nyomtatott
vagy elektronikus formában - megkapták az előterjesztés szövegét.

(4) Az országos küldöttek a részükre előzetesen megküldött előterjesztés szövegére vonatkozóan névvel,
kamarai tagszámmal és saját kezű aláírással ellátva személyesen, megbízott vagy futár által, postán vagy
elektronikus úton a kamara országos irodáján keresztül benyújtott módosító javaslattal élhetnek legkésőbb
a döntést hozó küldöttközgyűlés napját megelőző harmadik napig. A beérkező módosító javaslatokat az
országos iroda továbbítja a szavazati joggal rendelkező küldötteknek.
(5) Az országos elnökség és az előterjesztés szempontjából illetékes országos bizottság(ok) véleményezik
az előterjesztést. Az előterjesztésről kialakított véleményt legkésőbb a döntést hozó küldöttközgyűlésen, az
előterjesztésről történő szavazás előtt a küldöttközgyűlés levezetője ismerteti.
(6) Az eredeti előterjesztés és az azt módosító indítvány előterjesztője a döntést hozó országos
küldöttközgyűlésen is jogosult módosítani (esetleg visszavonni) a saját előterjesztését.
13. §
Az országos elnökség
(1) Az elnökség tagjai az elnök, az alelnök, a főtitkár, valamint a kamarai tagok közül megválasztott további
hat fő elnökségi tag.
(2) Az elnökség ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Törvény részére meghatároz.
(3) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik, a (6) bekezdésben foglaltak kivételével:
a) a küldöttközgyűlés üléseinek összehívása. Az országos küldöttközgyűlést évente legalább egyszer össze
kell hívni.
b) a tagsági jogviszony felfüggesztését vagy megszűnését elrendelő, továbbá a tagsági jogviszony
létesítését elutasító, valamint a praxisengedély kiadását elutasító határozat elleni fellebbezés elbírálása,
feltéve, hogy azt nem etikai eljárás keretében hozták,
c) a törvény által a Kamara számára biztosított véleményezési jog gyakorlása
ca) az állatorvosok szakmai tevékenységét érintő jogszabályok – így különösen az állat-egészségügyi
szolgáltató tevékenység folytatásának személyi és tárgyi feltételeit, annak gyakorlásához szükséges
alapfelszerelés jegyzékét, illetve az állat-egészségügyi szolgáltató intézmény létesítésének személyi és
tárgyi feltételeit meghatározó rendeletek – megalkotása során,
cb) az állatorvosi diplomához kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély kiadása
során,
cc) a külföldön szerzett állatorvosi diploma honosításával kapcsolatban,
cd) tagjai tekintetében az igazságügyi állatorvos szakértők, valamint a szaktanácsadó, szakértő
állatorvosok állatorvosi névjegyzékbe történő felvételével összefüggésben.
ce) az állatorvosképző állami fenntartású felsőoktatási intézménnyel együttműködve az
állatorvosképzés, a szakképzés és a szakmai továbbképzés követelményeinek meghatározása
tekintetében.
d) a közfeladatok ellátásával összefüggő határozatok meghozatala, amelyek a területi szervezetekre
kötelező érvényűek,
e) két küldöttközgyűlés közötti időben a Kamara operatív tevékenységének szervezése és irányítása.
(4) Az elnökség hatáskörébe tartozik továbbá:
a) az állatorvosi asszisztensi névjegyzék vezetésével összefüggésben a másodfokú szerv feladatainak
ellátása,
b) az állandó bizottságok és a területi bizottságok munkájának segítése, összehangolása,
c) az országos iroda működtetése,
d) konkrét feladatokra ad hoc bizottságok létrehozása,
e) az állatorvosi asszisztensi névjegyzék nyilvántartási díjának meghatározása,
f) a Törvény és az országos küldöttközgyűlés által meghatározott egyéb kamarai feladatok ellátása.
(5) Az elnökség gyakorolja:
a) a kamara tulajdonosi jogait a kamara által létrehozott gazdasági társaságban, továbbá olyan gazdasági
társaságban, amelyben a kamara tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
b) az alapítói jogokat a kamara által létrehozott alapítványban, továbbá az olyan alapítványban, amelyben
a kamara alapítói jogokat gyakorol.
(6) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó hatáskörök gyakorlását a küldöttközgyűlés magához
vonhatja, és azok gyakorlásának szempontjait meghatározhatja.

(7) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Működésének szabályait az
ügyrendjében állapítja meg.
(8) Az elnökség határozatképességére és határozathozatalának módjára a Törvényben foglaltakat, továbbá
- a megismételt közgyűlésre vonatkozó szabály kivételével - a területi közgyűlésre vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni.
(9) Az országos elnökségi ülésre a területi szervezetek elnökei, a tagozati elnökök, az állandó országos
bizottságok elnökei és egyéb személyek tanácskozási joggal meghívhatóak.
Sürgős döntést igénylő kérdésekben az elnökség kizárólag a tagjai részvételével is tarthat ülést.
(10) Az országos szervezetet az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az alelnök képviseli.
(11) A főtitkár az elnök és az alelnök egyidejű akadályoztatása esetén képviseli az országos szervezetet.
(12) Az elnökség a vonatkozó szabályoknak megfelelően dönt a Mócsy-emlékérem odaítéléséről, nem
kamarai kitüntetésekre javaslatot tehet.
(13) Az elnökség dönt a javasolt személy tiszteletbeli kamarai tagnak történő felkéréséről.
14. §
Az országos elnök feladatköre
(1) A kamara (országos) elnöke a megválasztott tisztsége betöltésével megegyező időtartamú főállású
munkaviszony keretében látja el a feladatait. Lemondása, visszahívása, halála esetén a munkaviszonya a
tisztsége megszűnésének dátumával megszűnik. Amennyiben az elnököt a választási ciklus leteltét követő
tisztújító küldöttközgyűlésen újraválasztják, munkaviszonya az új választási ciklus időtartamára
automatikusan meghosszabbodik.
(2) A kamarát az elnök képviseli a hatóságok, magán és jogi személyek és szervezetek előtt.
(3) Az elnök feladata:
a) az elnökség véleményének ismeretében, továbbá - az etikai döntések kivételével - az országos
küldöttközgyűlés és az elnökség határozatainak ismeretében és szellemében kizárólagos jogkörben
gyakorolja a nyilatkozati jogkört a kamara nevében,
b) az országos küldöttközgyűlés vezetése, az elnökségi ülések összehívása és vezetése,
c) munkáltatói jogok gyakorlása a munkaviszonyban álló főtitkár tekintetében,
d) a főtitkár munkájának ellenőrzése,
e) a kamara nemzetközi kapcsolatainak alakítása, folyamatos együttműködés kialakítása és fenntartása a
nemzetközi szakmai szervezetekkel,
f) folyamatos kapcsolattartás a szaktárca illetékeseivel, egyeztetések lefolytatása az egyes
szakfőosztályokkal és a szaktárca felső vezetőivel,
g) a kamara, mint köztestület szakmai munkájának hatékonyságát elősegítő szakmai koncepciók,
javaslatok, tervezetek kidolgozása és előterjesztése,
h) az elnök kötelezettségvállalási jogkört egy személyben gyakorol, ide nem értve az elnök és egy, az
elnökség tagjai közül az elnökség által kijelölt személlyel együttesen megtehető pénzügyi
kötelezettségvállalást,
i) az elnök biztosítja, hogy az országos szervezet gazdálkodása és számviteli rendje megfeleljen a
jogszabályoknak és az országos küldöttközgyűlés határozatainak,
j) az elnök biztosítja az országos szervezet törvényes működését, egyúttal felelős is azért.
15. §
Az országos alelnök feladatköre
(1) Az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörben az elnök helyettesítése.
(2) Az elnöki munkák segítése, koordinálása.
(3) Mindazon feladatok elvégzése, amivel az elnökség megbízza.
16. §
A főtitkár feladatköre

