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Magyar Állatorvosi Kamara
Országos tisztújító küldöttközgyűlés
(2016. november 23.|
Helyszín: Star City Hotet Konferencia terme Budapest, Vll. lstván u. 14.
Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerinti küldöttek,

és vendégek.

1.} Köszöntő
Dr. Gönczi 6ábor elnök köszönti a megjelenteket, külön köszönti a Földművelésügyi Minisztérium lntézményfelügyeleti és Perképviseleti
Főosztályának hivatalos képviselőit, dr. Grózinger Szilvia főosztályvezető-helyettest é5 munkatársait, dr Szabó Zsuzsannát és dr. Varga
Boglárkát.
Felkéri a főtitkárt a hatá rozatképesség megállapítására.
Dr. Horváth László főtitkár: megállapítja, hogy 10l00-kor

a

jelenléti ív szerint jelen van 60 országos küldött, így az ülés határozatképes.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a szavazatijoggal nem rendelkező kedves érdeklődő kollégáinkat hogy szíveskedjenekaz országos küldöttektől
elkülönülve helyet foglalni,

2.)

A iegvzőkönw-vezető

és ieg\r.őkönw-hitelesítők

mewálasztása

javasolja Dr. Pallaginé Kovács Évát.
egyhangú igen szavazattal elfogadták.

Dr. Gönczi Gábor: jegyzőkönywezetőnek

A javaslatot az országos küldöttek

Dr. Gönczi Gábor: jegyzőkönw hitelesítőknek javasolja Dr. Jancsik Máriát és Dr. Buránszki Barbarát.
Az országos küldöttek mindkét személyt egyhangú igen szavazattal elfogadták jegyzőkönyv hitelestőnek.

3.)

A napirend elfogqdása

Dr. Gönczi Gábor: megkérem főtitkár urat a Küldöttközgyűlés határozatképességének ismételt megállapítására.
Dr. Horváth László: Ujabb 2 küldött érkezett, Gy már 62 országos küldött van jelen, a küldöttközgyűlés határozatképes.
Dr. Gönczi Gábor: van-e bárkinek kifogása fényképek készítéseellen? Senki nem jelentkezik.
Dr. Gönczi Gábor megállapí§a, hogy nincs senkinek ellenvetése, így a küldöttközgyűlés alatt fényképek készülhetnek.
Dr. Merész lajos: Szót kér, és javasolja, hogy egy vers erejéig itt is emlékezzünk meg 1956 állatorvos hőseiről.
Dr. Gönczi Gábor: Kérdezi, hozzájárul-e ehhez a Küldöttközgyűlés?
A javaslattal va|amennyi jelen lévő országos küldött

egyetértett.

Dr. Merész Lajos elmondia lllyés Gyula ,,Egy mondat a zsarnokságról"

című versét.

Dr. 6önczi Gábor: Megköszöni a szavalatot, majd felteszi szavazásra a kérdésthogy elfogadja-e a küldöttközgyűlés
meghívóban közölt napirendet? Kérem, szavazzanak: egyetért, nem ért egyet, tartózkodik|

a küldöttközgyűlési

Szavazás: egyhangú igen
Dr. Gönczi Gábor: Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés

határozatával egyhangúlag elfogadta a napirendet.

Az elfogadott napirend:
Elnöki köszöntő
Jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönW hitelesítők megválasztása
A napirend elfogadása
A jelölőbizottság megválasztása
A szavazatszámláló bizottság megválasztása
Szavazás az,,Évállatorv osa 2OL7" Dü odaíté|éséről
Az elnök ajánlása-jelölése-megválasztása
Az alelnök ajánlása-jelölése-megválasztása
A főtitkár ajánlása-jelölése-megválasztása
10. A MÁoK Etikai szabályzatának módosítására benyújtott javaslat megvitatása, döntés
11. Az elnökségi tagok ajánlása-jelölése-megválasztása
!2. Az országos Etikai Bizottság elnökének és tagjainak ajánlása-jelölése-megválasztása
13. Az országos Fe|ügyelő Bizottság elnökének és tagjainak ajánlása-jelölése-megválasztása
1,4, Az országos Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak ajánlása-jelölése-megválasztása

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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15, Az országos Á|latorvos Specialista bizottság elnökének és tagjainak ajánlása-jelölése-megválasztása
16, A MÁoK a szolgáltató állatorvosok szolgáltatásainak munkadíjára vonatkozó ajánlásának módosítására tett javaslat megvitatása,
döntés

17, A küldöttközgyűlés
4.} A

ielölőbizottsáe

Dr. Gönczi Gábor

a

zárása

megválasztása
jelölőbizottság

Egy országos küldött

a

tagjainak javasolja dr. Fejér Barnát, dr. Kakas lrént és dr, Pintér Zsoltot.

jelölőbizottság

Dr. Kakas lrén visszalépett

a

tagjának javasolja dr. Bartyik Jánost.

jelöléstől.

Dr. Gönczi Gábor: Megkérem főtitkár urat a Küldöttközgyűlés
Dr. Horváth [ászló: ldőközben

határozatképességének megállapítására.

újabb küldöttek érkeztek, így már 65 országos küldött van jelen, az ülés továbbra is határozatképes.

Dr. Gönczi Gábor: Felteszem szavazásra a kérdést: egyetért-e a küldöttközgyűlés
Kérem, szavazzanak: egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Fejér Barna a je|ölőbizottság

a jelölőbizottság
tagia legyen?

tagjaira tett javaslattal?

§zavazás: 1 tartózkodás, a többi szavazat igen.

Dr. Gönczi Gábor: Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés határozatáva| Dr Fejér Barnát a jelölőbizottság

tagiának 1 tartózkodással

elfogadta.
Kérem, szavazzanak: egyetértenek-e azzal, hogy Dr.

Bafiik

János a jelölőbizottság

tagja legyen?

Szavazás: 2 tartózkodás, a többi szavazat igen.

Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés

határozatával Dr. Bafiik Jánost a jelölőbizottság

Kérem, szavazzanak: egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Pintér zsolt a jelölőbizottság

tagjának 2 tartózkodással elfogadta.

tagja legyen?

Szavazás; 1 tartózkodás, a többi szavazat igen,

Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés

határozatával Dr. Pintér Zsoltot a jelölőbizottság

tagjának 1 tartózkodással elfogadta.

Dr. 6önczi Gábor: A bizottság maga választotta meg elnökét.

A megválasztott jelölőbizottság
5.}

A sz?vazatszámláló

Dr. Fejér Barnát választotta elnökévé,

bizottsáe megválasztása

Dr. Gönczi Gábor javasolja: Dr. Kárpáti Lászlót, Dr. Lipovszky Andrást és Dr. Kondé Gábort
Dr. Bartyik János: javasolja dr. Lorászkó Gábort.

Dr. Gerencsér Ferenc (a Kamara jogi képviselője): az Alapszabály megengedi, hogy 4 fő legyen a szavazatszámláló
Alapszabály c§ak azt írja elő, hogy legalább 3 fő megválasztása szükséges.
Dr. Gönczi Gábor: egyetért-e a küldöttközgyűlés

bizottság, mert az

azzal, hogy 4 tagú legyen a szavazatszámláló bizottság? Kérem, szavazzanak!

§zavazás: 2 ellen, 3 tartózkodás, a többi igen szavazat
Dr. Gönczi Gábor: Megállapítom, hogy 2 ellene, 3 tartózkodással a küldöttközgyűlés

Megkérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés

4 tagú bizottságot választ.

határozatképességének megállapítására.

Dr. Horváth László: 65 küldött van jelen, az ülés határozatképes.
Dr. Gönczi Gábor: Felteszem szavazásra a kérdést: egyetért-e a küldöttközgyűlés

a szavazatszámláló-bizottság

Kérem, szavazzanak egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Kárpáti László a szavazatszámláló
a többi igen.

tagjaira tett javaslattal?

bizottság tagia legyen?

§zavazás: 1 tartózkodás,

Dr. Gönczi Gábor: Megá|lapítom, hogy a küldöttközgyűlés határozatával Dr Kárpáti Lászlót a szavazatszámláló bizottság tagiának
ta rtózkodássa

l

megválasztotta.
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Kérem, szavazzanak egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Lipovszky András a szavazatszámláló bizottság tagia legyen?
Szavazás: 1 tartózkodás, a többi igen.

Dr. Gönczi 6ábor: Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés
ta

határozatával dr. Lipovszky Andrást a szavazatszámláló

bizottság tagjának 1

rtózkodással megválasztotta,

Kérem, szavazeanak egyetértenek-e azzal, hogy dr, Kondé Gábor a szavazatszámláló bizottság tagja legyen?
Szavazás: 1 tartózkodás, a többi igen.

Dr. Gönczi Gábor: Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés határozatával dr. Kondé Gábort a szavazatszámláló bizottság tagjának
ta

1

rtózkodással megvá lasztotta.

Kérem, szavazzanak egyetértenek-e azzal, hogy dr. Lorászkó Gábor a szavazatszámláló bizottság tagja legyen?
Szavazás: 1 tartózkodás, a többi igen.

Dr. 6önczi Gábor: Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés határozatával dr. Lorászkó Gábort a szavazatszámláló
ta rtózkodássa

bizottság tagjának 1

l megválasztotta,

Dr. Gönczi Gábor: A bizottság maga választja elnökét.

A szavazatszámláló
6./ szavazás

az

bizottság dr. Kárpáti Lászlót választotta elnökéül.

