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A 2015. május 20-i elnökségi ülésének határozatai
1. Az Elnökség elfogadta a MÁOK Nógrád, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun, GyőrMoson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pannon megyei területi szervezetek
pályázatait a MÁOK továbbképzési előadások támogatására.
2. Az Elnökség elfogadta dr. Máté Noémi és dr. Hegedűs György Tamás pályázatát a
MÁOK külföldi tanulmányút támogatásához.
3. Az Elnökség jóváhagyólag elfogadta azt a javaslatot, hogy a mobil pénztárgépek
állatorvoslásban történő esetleges használatával kapcsolatosan egy tájékoztatót
készít, amit a megyei szervezetek útján minden kamarai tagnak eljuttatja
4. Az Elnökség elfogadta a MÁOK ún. „Szakvizsga szabályzatának” azt a tervezetét,
amit a MÁOK országos küldöttközgyűlése elé terjeszt elfogadásra.
5. Az Elnökség nem támogatta dr. Keresztes Zsolt és dr. Hegedűs György Tamás
kamarai tagoknak a hatályos Továbbképzési Szabályzat módosítására beterjesztett
javaslatait, de azokat az Alapszabály szerint a MÁOK országos küldöttközgyűlése elé
terjeszti döntésre.
6. Az Elnökség nem támogatta dr. Vörös János kamarai tagnak a hatályos EVEV
Szabályzat módosítására beterjesztett javaslatát, de azt az Alapszabály szerint a
MÁOK országos küldöttközgyűlése elé terjeszti döntésre.
7. Az Elnökség 2015. június 9-én 10 órára összehívta a MÁOK országos
küldöttközgyűlését a SZIE ÁOTK Könyvtárába. A javasolt napirend:
1. A Kamarai specialista szakvizsga és Szabályzat vitája majd elfogadása
2. Dr. Keresztes Zsolt TK Szabályzat módosító javaslatai
3. Dr. Hegedűs György Tamás TK Szabályzat módosító javaslatai
4. Dr. Vörös János EVEV Szabályzat módosító javaslata
5. Egyebek, aktualitások

8. Az Elnökség nem támogatta Dr. Keresztes Zsolt javaslatát a MÁOK honlaphoz
kapcsolódó szakmapolitikai fórum létrehozására.
9. Az

Elnökség

nem

támogatta

dr.

Váczi

Borbála

indítványát

a

külföldi

munkavállalásokhoz szükséges ún. „Jó szakmai előmenetel” (Good professsional
standing) igazolások kiállításáért 2015. április 1-től érvényes igazolás kiállítási díj
eltörlésére, így az a korábbi döntés szerint érvényben marad.
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10. Az Elnökség 2015. július 1-i hatállyal a külföldi munkavállalásokhoz szükséges ún.
„Jó szakmai előmenetel” (Good professsional standing) igazolások igazolás kiállítási
díját a következők szerint differenciálja:
-

a MÁOK tagjai számára a díj összege a mindenkori kamarai alaptagdíj
nyolcszorosa (jelenleg 12.000,-Ft)

-

a nem kamarai tag kérelmezők számára a díj összege a mindenkori kamarai
alaptagdíj huszonnégyszerese (jelenleg 36.000,-Ft)

11. Az Elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete, elfogadta a MÁOK Kft 2014.
éves gazdálkodási beszámolóját, mérlegét és a mérleg főösszegeket, valamint
döntött a 2014. éves nyereség terhére történő osztalék kifizetéséről.

Dr. Horváth László
főtitkár