(1) A főtitkár a megválasztott tisztsége betöltésével megegyező időtartamú főállású munkaviszony
keretében látja el a feladatait. Lemondása, visszahívása, halála esetén a munkaviszonya a tisztsége
megszűnésének dátumával megszűnik. Amennyiben a főtitkárt a választási ciklus leteltét követő tisztújító
küldöttközgyűlésen újraválasztják, munkaviszonya az új választási ciklus időtartamára automatikusan
meghosszabbodik.
(2) A főtitkár az elnök és az alelnök egyidejű akadályoztatása esetén teljes jogkörben helyettesíti az elnököt,
ez esetben képviseli az országos szervezetet.
(3) A főtitkár feladata a kamara munkaszervezetének vezetése, az adminisztratív feladatok elvégzésének
biztosítása, továbbá
a) nyilvántartások vezetése,
b) az országos küldöttközgyűlés és az elnökség tekintetében a jelenléti ívek, jegyzőkönyvek elkészítése, az
ülések határozatképességének megállapítása,
c) igazolványok, bélyegzők, igazolások elkészítése, kiadása, a kamarai bélyegzők nyilvántartásához a tagok
részére a hozzáférhetőség biztosítása,
d) az országos küldöttközgyűlések elnökségi, bizottsági ülések, napirendek és határozatok előkészítése,
e) az országos küldöttközgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtása,
f) a pénzforgalom bonyolításának, bizonylatolásának biztosítása,
g) a postabontás, irattározás, levelezés irányítása,
h) a könyvelés által elkészített iratok, bevallások nyilvántartása és határidőre történő eljuttatása a különböző
hatóságokhoz.
i) mindazon feladatok elvégzése, amivel az elnökség megbízza.
(4) Az országos szervezet részére a Törvényben vagy más jogszabályban, valamint a kamarai
szabályzatokban meghatározott feladatok ellátását a főtitkár vezetésével működő országos iroda segíti.
(5) A kamara országos szervezetének alkalmazottaival összefüggésben a munkáltatói jogkör gyakorlója a
főtitkár.
(6) A kamarai alkalmazott munkavégzése kapcsán közvetlen utasítási joga a kamara elnökének és
főtitkárának van.
(7) Amennyiben az elnök vagy az alelnök egy hétnél hosszabb időtartamra külföldre utazik, szabadságra
megy vagy megbetegszik, köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a távolléte akadályoztatásnak minősül-e,
vagy esetleges halaszthatatlan kötelességeinek távolléte alatt is eleget tud tenni.
Az elnök vagy az alelnök pusztán a távolléte alapján nem tekinthető akadályoztatottnak.
Írásbeli nyilatkozat hiányában, továbbá cselekvésképtelenség esetén az elnökség indítványára az országos
felügyelő bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott határozata mondja ki az elnök vagy az alelnök olyan
jellegű akadályoztatottságát, amely a törvény szerinti helyettesítési rend életbe lépését eredményezi.
A helyettesítési rend szerint következő személy ilyen határozat hiányában is köteles megtenni mindazokat
a határidőhöz kötött intézkedéseket, amelyek hiányában a kamarát - más módon el nem hárítható érdeksérelem vagy kár érné.
Állandó országos bizottságok
17. §
Etikai Bizottság
(1) Az országos etikai bizottság hét főből áll (elnök + hat tag). Működésének szabályait ügyrendjében
állapítja meg. A bizottságot az elnöke képviseli.
(2) Az országos etikai bizottság feladata:
a) elbírálja az elsőfokú etikai határozattal szemben benyújtott fellebbezéseket, lefolytatja a másodfokú
etikai eljárást,
b) az etikai szabályzatban meghatározott magatartásforma betartásának elősegítése, objektív kivizsgálás
biztosítása, helyzetelemzés, ezáltal segítség nyújtása az állatorvosoknak, állattartóknak és mindazoknak,
akik az állatorvosi szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben érintettek lehetnek.
(3) Az országos etikai bizottság a fellebbezés benyújtásától számított harminc napon belül írásbeli, indokolt
határozattal jogerősen dönt az etikai felelősség tárgyában. A határozatot meg kell küldeni az első fokon

eljáró etikai bizottságnak, valamint az érintett tagnak, az illetékes területi szervezet és az országos szervezet
elnökének, illetőleg az etikai eljárást kezdeményezőnek.
(4) Az országos etikai bizottság javaslatot tehet az állatorvos-etikai szabályzat módosítására.
(5) Az országos etikai bizottság a megelőző év etikai ügyeiről, az ügyek tárgyalása során szerzett
tapasztalatokról legkésőbb május 31-ig beszámol az országos küldöttközgyűlésnek. Az országos
küldöttközgyűlés a bizottság beszámolójának elfogadásáról a szavazásra jogosult jelenlévő országos
küldöttek több mint felének egyetértő nyílt szavazatával dönt.
18. §
Felügyelő Bizottság
(1) Az országos felügyelő bizottság három főből áll (elnök + kettő tag). Működésének szabályait
ügyrendjében állapítja meg.
(2) Az országos felügyelő bizottság feladata az országos szervezet működésével és gazdálkodásával
kapcsolatos bármely ügy vizsgálata.
(3) Az országos felügyelő bizottság a Törvényben előírt feladatokon túlmenően:
a) másodfokú döntést hoz a területi szervezet felügyelő bizottsága döntésével összefüggésben benyújtott
fellebbezésről,
b) koordinálja, segíti és ellenőrzi a területi szervezetek felügyelő bizottságainak tevékenységét,
c) ellenőrzi a kamara Törvényben és az alapszabályban foglaltak szerinti működését,
d) ellenőrzi az országos küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtását,
e) az észlelt hiányosságokra felhívja az illetékesek figyelmét,
f) indítványozhatja az országos küldöttközgyűlés vagy az elnökség ülésének összehívását,
g) véleményezi a kamara gazdálkodási tevékenységét.
(4) Az országos felügyelő bizottság év közbeni vizsgálatairól az elnökségi ülések elé terjeszti eseti
jelentését a szükségessé váló intézkedések megtétele érdekében.
(5) Az országos felügyelő bizottság tagjai kamarai feladatvégzésük során - titoktartási kötelezettség mellett
- minden kamarai ügyiratba betekintést nyerhetnek.
(6) Az országos felügyelő bizottság az ellenőrzései során észleltek alapján - amennyiben azt indokoltnak
tartja - az országos küldöttközgyűlés felé javaslatot készíthet a területi szervezetek központi támogatására
és annak mértékére.
(7) Az országos felügyelő bizottság a megelőző év vizsgálatairól, az ügyek tárgyalása során szerzett
tapasztalatokról legkésőbb május 31-ig beszámol az országos küldöttközgyűlésnek. Az országos
küldöttközgyűlés a bizottság beszámolójának elfogadásáról a szavazásra jogosult jelenlévő országos
küldöttek több mint felének egyetértő nyílt szavazatával dönt.
19. §
Oktatási Bizottság
(1) Az országos oktatási bizottság hét főből áll (elnök + hat fő). Működésének szabályait ügyrendjében
állapítja meg.
(2) Az országos oktatási bizottság
a) az elnökség felkérésére javaslatokat készít a szakmai irányelvekhez,
b) elkészíti az állatorvosi munkadíjakra vonatkozó ajánlás tervezetét,
c) vezeti a kamarai előadás-támogatási rendszer működését segítő előadás-regisztert,
d) ellátja a továbbképzési szabályzatban az országos oktatási bizottság számára meghatározott bizottsági
feladatokat.
e) koordinálja és segíti a területi szervezetek oktatási bizottságainak szakmai tevékenységét, vitás esetekben
a továbbképzési szabályzatban meghatározott jogkörben másodfokú döntéseket hoz,
f) kamarai és nem kamarai kitüntetésekre javaslatot tehet az elnökségnek.
(3) Az országos oktatási bizottság javaslatot tehet az állatorvosok és az állatorvosi asszisztensek
továbbképzési szabályzatának módosítására.

