1
MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA
HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER
H-1078 Budapest, István utca 2. – Mail: H-1400 Pf./P.O.B.: 2
Tel.:(36-1)4784272, Fax:(36-1)4784282, e-mail:maok@t-online.hu
elnök/president: Dr. Gönczi Gábor
alelnök/vice president: Dr. Kurucz János főtitkár/secretary general: Dr. Horváth László

A 2013. február 20-i elnökségi ülés határozatai
1. Az Elnökség elfogadta a Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlását az ebeket
és macskákat gondozó állatmenhelyeken végzett állategészségügyi tevékenység
végzésére.
2. Az Elnökség döntött a külföldi tanulmányút támogatási pályázatra az előző ülés
óta benyújtott pályázatok ügyében.
3. Az Elnökség elfogadta a megyei területi szervezetek számára kiírt továbbképzési
előadás támogatási pályázatra az előző ülés óta beérkezett pályázatokat.
(Pannon régió 16 ea., Tolna megye 2 ea., Pest megye 5 ea., Bács-Kiskun megye
1 ea.)
4. Az Elnökség támogatta dr. Gönczi Gábor benyújtott javaslatát a MÁOK Etikai és
Etikai eljárási Szabályzatának módosítására, és azt a küldöttközgyűlés elé
terjeszti.
5. Az Elnökség támogatta a „Kisállatgyógyászat fejlődéséért” nevet viselő kamarai
tagozat megalapítására érkezett kezdeményezést, és azt a küldöttközgyűlés elé
terjeszti.
6. Az Elnökség elfogadta, hogy a MÁOK Pannon régió területi szervezet 500 ezer
Forint működési támogatásban részesül.
7. Az Elnökség elfogadta azt a határozati javaslatot, miszerint a 2012. évi CXXVII.
törvény szerinti „Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzéke”-et a MÁOK országos
irodája vezeti, a Névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmeket 2013. május 1-től
lehet benyújtani egy „Kérelem űrlap” és a Tv. 50.§ (13) szerinti munkáltatói
igazolások csatolásával, a MÁOK országos irodája a MÁOK honlapján külön
menüpontot hoz létre az Asszisztensek számára, itt jeleníti meg a szükséges
dokumentumokat, és itt vezeti majd az „Asszisztensi Névjegyzéket”, a
Névjegyzékbe történő regisztrációért és a folyamatos névjegyzékben tartásért évi
2400,-Ft díjat kell fizetni. Az Elnökség döntött arról is, hogy a Tv. szerinti 5 éves
folyamatos szakmai gyakorlat vonatkozásban elfogadja a legalább heti 20 órában
történő folyamatos asszisztensi foglalkoztatást.
8. Az Elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete döntött a MÁOK Kft napi
működésével kapcsolatos több operatív kérdésben, illetve a korábban fejlesztési
tartalékba helyezett összegek felhasználásának módjáról.
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