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1.

A MÁOK Elnöksége 2008. december 9.-én 10 órára összehívta a MÁOK Országos
Küldöttközgyűlését a SZIE-ÁOTK Könyvtárába. Az elnökség a küldöttközgyűlés napirendjére
a következő javaslatot tette:
- Hím ivarú lovak ivartalanításának szakmai irányelveinek elfogadása
Előterjesztő: Dr. Gönczi Gábor elnök
- Az „Év állatorvosa” díj szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Gönczi Gábor elnök
- Javaslat a MÁOK Útlevél szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Dr. Horváth László főtitkár
- Az „Állatorvosok az Állatvédelemért” Alapítvány megalapítása
Előterjesztő: Dr. Gönczi Gábor elnök
- 2 fő megválasztása az országos SZATOK Bizottságba
Előterjesztő: Dr. Horváth László főtitkár
- Az „Év állatorvosa 2009.” cím odaítélése
Előterjesztő: Dr. Gönczi Gábor elnök
- Javaslat a MÁOK Továbbképzési szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Dr. Bíró Ferenc, az országos SZATOK Biz. elnöke
- Javaslat a MÁOK ügyeleti és etikai szabályzatainak módosítására
Előterjesztő: Dr. Kárpáti László a MÁOK Pest megyei Szerv. Elnöke
- Javaslat az ebek szervezett veszettség elleni védőoltásának ajánlott díjára
Előterjesztő: Dr. Horváth László főtitkár
- Javaslat az „összevezetett eboltási szabályzat” módosítására (ún. utcasoros oltás
meghatározása) Előterjesztő: Dr. Mohai Imre (Pest megyei küldött)
- Egyebek, aktualitások

2.

Az Elnökség támogatta a fenti napirendben szereplő javaslatoknak és előterjesztéseknek,
valamint az azokhoz eddig beérkezett módosító indítványoknak a december 9.-i
küldöttközgyűlés elé terjesztését.

3.

A MÁOK Elnöksége Dr. Kégl Tamást és Dr. Mile Sándort „Mócsy emlékérem” kitüntetésben
részesítette. A kitüntetések átadására a december elején megrendezésre kerülő jubileumi
országos állatorvosi rendezvény keretében kerül sor.

4.

Az Elnökség elfogadta a MÁOK nyilatkozatát a magyar előállítású élelmiszerek ajánlása
ügyében. (A nyilatkozat a MÁOK honlapján olvasható)

5.

Az Elnökség elfogadta a Dr. Kántás Károlytól személyi összeférhetetlenség ügyében érkezett
felszólamlásra adott válaszlevelet.

6.

Az Elnökség Dr. Vass János (Csongrád megye) fellebbezésével kapcsolatosan, amelyet a
MÁOK Csongrád megyei Szervezetének a tagsági díj 1 éven túli nem fizetésével kapcsolatos
határozata ellen nyújtott be, megállapította, hogy a megyei szervezet a kamarai törvényben
leírtak szerint, jogszerűen járt el, ezért a MÁOK Csongrád megyei Szervezetének határozatát
helyben hagyta.

7.

Az Elnökség elfogadta az új típusú tagsági igazolványok végleges formáját, és felhatalmazta a
főtitkárt a meglevő megrendelések teljesítésének megkezdésére.

8.

Az Elnökség elfogadta Dr. Zomborszky Zoltánnak, a MÁOK Somogy megyei elnökének
javaslatát, hogy a küldöttközgyűlésen az „Egyebek” napirend keretében kerüljön megvitatásra
azon megyei szervezetek tagdíjmegosztási mértékének kérdése, ahol 100 főnél kevesebb
működési engedéllyel rendelkező tag van.

9.

Az Elnökség, mint a MÁOK KFT tulajdonosi jogokat gyakorló testülete, elfogadta Dr. Pintér
Zsolt ügyvezető javaslatát a tavalyi évben elhatárolt pénzösszeg iroda céljára történő
ingatlanvásárlási felhasználására.
Dr. Horváth László
főtitkár