(4) Az országos oktatási bizottság a megelőző évben végzett munkájáról legkésőbb május 31-ig beszámol
az országos küldöttközgyűlésnek. Az országos küldöttközgyűlés a bizottság beszámolójának elfogadásáról
a szavazásra jogosult jelenlévő országos küldöttek több mint felének egyetértő nyílt szavazatával dönt.
19/a. §
Állatorvos specialista bizottság
(1) Az országos állatorvos specialista bizottság hét főből áll (elnök + hat tag), a kamara országos
küldöttközgyűlése választja meg a bizottság elnökét és tagjait. Az országos állatorvos specialista bizottság
elnöke országos kamarai tisztségviselőnek minősül.
(2) A bizottság a működésének szabályait ügyrendjében állapítja meg.
(3) Az országos állatorvos specialista bizottság
a) javaslatot tesz az elnökségnek az egyes állatorvosi specialista szakirányokra és azok elnevezéseire,
b) amennyiben kamarai specialista képzés indul, akkor a bizottság kidolgozza a magyarországi állatorvosi
specialista szakirányoknak megfelelő képzés tematikáját,
c) szakirányonként javaslatokat tesz az elnökségnek a kamarai specialista vizsgák időpontjára, az elnökség
egyetértése esetén megszervezi a vizsgák lebonyolítását,
d) az elnökségnél kezdeményezi a kamara honlapján az állatorvos specialista vizsga-időpontok
nyilvánosságra hozatalát, továbbá a kamarai specialista vizsgát sikeresen teljesítő állatorvos specialisták
nyilvántartásba vételét,
e) az elnökségnél kezdeményezi a kamarai specialista vizsgát sikeresen teljesítő állatorvos részére a
kamarai specialista bizonyítvány kiállítását.
(4) Az állatorvos specialista bizottság működési költségeinek fedezetét az elnökség köteles biztosítani.
(5) Az állatorvos specialista bizottság javaslatot tehet a specialista jelöltek vizsgáztatásának feltételeit
tartalmazó szabályzat módosítására és az elnökség egyetértése esetén az országos küldöttközgyűlés elé
terjeszti azt.
(6) Az országos állatorvos specialista bizottság elnöke a bizottság megelőző évben végzett munkájáról
legkésőbb május 31-ig beszámol az országos küldöttközgyűlésnek. Az országos küldöttgyűlés a bizottság
beszámolójának elfogadásáról a szavazásra jogosult jelenlévő országos küldöttek több mint felének
egyetértő nyílt szavazatával dönt.
20. §
Szakmai tagozat
(1) A kamarai tagok a kamara céljai és feladatai teljesítésének, továbbá az állatorvosi tevékenység minél
magasabb szakmai szinten történő gyakorlásának elősegítésére a kamarán belül szakmai tagozato(ka)t
hozhatnak létre.
Tagozat létrehozását egyidejűleg legalább tíz kamarai tag kezdeményezheti az országos elnökségnél. Az
országos irodába megküldendő kezdeményezésnek tartalmaznia kell a létrehozandó kamarai tagozat
elnevezését, a megalakításával elérni kívánt szakmai célokat, a kezdeményező kamarai tagok nevét,
kamarai számát és saját kezű aláírását.
A tagozat létrehozásáról az országos küldöttközgyűlés dönt.
(2) Amennyiben a küldöttközgyűlés létrehozta az új tagozatot, harminc napon belül össze kell hívni az új
tagozat alakuló közgyűlését, amelyen minden kamarai tag részt vehet, aki az új tagozat tagja kíván lenni.
Az alakuló közgyűlés jelenléti ívének aláírásával a megjelentek aláírásukkal a tagozatba történő
jelentkezésükről is nyilatkoznak. Az új tagozat alakuló közgyűlését a tagozat megalakulását kezdeményező
legalább tíz kamarai tag közös megbízottja hívja össze.
(3) A tagozat képviseleti szerve a tagok összességéből álló tagozati közgyűlés.
A tagozati közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni.
Rendkívüli tagozati közgyűlést a kamara (országos) elnöke vagy a tagozat elnöke hívhat össze saját
hatáskörben. A tagság tíz százalékának, de legalább két főnek az írásbeli kérésére a tagozat elnöke köteles
rendkívüli tagozati közgyűlést összehívni.
(4) A tagozat vezetőségét a közgyűlés választja. A közgyűlés fogadja el, illetve módosítja a tagozat
működési szabályzatát, amely a kamara országos elnökségének jóváhagyása után lép hatályba.

