JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Állatorvosi Kamara országos elnökségének
2019. október 2-i üléséről
Helye: ÁTE H. épület 301. terem

Jelen vannak a csatolt jelenléti ívet aláíró elnökségi tagok és meghívottak. A jegyzőkönyvet vezeti a főtitkár.
Dr. Gönczi Gábor: üdvözli a megjelenteket, és felkéri a főtitkárt a határozatképesség megállapítására.
Dr. Horváth László: Megállapítja, hogy jelen van 7 fő elnökségi tag, így az ülés határozatképes.
Dr. Gönczi Gábor: Az ülés javasolt napirendjét mindenki megkapta a kiküldött meghívóval együtt.
A javasolt napirend:
1. A MÁOK Előadás támogatási pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása. (dr. Horváth László)
2. A MÁOK Külföldi tanulmányút támogatási pályázatra érkezett pályázatok elfogadása (dr. Horváth
László)
3. Dr. Tancsa Nóra Etikai Eljárási Szabályzat módosító javaslata (dr. Tancsa Nóra)
4. A MÁOK Szemész specialista képzés szabályzatának tervezete (dr. Koltai Zsófia)
5. A MÁOK Praxisvezetői Tagozat új javaslata a MÁOK Praxisfeltételek szakmai irányelv módosítására (dr.
Bendzsel Dániel)
6. A MÁOK önkéntes intézmény minősítésének szabályzat tervezete (dr. Sebestyén Zsolt)
7. Egyebek, aktualitások
Dr. Hirmetzl Gábor javasolja és kéri, hogy az elnökség külön napirendi pont keretében tárgyalja meg a MÁOK
Pest megyei szervezet vezetőségének nevében beadott támogatási kérelmét.
A javaslatot az elnökség 7 igen szavazattal támogatta.
A jelenlévők a napirendi javaslatot a javasolt módosítással egyhangúan elfogadták.
Az elfogadott napirend (szavazati arány: 7 igen, egyhangú)
1. A MÁOK Előadás támogatási pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása. (dr. Horváth László)
2. A MÁOK Külföldi tanulmányút támogatási pályázatra érkezett pályázatok elfogadása (dr.
Horváth László)
3. a MÁOK Pest megyei szervezetének támogatási kérelme számítógép beszerzéshez (dr. Hirmetzl
Gábor)
4. Dr. Tancsa Nóra Etikai Eljárási Szabályzat módosító javaslata (dr. Tancsa Nóra)
5. A MÁOK Szemész specialista képzés szabályzatának tervezete (dr. Koltai Zsófia)
6. A MÁOK Praxisvezetői Tagozat új javaslata a MÁOK Praxisfeltételek szakmai irányelv
módosítására (dr. Bendzsel Dániel)
7. A MÁOK önkéntes intézmény minősítésének szabályzat tervezete (dr. Sebestyén Zsolt)
8. Egyebek, aktualitások
Az ülésen elfogadott határozatok, döntések (a napirendi pontok sorrendjében):
1. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a MÁOK Tolna, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron, Békés megyei területi szervezetei és a Pannon területi
szervezet a MÁOK Továbbképzés támogatási pályázatára benyújtott pályázatait.
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2. Az elnökség 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal 250.000,-Ft támogatásban részesítette a MÁOK
Pest megyei szervezetét egy új számítógép konfiguráció beszerzésére.
3. Az elnökség egyhangú igen döntéssel támogatta dr. Tancsa Nóra javaslatát a MÁOK Etikai és Etikai
Eljárási Szabályzatának módosítására, melyet döntésre a következő MÁOK országos küldöttközgyűlés
elé terjeszt elfogadásra.
4. Az elnökség 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a MÁOK Szemész Specialista
képzésének az országos Állatorvos Specialista Bizottság által jóváhagyásra előterjesztett egyedi szakági
szabályait, amelyek ezzel hatályossá váltak és ezáltal a kamarai szemész specialista képzés folyamata
megindulhat (dr. Gönczi Gábor nem vett részt a szavazásban).
5. Az elnökség egyhangú igen döntéssel támogatta dr. Bendzsel Dániel javaslatát MÁOK Praxisfeltételek
Szakmai Irányelveinek módosítására vonatkozó javaslatát, melyet döntésre a következő MÁOK
országos küldöttközgyűlés elé terjeszt elfogadásra
6. Az elnökség egyhangú szavazati aránnyal támogatta és a következő országos küldöttközgyűlés elé
terjeszti a MÁOK az állategészségügyi szolgáltató intézmények önkéntes minősítési rendszerének
elveiről és követelmény-rendszeréről szóló Szabályzatának tervezetét.
7. Az elnökség egyhangú szavazati aránnyal -figyelemmel az Állatvédelmi Törvény vonatkozó
rendelkezéseire, a NÉBIH állásfoglalására és a MÁOK adatvédelmi tisztviselőjének véleményéreelutasította az Országos Állatvédőrség Alapítvány kérelmét, melyben a MÁOK Petvetdata kisállat
nyilvántartó adatbázishoz kértek hozzáférést.
8. Az elnökség egyhangú szavazattal tudomásul vette, hogy a MÁOK elnöke a Kamarai Törvény és az
Alapszabály vonatkozó rendelkezései alapján, dr. Szentpétery Zselyke OEB elnök bejelentett
akadályoztatottsága miatt, 2019. október 1-i hatállyal dr. Gerencsér Ferencet, az OEB tagját, bízta meg
a MÁOK OEB elnöki feladatainak ellátásával. Az OEB elnök tiszteletdíja 2019. október 1-től a megbízott
elnököt illeti meg.
9. Az elnökség a MÁOK Országos Specialista Bizottságának javaslata alapján egyhangú szavazati aránnyal
elfogadta dr. Eördögh Réka európai szemész specialista címének honosítását, és az Országos Specialista
Bizottság javaslatára dr. Eördögh Réka-t a MÁOK Kamarai Specialista Névjegyzékébe, mint a MÁOK
Kisállat Szemész Specialistáját bejegyzi.

Dr. Horváth László
jegyzőkönyv vezető sk.
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