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A 2009. december 8.-i elnökségi ülés határozatai
1. Az Elnökség elfogadta a SZATOK Bizottság által beterjesztett új Továbbképzési Szabályzat
tervezetét a javasolt módosítások beépítésével, és a tervezetet a küldöttközgyűlés számára
elfogadásra javasolja.
2. Az Elnökség elfogadta és a küldöttközgyűlés számára elfogadásra javasolta a MÁOK ún.
Összevezetéses veszettség elleni eboltási szabályzatának módosítását.
3. Az Elnökség a küldöttközgyűlés elé terjesztette az országos SZATOK Bizottság javaslatát
(bruttó 2800,-Ft) a 2010. évre vonatkozó összevezetéses eboltási díjra vonatkozóan, egyúttal
saját előterjesztést (2800,-Ft+ÁFA) is megfogalmazott és a küldöttközgyűlés elé terjeszt.
4. Az Elnökség egyetértett az országos SZATOK Bizottság által beterjesztett 2010. évre
vonatkozó állatorvosi díjtétel ajánlásokkal, és azt a küldöttközgyűlés elé terjeszti.
5. Az Elnökség egyetértett a MÁOK alaptagdíj 2010. január 1.-től 1500,-Ft/hónap összegre
történő emelésével, és a tagdíjmegosztás egyidejű 75%-25%-ra történő módosításával, és
ezeket a javaslatokat a küldöttközgyűlés elé terjeszti.
6. Az Elnökség támogatta Dr. Kárpáti László, és Dr. Mekis Gábor alapszabály módosító
javaslatait az alaptagdíj infláció követő változásáról (Dr. Kárpáti L.) és az ún. regisztrációs díj
változásáról (Dr. Mekis G.), és a javaslatokat a küldöttközgyűlés elé terjeszti.
7. Az elnökség támogatta Dr. Horváth László főtitkár küldöttközgyűlési határozat tervezetét a
jelenleg szakállatorvosi képzésre járók továbbképzési pontjainak beszámíthatóságáról.
8. Az elnökség 2009. december 15.-én 10 órára összehívta a MÁOK országos
küldöttközgyűlését a SZIE ÁOTK Könyvtárába. A küldöttközgyűlés napirendjére az alábbi
javaslatot tette:
1.) az ún. Összevezetett eboltási Szabályzat módosítása (Dr. Gönczi G., Dr. Horváth L., Dr. Mekis G.)
2.) az országos SZATOK-bizottság és az Elnökség javaslatai az összevezetett eboltás 2010. évi díjára
(Dr. Bíró F., Dr. Gönczi G.)
3.) az országos SZATOK-bizottság javaslata a 2010. évi állatorvosi munkadíj-ajánlásra (Dr. Bíró F.)
4.) a 2010. évi kamarai tagdíjjal és a tagdíj-megosztással összefüggő elnökségi javaslat (Dr. Gönczi
G.)
5.) Alapszabály-módosító javaslatok (regisztrációs díj: Dr. Mekis Gábor, a kamarai tagdíj inflációs
automatikus növekedése: Dr. Kárpáti László)
6.) a Továbbképzési Szabályzat módosítása (Dr. Bíró F., Dr. Gönczi G.)
7.) Dr. Horváth László küldöttközgyűlési határozati javaslata (továbbképzési cikluson áthúzódó
szakállatorvosi képzés)
8.) küldöttközgyűlési határozati javaslat a nem működő kamarai tagozatok megszűntetéséről (Dr.
Gönczi G., Dr. Horváth L.)
9.) Egyebek, aktualitások
9. Az Elnökség hozzájárulását adta Dr. Gábor György a MÁOK Fővárosi szervezetének tagja
részére működési engedélyének országos kiterjesztésére szaporodásbiológiai vizsgálatok
területén.
10. Az Elnökség egyetértett azzal a javaslattal, hogy a MÁOK nem működő tagozatainak
működését (Galambgyógyászati, Röntgen,és Fogászati tagozatok) a küldöttközgyűlés
szüntesse meg.
11. Az Elnökség elfogadta azt az ajánlást, hogy a megyei szervezetek tekintsenek el a külön
eljárási díj megfizetésétől, ha tagjaik 2010. januárjában működési engedélyük másolatának
kiadását kérik a veszettség elleni oltási matricák vásárlás, vagy kábítószer felhasználási
engedély megszerzése ügyében.

12. Az Elnökség támogatta Dr. Bogár István küldöttközgyűlési határozat tervezetét arra
vonatkozóan, hogy a területi SZATOK Bizottságok készítsenek összesítést tagjaiknak a 20072009. közötti továbbképzési cikluson megszerzett pontszámairól, és ezt az összesítést küldjék
meg az országos SZATOK Bizottságnak.
Dr. Horváth László
főtitkár