(5) A tagozat a működéséhez szükséges anyagi feltételeket tagozati tagdíjból (amelyet a tagozat
vezetőségének javaslata alapján a tagozat közgyűlése határoz meg) és/vagy egyéb forrásokból teremti meg.
A tagozati tagdíjra a kamarai tagdíjmegosztás előírásai nem vonatkoznak.
(6) A tagozati közgyűlés titkos szavazással felügyelő bizottságot és tagozati vezetőséget (a továbbiakban:
vezetőség) választ.
A tagozati közgyűlés a vezetőségébe egy elnököt, egy alelnököt, egy titkárt, valamint kettő - hat fő
vezetőségi tagot, a felügyelő bizottságába pedig három - öt fő bizottsági tagot választ.
(7) A tagozatot az elnöke képviseli.
(8) Valamennyi tagozati tisztségviselő megválasztása négy évre szól, amelynek elteltével új választást kell
tartani.
(9) A tisztségekre való megválasztásra és az azokból történő visszahívásra a Törvénynek és a kamara
alapszabályának a tisztségviselők megválasztására és visszahívására vonatkozó szabályait kell megfelelően
alkalmazni.
(10) A tagozati közgyűlésről készített hitelesített jegyzőkönyvet a közgyűlést követő tizenöt munkanapon
belül meg kell küldeni a kamara elnökségének. Amennyiben a tagozat nem küldi meg a kamara
elnökségének az évenkénti tagozati közgyűlés hitelesített jegyzőkönyvét, úgy a kamara országos
küldöttközgyűlése az elnökség javaslatára dönthet a tagozat megszüntetéséről.
(11) A tagozat egyetlen tisztségviselője sem nyilatkozhat a kamara nevében és nem köthet önállóan és
érvényesen kötelezettséget jelentő megállapodást természetes vagy jogi személlyel, illetve gazdasági
társasággal. Bármilyen kötelezettség-vállalást jelentő megállapodást a tagozat tisztségviselője érvényesen
csak és kizárólag akkor írhat alá, ha a megállapodást egyidejűleg a kamara (országos) elnöke is egyetértő
aláírásával látja el.
(12) A tagozat elnöke:
a) vezeti a tagozat vezetőségi üléseit és közgyűlését,
b) képviseli a tagozatot a kamara szervei előtt,
c) dönt a tagozati vezetőségi ülés és a közgyűlés összehívásáról.
(13) A tagozat alelnöke az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörben helyettesíti az elnököt.
(14) A tagozat titkára:
a) az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén teljes jogkörben helyettesíti az elnököt,
b) ellátja a tagozat tevékenységének adminisztrációs feladatait,
c) vezeti a tagozati nyilvántartásokat,
d) előkészíti a tagozat közgyűléseinek és vezetőségi üléseinek napirendjét és határozatait,
e) végrehajtja a tagozat közgyűlésének és vezetőségi üléseinek határozatait,
f) a tagozat közgyűlésein és vezetőségi ülésein elkészíti a jelenléti íveket, megállapítja a
határozatképességet, vezeti a jegyzőkönyveket,
g) bonyolítja a levelezést, postabontást, irattározást,
h) bonyolítja és bizonylatolja a pénzforgalmat,
i) elvégzi mindazon feladatokat, amivel a tagozat vezetősége megbízza.
(15) A tagozat vezetősége:
a) a tagozat vezetősége évente legalább két alkalommal ülésezik,
b) rendkívüli vezetőségi ülés összehívására írásban bármely vezetőségi tag javaslatot tehet az elnöknek. A
vezetőség 30 százalékának írásos javaslatára az elnök köteles összehívni a tagozat vezetőségi ülését.
c) a vezetőségi ülés napirendjére az elnök tesz javaslatot,
d) napirenden kívüli témára a vezetőség bármely tagja javaslatot tehet,
e) a javaslat akkor kerül napirendre, ha azt a vezetőség egyszerű szótöbbséggel megszavazza,
f) a vezetőség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(16) A tagozat felügyelő bizottsága ellenőrzi:
a) a tagozat pénzügyi, számviteli rendjét,
b) a tagozat működésének szabályszerűségét a hatályos jogszabályok, illetve a kamara alapszabályában
leírtak szempontjából,
c) a tagozat felügyelő bizottsága megállapításairól a tagozat vezetőségét és a kamara elnökségét egyidejűleg
értesíti.
IV. Fejezet

A kamara tagjainak jogai és kötelezettségei
21. §
(1) A kamarának az az állatorvos lehet a tagja, aki a Törvényben előírt feltételeknek megfelel.
(2) Nem vehető fel tagként a Kamarába
a) az etikai büntetés jogerőre emelkedésétől számított két évig az, akivel szemben „kizárás” etikai büntetést
alkalmaztak,
b) aki olyan tevékenységet folytat, amelyet jogszabály vagy a Kamara etikai szabályzatában foglalt
állatorvos-etikai szabályok az állatorvosi tevékenységgel összeférhetetlennek minősítenek, e tevékenység
folytatásának megszüntetéséig,
c) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll vagy gondnokság alá helyezés
nélkül is cselekvőképtelen,
d) akit állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység jogosulatlan végzése miatt jogerős bírósági határozattal
elmarasztaltak a jogerőre emelkedést követő két évig,
e) akit a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól még nem mentesült,
f) aki az állatorvosi foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
(3) Állatorvosi tevékenységet szolgáltatásként csak kamarai tag állatorvos végezhet.
(4) A tagnak a kamarával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a mindenkor hatályos Törvény a jelen
alapszabály és a kamarai szabályzatok tartalmazzák.
(5) A Törvényben meghatározott jogain túlmenően a kamarai tag:
a) részt vehet a kamara tevékenységében, rendezvényein,
b) választhat és választható a kamara szerveibe,
c) javaslatot, felszólamlást tehet, amelyre a kamara illetékes szervének harminc napon belül érdemi választ
kell adnia,
d) beléphet a kamara szakmai tagozata(i)ba és részt vehet a tagozat(ok) munkájában,
e) kamarai szakmai tagozat létrehozását kezdeményezheti,
f) igényt tarthat a kamara működésével, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásra,
g) szakmai, etikai ügyekben a kamara támogatását kérheti,
h) térítésmentesen jogosult a kamara hivatalos lapjára.
A pártoló és a tiszteletbeli tagra a b) pontban megfogalmazottak nem vonatkoznak.
(6) A kamarai tag köteles:
a) a kamara alapszabályát, valamint a kamara szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályzatokat
betartani,
b) az állatorvosi foglalkozás szakmai és etikai szabályait betartani,
c) szolgáltató állatorvosként a továbbképzésre vonatkozó kamarai szabályoknak eleget tenni, a vonatkozó
szabályzatban előírt számú továbbképzési pontot a meghatározott három éves időtartamon belül
megszerezni,
d) a kamarai nyilvántartásokat érintő adatainak változását tizenöt napon belül bejelenteni. A bejelentés
elmulasztása miatti felelősség és következmény a kamarai tagot terheli. Az adatváltozás határidon túli
közlése vagy a közlés elmaradása esetén a tag egy havi tagdíjának megfelelő eljárási díjat köteles fizetni az
illetékes területi szervezet részére.
e) megválasztott tisztségviselőként, küldöttként vagy bizottsági tagként a rá vonatkozó kamarai üléseken
részt venni,
f) a kamara és a bizottságok elnökeinek idézésére megjelenni,
g) szakmai és etikai ügyek kivizsgálásakor a tényfeltárásban segítően részt venni,
A pártoló és a tiszteletbeli tagra a b), c), és az e) pontban megfogalmazottak nem vonatkoznak.
(7) A kamara tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj alaptagdíjból és kiegészítő tagdíjból áll. Alaptagdíjat
fizet minden kamarai tag. Az alaptagdíjból a területi vezetőség, méltányossági alapon legfeljebb ötven
százalék engedményt adhat.
A kamarai tagdíj szerkezete, összege alapján a „rendes”, vagyis teljes jogú kamarai tagok az alábbi két
tagdíj-fizetési kategóriába sorolhatóak. A két tagdíj-fizetési kategóriába sorolt kamarai tagok kamarán
belüli jogai és kötelezettségei megegyeznek.