,,ÉvÁllatorvo§a 2017" cím odaítéléséról

Dr. Gönczi Gábor: egy javaslat érkezett a díj odaítélésére,dr. Lorászkó Gábor kollégánk javasolta dr. SimanovszkyZoltán kollégát. Kérem
dr. Lorászkó Gábort ismertesse javaslata indokát.
Dr. Lorászkó Gábor: Dr. Simanovszky Zoltán különlegesen szellemes és egyúttal szakszerű ismertető rajzfilmjeivel számos állatbetegséget
ismertetett meg a nagyközönséggel. llyen a jelenleg tizenhat témakört bemutató gyűjteményben a veszettséget, a toxoplazmózist, a külső
és belső élősködőket, valamint az ellenük való védekezési lehetőségeket ismertető kisfilm.
Dr. Gönczi Gábor: Köszönöm,

kérem a szavazólapokat a Küldöttközgyűlés

tagjainak kiosztani.

Az,,Év Állatorvosa 2OL7" cím odaftélésének szavazási eredménye:

Dr. Gönczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a Küldöttközgyűlést
tájékoztatni.
Dr. Kárpáti László: az országos küldöttek összesen 65 szavazólapot adtak le, ebből 61 érvényes,4érvénytelen.
Megállapítom, hogy az,,Év Állatorvosa 2017" címet 61 egyetértő szavazattal dr. §imanovszky Zoltánnak ítélteoda a Küldöttközgyűlés.
7.} A

köztestületünk úi orszáeos elnökének aiánIása-ielölése-meevá]asztása

Dr. Gönczi Gábor: Megkérem főtitkár urat a Küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítására.
Dr. Horváth László: Továbbra is 65 küldött van jelen, az ülés határozatképes.

a.)Ajánlás
Dr. Gönczi Gábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos elnöki posztjára. Tájékoztatom a küldöttközgyűlés
résztvevőit, hogy bármely országos küldött javaslatot tehet a köztestületünk bármely tagiára vonatkozóan. A tisztségviselés és az állandó
bizottsági tagság a kamarai tagsághoz kötött, Felhívom azonban a jelenlévők figyelmét arra a tényre, hogy a jelö|ési folyamat során a jelölni
kívánt személyeknek nyi|atkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a jelölési felkérést, továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a szemé|yük
esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vannak, vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
Egy országos küldött az országos elnöki tisztségre csak egy személyt ajánlhat.
Tájékoztatom a küldöttközgyűlés résztvevőit, hogy az elnöki poszt kamarai tisztségviselőnek minősül.
A,2Ot2. évi OfiVll. (kamarai) törvény 15.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag az élelmiszerláncfelügyeleti szervnél vezetői munkakört betöltve közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, vagy olyan államigazgatási szervnél folytat
főállásban (legalább heti 36 órás) állatorvosi végzettséghez kötött közszolgálati tisztviselői tevékenységet, amely államigazgatási szerv
illetékességiterülete részben vagy egészben egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességiterületével, továbbá politikai pártban
tisztséget tölt be, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, állami vezető, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
Kérem, szíveskedjenek ajánlásukat megtenni.
Dr. Pardavi Andor ajánlja dr. Gönczi Gábort.
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Dr. Gönczi Gábor: a jelölési felkéréstelfogadja, továbbá nyilatkozik arról is, hogy személye esetében összeférhetetlenség nem áll fenn.
Írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.

Dr. Gönczi Gábor: Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.
Dr. Gönczi Gábor: Kérem, szíveskedjenek további ajánlásukat megtenni.
Dr,

Bafiik

János: ajánlja dr. Gombos Zoltánt és ismerteti az indokait, hogy miért ajánlja,

Dr. Gönczi Gábor: Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.

Dr. Gombos Zoltán elfogadja az ajánlást, és nyilatkozik, hogy személyébenjelenleg fennáll ugyan az összeférhetetlenség, de azt

a

megválasztása esetén 30 napon belül megszünteti.
Dr. Végh Mihály ajánlja dr, Sebestyén Zsoltot,

Dr. Gönczi Gábor: Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.
Dr. Sebestyén Zsolt elfogadja az ajánlást, és elmondja, számára fontos lenne kivetetni a törvényből, hogy ZO22-től csak szigorú feltételekkel

a Kamara ismertségét emelni kell, az állatbiztosításokat el kellene terjeszteni,
népszerűsíteni kellene. Szigorúbb fellépéskellene a nyilvánvaló szakmai hibákat végzőkkel szemben. Segítenie kell a kamarának a tagiait,
hogy a munkájuk után tudjanak jó körülmények között pihenni is, a megélhetés mellett a keresetükből tudjanak elmenni üdülni. A Kamara
béreljen helyeket szállodákban, ezzel segítse a kamarai tagokat.
Ő nem akarja abbahagyni a praxisát, ezért lemond a jelölésról annak a javára, aki ezt bevállalja, képviseli.
Az ajánlást végül nem fogadia el.
lehet valaki praxisvezető, Fontos neki az is, hogy

Dr. Kapiller Zohán (érdeklődő résztvevő): Kellene egy kari védőszent, Teremtsük meg a kultuszát, a kari marketing erősödéséhez érzi ennek
szükségességét.

Dr, Keresztes Zsolt: kérdezi dr. Gönczi Gáboü hogy ezt a dr, Sebestyén Zsolt által elmondott programot bevállalja-e? Vagyis, képviselné-e
azt az elképzelést, hogy a praxiskorlátozá§ eltörlését intézze?

Dr. Gönczi 6ábor: felolvassa a korábban dr, §ebestyén Zsoltnak ebben a tárgyban e-mailben írt válaszát: ,,Az összes pontodat
beépíthetőnek, sőt beépítendőnek tartom, a megvalósítás részleteit közösen

fogjuk kidolgozni. Viszont a legelső, a törvényünk módosítása
"nagypolitikáí érinti,

egy nagyon összetett folyamatot és nagyon-nagyon átgondolt mozgást, a megfelelő pillanat kivárását igényli, mivel a
Egy törvénymódosítás általunk kívánt elérésenagyon nem egyszerű folyamat, de erről is beszéljünk majd részletesen.

Azért Írom ezt, mert a kettőnk programja egybegyúrva egy nagyon jó, a tagjaink és a köztestületünk
szolgáló tervezet."
Dr. Gombos Zoltán: elmondja, hogy amit az imént Dr. Sebestyén Zsolt

javát, a hivatásunk előre menetelét

felsorolt annak minden pontját vállalni tudja.

Dr. Gönczi Gábor: Kérem. szíveskedjenek további ajánlásukat megtenni,
Nincs tóbb ajánlás.
Dr. Gönczi Gábor: Kérem a Küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítását főtitkár úrtól.
Dr. Horváth Lásrló: További 2 küldött érkezett, így már 67 küldött van ielen. Az ülés továbbra is határozatképes.
Dr. 6önczi Gábor: felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjékaz ajánlott személyek nevéről a kútdöttközgyűlést tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: mielőtt ismerteti a jelölést, észrevételezi, hogy miért a regnáló elnök vezeti a tisztújító küldöttközgyúlést,
pártatlanul moderálni egy elnökjelölti vitát.
Dr. Gönczi Gábor: A Kamaránkról szóló hatályos törvény alapján az Alapszabályunk mondja ki azt, hogy a küldöttközgyűlést
Aggályosan figyelni fog arra, hogy a levezető elnöki működése semleges legyen, képesnek is érzi magát erre.

nehéz lesz így

az elnök vezeti.

Dr. Fejér Barna: megállapítom, hogy a MÁOK országos elnöki posztjára a következő kamarai tagokat ajánlották a küldöttközgyűlés
résztvevői: Dr. Gombos Zoltánt és Dr. Gönczi Gábort.

b.}

Jelölés

Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a küldöttközgyűlést,
elfogad.

hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő

orfigos
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kúldöttek legalább ].0 százaléka jelöltként
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Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott dr. Gombos Zoltán esetében szavazatukkal támogatják-e azt, hogy dr. Gombos Zoltán neve
a jelölőlistára kerüljön.
Köszönöm.

jelöltként

Dr. Gombos Zoltán személyére vonatkozóan jól láthatóan megvan a jelöléshez szükséges to%-ot meghaladó szavazat.

Dr. Gönczi Gábor: Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott dr. Gönczi Gábor esetében szavazatukkal támogatják-e azt, hogy dr. Gönczi
Gábor neve jelöltként a jelölólistára kerüljön.
Köszönöm.
Dr. Gönczi Gábor személyére vonatkozóan jól láthatóan megvan a jelöléshez szükséges tl%-ot meghaladó szavazat.
Dr. Feiér Barna: Megállapítom, hogy
Dr. 6ombos Zoltán neve a küldöttek több mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Gönczi Gábor neve a küldöttek több mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára'kerülhet.
c.) Az országos

és programjuk, elképzeléseikbemutatkozása

elnök-jelöltek

Dr. Gombos Zo|tán ismerteti az elképzeléseit.
Dr, Gönczi Gábor ismerteti az elképzeléseit.
d.) Az országos

küldöttek kérdései az országos elnök-jelöltekhez

Dr. Végh Mihályl Először dr, Gombos Zoltánt kérdezi. Kevesebb túlszabályozás kellene. Kérdezi, hogy kin mrllt ez eddig? Szerinte annyira
nem tragikus a helyzet a Kamarán belül. A vidéki és a fővárosi praxisok között nincs jelentős ellenté1 de a hatósági és szolgáltató kollégák
között helyenként jelentős a feszültség. Mi történt eddig ennek a csökkentésére? Egyetért_e azzal, hogy valaki 2 cikluson túl is elnök
maradhasson?
Kérdezi dr. Gönczi Gábort, nem túl mestersége§-e az országos elnökség összetétele?
Frósen kifogásolja, és ebben változtatni kellene, nagy az elnöki hatalomkoncentráció. A legalkalmasabbak legyenek az elnökség tagjai,
Nehezményezi, hogy a kamara elnöke nem vesz részt aktív tagként az állatorvosi elektronikus levelezőlistákban, ez nem jó szerinte, a
közvetlen kommunikáció a tagsággal fontos lenne, és nem elegáns, ha a kamara elnöke nincs ott. Kérdése:szándéka van-e a

visszairatkozásra?

