JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Állatorvosi Kamara országos elnökségének
2019. július 10-i üléséről
Helye: ÁTE Nádaskay Olvasóterme (N épület).

Jelen vannak az alábbi elnökségi tagok: Dr. Gönczi Gábor, Dr. Menyhárt Péter, Dr. Horváth László, Dr. Barna
Miklós, Dr. Hirmetzl Gábor és Dr. Minár Gyula
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 6 fő elnökségi tag, így az ülés határozatképes.
Dr. Gönczi Gábor: Az ülés javasolt egyetlen pontot tartalmazó napirendjét mindenki megkapta a kiküldött
meghívóval együtt.
A javasolt napirend:
1. A továbbképzési követelményeket nem teljesítő kamarai tagok tagsági viszonyának felfüggesztéséről
szóló területi vezetőségi határozatokkal szembeni fellebbezések elbírálása. (dr. Horváth László)
2. Egyebek, aktualitások
Az elfogadott napirend (szavazati arány: 6 igen, egyhangú)
1. A továbbképzési követelményeket nem teljesítő kamarai tagok tagsági viszonyának felfüggesztéséről
szóló területi vezetőségi határozatokkal szembeni fellebbezések elbírálása. (dr. Horváth László)
2. A MÁOK Külföldi tanulmányút támogatási pályázatra érkezett pályázatok elfogadása (dr. Horváth
László)
3. Egyebek, aktualitások
Az ülésen elfogadott határozatok, döntések (a számozás a határozatok sorszámát jelzi):
1. Az elnökség megállapította, hogy a MÁOK Csongrád és Bács-Kiskun Megyei területi szervezetei
vezetőségének Dr. Jankó Gábor (Csongrád Megyei Szervezet), Dr. Czabarka János (Csongrád Megyei
Szervezet), Dr. Sugataghy Ferenc (Csongrád Megyei Szervezet) és Dr. Patocskai Gábor (Bács-Kiskun
Megyei Szervezet) kamarai tagok tagsági viszonyának felfüggesztése és praxis-engedély visszavonása
tárgyában meghozott határozatai megfelelnek a 2012. évi CXXVII. Törvény és a Kamarai Továbbképzési
Szabályzat rendelkezéseinek, ezért az elnökség egyhangú (6 igen) szavazattal elutasította Dr. Jankó
Gábor (Csongrád Megyei Szervezet),, Dr. Czabarka János (Csongrád Megyei Szervezet), Dr. Sugataghy
Ferenc (Csongrád Megyei Szervezet) és Dr. Patocskai Gábor (Bács-Kiskun Megyei Szervezet) kamarai
tagok fellebbezését, melyet a két területi szervezet vezetőségének tagsági viszony felfüggesztése és
praxis-engedély visszavonása tárgyában meghozott határozataival szemben nyújtottak be az
elnökségnek.
2. Az elnökség egyhangú igen szavazattal megerősítette a korábbi e-mail útján már elfogadott pályázati
döntéseket a MÁOK Külföldi Továbbképzés támogatási pályázatára Szlatkovszkyné dr. Wallner Gabriella
és, dr. Nagyné dr. Farkas Rita benyújtott pályázatairól.

Dr. Horváth László
jegyzőkönyvvezető
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