Alap tagdíjas kamarai tag:
aki állatorvosi tevékenységet szolgáltatásként nem nyújt, abban semmilyen formában sem működik közre.
Az alaptagdíjas tag teljes jogú kamarai tagnak minősül, fizetendő tagdíja a mindenkori kamarai alap tagdíj.
Szolgáltató (praktizáló) kamarai tag:
aki állatorvosi tevékenységet szolgáltatásként nyújt, abban bármilyen munkajogi illetve vállalkozási
formában közreműködik.
A szolgáltató (praktizáló) tag teljes jogú kamarai tagnak minősül.
A szolgáltató (praktizáló) tag kiegészítő tagdíjat is köteles fizetni. A kiegészítő tagdíj mértéke az alaptagdíj
kétszerese. A kiegészítő tagdíjból engedmény nem adható.
Amennyiben az alaptagdíjból a területi vezetőség méltányossági alapon engedményt ad, a kiegészítő tagdíj
összege az országos küldöttközgyűlés által meghatározott aktuális éves alap tagdíj összegéből számítandó
ki.
(8) A kamarába való belépéskor a területi szervezet a felvétellel kapcsolatos költségek fedezésére az
állatorvostól regisztrációs díjat szed. A regisztrációs díj a havi alaptagdíj tízszerese. A regisztrációs díj
negyven százaléka az országos szervezetet, hatvan százaléka az illetékes területi szervezetet illeti meg.
A kamara nem szed a belépni kívánó állatorvostól regisztrációs díjat, ha a belépni kívánó állatorvos
korábban már a kamara regisztrált tagja volt és a korábbi tagsági viszonya az új belépés időpontjától
számított három évnél rövidebb időn belül kilépés miatt került megszüntetésre.
A pártoló és a tiszteletbeli tag esetében a területi szervezet regisztrációs díjat nem szed.
(9) A kamarai tagdíj a naptári negyedév első napján esedékes, azt negyedévente, a területi szervezet által
kibocsátott pénzügyi bizonylat ellenében a tárgyévi január, április, július és október 15-ig kell megfizetni
a területi szervezet számlájára.
(10) Késedelmes fizetés esetén a területi szervezet a Polgári Törvénykönyvben (Ptk) meghatározott
késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt számít fel. A területi szervezet a késedelmi kamatot és a
behajtási költségátalányt a következő negyedéves tagdíjjal együtt számlázza ki a kamarai tag részére.
(11) Negyvenöt napot meghaladó késedelem esetén a területi szervezet fizetési felszólítást küld a
késedelembe esett kamarai tag részére.
(12) A százötven napot meghaladóan késedelmes tagdíjfizetés etikai vétségnek minősül és ebben az esetben
a területileg illetékes etikai bizottság hivatalból eljárást indít késedelembe esett taggal szemben. Az etikai
bizottság a határozatot tárgyalás megtartása nélkül hozza.
(13) A kamarai tagság törvényben meghatározott okokból történő megszűnésekor a területi szervezet
intézkedik a tag tagsági igazolványának és kamarai bélyegzőjének bevonásáról. A bevonás megtörténte
után jegyzőkönyv felvétele mellett mindkettőt meg kell semmisíteni.
(14) A kamarai tagsági viszony felfüggesztése esetén a területi szervezet intézkedik a tag tagsági
igazolványának és kamarai bélyegzőjének bevonásáról, majd gondoskodik azok biztonságos megőrzéséről.
A tagsági viszony felfüggesztésének megszűnése után az erről szóló határozattal együtt azokat a tagnak
visszaadja.
(15) Amennyiben a tagsági igazolvány és/vagy a bélyegző bevonása nem lehetséges, vagy azokat a tag
megismételt felszólításra sem adta le, a vezetőség határozatban érvényteleníti a tagsági igazolványt és/vagy
a bélyegzőt, erről értesíti a kamara országos irodáját. Az érvénytelenítést az országos iroda a kamara
honlapján közzéteszi.
22. §
A kamara pártoló tagja
(1) A kamara pártoló tagja olyan büntetlen előéletű természetes személy lehet, aki a magyar állatorvosok
köztestületének működését, célkitűzéseit a kamarába pártoló tagnak való jelentkezésével is támogatni
kívánja.
(2) A pártoló tag a kamara azon területi szervezeténél kezdeményezheti tagfelvételét, amelynek
illetékességi területén belül található az állandó lakhelye.
(3) A pártoló tag jogosult a kamara valamennyi, a tagjai számára nyújtott szolgáltatását és kedvezményét a
kamarai tagokra vonatkozó szabályok szerint igénybe venni.
(4) A pártoló tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a területi közgyűlésen, de szavazati joggal nem
rendelkezik és kamarai tisztségre nem választható meg.

(5) A pártoló tag fizetendő tagdíja a mindenkori kamarai alap tagdíj egyharmad része. A pártoló tag
tagdíjából kedvezmény nem adható.
23. §
A kamara tiszteletbeli tagja
(1) A kamara tiszteletbeli tagja olyan büntetlen előéletű természetes személy lehet, akit a tiszteletbeli
tagságra a kamara országos elnöksége többségi döntésével felkér, és aki a felkérést elfogadja. Bármely
kamarai tag javasolhat természetes személyt tiszteletbeli tagságra a kamara országos elnökségének.
(2) A tiszteletbeli tagot kérésére a kamara azon területi szervezete veszi tagnyilvántartásba, amelybe ezt
kéri, amennyiben ilyen kérést nem terjeszt elő, úgy a kamara azon területi szervezete veszi őt
tagnyilvántartásába, amelynek illetékességi területén belül található Budapest főváros közigazgatási
területe.
(3) A tiszteletbeli tag jogosult a kamara valamennyi, a tagjai számára nyújtott szolgáltatását és
kedvezményét a kamarai tagokra vonatkozó szabályok szerint igénybe venni.
(4) A tiszteletbeli tag jogosult tanácskozási joggal részt venni az országos küldöttközgyűlésen, illetve az őt
tagnyilvántartásába vevő területi szervezet közgyűlésén, de szavazati joggal nem rendelkezik és kamarai
tisztségre nem választható meg.
(5) A tiszteletbeli tag nem fizet kamarai tagdíjat.
V. Fejezet
A kamara és területi szervezeteinek gazdálkodása
24. §
(1) A Kamara a működésének költségeit
a) a tagjai által fizetett tagdíjból,
b) egyéb díjbevételeiből, támogatásokból,
c) az egyes, a Kamara célkitűzéseitől nem eltérő, gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó
bevételekből,
d) a Kamara által átvett állami feladatok ellátásához a központi költségvetésből nyújtott támogatásból,
valamint
e) a Kamara egyes, a d) pont körébe nem tartozó, feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatásból
fedezi.
(2) A szervezetek gazdálkodása a Törvényben meghatározottak és az alapszabály mellékleteként kiadott
gazdálkodási szabályzat szerint történik.
(3) A területi szervezetek önálló jogi személyek, önálló költségvetéssel és gazdálkodási joggal
rendelkeznek.
(4) A kamara az elfogadott éves költségvetése alapján valósítja meg az alapszabályban meghatározott
feladatait.
(5) A területi vezetőség és az országos elnökség tagjai, az állandó bizottságok elnökei és tagjai - a szervezet
anyagi teherbíró képességétől függően - munkájukért díjazásban részesülhetnek.
(6) A területi etikai bizottságok és az országos etikai bizottság által kiszabott pénzbírság az adott etikai
ügyben eljáró területi, illetve az országos szervezet költségvetését illeti meg és csak továbbképzési célokat
szolgálhat. Másodfokú eljárások (fellebbezések) esetén a befolyt etikai bírság összegének a fele az első
fokon eljárt etikai bizottság székhelye szerinti területi szervezetet illeti meg.
(7) Az állami költségvetésből a kamara közfeladatainak ellentételezéseként kapott, illetve egyéb célzott
állami támogatások elkülönítetten kezelendők és csak az előírt célra használhatók fel.
VI. Fejezet
A kamarai küldöttek, a tisztségviselők és a bizottsági tagok jelölésére és választására (tisztújításra)
vonatkozó szabályok
25. §