Dr. Gönczi Gábor: felsorolja az előző ciklus elnökégének összetételét, amiből kiderül, hogy a ,,táskás" állatorvosi praxis, kisebb forgalmú
rendelŐ, állatkórház, specialista vagyis a te|jes praxis paletta, a hivatás minden területe képviselve volt az elnökségi tagok között. A területi
megoszlás, a vidéki állatorvosok képviselete pedig hasonlóan arányos az elnökségi tagok között, Elmondja azt is, több internetes állatorvosi
levelezőlistán is jelen van, egyedül a vetmail-en nincs fenn, de ha ez az igény, akkor újra feliratkozik.

Dr. Gombos Zoltán válaszol Dr. Végh Mihálynak: a jogalkotás folyamata nem úgy zajlik, hogy a minisztériumban kitalálnak valamit.
Általában a társadalmi szervezetektól jönnek igények, ezt fogalmazzák a minisztériumban jogszabál|yá. A kamarai törvény tervezete akkor
volt a minisztériumban, amikor Ő még nem volt ott, ő csak 2012. július 1-től főosztályvezető. Az országban speciális helyzetek vannak,
amelyek kezelése nem egyforma, ott helyben kell mego|dást keresni. A MÁOK honlapján egy szó sincs a madárinfluenzáról. A szolgáltató és
a hatósági munka szétválasztása az örökös gumicsont. A szétválasztás megvalósítható lenne, de van ideális állapot és van reális állapot. Az
lenne az ideális, ha az állami állatorvos nem praktizálhatna. A Kamara ezt azonban még soha nem vetette fel!
Dr. Gönczi Gábor: Dr. Végh Mihálynak: a szakvizsga előírását nem a Kamara tette bele a törvénybe, hiszen a törvényalkotás nem a Kamara
feladata, Amikor az ügyvédeket és a humán orvosokat példaként használva - emlékezete szerint - a KlM jogászai vetették bele a
szakvizsga-kÖtelezettséget és a gyakorlati idő előírását a törvénwervezet szövegébe, a Kamara képviseletébentompítani próbálta a

törvénytervezet szövegének

a

kkori verzióját.

Az előző madárinfluenza járványkor a UÁOr Fővárosi Szetvezetének elnöke volt, a Kamara Fővárosi szervezete a saját költségén és saját
szervezésében hozott létre egy információs weboldal| naponta ezrek kattintottak rá.

a Kamara feladata a lakosság informálása, nem kamarai feladat egy
információs adatbázis vagy weboldal létrehozása sem, hanem mindez egyértelműen a hatóság, az állami szervek feladata,
A Minisztériumból és a NÉBlH-ból érkező szakmai tájékoztatásokat, információkat mindig továbbítjuk a kollégák felé hírlevélben, feltesszük
a Kamara honlapjára, sőt a területi szervezetek kamarai irodái útján a kollégák saját e-mail elérhetőségére is elküldjük.
Hangsúlyozza, hogy egy járványos állatbetegség esetén nem

Dr. Juhász Béla: mindkét jelöltet kérdezi a kisebb megyék fennmaradásának ügyében mi az elképzelésük?
Dr. Gombos Zoltán: meg szeretnék tartani a kis megyék struktúráját, nem kívánják ezt megszüntetni.
Dr, GÖnczi Gábor: Ő sem akarná megszüntetni a kisebb megyei szervezeteket. Csak a kamarai tagokat |ehet és kell meggyőzni arról, hogyjó

dolog a Kamara területi szervezeteinek az egyesülése, de ha a tagság ezt nem akarja, akkor nem |ehet erőszakkal megvalósítani az
integrációt. NyilvánvalÓ, hogy 36 fős taglétszámmal egy szeryezet életképtelen, az pedig igazságtalansás a többi kamarai szervezettel

szemben, hogy,,infúzión és lélegeztető-gépen", a közösség pénzéntartjuk életben .
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Dr. Móré Attila: örül a valódi vitának. Dr. Gombos Zoltánhoz kérdése, hogy volt-e, van-e a jogkörében a főosztálynak bármilyen köze a
Kamarához, tud-e munkakörében bármit tenni a Kamaráért, jót vagy rosszat?

Dr. Gombos Zoltánl Ó egy szakmai főosztályon dolgozik, és ott csak szakmai kérdésekben kérdezik meg őket, a Kamarának nyújtott állami
támogatás mértékérőlnem.

Dr. Gönczi Gábor: megiegyzi, hogy ebben a formában csúsztatás ez a válasz, fóleg ha dr. Gombos Zoltán azt állítja, hogy az állami
támogatás mértékétnem véleményezi a főosztály. Móré doktor azt kérdezte, dr. Gombos Zoltánnak a munkája során, főosztályvezetőként
van-e bármi köze a Kamarához, van e ráhatása a Kamarát érintő jogszabályokra?
Dr. Gombos Zoltán: a jogszabályok alkotása közben véleményt kérnek tőlük, de dönteni nem ők döntenek.

Dr. Pintér Zsolt: megiegyzi, hogy ha véleményt kérnek az előirányzatra, akkor a főosztály írásbeli észrevételének,véleményének régóta ott
kellene szerepelnie például arról, hogy évek óta kevés, sőt egyre kevesebb a Kamara részére jutó állami támogatás összege,
Dr. Puskás Gábor: kérdezi dr. Gombos Zoltántól, hogy a Minisztériumban vannak-e összegszerű számítások arra, hogy mibe kerülne a va|ódi

és teljes szétválasztás a hatósági és szolgáltató állatorvosok esetében? Dr. Gönczi Gábortól kérdezi, hogy fog-e vagy már végzett-e a
Kamara arra számításokat hogy mibe kerülne országosan finanszírozni a szolgáltató állatorvosi ügyeleteket, tudja-e támogatni a Kamara az
ügyeletek működtetését?
Dr. Gombos Zoltán: számítás nincs róla, nem készült ilyen felmérés, nem tudju( hogy ki miért és mennyiért vállalná a hatósági és a magán
szétválasztás esetében a hatósági munkát, de szerinte nem jó a kérdésfeltevéssem.

Dr. Gönczi Gáborl lgen, a Kamara elvégezte ezt a számítást, Körülbelül 1,5 - 2 milliárd Ft-ból lehetne működtetni az országos szolgáltató
ügyeleti rendszert, erre azonban a Kamarának nincs pénze, Az állami költségvetésben ez az összeg a szabad szemmel éppen csak látható
kategóriába esne, mert ez ezen a szinten nem nagy összeg.
A korábbi (az 1995. évi XCIV.} állatorvosi kamarai törvényünkben benne volt a kötelező magán-állatorvosi ügyelet. Onnan kikerült,
pontosabban a2a12, évi CXXVll, törvénybe már nem írták bele, mert az állam nem akarta a szolgáltató állatorvosi ügyeletet finanszírozni,
Ez komoly problémát okoz a végeken, és a Kamarától várja mindenki a megoldást de a Kamara saját erőből képtelen megoldani ezt,
Ha a szolgáltatói ügyelet hiánya miatt keletkező feszültség az állattartók körében elér egy küszöbértéket, talán majd a döntéshozók is
belátják ennek a szükségességétés biztosítják a szükséges forrást.
Dr. Keresztes Zsolt: milyen garanciát tudnak vállalni a jelöltek arra, hogy a 2022-ig teljesítendő, a praxisok szakmai vezetőire vonatkozó,
törvényben előírt szabályozás megszűnjön? Hogyan indulnának neki ennek a jelöltek?
Dr. Gombos Zoltán: megvan a törvényalkotás,,táncrendje", ezen végig kell vinni a javaslatot, Az ideje ennek változó lehet, de 4 év alatt
meg kell, és meg is lehet valósítani.

Dr. Gönczi 6ábor: a törvényalkotás bonyolult folyamat, felelőtlenség lenne személyes garanciát vállalni arra, hogy ez biztosan meg fog
történni, de törekedni kell a változtatás lehetőségére. A jelenlegi helyzetben arra is figyelemmel ke|l lenni, ha mégis megmarad a mai
szabályozás, akkor mi lesz a kollégáinkkal 2022-től, mert nem lehet az utolsó pillanatban széttárni a kezünket, hogy nem sikerült elérni a
törvény módosíttatását. Ezért folyik nagy energiával a kamarai praxisvezetői szakvizsga-képzés előkészítése,Ami ráadásul olyan

ismereteket ad majd át, amiket az Egyetemünkön az alapképzésben kötelező jelleggel nem oktatnak.
Törekedni kell arra, amit Keresztes Zsolt mond, de nem mi döntünk róla. A Kamarának minden eshetőségre fel kell készülnie. A jelenlegi
törvény megszületésénélott vo|t és látta, hogy zajlanak a dolgok, egy törvénymódosítás akár,,életveszélyes" is lehet a Kamarára nézve, ha
nem kellő módon és nem megfelelő időben történik. Esetleg olyan pontokon nyúlhatnak bele a törvényünkbe, amire előzetesen nem is
gondoltunk.
Dr. Kakas lrén: a jog érvényesítéséről
kellene beszélni! A kollégák számtalan esetben nevetséges összegekért kapják meg a hatóságtól a
kirendelést. Pedig a jogszabályban ennél jóval több van, de nem lehet érvényesíteni.A jogszabályok adta lehetőségek érvényrejuttatására
is nagyobb figyelmet és hangsúlyt kellene fektetni.

