PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Magyar Állatorvosi Kamara szakmai továbbképzési előadáslistáján szereplő előadások igénybe vételére a 2018. évre
A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) pályázatot hirdet a Kamara területi szervezetei
részére a szakmai továbbképzési rendezvényeik előadói díjazásának támogatására, azokhoz
az előadásokhoz, amelyek a Kamara szakmai továbbképzési előadásokat tartalmazó listájában
(az ún. előadás-regiszterben) szerepelnek.
1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja a Magyar Állatorvosi Kamara területi szervezeteinek pénzügyi segítése
annak érdekében, hogy a kamarai tagok részére önálló vagy más területi szervezetekkel közös
szervezésben megvalósuló szakmai továbbképzési előadások előadóinak díjazása a területi
szervezeteket ne terhelje jelentős mértékben.
2. A TÁMOGATÁS FORRÁSA ÉS FORMÁJA
A támogatás forrása a Magyar Állatorvosi Kamara tárgyévi költségvetésében erre elkülönített
keret. Formája a területi szervezet által kiválasztott szakmai továbbképzési előadást tartó
előadóval megkötött megállapodás, vagy eseti megbízási szerződés.
3. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A tárgyévben rendelkezésre álló keretösszegről a MÁOK országos elnöksége (a
továbbiakban: Elnökség) dönt, az összeget az országos küldöttközgyűlés a tárgyévi
költségvetés tervezetének elfogadásával hagyja jóvá.
A 2018. évi javasolt támogatási keret bruttó 10.160.000 forint.
A 2018. évi költségvetési keretösszeg elfogadásáig az Elnökség a beérkező pályázatokat a
2017. évi maradvány (illetve korábbi eredmény-tartalék) terhére fogadja el és fizeti ki.
Amennyiben a rendelkezésre álló éves keretösszeg kimerül, úgy a pályázat felfüggesztésre
kerül, vagy ha a tárgyévi költségvetési összegek átcsoportosításával lehetőség van rá, az
Elnökség a pályázati keretösszeget legfeljebb 20 százalékkal megnövelheti.
4. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A kamarai tagok részére megtartott saját vagy más területi szervezetekkel közös szervezésben
megvalósuló szakmai továbbképzési előadás előadójának díjazása.
5. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A támogatást a MÁOK országos szervezete nyújtja (fizeti ki) közvetlenül a területi szervezet
által az előadás-regiszterből kiválasztott előadó(k)nak.
A támogatás mértéke pályázatonként és/vagy területi szervezetenként legfeljebb évi bruttó
508.000.-Ft. Több megye közigazgatási területére kiterjedő, a 2012. évi CXXVII. törvény
alapján létrejött területi szervezet esetében a legfeljebb évi bruttó 508.000.-Ft támogatási
összeghatár az egyesülésben részt vett megyénként (választási körzetenként) értelmezendő.

6. A TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
A Magyar Állatorvosi Kamara területi szervezetei, illetve az Elnökség külön jóváhagyásával a
kamarai tagozatok. A kamarai tagozatnak a pályázata benyújtása előtt kell beszereznie az
Elnökség jóváhagyását a pályázaton való indulásához.
7. AZ ELŐADÁS/ELŐADÓ-LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS AZ ONNAN TÖRTÉNŐ TÖRLÉS
Az előadások/előadók előadás-regiszterbe történő felvételének és onnan való törlésének a
szabályait a jelen pályázati kiírás Melléklete tartalmazza.
8. KIZÁRÓ OKOK
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a kamarai szervezet/tagozat,
amelynek 60 napot meghaladó lejárt köztartozása, illetve a kamarai tagdíj-megosztásból
adódó tagdíj-hátraléka van. Erről a tényről a kamarai szervezet/tagozat felelős vezetője
köteles írásbeli nyilatkozatot tenni. Nem pályázhat továbbá az a kamarai szervezet/tagozat,
amely határidőre nem tesz maradéktalanul eleget a MÁOK törvényes működéséhez szükséges
külső és Kamarán belüli adatszolgáltatási kötelezettségének.
9. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, HATÁRIDEJE
A pályázatok beadása a pályázati felhívás felfüggesztéséig/visszavonásáig folyamatos.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag az erre a célra rendszeresített és a MÁOK honlapján
közzétett pályázati űrlapon nyújthatók be. Az űrlapot a kamarai szervezet/tagozat törvényes
képviselője által aláírva, az előírt dokumentumok csatolásával, 1 eredeti példányban, zárt
csomagolásban, postai úton kell a MÁOK országos irodájára eljuttatni. A postára adással egy
időben a kitöltött pályázati űrlap elektronikus úton is megküldendő a MÁOK országos irodája
elektronikus levélcímére (maok@t-online.hu).
A kamarai szervezet/tagozat a tervezett továbbképzés előtt legalább 15 munkanappal
köteles benyújtania a pályázatát, pontosan megnevezve az előadás-regiszterből kiválasztott,
támogatásra kért előadó(ka)t és előadás(oka)t, a tervezett továbbképzés pontos idejét és
helyét. A kiválasztott előadóval történő időpont-egyeztetés a továbbképzést szervező feladata.
A beérkezett pályázatok a MÁOK országos irodájába történő beérkezésüket követően 7
munkanapon belül formai ellenőrzésen esnek át, majd az országos iroda előkészíti, a MÁOK
elnöke pedig megköti a kiválasztott előadóval a konkrét előadás megtartására szóló eseti
megbízási szerződést.
10.