A kamara elsősorban a megválasztott tisztségviselői, területi és országos küldöttei és bizottsági tagjai
közreműködésével látja el a feladatait. A kamarában valamennyi posztra négy éves választási ciklusokra
választják meg a kamarai tagokat. A hatályos Törvény alapján a négy éves választási ciklus 2012. évvel
kezdődik. A soron következő tisztújítást a négy éves választási ciklus utolsó évének december 31-ig le kell
bonyolítani úgy, hogy erre az időpontra az országos szervezet tisztújítása is megtörténhessen.
26. §
A kamarai választásokra (tisztújításra) vonatkozó speciális szabályok
több megye közigazgatási területére kiterjedő területi szervezet esetében
(1) Több megye közigazgatási területére kiterjedő területi szervezet képviseleti szerve a területi
küldöttközgyűlés.
Több megye közigazgatási területére kiterjedő területi szervezet területi és az országos küldötteinek
megválasztása választási körzetenként történik.
Egy választási körzet egy megye közigazgatási területe.
A választási körzeten belül szavazati joggal az a kamarai tag rendelkezik, aki a kamarai választás
(tisztújítás) időpontjában
- a területi szervezet tagja és
- a székhelye vagy az őt foglalkoztató állategészségügyi szolgáltató által írásban kijelölt rendszeres
munkavégzési helye, vagy az állandó lakhelye a választási körzeten belül van.
(2) A kamarai tag csak egy választási körzetben élhet a szavazati jogával. Amennyiben a fentiek alapján a
kamarai tag a területi szervezeten belül több választási körzetben is szavazásra jogosult lenne, maga dönti
el, hogy melyik választási körzetben él a szavazati jogával. A kamarai tag e döntéséről a kamarai választás
(a tisztújítás) időpontját legalább tíz munkanappal megelőzően köteles a területi szervezet vezetőségét
írásban értesíteni. A fenti írásbeli értesítés elmaradása esetén a kamarai tag a kamarai választáson (a
tisztújításon) abban a területi szervezeten belüli választási körzetben élhet a szavazati jogával ahol az
állandó lakhelye van.
(3) A választási körzeten belüli tisztújító közgyűlést egyesülni kívánó területi szervezetek esetében az
egyesülni kívánó területi szervezetek vezetőségei nevében és egyetértésével együttesen a még tisztségben
levő elnökök, egyéb esetben a területi szervezet vezetősége nevében a még tisztségben levő elnök hívja
össze.
(4) A választási körzeten belül az ott választásra jogosultak létszáma alapján a területi küldöttközgyűlésbe
minden megkezdett ötven tag után három-három területi küldöttet kell négy évre megválasztani a területi
szervezet választási körzeten belüli tagjai közül.
Ha egy területi küldött megbízatása megszűnik (lemond, visszahívják, elhalálozik), helyére a választási
körzeten belül választójoggal rendelkező kamarai tagok a választási ciklus hátralévő részére más területi
küldöttet választanak.
A küldöttközgyűlés tagjai: a választási körzetekben négy évre megválasztott, szavazati joggal rendelkező
területi küldöttek.
A területi vezetőség tagjai - ha egyúttal nem területi küldöttek is - a küldöttközgyűlés ülésein tanácskozási
joggal vesznek részt.
(5) A választási körzeten belül az ott választásra jogosultak létszáma alapján minden megkezdett ötven tag
után egy-egy szavazati joggal rendelkező országos küldöttet kell az országos szervezet
küldöttközgyűlésébe négy évre megválasztani a területi szervezet választási körzeten belüli tagjai közül.
Az országos küldöttek lehetnek tisztségviselők, vagy bizottsági tagok is.
Ha egy országos küldött megbízatása megszűnik (lemond, visszahívják, elhalálozik), helyére a választási
körzeten belül választójoggal rendelkező kamarai tagok a választási ciklus hátralévő részére más országos
küldöttet választanak.
(6) A területi szervezet minden további tisztségviselőjét, bizottsági tagjait a területi küldöttközgyűlés
választja meg.
(7) A területi küldöttközgyűlés minden megkezdett három területi küldöttje után négy évre egy fő
vezetőségi tagot választ a területi szervezet tagjai közül. Amennyiben a több megye területére kiterjedő

területi szervezet taglétszáma meghaladja a nyolcszáz főt, a területi küldöttközgyűlés minden megkezdett
öt küldöttje után négy évre egy fő vezetőségi tagot választ a területi szervezet tagjai közül.
27. §
(1) A kamarai választás ajánlás-jelölés-választás sorrendben történhet.
(2) Jelölt állítására nyílt ajánlással a területi szervezet valamennyi tagja jogosult.
(3) A kamarai tag kamarai szervbe legfeljebb annyi személyt ajánlhat, ahány oda megválasztható.
(4) Jelölt a területi szervezet azon tagja lesz, akit a választásra jogosult jelenlévő tagok legalább tíz
százaléka az adott kamarai szervbe és posztra nyílt szavazatával jelöl, és a tag a jelölést elfogadja. Abban
az esetben, ha az így ajánlott jelöltek száma nem haladja meg a kamarai szervbe megválasztható személyek
számát, jelöltnek kell tekinteni azt a személyt is, akit legalább egy tag jelöltnek állított és a kapott jelölések
száma szerint sorrendbe állítva, jelöltségével a jelöltek száma nem haladja meg a megválasztható személyek
számát. Az azonos jelölésszámmal rendelkezők sorrendjét a jelöltre leadott összes jelölések, ezt követően
a vezetéknevük betűrendje alapján kell megállapítani.
(5) A jelöltek állítása ajánlási jegyzékben történik, amelyet a közgyűlés által esetileg megválasztott,
legalább három főből álló jelölőbizottság vezet. A jelölőbizottság tagjai közül elnököt választ.
A jelölőbizottság a jelöltek ajánlásának törvényességét folyamatosan ellenőrzi, a törvénysértő ajánlás
nyilvántartásba vételét megtagadja, illetőleg az ilyen ajánlást és - ha mástól további ajánlást nem kapott az ajánlott jelölt nevét is a nyilvántartásból törli.
(6) A jelölési szakasz lezártát követően a jelölőbizottság a jelölteket kamarai szervenként és posztonként
összeállított jelöltlistákba veszi.
(7) A választás a (6) bekezdésben meghatározott listákon (szavazólapokon), az azokban szereplő jelöltekre
leadott titkos szavazatokkal történik.
Egyazon választásra jogosult egy listára érvényesen legfeljebb annyi szavazatot adhat le, ahány tagot az
adott kamarai szervbe a területi szervezet tagjai megválaszthatnak. Érvénytelen a szavazólapon az összes
szavazat, ha a listára több szavazatot adtak le, mint a megválasztható jelöltek száma.
Az (1)-(6) bekezdésekben a jelölésekre és a jelölőbizottságokra meghatározott rendelkezések valamennyi
kamarai választás esetén megfelelően irányadók.
(8) Valamennyi kamarai választás esetén a választásra jogosult kamarai testület a jelölő bizottságok
megválasztásakor szavazatszámláló bizottságot is választ. A szavazatszámláló bizottság tagjainak száma
legalább három fő. A szavazatszámláló bizottság tagjai közül elnököt választ. A szavazatszámláló bizottság
feladata a szavazás lebonyolítása, a szavazás eredményének a megállapítása és a szavazás
törvényességének a biztosítása.
(9) A közgyűlés többségi döntése alapján lehetőség van arra, hogy a jelölőbizottság a jelölések lezárulta
után szavazatszámláló bizottsággá alakuljon át.
28. §
(1) A területi szervezet valamennyi, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett tagja jogosult
választásra.
(2) A határozatképesség megállapítását minden szavazás megkezdésekor el kell rendelni.
(3) A területi szervezet valamennyi tagja választható.
(4) Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényes
szavazatoknak legalább tíz százalékát megszerezte.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak számításakor csak az adott kamarai szervbe történő választás kapcsán a
jelöltre leadott szavazatokat lehet figyelembe venni.
29. §
(1) Eredménytelen a választás - a meg nem választott tagok vonatkozásában -, ha az érvényes szavazatok
legalább tíz százalékát nem kapta meg annyi jelölt, mint ahányat a kamarai szervbe meg kell választani.
(2) Érvénytelen a választás, ha azon a területi szervezet - a határozatképesség megállapításánál jelenlévő tagjainak több mint a fele szavazatot nem adott le.
30. §