Dr. Ózsvári László (mint érdeklődő):

ő is

dolgozott már törvénymódosításon, és tudja, hogy egy saláta törvényben egy-egy

törvénymódosítás megvalósítása nem bonyolult folyamat. Nem az egész törvényt kell átírni, hanem csak egyes részeit,
Észrevéte|ezi,hogy korábban éppen dr. Gönczi Gábor és mások is tartottak praxissal kapcsolatos előadásokat az általa vezetett tanszék
óráin, sok szakdolgozat is született a tanszéken ebben a témában.
Dr. Gönczi 6ábor: az Egyetemünket illetően Ózsvári dr-nak igaza van, belátja, hogy tévedett az előbbi kijelentésekor. Hiszen volt és van
praxismenedzsment előadás, tantárgy az Egyetemen, De olyan összetett, sokféle szakterületet átfogó képzés egészében bizonyosan nincs,
mint amit a Kamara a praxisvezetői szakvizsga-képzésben szervez.
Dr. Gombos Zoltán: az utóbbi években az állatorvosi kamarai törvényünk már többször

Dr. Kertész Ottó: mindkét jelölthöz
képviseletét megoldják önálló

intézi a kérdését.Legyen-e önálló
kamarai szóvivő nélkül?

módosul! éppen ilyen saláta törvényekkel.

kamarai szóvivő, v_agy van bennük talentum arra, hogy a Kamara
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Dr. Gönczi Gábor: Jó lenne, ha lehetne önál|ó

kamarai szóvivő, de egy profi kommunikációs szakember nagyon sok pénzbe kerül.

Dr. Gombos Zoltán: szükség van rá. A szóvivőség egy szakma, erre külön ember kell, és kell, hogy,,arca" legyen a Kamarának.

Dr. Pintér Zsolt: aki nem állatorvos, az nem tud jó szóvivőnk lenni! Csakis a kollégáink közül lehetne választani szóvivőt, mert ez lenne az
alap ahhoz, hoey jól, szakszerűen és érthetően kommunikáljuk, amit szeretnénk.
Dr. Gönczi Gábor: Van-e még valakinek kérdésea jelöltekhez?
Nincs több kérdés.
e.) Választás
Dr. Gönczi Gábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés tagjainak kiosztani.
Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy a szavazólapon csak 1jelöltre lehet érvényesen szavazni.

Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb §zavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz
százalékát megszerezte.
f.} A

köztestületünk úi országos e|nöke mepválasztásának eredménve

Dr. Gönczi Gábor: felkérem

a

szavazatszámláló

küldöttközgyűlést.

bizottság elnöké| hogy szíveskedjék a szavazás eredményéről tájékoaatni

a

Dr. Kárpáti László: az országos küldöttek 67 szavazólapot adtak le, ebből 66 érvényes.Dr. Gombos Zoltán 24, Dr, Gönczi Gábor 42
szavazatot kapott, Így megállapítom, hogy Dr. Gönczi Gábor 42 egyetértő szavazattal a rUÁOr országos elnöki tisztségéremegválasztásra
került.
Dr. Gönczi Gábor: megköszöni
8.) A

a megtisztelő bizalmat, igyekszik majd rászolgálni,

köztestületünk úi orszáeos alelnökének aián|ása-ielölése-mewálasztása

Dr. Gönczi Gábor: felkérem a főtitkár urat a küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására.

Dr, Horváth Lász|ó: A határozatképességhez szükséges 34 főnél lényegesen több küldött tartózkodik a teremben, a KüIdöttközgyűlés
határozatképes.
a.}

Ajánlás

Dr. Gönczi Gábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos alelnöki posztjára.

a küldöttközgyűlés részwevőit, hogy bármely országos küldött javaslatot tehet a köztestületünk bármely tagiára
vonatkozóan. A tisztségviselés és az állandó bizottsági tagság kamarai tagsághoz kötött. Felhívom azonban a jelenlévők figyelmét arra a
tényre, hogy a jelölési folyamat során a jelö|ni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a jelölési felkérést, továbbá
nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vannak, vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
Egy országos küldött az országos alelnöki tisztségre csak egy személyt ajánlhat.
Tájékoztatom

Tájékoztatom a küldöttközgyűlés részWevőit hogy az alelnöki poszt kamarai tisztségviselőnek minősül.
A2Ot2. évi CXXV|l. (kamarai) törvény 15.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag az élelmiszerlánc_
felügyeleti szervnél vezetői munkakört betölWe közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, vagy olyan államigazgatási szervnél folytat
főállásban (legalább heti 36 órás} állatorvosi végzettséghez kötött közszolgálati tisztviselői tevékenységet, amely államigazgatási szerv
illetékességiterülete részben vagy egészben egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességiterületével, továbbá politikai pártban
tisztséget tölt be, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, állami vezető, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes,
Kérem szíveskedjenek ajá nlásukat megten ni.

Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási jegyzéket
szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni,
Felkérem a javasolt személyt, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a
személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Kérem majd a segítőket, hogy szíveskedjenek az ajánlott kamarai tagoknak az írásbeli nyilatkozatot odavinni.
Dr. Gönczi Gábor: ajánlja Dr. Kurucz Jánost.

Dr Kurucz János: elfogadja az ajánlást és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. Írásbeli nyilatkozata
rendelkezésre áll.

?-\

§t

8

További ajánlások:
Dr. Keresztes

zsoIt ajánlja

Dr. Zomborszky Zoltánt.

Dr. Zomborszky zoltán: elfogadja az ajánlást és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Dr. Zsoldos László: Dr. Menyhárt Pétert ajánlja.
Dr. Menyhárt Péter: elfogadja az ajánlást és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Dr. Máté Péter: ajánlja Dr. Buják Dávidot és bemutatja őt pár mondatban.
Dr. Buiák Dávid: elfogadja az ajánlást és nyilatkozik, hogy a személye e§etében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem az ajánlott kollégákat, néhány mondatban ismertessék magukat és elképzeléseiket.
Dr. Kurucz János: elmondja elképzeléseit.
Dr. Zomborszky Zoltán:

el

mondja elképzeléseit

Dr. Menyhárt Péter: egy mondatban összefoglalja az elképzeléseit.
Dr. Gönczi Gábor: kénytelen Dr, Zomborszky Zoltán egyik mondatára reagálni.

Az Egyetemünk önállóvá válási ünnepségéremeghívták a Kamara képvise|őjé! főtitkár úr volt jelen, ő képviselte a Kamarát, igaz,

a

Kamaránk képviselőjét nem az elnökségi pulpitusra ültették, de annak számunkra nem ismert az oka. Az állatorvosok között terjesztett
hírekkel ellentétben az Egyetemünkkel jó a kapcsolatunk, Rektor Úrral rendszeresen beszélünk egyeztetünk személyesen is és telefonon is.
Hagyományszerűen évente Karácsony előtt vacsorát adunk az Egyetemünk vezetőinek tiszteletére. Nincs személyes tudomása arról, hogy
rossz lenne a viszony az Alma Mater vezetóivel, neki éppen ellenkező ismeretei vannak erről.
Dr, Gönczi Gábor: felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjékaz ajánlott személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: megállapítom, hogy a MÁOK országos alelnöki posztjára a következő kamarai tagokat ajánlották a küldöttközgyűlés
résztvevői:
Dr. Buják Dávidot, Dr. Kurucz Jánost, Dr. Menyhárt Pétert és Dr. Zomborszky Zoltánt.
b.)

Jelölés

Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a küldöttközeyűlést,

legalább 10 százaléka jelöltként

hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek

elfogad.
Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott személy esetében szavazatukkal támogatják-e

azt

hogy jelöltként a jelölőlistára

kerüljön.

szavazások:
Dr. Buják Dávid: a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazata,
Dr. Kurucz János: a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazata,
Dr. Menyhárt Péter: a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazata,
Dr. Zomborszky Zoltán: a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazata
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjék a jelölt személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Fejér Barna: Megállapítom, hogy
Buják Dávid neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet,
Kurucz János neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Menyhárt Péter neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet,
Dr. Zomborszky Zoltán neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.

Dr.
Dr.
Dr,
Dr.

c.)

Választás

Dr. 6önczi Gábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés tagiainak kiosztani.
Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy a szavazólapon csak 1jelöltre lehet érvényesen szavazni.

Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz
százalékát megszerezte.
X.1.)

