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A 2009. február 7.-i elnökségi ülés határozatai
1.
A MÁOK Elnöksége pályázatot írt ki a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet
Mellékletében meghatározott adattartalmú „Kisállat egészségügyi könyv”-ek magas
színvonalon történő előállítására és folyamatos gyártására. A pályázat teljes szövege
a MÁOK hivatalos honlapján olvasható, arról az Országos Iroda értesti a megyei
szervezeteket is. A MÁOK tagjainak informálása a pályázati lehetőségről a megyei
szervezetek feladata.
2.
A Somogy megyei szervezete kérelmére a MÁOK Elnöksége 450.000,-Ft
céltámogatásban részesítette a MÁOK Somogy megyei szervezetét a 2009.
február 29.-én megtartandó „A modern képalkotó eljárások (MR és CT) szerepe az
állatorvosi diagnosztikában” című továbbképzés megtartásához.
3.
A MÁOK Elnöksége kisebb módosításokkal a következő országos
küldöttközgyűlés elé terjesztendőnek tartja Dr. Bogár István Komárom-Esztergom
megyei elnöknek az ún. „utcasoros oltás” kapcsán beterjesztett Etikai Szabályzat
módosító javaslatait.
4.
A MÁOK Elnöksége a küldöttközgyűlés elé terjesztésre javasolta Dr.
Perényi Jánosnak arra vonatkozó javaslatait, hogy a MÁOK honlapján kerüljön
kialakításra egy rendezvénynaptár, valamint az illetékes SZATOK Bizottságok a
továbbképzési pontok megállapítása után 5 napon belül kötelesek legyenek a
lepontozott rendezvény részletes adatait a rendezvénynaptárban való közzététel
céljából az Országos Irodának megküldeni.
5.
A MÁOK Elnöksége tudomásul vette a Fővárosi Bíróságnak az „Állatorvosok
az Állatvédelemért” Alapítvány bejegyzésével összefüggésben megküldött
hiánypótlási felszólítását, és az arra adott elnöki választ, illetve megtett
intézkedéseket.
6.
Dr. Szakács Árpádnak, a MÁOK Pest megyei szervezete tagjának, az
összevezetett veszettség elleni oltások hétvégeken történő végzésének tárgyában a
MÁOK Elnökségéhez intézett megkeresésére az Elnökség megállapította, hogy
nincs jogosultsága hatályban levő kamarai szabályzatot módosítani, erre csak a
MÁOK Küldöttközgyűlésének van lehetősége. Az Elnökség egyúttal felhívja a MÁOK
tagjainak figyelmét arra, hogy a munkaszüneti napokon történő munkavégzés
eseteire, a dupla munkadíjakra vonatkozó ajánlása van érvényben.
7.
A MÁOK Elnöksége nem támogatta a MÁOK Könyvvizsgálójának azon
kérését, ill. javaslatát, ami szerint a MÁOK egységes mérlegének elkészítéséhez

indokolt és szükséges lenne a MÁOK megyei szervezeteitől egyes mérlegadatokat
kötelező érvénnyel bekérni.
Ezzel kapcsolatosan az Elnökség arra kéri a Könyvvizsgálót, hogy a MÁOK 2008.
évi könyvvizsgálatakor a korábbi évekhez hasonlóan, csak a MÁOK Országos
Irodájának gazdasági tevékenységét vegye figyelembe az auditálásánál. Az
Elnökség 2010. január 1.-től kezdődően tartja indokoltnak, bevezethetőnek és
kivitelezhetőnek a MÁOK egységes, minden megyei szervezet gazdálkodására
kiterjedő könyvvizsgálói ellenőrzését.
8.
A MÁOK Elnöksége Dr. Lorászkó Gábor elnökségi tag kérésére és javaslatára
fizetési garanciát vállalt egy 2009. szeptember 19.-re szervezett, speciális
praxismenedzseléssel foglalkozó, rendezvény megrendezésével összefüggésben.
9.
A MÁOK Elnöksége egyhangúan támogatta Dr. Pintér Zsolt jelölését az
Európai Gyakorló Állatorvosok Szervezetének
(UEVP) elnöki posztjára. (A
szervezet tisztújító közgyűlése a közeljövőben kerül megrendezésre.)
10.
A MÁOK Elnöksége, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, meghallgatta, és
tudomásul vette Dr. Pintér Zsoltnak, a MÁOK Kft. Ügyvezetőjének beszámolóját
a MÁOK Kft 2008. évi gazdálkodásáról, az elkészült gazdasági mérleg adatairól.
Az Elnökség döntött az ügyvezető 2009. február 1.-től érvényes javadalmazásáról is.
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