(1) Az eredménytelen, valamint az érvénytelen választást nyolc napon belül meg kell ismételni. A
megismételt választásra új jelöltek is állíthatók.
(2) Ugyanarra a napra az ismételt választás csak akkor írható ki, ha azzal a határozatképesség
megállapításánál figyelembe vett személyek több mint a kétharmada egyetértett. Az ismételt választás
időpontját a közgyűlés levezető elnöke hirdeti ki.
(3) Az ismételt választást követően azokat a jelölteket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb
szavazatot szerezték meg.
(4) Az ismételt választás során az eredménytelen, illetőleg az érvénytelen választásra vonatkozó
rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
31. §
(1) A területi szervezet ugyanazon tagja - nem tisztségviselői posztra - egyidejűleg több kamarai szervbe,
illetve küldöttként is megválasztható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a megválasztott tag nyilatkozik arról, hogy valamennyi
megbízatást elfogadja-e. A visszautasítással megüresedő helyet a választás vagy a megismételt választás
során a soron következő legtöbb szavazatszámot elérő jelölttel kell betölteni, illetőleg ismételt választást
kell tartani.
32. §
(1) A tisztségviselőket a választásukra jogosult kamarai szerv tagjai ajánlják. Jelölt az lesz, akit a jelenlévő
választásra jogosult tagok legalább tíz százaléka jelöltként elfogad.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kamarai szerv tagja ugyanazt a jelöltet - az összeférhetetlenségre vonatkozó
szabályokra is figyelemmel - egyidejűleg több tisztségre is ajánlhatja.
(3) A területi vezetőség és az elnökség tagjainak, továbbá ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának
jelölésére az (1)-(2) bekezdésekben foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak azzal, hogy egy
választásra jogosult kamarai tag által az ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának annyi személy
ajánlható, ahány oda megválasztható. Ugyanazon személy tagként - az összeférhetetlenségre vonatkozó
szabályokra is figyelemmel - egyidejűleg több ügyintéző szervbe is jelölhető.
33. §
(1) A tisztségviselők választása során megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a jelenlévő
szavazásra jogosultaktól a legtöbb szavazatot kapta, és a leadott szavazatoknak legalább tíz százalékát
megszerezte.
(2) Szavazategyenlőség esetén ismételt választást kell tartani, melyen a választandó posztra sorrendben
legtöbb szavazatot megszerző két jelölt indulhat.
(3) Amennyiben a szavazatok tíz százalékát egyetlen jelölt sem érte el, ugyanarra a tisztségre a négy legtöbb
szavazatot megszerző jelölt indulhat a megismételt választásban.
(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott esetekben a legtöbb szavazatot megszerző jelöltet kell
megválasztottnak tekinteni.
(5) Az ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának választására az (1)-(4) bekezdésekben foglalt
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a választás - a meg nem választott tagok
vonatkozásában - akkor eredménytelen, ha a megválasztáshoz szükséges minimális szavazati hányadot nem
éri el annyi jelölt, mint ahány tagot e szervekbe a választásra jogosult szerv választ. A megismételt
választáson e szervekbe új jelöltek is ajánlhatók.
34. §
A választási cikluson belül esedékessé váló választásokra e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a
kiegészítéssel, hogy a megválasztott személy megbízatása a választási ciklus hátralévő idejére szól.
A választási ciklus lejártát követő első országos küldöttközgyűlést legkésőbb valamennyi új országos
küldött megválasztásától számított hatvan napon belüli időpontra kell összehívni.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések
35. §
(1) A kamarai ügyekben eljáró tagok és tisztségviselők a gazdálkodási szabályzatban meghatározottak
szerint jogosultak költségtérítésre, munkaviszony esetén munkabérre és költségtérítésre. A költségtérítés
kizárólag a kamarai feladat elvégzésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségek (pl. utazási
költség, szállásköltség, külföldi kiküldetés esetében napidíj) megfizetésére vonatkozhat.
(2) A választási ciklust követően - a megválasztott területi vezetőség illetőleg az országos elnökség többségi
döntése alapján - a korábbi elnök illetőleg az állandó bizottsági elnökök további legfeljebb egy évig
tanácsadóként, tanácskozási joggal részt vehetnek a megfelelő testület munkájában. Ez esetben a tanácsadót
a felkérésben meghatározottak szerinti, de legfeljebb az elnökségi tagot megillető mértékű tiszteletdíj és
költségtérítés illetheti meg.
(3) A kamara valamennyi szervének, testületének üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, és jelenléti ívet
kell vezetni.
(4) A kamarai szerv, testület az általa hozott határozatokat köteles nyilvántartani.
(5) A kamara egyes szerveinek működésére vonatkozó részletes szabályokat az érintett kamarai szerv,
testület által kidolgozott ügyrendben kell megállapítani.
(6) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Törvény, illetve a Ptk. valamint a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. tv. előírásai az irányadóak.
(7) Az országos küldöttközgyűlés 1996. május 16-án tartott ülésén mondta ki a Magyar Állatorvosi Kamara
megalakulását és fogadta el az alapszabályát.
Jelen, a Fővárosi Bíróság iránymutatásának megfelelően kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályt a Magyar Állatorvosi Kamara országos küldöttközgyűlése 1996. szeptember 18-án, 1997
október 15-én, 1999.május 5.-én, 1999 december 8-án, 2001 április 25-én, 2001 november 27-én,
2002.május 12.-én, 2002. október 09.-én, 2003 április 23-án, 2003. május 28-án, 2003 december 12-én,
2004 január 29-én, 2004 május 17-én, 2004 szeptember 29-én, 2005. május 18-án, 2005. június 23-án,
2006. december 13-án, 2007. december 12-én, 2008. augusztus 28-án, 2009. április 28.-án, 2010. április 7én, 2010. szeptember 29-én, 2012. június 20-án, 2012.október 10-én, 2012. december 12-én, 2013.
szeptember 25-én, 2014. március 26-án, és 2014. június 4-én módosította.
A jelen egységes szerkezetű alapszabály tartalmazza a Magyar Állatorvosi Kamara országos
küldöttközgyűlése által 2013. szeptember 25-én, 2014. március 26-án, 2014. június 4-én és 2015.
december 2-án és 2017. április 26-án elfogadott módosításokat.
Hatályba lépése: 2016. január 1.
Az elfogadott Alapszabály kihirdetésre került a 2015. december 2-i küldöttközgyűlésen. A 2017. április
26-i módosítások kihirdetésre kerültek a 2017. április 26-i küldöttközgyűlésen, hatályosak 2017. április
27-től.