A köztestületünk úi országos alelnöke mewálasztásának eredménve

Dr. Gönczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyűlést
tájékoztatni.
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Dr. Kárpáti László: az országos küldöttek összesen 57 szavazólapot adtak le, ebből érvényes 67 szavazat. A szavazatok a jelöltek nevei
szerint: Dr. Buják Dávid 8 szavazat, Dr. Kurucz János 13 szavazat, Dr. Menyhárt Péter 29 szavazat és Dr. Zomborszky Zoltán 17 szavazat.
Megá|lapítom, hogy Dr. Menyhárt Péter 29 egyetértő szavazattal a MÁOK országos alelnöki tisztségére megválasztásra került.
9.} A

köztestülétünk úi fótitkárának aiánlása-ielölése-megválasztása

Dr. Gönczi Gábor: Kérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására.

"

Dr. Horváth László: A határozatképességhez szükséges 34 főnél lényegesen több küldött tartózkodik a teremben, a Küldöttközgyűlés

.

a.}

határozatképes.

Ajánlás

Dr. Gönczi Gábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK főtitkári posztjára.

a küldöttközgyűlés résztvevőit, hogy bármely országos küldött javaslatot tehet a köztestületünk bármely tagiára
vonatkozóan. A tisztségviselés és az állandó bizottsági tagság a kamarai tagsághoz kötött. Felhívom azonban a jelenlévők figyelmét arra a
tényre, hogy a.ielölési folyamat során a jelölni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a jelölési felkérést, továbbá
nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn,
Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vanna( vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
Egy tag a főtitkári tisztségre csak egy személyt ajánlhat.
Tájékoztatom

Tájékoztatom a küldöttközgyűlés résztvevőit, hogy a főtitkári poszt kamarai tisztségviselőnek minősül.
A2072. évi CXXV|l. (kamarai) törvény 15.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag az élelmiszerláncfelügyeleti szervnél vezetői munkakört betölWe közszolgálati tiszWiselői jogviszonyban áll, vagy olyan államigazgatási szervnél folytat
főá|lásban (legalább heti 36 órás} állatorvosi végzettséghez kötött közszolgálati tisztviselői tevékenységet, amely államigazgatási szerv
illetékességiterülete részben vagy egészben egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességiterületével, továbbá politikai pártban
tisztséget tölt be, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, állami vezető, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, polgármester,
alpolgármester, íőpolgármester, főpolgármester-helyettes.
Kérem, szíveskedjenek ajánlásukat megten ni.
Dr. Gönczi Gábor ajánlja dr. Horváth Lászlót.

Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási jegyzéket
szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.
Felkérem a javasolt személyt, dr. Horváth Lászlót, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést, továbbá nyilatkozzon
arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Dr Horváth László: nyilatkozik, hogy elfogadja az ajánlást és összeférhetetlenség nem áll fenn. Írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Gönczi Gábor: Kérem, szíveskedjenek további ajánlásukat megtenni,

Nincs más ajánlás.

Dr. 6önczi 6ábor: Köszönöm.

Felkérem a jelö|őbizottság

elnöké! hogy szíveskedjék az ajánlott személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a tuÁor főtitkári posztjára a következő

kamarai tagot ajánlották a küldöttközgyűlés

Horváth Lászlót
b.}

résztvevői: Dr.

Jelölés

Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a küldöfiközgyűlést, hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek tegalább 10 százaléka jelöltként
elfogad, Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott dr. Horváth László esetében szavazatukkal támogatják-e azt, hogy dr. Horváth László
neve jelöltként a jelölőlistára kerűljön.
Szavazás: a szükséges 10 százalékot láthatóan meghaladó többségi egyetértő szavazat

Dr, Gönczi Gábor: Köszönöm.
tájékoztatni.

Felkérem a jelölőbizottság

elnöké! hogy szíveskedjéka jelölt személy nevéről a küldöttközgyűlést

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy dr. Horváth László neve a küldöttek több, mint tO %-ának egyetértó szavazatával a jelölőlistára
kerülhet.

c.)

Választás

W,-''' =J
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Dr. Gönczi Gábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés tagiainak kiosztani.
Felhívom a választásra jogosultak figyelmét hogy a szavazólapon csak 1 jelöltre lehet érvényesen szavazni.

Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz

százalékát megszerezte.
d.) A köztestüIetünk

úi fótitkára mewálasztásának eredménve

Dr. Gönczi Gábor: fe|kérem a szavazatszámláló-bizottság

elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyűlést

.

tájékoztatni.

.

Dr. Kárpáti László: az országos küldöttek összesen 63 szavazólapot adtak le, ebből 5 érvénytelen,58 érvényes. Megállapítom, hogy Dr.
Horváth lászló 58 egyetértő szavazattal a MÁoK főtitkári tisztségére megválasztásra került.

10.) Etikai szabálvzat módosítása napirend.

Dr. Gönczi Gábor: ismerteti a benyújtás okát és elmondja a hátteret. Szükségessé vált pontosítani és leírni, hogy meddig tart egy etikai
büntetés hatálya, Olvasgatva az Etikai Szabályzatot, még mindig talált benne a régi állatorvosi kamarai törvényre való utalásokat. Ezt majd
célszerű kiküszöbölni, az egész Etikai Szabályzat átnézendő, átdolgozandó, a kor mai igényeihez igazítandó. Ez lesz az új Etikai Bizottság
egyik legnagyobb feladata. A mostanijavaslata csak egy tűzoltó munka.
Dr. Pintér Zsolt: Észrevételezi, hogy mivel 3-4 vagy 5 fős Etikai Bizottságokat kell választanunk, így a 2/3-os szabály nem jó ha az,elnök
szavazata dönt.
Dr, Gönczi Gábor: az előterjesztések rendjét az Alapszabály szabályazza, így e szerint előbb kell megtenni az ilyen módosító javaslatokat,
amit Pintér dr. javasolt. Ő, mint a javaslatot benyújtó előterjesztő élhetne a helyszíni módosítási lehetőséggel, ezért javasolja, hogy az
,,elnök szav4zat dönt" kerüljön törlésre, mert ezt a Törvényszék is kihúzatta korábban az Alapszabályunkból.

Belátja viszont, hogy az általa beterjesztett javaslatot pontosítani kell, ehhez több idő szükéges, és ezt itt most nem lehet alaposan
megtenni, így visszavonja az egész javaslatát. Arról majd egy másik alkalommal dönthet a Küldöttközgyűlés. Javasolja, hogy térjünk át a
következő napirendi pontra.
11,) Az úi országos elnökséei tagok

Dr. Gönczi Gábor: kérem főtitkár

aiánlása-ielölése-megválasztása

urat a küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására.

Dr. Horváth László: A határozatképességhez szükséges 34 főnél lényegesen több küldött tartózkodik a teremben, a Küldöttközgyűlés
határozatképes.
Dr. Gönczi Gábor: tájékoztatom a küldöttközgyűlést, hogy a MÁOK Alapszabálya szerint az elnökség az elnökből, alelnökből, főtitkárból
valamint a kamarai tagok közül megválasztott további hat tagból áll. Vagyis, a küldöttközgyűlésnek most a kamarai tagok közül 6 fő
elnökségi tagot választania.
Felhívom azonban a jelenlévők figyelmét arra a tényre, hogy a jelölési folyamat során a jelölni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról,
hogy elfogadják-e a jelölési felkérést, továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vannak, vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
a.)

Aiánlás

Dr. Gönczi Gábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos elnökségi tag posztjaira. A megválasztott elnök,
alelnök és főtitkár tagja az országos elnökségnek, rajtuk kívül kell 5 fő elnökségi tagot választani.
Egy országos küldött az országos elnökségi tag tisztségre csak összesen 6 főt ajánlhat.
Tájékoztatom a küldöttközgyűlés résztvevőit, hogy az országos elnökségi tag poszt kamarai tisztségviselőnek minősül.
A2012, évi CXXVll. {kamarai} törvény 15.§ (2} bekezdése alapján összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag az élelmiszerláncfelügyeleti szervnél vezetői munkakört betölWe közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, vagy olyan államigazgatási szervnél folytat
főállásban (leealább heti 36 órás) állatorvosi végzettséghez kötött közszolgálati tiszwiselői tevékenységet, amely á|lamigazgatási szerv
illetékességiterülete részben vagy egészben egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességiterüIetével, továbbá politikai pártban
tisztséget tölt be, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, állami vezető, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, polgármester,
alpolgármester, főpoIgármester, fópolgármester-helyettes.
Kérem szíveskedjenek ajánlásukat megtenni.

Köszönöm,

Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási jegyzéket
szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.
Dr. Lőrincz József: elsőként azt kérdezi, hogy a területi szervezetek elnökei szavazati jogú tagjai-e az e|nökségnek?
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Dr. Gönczi Gábor: szavazati joggal csak az elnökség tagjai rendelkeznek, az ülésre meghívott területi szervezeti elnökök
vesznek részt az ülésen, de szavazati joguk nincs.
Dr. Lőrincz Józsefjavasolja

tanácskozási joggal

dr. Kertész Ottót.

Dr. Gönczi 6ábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr, Kertész Ottót, hogy szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítóket, hogy szíveskedjenek Dr,

Kertész Ottónak az írásbeli nyilatkozatot odavinni,
Dr. Kertész Ottó: nyilatkozik, hogy vállalja az ajánlást, és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem ál| fenn összeférhetetlenség.
Dr. Koósz

Attilal ajánlja Dr. Pardavi Andort,

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr. Pardavi Andort, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérés!
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Dr. Pardavi Andor: elfogadja és nyilatkozik, hocy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. Írásbeli nyilatkozata rendelkezésre
áll-

Dr. Pelle György: javasolja Dr. Barna Miklóst.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr. Barna Miklóst, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr.
Barna Miklósnak az írásbeli nyilatkozatot odavinni^
Dr. Barna Miklós: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem á|l fenn összeférhetetlenség.
Dr. Nagy Elek Dr. Oláh Miklóst ajánlja.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr. Oláh Miklóst, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
tovabbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn,
Dr. Oláh Miklós: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozi( hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. Írásbeli nyilatkozata
rendelkezésre ál|.
Dr. Szinesi András: Dr. Szalay Jánost ajánlja.

