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A 2018. november 20-i elnökségi ülésének határozatai
1. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a MÁOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, KomáromEsztergom megyei, Nógrád megyei, Heves megyei, Győr-Moson-Sopron megyei, Békés megyei, HajdúBihar megyei területi szervezeteinek, valamint a MÁOK Pannon területi szervezetnek a MÁOK
Továbbképzés támogatási pályázatára benyújtott pályázatait.
2. Az elnökség egyhangú igen szavazattal 2018. december 5. 10 órai időpontra összehívta a MÁOK Országos
Küldöttközgyűlését. Az ülés helyszíne: Az Állatorvostudományi Egyetem Könyvtárának Díszterme
(Budapest VII: István u. 2.).
Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2018. december 5-i országos küldöttközgyűlés
napirendi javaslatát:
-

A MÁOK Alapszabályának módosítása (dr. Szentpétery Zselyke)
Az Év Állatorvosa 2019 díj odaítélése (dr. Perényi János)
Új tag választása a MÁOK Országos Oktatási Bizottságába (dr. Gönczi Gábor)
Új tag választása a MÁOK Specialista Bizottságába (dr. Gönczi Gábor)
A MÁOK Továbbképzési Szabályzatának módosítása (dr. Lorászkó Gábor javaslata)
A MÁOK Etikai és Etikai eljárási szabályzatának módosításai (dr. Szentpétery Zselyke és a GDPR
és Info Tv.szerint dr. Horváth László)
A MÁOK Mikrochip Szabályzatának módosításai a GDPR és Info Tv. szerint (dr. Horváth László)
A MÁOK Útlevél Szabályzatának módosításai a GDPR és az Info Tv. szerint (dr. Horváth László)

-

Küldöttközgyűlési határozat arról, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara, mint szervezet belép-e az
újjá alakuló Magyar Országos Állatorvos Egyesület-be? (dr. Gönczi Gábor)

-

Egyebek, aktualitások

3. Az elnökség a 2018. december 5-i országos küldöttközgyűlés napirendi javaslatához kapcsolódó -a mai
ülés napirendjében részletezett- javaslatokat minden javaslat esetében egyhangúan (7 igen) támogatta.
4. Az elnökség az ülés 4. sz napirendi pontjában határozat nem került elfogadásra.
5. 1. Az elnökség megköszöni dr. Sebestyén Zsolt elnökségi tag eddigi munkáját, amelyet a MÁOK önkéntes
intézmény minősítésének előkészítésében végzett.
2. Az elnökség az önkéntes intézmény minősítés témában egyhangúan (8 igen szavazattal) elfogadta az
alábbi rész döntéseket:
-

Az önkéntes intézmény minősítések eljárási díja 100.000,-Ft/minősítés,
A minősítés során megszerezhető cím: A MÁOK által minősített állategészségügyi szolgáltató
intézmény,
A Minősítést minden esetben a MÁOK elnöksége adja ki a minősítő bizottság javaslata alapján,
A már megszerzett cím felülvizsgálata bejelentésre, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján
történik,
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-

A minősítést végző eseti bizottságban nem vehet részt olyan kamarai tag, aki a minősítendő
intézmény 50 km-es körzetében szolgáltató állatorvosként érdekelt,
A minősítő címet elnyert intézmény számára a MÁOK országos szervezete készítteti el és adja ki a
minősítésről szóló kifüggeszthető táblát.

6. 1. Az elnökség egyhangúan (8 igen szavazat) „Mócsy-Díj” kitüntető címet adományoz dr. Varga István
nyugalmazott professzor úrnak a Kamarai Állatorvos c. kamarai újság „Arcképcsarnok” rovatának
szerkesztésében végzett áldozatos munkájáért. A Díj átadásáról az elnökség később rendelkezik majd.
2. Az elnökség egyhangúan (8 igen szavazat) úgy döntött, hogy a Díj adományozásának szabályzatában
adott jogával élve, kivételes eljárásban „Állatvédelmi Díjat” adományoz dr. Fodor Kinga kamarai tag
állatorvosnak. A Díj átadásáról később rendelkezik majd az elnökség.
3. Az elnökség a MÁOK Kft tulajdonosi testületeként úgy rendelkezik, hogy dr. Pintér Zsolt ügyvezető
számára 13. havi bért fizet ki, melynek számfejtéséről a főtitkár intézkedik.
4. A MÁOK főtitkára
-a MÁOK Kft ügyvezetőjének javaslata alapján- hivatalból etikai eljárást
kezdeményez dr. Kocsis Beáta kamarai tag állatorvossal szemben az elmaradt útlevél regisztrációk miatt.

Dr. Horváth László
főtitkár sk.

