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A 2016. március 23-i elnökségi ülésének határozatai
1. Az Elnökség elfogadta a MÁOK Baranya, Pest és Csongrád megyei szervezeteinek pályázatait a
MÁOK továbbképzési előadások támogatására.
2. Az Elnökség elfogadta dr. Csöndes Judit, dr. Tisza István, dr. Seregi Antal és dr. Horváth András
pályázatát a MÁOK külföldi tanulmányút támogatásához.
3. Az Elnökség elfogadta az elnökség elfogadta a MÁOK 2015. évről szóló beszámolóját és azt a
küldöttközgyűlés elé terjeszti.
4. Az Elnökség elfogadta a 2016. évre szóló költségvetési tervét és azt a küldöttközgyűlés elé terjeszti.
5. Az Elnökség a MÁOK Állatorvosi Asszisztensek munkavégzésére vonatkozó szabályzat módosítására
benyújtott javaslattal egyetértett és azt a küldöttközgyűlés elé terjeszti.

6. Az Elnökség a Szakmai Eseti Bizottság (SZEB) működésével kapcsolatosan elfogadta, hogy
-

a SZEB elnökének kompetenciája eldönteni a bizottság ülésezésének módját.
a SZEB mellett, annak segítőjeként a szakvizsga képzések technikai vezetője Simó Tamás kap megbízást.
a szakvizsgaképzés szakmai vezetésére dr. Demjén Zsófia kap megbízást
a szakvizsgaképzés eladóival egy képzésre szerződünk csak, erre az egy képzésre rögzítjük a feladataikat, és
ezért egy „fix” díjazás járj nekik. Új képzési ciklusra új szerződéseket kell megkötni az előadókkal.

7. Az Elnökség egyhangú döntéssel a MÁOK tiszteletbeli tagjainak kérte fel dr. Sasa Boskovis-ot és
dr. Slaven Gribic-et.
8. Az Elnökség összehívta a MÁOK országos küldöttközgyűlését 2016. április 13. szerda 10 órára
/10.30 megismételt közgyűlés esetén a SZIE ÁOTK Könyvtárába.
A javasolt napirend a következő:
-Mócsy Díjak átadása
-a MÁOK 2015. évi gazdálkodási beszámolója és mérlege elfogadása
-a MÁOK 2016. évi költségvetési tervének elfogadása
-a MÁOK országos bizottságainak beszámolója a 2015-ben végzett munkájukról
-A MÁOK Állatorvosi Asszisztensi szabályzatának módosítása
-Új OEB elnök választása
-Egyebek, aktualitások
9. Az Elnökség dr. Franczia Zsolt Csaba állatorvos, MÁOK tag fellebbezésének -a határozat formai és
egyes tartalmi elemei miatt- részben helyt adott, és az első fokú határozatot hatályon kívül
helyezte, valamint az első fokon eljáró kamarai szervezetet új eljárás lefolytatására, és új
határozat kiadására kötelezte.
Dr. Horváth László
főtitkár