Dr. 6önczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt Dr. Szalay Jánost, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Dr. Szalay János: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. Írásbeli nyilatkozata
rendelkezésre áll.

Dr, Ravasz Ferenc: Dr Bogár lstvánt ajánlja, aki nincs jelen ugyan, de rendelkezésre áll az írásbeli nyilatkozata arról, hogy vállalja és
nyilatkozilg hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Dr. Perényi János: Dr, Puskás Gábort ajánlja.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr, Puskás Gábort, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr.
Puskás Gábornak az írásbeli nyilatkozatot odavinni.

Dr. Puskás Gábor: nyilatkozi( vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Dr. Kárpáti László Dr, Hirmetzl Gábort ajánlja,

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt szemé|yt, Dr. Hirmetzl Gábort, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll_e fenn,

Dr. Hirmetal 6ábor: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. írásbeli nyilatkozata
rendelkezésre áll.
Dr. Pintér

Zsolt ajánlja Dr, Minár Gyulát.
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Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr. Minár Gyulát, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr.
Minár Gyulának az írásbeli nyilatkozatot odavinni.
Dr. Minár Gyula: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem állfenn összeférhetetlenség.
Dr. Keresztes Zsolt: ajánlja Dr. Buránszki Barbarát.
Dr. Gönczi 6ábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr. Buránszki Barbarát, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr.

Buránszki Barbarának az írásbeli nyilatkozatot odavinni.
Dr. Buránszki Barbara: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Dr. Keresztes Zsolt: ajánlja Dr. Zomborszky Zoltánt.
Dr. Gönczi Gábor Felkérem a javasolt személyt Dr. Zomborszky Zoltánt, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn, Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr.

Zomborszky Zoltánnak az írásbeli nyilatkozatot odavinni.

Dr. Zomborszky Zoltán: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Dr. Keresztes Zsolt: ajánlja Dr. Gál Sándort.
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt Dr. Gál Sándort, szíveskedjékarról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérés! továbbá

nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr. Gál

Sándornak az írásbeli nyilatkozatot odavinni.

Dr. Gál Sándor: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség,
Dr. Kereszte§ zsoltl ajánlja Dr, Sebestyén zsoltot.

Dr. 6önczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt Dr, Sebestyén Zsoltot, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn, Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr.
Sebestyén Zsoltnak az írásbeli nyilatkozatot odavinni,

Dr. §ebestyén Zsolt: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Dr. Keresztes

Zsolt ajánlja Dr. Bendzsel Dánielt,

Dr. Gönczi 6ábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr, Bendzsel Dánielt, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr.
Bendzsel Dánielnek az írásbeli nyilatkozatot odavinni.

Dr. Bendzsel Dániel: nyilatkozilí vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem á|lfenn összeférhetetlenség.
Dr. Mináry Péter ajánlja Dr. Kocsis Lászlót.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt Dr. Kocsis Lászlót, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja_e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr.
Kocsis Lászlónak az írásbeli nyilatkozatot odavinni.

Dr. Kocsis László: nyilatkozilg vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlensóg.
Dr. Dúró József; Dr. Pelbát Józsefet ajánlja.

Dr. Gönczi Gábor: Fe|kérem a javasolt személyt, Dr, Pelbát Józsefet, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr.
Pelbát Józsefnek az írásbeli nyilatkozatot odavinni.

Dr. Pelbát József: nyilatkozik, vállalja és nyilatkozik, hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Dr. Gönczi Gábor: Kérem, szíveskedjenek további ajánlásukat megtenni.
Nincs több ajánlás.

b.)Jelölés

q.J
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Dr. Gönczi 6ábor: Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjékaz ajánlott személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a tvÁOr országos elnökségi tag posztjára a következő kamarai tagokat ajánlották a küldöttközgyűlés
résztvevői:
Dr. Kertész Ottó, Dr. Pardavi Andor, Dr. Barna Miklós, Dr. Oláh Miklós, Dr. Szalay János, Dr, Bogár lstván, Dr. Puskás Gábor, Dr. Hirmetzl
Gábor, Dr. Minár Gyula, Dr. Buránszky Barbara, Dr Zomborszky Zoltán, Dr. Gál Sándor, Dr. Sebestyén Zsolt, Dr. Bendzsel Dániel, Dr. Kocsis
László, Dr. Pelbát József.
hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek legalább 10 százaléka jelöltként
személy esetében szavazatukkal támogatják-e azt, hogy jelöltként a jelölőlistára
Kérem,
szavazzanak
arról,
hogy
az
ajánlott
elfogad.
Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a küldöttközgyűlést,

kerüljön. Köszönöm.
Szavazás:
Dr. Barna Mik|ós, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Bendzsel Dániel, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Bogár lstván, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Buránszki Barbara, a küldöttek több, mint 1"0%-a támogatja
Dr. Gá| Sándor, a küldöttek több, mint 10%_a támogatja
Dr. Hirmetzl Gábor, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Kertész ottó, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Kocsis László, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Minár Gyula, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Oláh Miklós, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Pardavi Andor, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Pelbát Józsel a küldöttek több, mint 107ra támogatja
Dr. Puskás Gábor, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Sebestyén Zsolt, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Szalay János, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr, Zomborszky Zoltán, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjék a jelölt személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr, Fejér Barna: Megállapítom, hogy
Dr. Barna Miklós neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr, Bendzsel Dániel neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Bogár lstván neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Buránszki Barbara neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. GálSándor neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Hirmetzl Gábor neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Kertész Ottó neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatávala jelölőlistára kerülhet,
Dr. Kocsis László neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Minár Gyula neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr, Oláh Miklós neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerü|het.
Dr, Pardavi Andor neve a küldöttek több, mint 7oo/o-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Pelbát József neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Puskás Gábor neve a küldöttek több, mint 7O%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. sebestyén Zsolt neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerü|het.
Dr. Szalay János neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Zomborszky Zoltán neve a küldöttek több, mint 10%-ának szavazatával a jelölőlistára kerülhel
Dr. Gönczi Gábor: felkéri a főtitkárt a határozatképesség ismételt megállapítására.
Dr. Horváth László: 1 küldött eltávozik éppen, ilgy je|en van 66 küldött, a Küldöttközgyűlés
c.}

továbbra is határozatképes.

Választás

Dr. Gönczi Gábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés tagjainak kiosztani.
Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy a szavazólapon összesen legfeljebb csak legfeliebb 6 országos elnökségi tag jelöltre lehet

érvényesen szavazni. Megválasztott az a jelölt lesz, aki

a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az

érvényes

szavazatoknak legalább tíz százalékát megszerezte.
d.) A köztestületünk

úi orszáeos elnökséei tagiai megválasztásának

eredménve

tájékoztatni.
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Dr. Kárpáti László: az országos küldöttek összesen 64 szavazólapot adtak le, ebből 64 érvényes.
Dr. Barna Miklós 28, Dr, Bendzsel Dániel 17, Dr. Bogár |sWán 13, Dr. Buránszki Barbara 18
Dr. Gá| Sándor 30, Dr. Hirmetzl Gábor 28, Dr. Kertész Ottó 13, Dr. Kocsis László2l
Dr. Minár Gyula 28, Dr. Oláh Miklós 20, Dr. Pardavi Andor 25, Dr. Pelbát József 13
Dr. Puskás Gábor 22, Dr. Sebestyén Zsolt2g, Dr. Szalay János 28, Dr. Zomborszky Zoltán 25
Dr, Kárpáti László:

Megállapítom, hogy Dr. Barna Miklós 28, Dr. Gá! Sándor 30 , Dr. Hirmetzl Gábor 28, Dr. Minár Gyula 28, Dr. Sebesfyén Zsolt 29, Dr.

Szalay János 28 egyetértő szavazattal a mÁOX országos elnökségi tag tisztségére megválasztásra került.

.

12.} Az úi országos Etikai bizottsági elnök

aiánlása-ielölése-megválasztása

Dr. Gönczi Gábor: megkérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására.

Dr. Horváth László: A határozatképességhez szükséges 34 íőnél lényegesen több küldött tartózkodik a teremben, a Küldöttközgyűlés
határozatképes.
a.)

Ajánlás

Dr. Gönczi Gábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos Etikai bizottság elnöki posztjára,

felhívom a jelenlévők figyelmét arra a tényre, hogy a jelölési folyamat során a jelölni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy

elfogadják-e a jelölési felkérést,továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vannak, vagy a fenti nyi|atkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
Egy országos küldött az országos Etikai bizottság elnöki tisztségre csak összesen 1 személyt ajánlhat,

Tájékoztatom a küldöttközgyűlés részWevőit, hogy az Etikai bizottság elnöki poszt kamarai tisztségviselőnek minősül.
évi CXXVll. (kamarai) törvény 15,§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag az élelmiszerlánc^2072.
felügyeleti
szervnél vezetői munkakört betöltve közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, vagy olyan államigazgatási szervnél folytat
főállásban (legalább heti 36 órás} állatorvosi végzettséghez kötött közszolgálati tisztviselői tevékenységet,amely államigazgatási szerv
illetékességi területe részben vagy egészben egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességi területével, továbbá politikai pártban
tisztséget tölt be, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, állami vezető, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
Kérem szíveskedjenek ajánlásukat megtenni.
Köszönöm.
Dr. Gönczi Gábor: ajánlja dr. Szentpétery Zselykét.

