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A 2012. február 22.-i elnökségi ülés határozatai
1. Az Elnökség elfogadta a dr. Tóth Enikő, dr. Szendi Eszter, dr. Sebestyén Zsolt és dr. Gombos
László kamarai tagoknak a MÁOK Külföldi tanulmányút támogatási pályázatára benyújtott
pályázatait.
2. Az Elnökség elfogadta a MÁOK KEM, Veszprém, Pest, Heves, Tolna és Somogy megyei
szervezeteinek pályázatát a MÁOK továbbképzési előadások támogatására.
3. Az Elnökség támogatta dr. Biró Péter Gábor javaslatát a MÁOK Mikrochip szabályzata egyes
pontjainak módosítására. Az Elnökség a javaslatot a küldöttközgyűlés elé terjeszti.
4. Az Elnökség támogatta dr. Markus Gabriella és dr. Gerencsér Ferenc benyújtott javaslatai a
MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzata egyes pontjainak módosítására. Az Elnökség
mindkét javaslatot a küldöttközgyűlés elé terjeszti.
5. Az Elnökség elfogadta és a küldöttközgyűlés elé terjeszti a MÁOK 2011. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót és mérleget.
6. Az Elnökség elfogadta és a küldöttközgyűlés elé terjeszti a MÁOK 2012. évi gazdálkodásáról
szóló költségvetési tervet.
7. Az Elnökség a 2012. január 17.-i ülésén 2012. február 29. 10 órára már összehívott országos
küldöttközgyűlésének helyszíneként elfogadta a SZIE ÁOTK Könyvtárát. A küldöttközgyűlés
napirendi javaslata a következők szerint került elfogadásra:
1. Elnöki beszámoló (dr. Gönczi Gábor)
2. A MÁOK állandó bizottságai elnökeinek beszámolói a 2011. éves bizottsági munkáról.
3. A MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzatainak módosítására tett javaslatok vitája és
elfogadása (dr. Markus Gabriella, dr. Gerencsér Ferenc)
4. A MÁOK Mikrochip szabályzatának módosítására tett javaslatok vitája és elfogadása (dr.
Végh Mihály, dr. Biró Péter Gábor)
5. A MÁOK élő állat vizsgálat szakmai irányelv módosítására tett javaslat vitája és
elfogadása (dr. Végh Mihály)
6. A MÁOK lófélék gyógykezelésével kapcsolatos szakmai irányelv megalkotására tett
javaslat vitája és elfogadása (dr. Kurucz János)
7. A MÁOK 2011. évi költségvetési beszámolója és mérlege elfogadása (dr. Gönczi Gábor)
8. A MÁOK 2012. évi költségvetési tervének elfogadása (dr. Gönczi Gábor)
9. Egyebek, aktualitások
8. Az Elnökség elfogadta a következő határozatot:
A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) országos Elnöksége, mint a Kamara tulajdonát képező
gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója, támogatja és a rendelkezésére álló
eszközökkel elő is segíti azt, hogy - amennyiben a MÁOK Országos Felügyelő Bizottsága
(OFB) indokoltnak tartja a MÁOK kft. gazdálkodási tevékenységének célvizsgálatát - az OFB
tagjainak vizsgálatára a vizsgálat céljának előzetes írásbeli megjelölése mellett, a MÁOK kft.
mindenkori ügyvezetőjével lefolytatott időpont-egyeztetés után sor kerüljön. A MÁOK
Országos Felügyelő Bizottságának vizsgálata a MÁOK kft. napi üzleti működését nem
akadályozhatja. A MÁOK Országos Felügyelő Bizottságának tagjai a tulajdonos
megbízásából végzett vizsgálat során tudomásukra jutott üzleti titkokat a polgári jogi és a
büntetőjogi felelősségük körében kötelesek megőrizni.
9. Az Elnökség támogatta és a küldöttközgyűlés elé terjeszti dr. Kurucz Jánosnak, a MÁOK
lófélék gyógykezelésével kapcsolatos szakmai irányelv megalkotására tett javaslatát.

10. Az Elnökség a megyei szervezet kérelmére 300 ezer Ft (háromszáz-ezer forint) rendkívüli
támogatást fogadott el a MÁOK Zala megyei szervezete részére a Pannon régiós egyesülés
szervezése során felmerült költségeik saját erős fedezetként.
11. A MÁOK Elnöksége úgy döntött, hogy a MÁOK OSZB által elfogadott és közzétett kisemlős
műtéti szakmai ajánlás mellékletét képező „Nyilatkozatot” nyomdai úton előállíttatja 1000
példányban, A/5 méretű, önindigós, kamarai logóval ellátott, sorszámozott 50x2 lapos
tömbökben. Az elkészült tömböket a MÁOK területi szervezetinek irodája útján juttatja el a
tömböt használni kívánó magán-állatorvosokhoz.
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