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A 2008. július 1-i Elnökségi ülés határozatai
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A MÁOK Elnöksége elfogadhatatlannak tartja, hogy a Parlament
által 2008. június 9-én elfogadott, az Élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló törvény szövegéből –a törvény végszavazása előtt
benyújtott módosító indítvánnyal- a korábbi konkrét megállapodások
ellenére törölték a központi elektronikus eb veszettségoltásnyilvántartás létrehozására és annak a Kamara általi üzemeltetésére
vonatkozó szövegrészeket.
A MÁOK Elnöksége munkacsoportot alakít abból a célból, hogy
meghatározza – a törvény szeptember 1-i hatálybalépését követően az ebek veszettség elleni védőoltásának végzésével összefüggő
szükséges tennivalókat és feladatokat. A munkacsoport legkésőbb
2008. július 25-ig elkészíti a további tárgyalásra alkalmas anyagot,
javaslatokat.
A munkacsoport által kidolgozott anyagot a főtitkár legkésőbb 2008.
július 26-án elektronikus úton megküldi a MÁOK területi szervezetei
elnökeinek, akik azt a megyei szervezeten belül megvitatják,
véleményezik.
A MÁOK Elnöksége felkéri valamennyi magyar állatorvost és a Kamara
megyei szervezeteit, hogy folyamatosan jelezzék a Kamara
Országos Irodájának a tudomásukra jutott veszettség
megbetegedéssel összefüggő eseteket (különösen a határ
mentén), illetve az azzal kapcsolatos híreket, információkat bármely
állatfaj esetében.
A MÁOK Elnöksége a jogalap időközben bekövetkezett megszűnése,
okafogyottság miatt hatályon kívül helyezi a 2008. május 20-i
határozatát, amelyben a MÁOK Nógrád megyei szervezetét új eljárás
lefolytatására kötelezte Dr. Kemenczei Katalin magán-állatorvosi
működési engedély-kérelmének ügyében.
A MÁOK Elnöksége a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság jogerős
határozata alapján megkezdte az új eljárás lefolytatását Dr. Kiss
László tagfelvételi ügyében.
A MÁOK Elnöksége határozatban hívja fel a MÁOK Csongrád-megyei
szervezetét arra, hogy Dr. Dobos András magán-állatorvosi működési
engedély iránti kérelmét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. Törvény (Ktv.) hatályos rendelkezései figyelembe
vételével bírálják el.
Az Elnökség nem támogatja a MÁOK Komárom-Esztergom megyei
szervezetének azon kérelmét, amely szerint az Országos Iroda anyagi
támogatását kérték a vezetőségi tagjaik számára beszerzendő
laptopokon futó jogtiszta szoftverek vásárlásához.
Az Elnökség azt javasolja a területi szervezeteknek, hogy
amennyiben a területileg illetékes megyei MGSZH Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságától megkeresést kapnak
a szervezetben tag magán-állatorvosok személyes adatainak az OÁIR
adatbázis frissítése céljából történő megküldésére, az adatok
elküldése előtt hivatalos válaszlevélben kérjék fel a megyei igazgató
főállatorvost az adatkérés jogalapjául szolgáló jogszabályhely pontos
megjelölésére. Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy a
személyes adatok kezelését külön jogszabály szabályozza. Az 1995.
évi XCIV. (kamarai) törvény szerint a Kamara által a nyilvántartott
adatoknak csak a törvényben tételesen felsorolt köre nyilvános.
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