Dr. Gönczi Gábor Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.

Felkérem a javasolt személyt, dr. Szentpétery Zselykét, szíveskedjékarról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést, továbbá
nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Dr. Szentpétery Zselyke: nyilatkozik, vállalja
rendelkezésre áll.

nyilatkozi( hogy a személye esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. Írásbeli nyilatkozata

Dr. Gönczi Gábor: Kérem, szíveskedjenek további ajánlásukat megtenni.
Nincs több ajánlás.

Dr. Gönczi Gábor: Köszönöm.

Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjék az ajánlott személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a MÁOK országos Etikai bizottság elnöki posztjára a következő kamarai tagot ajánlották
küldöttközsyűlés

résztvevői: dr. Szentpétery Zselyke

a

b.)Jelölés
Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a küldöttközgyűlést, hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek legalább 10 százaléka jelöltként
elfogad. Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott Dr. Szentpétery Zselyke esetében szavazatukkal támogatják-e azt, hogy jelöltként a
jelölőlistára kerüljön. Köszönöm.
Szavazás:

Láthatóan bőven megvan a küldöttektöbb,

mint 10%-ánaktámogató

szavazata.
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Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjéka jelölt személyek nevéről a küldöttközgyűlést

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy Dr. Szentpétery Zselyke neve a küldöttek
kerülhet.
c.)

tájékoztatni,

több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára

Választás

Dr. Gönczi 6ábor: kérem a szavazó|apokat a küldöttközgyű|és tagjainak kiosztani.
országos Etikai bizottsági elnök jelöltre lehet érvényesen
Felhívom a választásra jogosultak figyelmét hogy a szavazólapon összesen

g!!

szavazni.

Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz

százalékát megszerezte.
d.l A köztestületünk

úi országos Etikai bizottsági elnöke megválasztásának

Dr. 6önczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló-bizottság

eredménye

elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.
Dr. Kárpáti László: az országos kütdöttek 59 szavazólapot adtak le, ebből 59 érvényes.

Megállapítom, hogy Dr. Szentpétery Zselyke 59 egyetértő szavazattal

a

tUÁOr országos Etikai bizottság elnöki tisztségére

megválasztásra került.
13.) Az úi orszáeos Etikai bizottsági taeok aiánlása-ielölése-megválasztása

Dr. Gönczi Gábor: kérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés
Dr. Horváth lász!ó: 57 küldöttet

számolt meg a teremben,

határozatképességének megállapítására,
íigy az

ülés továbbra is határozatképes.

Dr. Gönczi Gábor: tájékoztatom a küldöttközgyűlést, hogy a MÁOK Alapszabálya szerint négy évre 6 fő országos Etikai bizottsági tagot kell
megválasztani a kamara tagjai közül. Felhívom a jelenlévők figyelmét arra a tényre, hogy a. jelölési folyamat során a jelölni kívánt
személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a jelölési felkérést, továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében
összeférhetetlensé8 nem ál l-e fenn.
Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vannak, vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
í.) Aiánlás
Dr. Gönczi Gábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos Etikai bizottsági tag posztokra.
Egy országos küldött az országos Etikai bizottsági tag posztra csak összesen 6 személyt ajánlhat.
Kérem, szíveskedjenek ajánlásukat megtenni,

Dr. Gönczi Gábor: köszönöm.
Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni
az ajánlási jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.

szükséges, felkérem a segítőket, hogy

Dr. SzentpéteryZselyke: ajánlja dr, Csuta Lajost.
Dr. Gönczi Gábor Felkérem a javasolt személyt, dr. Csuta Lajost szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést, továbbá
nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Dr. Csuta lajos: nyilatkozi[ vállalja és nincs összeférhetetlenség, Írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll,
Dr. Szentpétery Zselyke: ajánlja dr. Hirmetzl Gábort.

Dr. Gönczi Gábor Felkérem a javasolt személyt, dr" Hirmetzl Gábort szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem álFe fenn.
Dr. Hirmetzl Gábor: nyilatkozik, vállalja és nincs összeférhetetlenség. Írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Szentpétery Zselyke: ajánlja dr. Gerencsér Ferencet.
Dr. 6önczi Gáborl Felkérem a javasolt személyt, dr. Gerencsér Ferencet szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Dr. Gerencsér Ferenc: nyilatkozi( vállalja és nincs összeférhetetlenség. Írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Szentpétery Zselyke: ajánlja dr, Nagy Endrét.
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hogY elfogadja-e a jelÖlési felkérést,
ór. eönczi 6ábor: Felkérem a javasolt személyt, dr, Nagy Endrét, szíveskedjék arról nyilatkozni,

fenn.
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e

rendelkezésre áll.
Dr. Nagy Endre: nyilatkozi( vállalja és nincs összeférhetetlenség. Írásbeli nyilatkozata
Dr. Szentpétery Zselyke: ajánlja Dr, Szebeni Zsoltot.
Dr. szebeni

zsolt nincs jelen, de írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.

Dr. Szentpétery Zselyke: ajánlja dr. Vajdovich Pétert.
Dr.

vaidovich péter nincsjelen, de írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll,

Ravasz F€rerrc: ajánlja dr. Keleti Zoltánt.

hogy elfogadja,e a jelÖ|ési felkérést,
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, dr. Keleti Zoltán szíveskedjék arról nyilatkozni,
Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek dr,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Keleti Zoltánnak az írásbeli nyilatkozatot odavinni.

Dr. Keleti Zoltán: nyilatkozik, vállalja és nincs összeférhetetlenség,
Dr. Kaposi Tamás: ajánlja dr, Szakmáry Katalint.

hogy elfogadja-e a jelÖlési felkérést,
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, dr. Szakmáry Katalint, szíveskedjék arról nyilatkozni,
segítőket, hogy szíveskedjenek dr.
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a
Szakmáry Katalinnak az írásbeli nyilatkozatot odavinni,
Dr. Szakmáry Kartalin: nyilatkozik, vállalja és nincs összeférhetetlenség,
Dr. 6önczi Gábor: Kérem, szíveskedjenek tová bbi ajánlásukat megtenni,
Nincs több ajánlás

Dr. Gönczi Gábor: Köszönöm.

Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjék az ajánlott személyek nevéről a kÜldÖttkÖzgyűlést

tájékoztatni.

tagokat aján|ották
Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a MÁoK országos Etikai bizottsági tag posztokra a kÖvetkező kamarai

a

küldöttközgyűlés részWevői:
Vajdovich Péter, Dl. Keleti Zoltán, Dr,
Dr. Csuta Lajos, Dr.Hirmetzl Gábor, Dr. Gerencsér Ferenc, Dr Nagy Endre, Dr. Szebeni Zsolt, Dr.
Szakmáry Katalin.

g.)Jelölés
Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a küldöttközgyűlést,

elfogad.
Felkérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés
Dr. Horváth László:57 küldöttvanjelen

jelÖltként
hogy jelölt az lesz, akit a jelenléVő országos kÜldÖttek legalább 10 százaléka

határozatképességének megállapítására
a Küldöttközgyűléstovábbra

is határozatkéPes.

azt, hogY az ajánlottak
Dr. Gönczi Gábor: Kérem, szavazzanak arró|, hogy az ajánlott személyek esetében szavazatukkal támogatják-e
jelöltként a je|ölőlistára kerü|jön.
Köszönöm.
Szavazás:

Dr. Csuta Lajos, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Gerencsér Ferenc, a kúldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Hirmetzl Gábor, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja

Dr. Keleti Zoltán, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Nagy Endre, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr, Szakmáry Katalin, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. szebeni Zso|t, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Vajdovich Péter, a küldöttek

több, mint 10%-a támogatja

Dr. Gönczi Gábor: Fe|kérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjék a jelöh személyek nevéről a kÜldÖttkÖzgYŰlést tájékoztatni.

Dr. Feiér Barna: Megállapítom, hogy
jetölőlistára
Dr. Csuta Lajos neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a

kerülhet,
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Gerencsér Ferenc neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató §zavazatával a jelölőlistára kerülhet,
Hirmetzl Gábor neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Keleti Zoltán neve a küldöttek több, mint 107o-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Nagy Endre neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet,
Dr. §zakmáry Katalin neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr, Szebeni Zsolt neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Vajdovich Péter neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölő|istára kerülhet.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Választás

h.}

,

Dr. Gönczi Gábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés tagiainak kiosztani.
Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy a szavazólapon összesen csak legfeliebb 6 Etikai bizottsági tag jelöltre lehet érvényesen
szavazni. Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényes szavazatoknak legalább

tíz száza|ékát megszerezte.
i.}

A köztestületünk

úi orczágos Etikai bizottsági taeiai mewálasztásának eredménve

Dr. Gönczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló-bizottság

elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.
Kárpáti [ászló: az országos küldöttek 58 szavazólapot adtak le, ebből 58 érvényes
Csuta Lajos 43, Dr. Gerencsér Ferenc 52, Hirmetz| Gábor 37, Dr. Ke|eti Zoltán29
Nagy Endre 43, Dr. Szakmáry Katalin 43, Dr. Szebeni Zsolt 48, Dr. Vajdovich Péter42 szavazatot kapo$ Így megállapítom, hogy
Csuta Laios 43, Dr. Gerencsér Ferenc 52, Dr. Nagy Endre 43, Dr. §zakmáry Katalin 43,
Szebeni Zsolt 48, Dr. Vajdovich Péter4z egyetértő szavazattal a MÁoK országos etikai bizoüsági tag posztjára megválasztásra kerÜlt.