Melléklet a Magyar Állatorvosi Kamara Alapszabályához
A Magyar Állatorvosi Kamara
Gazdálkodási szabályzata
I. Általános rész
1.) Az országos szervezet, valamint a területi szervezetek a Magyar Állatorvosi Kamaráról szóló hatályos
törvény (a továbbiakban: Törvény) értelmében jogi személyek, amelyek önálló képviseleti és ügyintéző
szervvel, önálló költségvetéssel, bankszámlával és adószámmal rendelkeznek.

2.) A kamara szervezetei egységes alapszabály szerint végzik tevékenységüket.
3.) A Magyar Állatorvosi Kamara köztestület, amely a hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak
megfelelően állítja össze gazdasági-pénzügyi beszámolóját, számviteli politikáját és számlarendjét. A
kamara a gazdasági eseményei rögzítésére a zárt rendszerű kettős könyvvezetést alkalmazza az egységes
és elfogadott számlatükör használatával.
4.) A Magyar Állatorvosi Kamara országos és területi szervezetei a gazdálkodásukat a jóváhagyott
költségvetésük alapján végzik. A főtitkár, illetve titkár által készített költségvetést az elnök terjeszti a
küldöttközgyűlés, illetve a közgyűlés elé. A költségvetés csak akkor terjeszthető elő, ha az illetékes
felügyelő bizottság megtárgyalta és véleményezte azt. A felügyelő bizottság állásfoglalását írásban és
elektronikusan csatolni kell az előterjesztéshez.
5.) Az elnök a költségvetést minden évben legkésőbb május 31-ig köteles a küldöttközgyűlés, illetve a
közgyűlés elé terjeszteni.
6.) A költségvetés végrehajtásáért az elnök a felelős. A főtitkár/titkár köteles meggyőződni arról, hogy a
vállalt kötelezettség a költségvetésbe betervezésre került és a fedezet rendelkezésre áll.
7.) A kifizetések utalványozására az elnök jogosult, ezt a jogkörét írásban az alelnökre átruházhatja. Az
utalvány ellenjegyzését a főtitkár/titkár végzi.
8.) A kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés csak írásban történhet.
9.) Év végét követően a főtitkár/titkár gondoskodik a hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak
megfelelő egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséről. A beszámolót és a mérleget elfogadásra az illetékes
küldöttközgyűlés/közgyűlés elé kell terjeszteni. Az előterjesztést az illetékes felügyelő bizottság köteles
véleményezni.
10.) A kamarai szervezet gazdasági-pénzügyi tevékenysége során törekedni kell arra, hogy a készpénzforgalom a lehető legkisebb mértékű és ezáltal a kamarai szervezet házipénztárában tartott készpénz a
lehető legkisebb összegű legyen. A szervezet irodájában fellelhető kamarai tulajdonú készpénz és
értékpapírok megbízható tárolásáról a szervezet elnökének és főtitkárának/titkárának kell gondoskodnia, e
körben a felelősségük egyetemleges.
Irányelvek
a személyi kiadások tervezéséhez és
teljesítési rendjéhez
II. Országos Szervezet
Az Országos Szervezet személyi kiadásainak tervezése a következők szerint történik:
1.) Az elnököt és a főtitkárt munkabér vagy tiszteletdíj, az alelnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíjak
és/vagy munkabér összegét az országos elnökség határozza meg és a tárgyévi költségvetés elfogadásával
az országos küldöttközgyűlés hagyja jóvá. Alkalmazás (munkabér) esetén az elnök feletti munkáltatói jog
gyakorlója az országos felügyelő bizottság elnöke, a főtitkár feletti munkáltatói jog gyakorlója az elnök.
2.) Az országos szervezet tisztségviselőit tiszteletdíj illeti meg, amelynek összegét az országos elnökség
határozza meg és a tárgyévi költségvetés elfogadásával az országos küldöttközgyűlés hagyja jóvá.
3.) Az országos szervezet az elnök, az alelnök és a főtitkár részére biztosít telefonhasználatot.

4.) Az országos szervezet a rendezvényekre delegált elnökségi tagok részére a felmerülő utazási-, szállásés részvételi költségeket átvállalhatja, illetve megtérítheti. A költségtérítés kizárólag a kamarai feladat
elvégzésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségek (pl. utazási költség, szállásköltség, külföldi
kiküldetés esetében napidíj) megfizetésére vonatkozhat.
5.) Az országos szervezet hivatalos külföldi kiküldetésében részt vevő kamarai tag a kiküldetése
időtartamára köteles a személyére, mint biztosítottra vonatkozóan baleset-, betegség, és poggyász-kár
kockázatokra szóló úgynevezett utazási biztosítást kötni. Az országos szervezet hivatalos külföldi
kiküldetésében részt vevő kamarai tag utazási biztosítása legfeljebb hét egybefüggő naptári napra számított
biztosítási díjának megfizetését az országos szervezet átvállalja.
6.) Kamarai tulajdonú bankkártya az elnök és a főtitkár részére biztosítható napi limittel és szigorú
bizonylati elszámolással. A kamarai tulajdonú bankkártya eltulajdonítása, elvesztése esetén az elnök
és/vagy a főtitkár haladéktalanul köteles a bankkártya letiltásáról gondoskodni.
7.) A Magyar Állatorvosi Kamarát egy személyben képviselő elnök a pénzügyi kötelezettséggel járók
kivételével minden kamarai kiadványt jogosult egy személyben aláírni.
8.) Pénzügyi kötelezettséggel járó iratok érvényes aláírásához az elnök, az alelnök vagy a főtitkár közül két
személy együttes aláírása szükséges. Az alelnök és a főtitkár együttes aláírása kizárólag az elnök
akadályozottsága és/vagy hivatalos helyettesítése esetén érvényes.
III.

A területi szervezetekre az alábbi szabályok az irányadók:

1.) A területi szervezet tisztségviselőit tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj tényleges kifizetéséről és annak
összegéről a területi szervezet anyagi lehetőségeit szem előtt tartva a szervezet vezetősége dönt. A döntést
a tárgyévi költségvetés elfogadásával a területi szervezet közgyűlése/küldöttközgyűlése hagyja jóvá.
2.) A területi szervezet titkári posztja a területi szervezet közgyűlésének/küldöttközgyűlésének döntése
alapján főállású alkalmazottként is betölthető, ebben az esetben a titkár feletti munkáltatói jog gyakorlója
a területi szervezet elnöke. A titkári munkabér és egyéb juttatások összegéről a területi szervezet vezetősége
dönt. A döntést a tárgyévi költségvetés elfogadásával a területi szervezet közgyűlése/küldöttközgyűlése
hagyja jóvá.
3.) A területi szervezet a rendezvényekre delegált választott tisztségviselői részére a felmerülő utazási-,
szállás- és részvételi költségeket átvállalhatja, illetve megtérítheti. A költségtérítés kizárólag a kamarai
feladat elvégzésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségek (pl. utazási költség, szállásköltség,
külföldi kiküldetés esetében napidíj) megfizetésére vonatkozhat.
IV.

Gépjármű költségtérítés

A saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos (kamarai) használatát az elnök esetében az alelnök, a
főtitkár/titkár vagy a felügyelő bizottság elnöke engedélyezi, minden más személy esetében az elnök
engedélyezi. A költségek elszámolása hivatalos kiküldetési rendelvény nyomtatványon történik.