FORMAI ELLENŐRZÉS, HIÁNYPÓTLÁS

A MÁOK országos irodája a beérkezett pályázatokat formai szempontból ellenőrzi. A
pályázatok formai nem megfelelőség miatt elutasításra kerülnek, ha a pályázó:
- nem jogosult támogatásra (vele szemben kizáró ok áll fenn vagy nem tartozik a
pályázat benyújtására jogosultak köréhez),
- a támogatást nem a 4. pontban előírt tevékenységekhez kéri,
- a támogatást már megtartott továbbképzési előadás díjazásához igényli,
- az 5. pontban meghatározott felső határnál nagyobb támogatási összeget igényel,
- nem az előírtnak megfelelően írta alá a pályázati űrlapot,
- nem csatolta a pályázati felhívásban előírt mellékleteket.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.
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A TÁMOGATÁS, AZ ELŐADÁS DÍJÁNAK FOLYÓSÍTÁSA

A kamarai szervezet/tagozat törvényes képviselője 5 munkanapon belül írásban/elektronikus
levélben igazolja az előadás megtartását Az előadó számára az előadási díj kifizetése csak az
igazoltan megtartott előadás(ok) után lehetséges.
Az előadókkal megkötött megállapodásban rögzített előadói díj pénzügyi teljesítése az
előadásról kiállított részletes számlának a MÁOK országos irodájába történő beérkezését
követő 8 munkanapon belül történik meg.
A megtartott előadás díjáról számlát kibocsátani nem tudó előadó eseti megbízási
szerződésben rögzített díjának számfejtése és pénzügyi teljesítése legkésőbb a tárgyhónapot
követő hónap 31. napjáig történik meg.
Budapest, 2017. november 28.

Dr. Gönczi Gábor sk.
a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke

Mellékletek
1.számú Melléklet
Az előadás-regiszterbe történő felvétel és az onnan történő törlés szabályai
Az előadás regiszterbe való felvételt az Országos Oktatási Bizottság (OOB) vagy az OOB-hoz
benyújtott írásbeli javaslattal bármely Területi szervezet Oktatási Bizottsága (TOB), továbbá
maga az előadó kezdeményezheti. Az OOB-hoz benyújtott javaslatok elbírálása és a regiszter
frissítése folyamatosan történik. A regiszter frissítését és gondozását az OOB megbízott tagja
végzi.
A Kamara bármely tagja az előadó előzetes beleegyezésével egyénileg is tehet javaslatot az
OOB-nek. Az OOB a döntéséhez esetenként külső szakértő(k) véleményét kérheti. Elutasítás
esetén az OOB a döntéséről indokolt határozatban értesíti az előadót és a javaslattevőt.
Elutasítás esetén fellebbezés nyújtható be a Kamara országos elnökségéhez. Az OOB nem
regisztrálja a reklám célú előadásokat.
Az előadás regiszterből törölni kell az előadást az előadó írásos kérésére.
Az előadás regiszterbe felvett előadókkal, amennyiben előadás tartására felkérés érkezik, a MÁOK
Főtitkára készíti elő az eseti vagy általános (keret)szerződést. A szerződés megkötéshez szükséges
adatokat az előadónak a Főtitkár kérésére haladéktalanul meg kell küldenie.
A személyes adatnak minősülő adatokat a MÁOK országos irodája a hatályos vonatkozó adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően kezeli.
Az előadás díjazása 45 perces időtartamra, mint alap-egységre meghatározva, időarányosan:
40.000.-Ft + áfa,
vagy
számlát kibocsátani nem tudó előadó esetében, eseti megbízási szerződés alapján közterhekkel
növelten bruttó 50.000.-Ft (a bruttó kifejezés ez esetben a bérjellegű jövedelmekre vonatkozó
szabályok szerint értendő).

