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A 2012. szeptember 11-i elnökségi ülés határozatai

1. Az Elnökség elfogadta a MÁOK Komárom-Esztergom, Pest, és Vas megyei szervezeteinek
pályázatát a MÁOK továbbképzési előadások támogatására.
2. Az Elnökség elfogadta a dr. Manczúr Ferenc, dr. Megyeri Csaba, és dr. Fenyves Ildikó
kamarai tagoknak a MÁOK Külföldi tanulmányút támogatási pályázatára benyújtott
pályázatait.
3. Az Elnökség a vonatkozó pályázati kiírás 3. pontja szerint, a nagy érdeklődésre tekintettel
300.000,-Ft összeggel megnövelte a MÁOK Külföldi tanulmányút támogatási pályázat
2012.évi keretösszegét.
4. Az Elnökség döntése szerint, figyelemmel arra a tényre, hogy a kérelmekhez benyújtott
adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező felelős, a MÁOK a praxis engedély
kérelmekhez csatolandó cég-kivonatok esetében elfogadja a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium elektronikus rendszeréből ingyenesen letölthető ún. nem hivatalos elektronikus
cég-kivonatot is.
5. Az Elnökség döntése szerint a praxis engedélyek beadásánál a cég-kivonatot csatoló
vállalkozásoknak nem kell külön adószám érvényességi igazolást is csatolniuk. Ez a
kötelezettség csak az egyéni vállalkozónak minősülő, önálló praxis engedélyt kérelmező
kollégák számára előírás. Az adószám érvényességének igazolására elfogadható a NAV ún.
„illetékességi igazolása” is.
6. Az Elnökség tagjai szavazással megerősítették azt a korábbi előzetes döntésüket, ami szerint
a Magyar Állatorvosi Kamara a 2012. évi CXXVII. törvény alapján kiadásra kerülő Praxis
engedélyeket 2014. december 31-ig szóló érvényességgel adja ki.
7. Az Elnökség támogatta dr. Gönczi Gábor benyújtott javaslatát a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási
Szabályzata egyes pontjainak módosítására. Az Elnökség a javaslatot a következő
küldöttközgyűlés elé terjeszti.
8. Az Elnökség úgy döntött, hogy 2012. október 1-től a MÁOK Kft a Petvetdata adatbázisba
történő regisztrációért az állatorvosoknak számlázandó díjat csökkenti. Az új állatorvosi
regisztrációs díj : 150,- Ft +ÁFA =190,50 Ft lesz regisztrációnként. A MÁOK Elnöksége ezzel
a díjcsökkentéssel azt kívánja elősegíteni, hogy minél több kutya adatai kerülhessenek bele a
Petvetdata rendszerbe, még az állami eb adatbázisba történő regisztrációs lehetőség
megnyílása előtt.
9. Az Elnökség 250.000,-Ft rendkívüli támogatásban részesítette a MÁOK Zala megyei
szervezetét.
10. Az Elnökség határozatban kéri fel a MÁOK területi szervezetei vezetőségeit, hogy a 2012.
évben hátralévő országos küldöttközgyűlés és tisztújító országos küldöttközgyűlés
tervezhetősége érdekében szíveskedjenek az esedékes területi tisztújító közgyűléseik
időpontjáról a MÁOK országos irodáját legkésőbb 2012. szeptember 30-ig értesíteni.
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