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JEGYZŐKÖNYV és HATÁROZAT
a Magyar Állatorvosi Kamara országos elnökségének
2021. február 25-26-án
elektronikus úton lebonyolított üléséről ill. határozat hozataláról

A Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége -figyelembe véve a COVID járványügyi helyzet miatt
körülményeket- tényleges ülés megtartása helyett elektronikus úton lebonyolított „ülést” és
szavazást tartott 2021. február 25. – 26. között
Napirend: Döntés dr. Ugri Rita fellebbezése tárgyában, melyet a MÁOK Fővárosi Szervezetének
2020. december 14-én kelt 097/TT/2020 sz. tagsági viszony törlése tárgyú határozata ellen nyújtott
be. Az Elnökség az elektronikus úton lebonyolított levélváltások után, figyelemmel a Kamara jogi
képviselőjének észrevételeire is, egyhangú (9 igen) szavazati aránnyal a következő határozatot
hozta:
HATÁROZAT
A Magyar Állatorvosi Kamara Országos Elnöksége a Dr. Ugri Rita állatorvos (1192 Budapest, Szondi
tér 3.) ügyében a MÁOK Fővárosi Szervezete által 2020. 12. 14-én 097/TT/2020. sz. alatt hozott
határozatát megváltoztatja és Dr. Ugri Rita tagsági viszonyát folyamatosságában helyreállítja.
A jelen határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs, ugyanakkor a határozat ellen az eljárás alá
vont kamarai tag a másodfokú határozat közlésétől számított tizenöt napon belül keresetet nyújthat
be a Fővárosi Törvényszékhez a MÁOK országos szervezetén keresztül.
INDOKOLÁS
1. A MÁOK Fővárosi szervezete a 2020. 12. 14-én kelt, 097/TT/2020. sz. határozatával dr. Ugri
Rita állatorvost a Fővárosi Szervezet névjegyzékéből 12 hónapot meghaladó 76.500,-Ft
tagdíjtartozás miatt törölte, illetve felhívta 3938 sz. tagsági igazolványának és 3938 sz.
bélyegzőjének leadására.
2. Dr. Ugri Rita a határozat ellen 2021. 02. 21-én fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Szervezeten
keresztül az Országos Elnökséghez, illetve az elsőfokú határozat kézhezvételét követően –
még a fellebbezés benyújtása előtt – rendezte tagdíjtartozását. Fellebbezésében kifejtette,
hogy a számlák nem jutottak el hozzá, illetve kérte a tagsági viszonya fenntartását.
3. A MÁOK Fővárosi Szervezete fenti számú határozatában megállapította, hogy Dr. Ugri Rita
kamarai tagsága a tagdíj meg nem fizetése miatt a MÁOK törvény 22. § (1) bek. d) pontja
alapján megszűnt, tekintettel arra, hogy dr. Ugri Rita tagdíjfizetési kötelezettségének öt
negyedévet meghaladóan nem tett eleget és a Fővárosi Szervezettől halasztást nem kért és
nem kapott.
4. A tagsági viszony törléséről szóló határozatot a MÁOK Fővárosi Szervezete kétszer kísérelte
meg kézbesíteni Dr. Ugri Rita 1192 Budapest, Hungária út 31. fsz.1. alatti címére, amit
postázási címként adott meg korábban, de küldemény mind a kétszer "nem kereste" jelzéssel
érkezett vissza. Végül a kézbesítés a 1192 Budapest, Gellért u. 12/1 címen történt meg. Dr.
Ugri Rita a határozat átvételét követően haladéktalanul benyújtott fellebbezésében előadta,
hogy a kamarai tagdíj fizetésére állandó megbízás szerepelt a bankszámláján, de a
Takarékbank létrehozásának folyamatában a számlavezető bankja kétszer alakult át, és

vélhetően az átalakulások során a megbízás törlődött, amit ő nem észlelt. Előadta továbbá,
hogy kézbesítési címeként a rendelője címe volt megadva, ahol többször gondok voltak a
postai kézbesítéssel. Telefonos egyeztetés során adott meg olyan új címet, ahol a
küldeményt át tudja venni.
5. Tekintettel arra, hogy az Elnökséget a Kamara jogi képviselője arról tájékoztatta, hogy a
Takarékbank Zrt-t létrehozó pénzintézetek több hullámban végrehajtott integrációja során
valóban előfordulhattak problémák, illetve tekintettel arra, hogy Dr. Ugri Rita új kézbesítési
címet adott meg, ezzel egyidejűleg tagdíjtartozását azonnal rendezte, valamint jogkövető
szándékának igazolásként felajánlotta 2021-es tagdíjának egy összegben történő befizetését,
az Elnökség a fentieket figyelembe véve méltányossági alapon helyt adott dr. Ugri Rita
fellebbezésének azzal, hogy felhívja a kolléganő figyelmét arra, hogy átutalásainak nyomon
követése, illetve postai elérhetőségének biztosítása az ő feladata.
6. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény 22. § (1) bek. d) pontja szerint megszűnik a tagsági
jogviszonya annak a tagnak, aki tizenkét hónapot meghaladóan nem fizeti a tagdíjat és a
vezetőségtől fizetési kedvezményt nem kapott. A (6) bek. szerint a tagsági jogviszony (1)
bekezdés d) pontja miatti megszűnése esetén a tagsági jogviszony megszűnésének napját a
vezetőség határozatban állapítja meg.
7. A MÁOK Alapszabályának 21. § (7) bek. szerint a kamara tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A (9)
bek. szerint a kamarai tagdíj a naptári negyedév első napján esedékes, azt negyedévente, a
területi szervezet által kibocsátott pénzügyi bizonylat ellenében a tárgyévi január, április,
július és október 15-ig kell megfizetni a területi szervezet számlájára. A (11) bek. szerint
negyvenöt napot meghaladó késedelem esetén a területi szervezet fizetési felszólítást küld a
késedelembe esett kamarai tag részére.
8. Fentiekre tekintettel az Országos Elnökség az elsőfokú határozatot a rendelkező részben
foglaltak szerint méltányosságból megváltoztatja, Dr. Ugri Rita tagsági viszonyát
folyamatosságában helyreállítja, figyelemmel egyúttal arra is, hogy Dr. Ugri Rita a
tagdíjtartozását rendezte.
9. A jogorvoslati jog a MÁOK törvény 22. § (6) bek. második mondatán alapul.

Budapest, 2021. február 26.
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