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A 2011. október 12.-i elnökségi ülés határozatai

1. Az Elnökség elfogadta a MÁOK Továbbképzési előadás támogatási pályázatára az előző ülés
óta beérkezett pályázatokat (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Fővárosi megyei
szervezetek), a pályázó szervezetek a megjelölt kereten belül vannak, a támogatás
folyósítása megtörténhet.
2. Az Elnökség elfogadta a Mócsy Emlékérem adományozására érkezett javaslatokat, és a
vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint Mócsy Emlékérem kitüntetésben részesítette dr.
Pardavi Andort és dr. Móré Attilát.
3. Az Elnökség támogatta dr. Pintér Zsolt és dr. Lipthayné dr. Ticz Gabriella jelölését az „Év
állatorvos” díjra, a javaslatokat a MÁOK küldöttközgyűlés elé bocsájtja.
4. Az Elnökség támogatta dr. Szinesi András jelölését az „Állatvédelmi díj”-ra, a javaslatot a
MÁOK küldöttközgyűlés elé bocsájtja.
5. Az Elnökség támogatta, hogy a MÁOK Somogy megyei szervezete dr. Csivincsik Ágnes
működési engedélyét módosítsa (kiterjessze országos hatályúvá) vad- és környezethigiéniai
vizsgálatok végzésére.
6. Az Elnökség elfogadta és ezzel kiadta a MÁOK szakmai ajánlását a kedvtelésből tartott
kisemlősök ivartalanítására.
7. Az Elnökség támogatta a köztenyésztésben tartott lófélék mikrochipes megjelölésére
vonatkozó szakmai irányelv tervezetét és a javaslatot a MÁOK küldöttközgyűlés elé bocsájtja.
8. Az Elnökség elfogadta a MÁOK Élelmiszer-biztonsági eseti Bizottsága által elkészített
„Állategészségügyi Felügyeleti Terv”-et, amelyet szakmai ajánlásként ad ki.
9. Az Elnökség támogatta dr. Bogár István javaslatát a MÁOK állatorvosi alapfelszerelés
szabályzatának kibővítésére mikrochip leolvasóval a kisállat- és lópraxisban dolgozó
állatorvosok számára, és a javaslatot a MÁOK Küldöttközgyűlés elé bocsájtja.
10. Az Elnökség támogatta dr. Mekis Gábor és dr. Gönczi Gábor javaslatait a MÁOK ún. Útlevél
szabályzatának módosítására, és a javaslatokat a MÁOK küldöttközgyűlés elé bocsájtja
11. Az Elnökség támogatta dr. Csuta Lajos, dr. Gerencsér Ferenc és dr. Gönczi Gábor javaslatait
a MÁOK Etikai szabályzatának módosítására, és a javaslatokat a MÁOK küldöttközgyűlés elé
bocsájtja
12. Az Elnökség 2011. október 26. szerda 10 órára összehívta a MÁOK országos
Küldöttközgyűlését a SZIE ÁOTK Könyvtárába.
13. Az Elnökség a 2011. október 26.-i országos küldöttközgyűlésére a következő napirendi
javaslatot fogadta el:

-

1.) Elnöki tájékoztató az új Áo.Kamarai törvény helyzetéről, és az ezzel összefüggő
kamarai tennivalókról (Dr. Gönczi Gábor)

-

2.) Kitüntetések adományozása (Év állatorvos, Állatvédelmi díj) (Dr. Horváth László
főtitkár)
3.) A köztenyésztésben tartott lovak mikrochipes megjelölésével összefüggő szakmai
irányelv elfogadása (Dr. Kurucz János)
4.) Dr. Bogár István javaslata a kötelező magán-állatorvosi alapfelszerelés kibővítésére
mikrochip leolvasóval (Dr. Bogár István)
5.) Dr. Bogár István javaslata a MÁOK veszettség elleni védőoltása beadásának
szabályzata módosításáról (Dr. Bogár István)

-

6.) A MÁOK „Útlevél szabályzatának” módosításai (Dr. Mekis Gábor, Dr. Gönczi Gábor)

-

7.) A MÁOK Etikai Szabályzatának módosításai (Dr. Csuta Lajos, Dr. Gönczi Gábor, Dr.
Gerencsér Ferenc)
8.) Egyebek, aktualitások

-

14. Az Elnökség felhatalmazta a MÁOK Elnökét arra, hogy tegyen javaslatokat az MGSZH
Központ felé a 2011. évi veszettség oltási matricák 2012. évben történő
felhasználhatóságának meghatározására.

Dr. Horváth László
főtitkár

