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A 2014. január 29-i elnökségi ülésének határozatai

1. Az Elnökség elfogadta a MÁOK Pest megyei, Fejér megyei és Pannon régió területi
szervezetek pályázatait a MÁOK továbbképzési előadások támogatására.
2. Az Elnökség elfogadta dr. Kurucz János, dr. Bendzsel Dániel, dr. Urbán Dóra, dr.
Makra Zita és dr. Lénárt Lambert pályázatait a MÁOK külföldi tanulmányút
támogatásához.
3. Az Elnökség támogatta dr. Horváth Lászlónak a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási
Szabályzat módosítására benyújtott javaslatait. Az Elnökség a javaslatokat a MÁOK
országos küldöttközgyűlésének következő ülése elé terjeszti döntésre.
4. Az Elnökség támogatta dr. Horváth Lászlónak a MÁOK Továbbképzési Szabályzat
módosítására benyújtott javaslatát. Az Elnökség a javaslatot a MÁOK országos
küldöttközgyűlésének következő ülése elé terjeszti döntésre.
5. Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a MÁOK alkalmazottainak és a MÁOK
országos szervezet tiszteletdíjas tisztségviselőinek 5%-os bér/tiszteletdíj emelését
2014. január 1-től.
6. Az Elnökség elfogadta, hogy dr. Gerencsér Ferenc ügyvédi megbízási díja 2014.
január 1-től havi bruttó 80.000,-Ft (számla ellenében).
7. Az Elnökség megbízta a MÁOK elnökét, hogy vegye fel a kapcsolatot a SZIE ÁOTK
vezetésével a 11. féléves gyakorlati oktatás gyakornoki helyeinek feltételrendszerével
kapcsolatosan.
8. Az Elnökség elfogadta, hogy a MÁOK Pannon régiós területi szervezetének társulás
miatti kompenzációs támogatása 2014. évben 1.300 ezer Ft lesz.
9. Az Elnökség elfogadta dr. Zomborszky Zoltán területi elnök javaslatát a MÁOK Praxis
engedély

iránti

kérelemhez

benyújtandó

kérelem

minta

szövegének

megváltoztatására a munkáltatói igazolásokkal kapcsolatosan. A módosítással az
elnökség a főtitkárt bízta meg.
10. Az Elnökség elfogadta dr. Szalay János javaslatát arról, hogy a kamara tagjait a
honlapon és hírlevélben értesítse az országos iroda az agrárkamarai törvény
változásairól.
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11. Az Elnökség tudomásul vette a VM szakfőosztályának levelében írtakat a
lótenyésztési felügyelők Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzékbe történő felvételéről,
egyúttal elfogadta azt a javaslatot, hogy az országos iroda jelezze az érintettek felé a
szükséges jelentkezési dokumentumok kitöltését és beküldését.
12. Az Elnökség megbízta dr. Bogár István elnökségi tagot az állatorvosi asszisztens
képzést érintő legutóbbi kamarai törvényben történt módosítás kapcsán a SZIE
ÁOTK vezetéséve történő kapcsolatfelvételre és koordinációra a közös asszisztensi
képzés elindítása mielőbbi érdekében.

Dr. Horváth László
főtitkár

