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A 2008. október 7.-i Elnökségi ülés határozatai
1. Az Elnökség a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság jogerős ítéletét figyelembe véve, helyt
adott Dr. Kiss László állatorvos (Jász-Nagykun-Szolnok megye) korábbi fellebbezésének,
amelyet a MÁOK Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének a tagfelvételi kérelmét
elutasító határozatával szemben nyújtott be a MÁOK Elnökségének. A MÁOK elnöksége
határozatban kötelezte a megyei szervezetet arra, hogy Dr. Kiss Lászlót 15 napon belül a
MÁOK Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete tagjainak sorába jegyezze be. A határozat
ellen fellebbezésnek nincs helye.
2. Az Elnökség a MÁOK Küldöttközgyűlése elé terjesztésre javasolja a Dr. Gönczi Gábor elnök
által beterjesztett „Javaslat a mén ivarú lovak ivartalanítási szabályzata” című kamarai
szabályzat tervezetét.
3. Az Elnökség elfogadta a főtitkár beterjesztését új, kártyaformátumú MÁOK tagsági igazolvány
bevezetésére. Az új igazolványokon, az eddigi adatokon túlmenően, szerepel majd a tag
MÁOK tisztsége is. Az Elnökség döntése alapján új igazolványokat a következő menetrend
szerint vezeti be a MÁOK:
- Az első lépcsőben az eddig megrendelt új tagsági igazolványok kerülnek ebben a
formátumban kiadásra.
Az új belépő tagok számára már ebben az évben is folyamatosan az új
igazolványokat adjuk ki.
- A korábban kiadott régi igazolványok szervezett (megyénként ütemezett) cseréjét
2009. január 1. után végzi el a MÁOK. Ennek a cserének a költségei a MÁOK
központi költségvetéséből kerülnek finanszírozásra.
- Azok számára, akik a szervezett igazolványcsere előtt szeretnék régi igazolványukat
újra cserélni, egyedi megrendelés alapján kérhetik a korábbi cserét, azonban ennek
költségeit (kb.800,-Ft) a megrendelőnek kell kifizetnie.
- A későbbiek során, amikor a kiadásra kerülő új igazolványon szereplő adatokban
változás következik be, az igazolványokat minden esetben újra kell majd cserélni (a
megváltozott adatoknak megfelelően). Ennek az adatváltozás miatt cserének a
költségei a magán-állatorvost terhelik majd.
4. Az Elnökség a MÁOK Küldöttközgyűlése elé terjesztésre javasolja Dr. Mohai Imre (Pest
megyei küldött) előterjesztését „Az ebek szervezett veszettség elleni védőoltása
megszervezésének és elvégzésének szabályzata” módosítására (az ún. utcasoros oltás
szabályainak meghatározása).
5. Az Elnökség tudomásul vette a MÁK OFB jelentését a MÁOK Küldöttközgyűlése által 2008.
aug. 28-án elfogadott „Az ebek szervezett veszettség elleni védőoltása megszervezésének és
elvégzésének szabályzata” c. kamarai szabályzatáról (az OFB jelentése részletesen
olvasható a MÁOK honlapon az „FB jelentések” menüpontban).
6. Az Elnökség tudomásul vette Dr. Pintér Zsoltnak, a MÁOK Kft ügyvezetőjének, beszámolóját
a MÁOK Kft. 2008. I. félévi gazdasági tevékenységéről és pénzügyi eredményéről.
7. Az Elnökség további javaslatokat kér a megyei szervezetektől a „Mócsy Emlékérem”
odaítélése tárgyában.
8. Az Elnökség jóváhagyta az elnök javaslatát az „Év állatorvosa” díj kiadása szabályzatának
módosítására. A módosított szabályzat tervezetét rövidesen minden elnökségi tag megkapja
véleményezésre.
9. Az Elnökség újabb szabálytalanság észleléséig ismételten visszaadta Dr. Perlaki Emil
(Baranya megye) korábban felfüggesztett EU kisállat-útlevél kiadási jogát.
10. Az Elnökség megerősítette a MÁOK korábbi Elnökségének azon határozatát, amelyben a
MÁOK elnökét feljogosította az EU-s kisállat-útlevelekkel kapcsolatos szabálytalansági ügyek
saját hatáskörben történő elbírálására.

11. Az Elnökség támogatja a MÁOK elnökének javaslatát egy kamarai állatvédelmi alapítvány
létrehozására, és egyben feljogosítja az elnököt az előkészítő munkák elvégzésére. (Az
„Alapítvány” létrehozásáról dönteni a MÁOK Küldöttközgyűlésének kell majd.)
12. Az Elnökség tudomásul vette az Országos SZATOK Bizottság által az Elnökségnek
beterjesztett anyagot a MÁOK továbbképzési rendszerének korszerűsítésére és fejlesztésére.
Az anyagot a MÁOK Elnöksége tagjai megkapják véleményezésre.
13. Az Elnökség felhívja a megyei szervezetek figyelmét arra, hogy amennyiben az MGSZH
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságaitól a magán-állatorvosok
adatainak megküldésére vonatkozó kérés érkezik, erről tájékoztassák az Országos Irodát. Az
Országos Iroda a megyei szervezetek részére egy formalevél kiadásával segíti a megfelelő,
és országosan egységes válaszadást.
14. Az Elnökség elfogadta a 2008. év hátralévő részére vonatkozó menetrendet, ami szerint
Elnökségi ülésekre várhatóan 2008. október 28-án, november 25-én és december 23-án kerül
majd sor, míg az év utolsó Küldöttközgyűlésének tervezett időpontja 2008.. december 10.
lesz.