Dr.
Dr.
Dr,
Dr.
Dr.
1+,)

Az úi országos Felügveló bizottsáqi (OFB} elnök aiánlása-ielölése-megválasztása

Dr. Gönczi Gábor: felkérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására

Dr. Horváth László: 58 küldött van jelen, a Küldöttközgyűlés

határozatképes.

a.)

Ajánlás

Dr. Gönczi 6ábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos Felügyelő bizottság elnöki posztjára, Felhívom a
jelenlévók figyelmét arra a tényre, hogy a jelölési folyamat során a jelölni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a
jelölési felkérést,továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Ezért csak olyan
5zemélyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vannak, vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az írásbeli
nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
Egy országos küldött az országos Felügyelő bizottság elnöki tisztségre csak összesen 1 személyt ajánlhat.
Tájékoztatom a küldöttközgyűlés résztvevőit, hogy a felügyelő bizottság elnöki poszt kamarai tisztségviselőnek minősül,
A 2012. évi CXXVll. (kamarai) törvény 15,§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag az élelmiszerláncfelügyeleti szervnél vezetői munkakört betöltve közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, vagy olyan államigazgatási szervnél folytat
főállásban (legalább heti 36 órás) állatorvosi végzettséghez kötött közszolgálati tisztviselői tevékenységet, amely államigazgatási szeru
illetékességi területe részben vagy egészben egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességi területével, továbbá politikai pártban
tisztséget tölt be, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, állami vezető, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, polgármester,
a lpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes,
Kérem, szíveskedjenek ajánlásukat megtenni.

Köszönöm.

Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükéges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási jegyzéket
szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek

odavinni,

Dr. Keresztes Zsolt: ajánlja Dr. Ózsvári Lászlót,

Dr. Gönczi Gábor: Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.
Dr. Ózsvári László már nincs jelen, de az írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.

Dr. Pintér

Zsolí ajánlja

Dr. Kerekes Bálintot.

Dr. Gönczi 6ábor: Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek

odavinni.
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Felkérem a javasolt személyt, dr. Kerekes Bálintot szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést, továbbá nyilatkozzon
arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek Dr. KerekeS Bálintnak az
írásbeli nyilatkozatot odavinni.
Dr. Kerekes Bálint: nyilatkozi( vállalja és nincs összeférhetetlenség.
Dr. Gönczi Gábor: Kérem, szíveskedjenek további ajánlásukat megtenni.
Nincs több ajánlás

Dr. Gönczi Gábor: Köszönöm.

Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjék az ajánlott személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni,

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a MÁOK országos Felügyelő bizottság elnöki posztjára a következő kamarai tagokat ajánlották a
küldöttközgyűlés t észtvevői :
Dr. Kerekes Bálint és Dr. Ózsvári László
b.}

Jelölés

,Dr. Gönczi

Gábor: Tájékoztatom a küldöttközgyűlést,

hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek

legalább 10 százaléka jelöltként

elfogad.
Dr. Gönczl Gábor: felkérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására,

Dr, Horváth László: Még mindig 58 küldött van jelen, a Küldöttközgyűlés

határozatképes.

Dr. Gönczi 6ábor: Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott Dr. Kerekes Bálint és Dr. Ózsvári László esetében szavazatukkal támogatják-e
azt, hogy az ajánlottak jelöltként a jelölőlistára kerüljön.
Köszönöm.
Szavazás:
Dr. Kerekes Bálint a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Ózsvári László, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a jelötőbizofiság

elnökét, hogy szíveskedjéka jelölt személyek nevéről a küldöttközgyűlést

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy
Dr. Kerekes Bá[int neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára
Dr. Ózsvári László neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára
c.}

tájékoztatni.

kerülhet.
kerülhet.

Választás

Dr. Gönczi Gábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés

tagjainak kiosztani.

Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy a szavazólapon összesen csak 1 országos Felügyelő bizottsági elnök jelöltre lehet

érvényesen szavazni.

Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz

százalékát megszerezte.
d.) A

köztestületünk úi orczágos Felüerrelő bizottsáei elnöke megválasztásának eredménve

Dr. §önczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló-bizottság

elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.
Dr. Kárpáti László: azországos küldöttek 58 szavazólapot adtak le, ezekből 1 érvénytelen volt.
Dr, Kerekes Bálint 25, Dr. Ózsvári László 32 szavazatot kapott, így megállapítom, hogy dr. Ózsvári

László 32 egyetértő szavazattal a rUÁOr

országos Fehigyelő bizottság elnöki tisztségére megválasztásra került.
15.} Az úi országos Felügyeló bizottsági tagok aiánIása-ielölése-megválasztása

Dr. Gönczi Gábor: felkérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására

Dr. Horváth László: 55 küldött van jelen a Küldöttközgyűlés

határozatképes,

Dr. Gönczi Gábor: tájékoztatom a küldöttközgyúlést, hogy a IUÁOK Alapszabálya saerint négy évre 2fő országos Felügyelő bizottsági tagot
kell megválasztani a kamara tagjai közül.
Felhívom a jelen|évők figyelmét arra a tényre, hogy a jelölési folyamat során a jelölni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
elfogadják-e a jelölési felkérést, továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nfr áll-e fenn.
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Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vanna( vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
a.)

Aiánlás

Dr. Gönczi Gábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos Felügyelő bizottsági tag posztokra. Egy országos
küldött az országos Felügyelő bizottsági tag posztra csak összesen 2 személw ajánlhat.
Kérem, szíveskedjenek ajánlásukat megtenni.
Dr. Keresztes Zsolt: ajánlja dr. Lipthay Tamást, és dr. Monostori Attilát.

Dr. Gönczi Gábor: Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajántást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.
Dr. Lipthay Tamás nincs jelen, de az írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Monostori Attila nincs jelen, de az írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Gönczi Gábor: ajánlja dr. Bozsoki Attilát.
Dr. Bozsoki Attila nincsjelen, de az írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Gönczi 6ábor Kérem, szíveskedjenek további ajánlásukat megtenni.
Nincs több ajánlás,
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a _ielölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjékaz ajánlott személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a tvtÁOK országos Felügyelő bizottsági tag posztokra a következő kamarai tagokat ajánlották

a

küldöttközgyűlés résztvevói :
Dr. Bozsoki Attila, Dr. Lipthay Tamás és Dr. Monostori Attila

b.)Jelölés
Dr. Gönczi 6ábor: Tájékoztatom a küldöttközgyűlést, hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek legalább 10 száza|éka jelöltként
elfogad.
Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott dr. Bozsoki Attila, dr. Lipthay Tamás és dr, Monostori Attila esetében szavazatukkal támogatjók-e
azt hogy az ajánlott személyek jelöltként a jelölőlistára kerüljenek.
Szavazás:
Dr. Bozsoki Attila, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Lipthay Tamás, a küldöttek több, mint 10%-a támogatia
Dr. Monostori Attila, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjéka jelölt személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr, Fejér Barna: Megállapítom, hogy
Dr. Bozsoki Attila neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Lipthay Tamás neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet,
Dr. Monostori Attila neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
c.)

Választás

Dr. Gönczi 6ábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés

tagjainak kiosztani.

Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy a szavazólapon összesen csak legfeliebb

2 Felügyető bízottsági tag jelöltre

lehet

érvényesen szavazni,

Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz
százalékát megszerezte,

d.}

A köztestületü4k

úi országos Felügveló bizottsági tagiai mewálasztásának eredménve

Dr. Gönczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló-bizottság
tájékoztatni.

Dr. Kárpáti László: az országos küldöttek

elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyűlést

54 szavazólapot adtak le, ebből 54 érvényes.
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Dr. Bozsoki Attila 28, Dr. Lipthay Tamás 29 és Dr. Monostori Attila 42 szavazatot kapott, így megállapítom, hogy Dr. LipthayTamás 29 és Dr.
Monostori Attila 42 egyetértő szavazattal a rUÁOX országos Felügyelő bizottsági tag posztjára megválasztásra került.
16.) Az úi országos

Oktatási bizottsáei elnök aiánlása-ielölése-megválasztása

Dr. 6önczi Gábor: felkérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés
Dr. Horváth László:, 57
a.}

kü
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határozatképességének megállapítására.

zgy űlés hatá

rozatképes,

Ajánlás

Dr. Gönczi Gábor; Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos Oktatási Bizottság {röviden OOB) elnöki posztjára.
Felhívom a jelenlévők figyelmét arra a tényre, hogy a jelölési folyamat során a jelölni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
elfogadják-e a jelölési felkérés|továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vannak, vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
Egy országos küldött

az országos Oktatási Bizottság elnöki tisztségre csak összesen 1 személyt ajánlhat.

Tájékoztatom a küldöttközgyűlés részwevőit, hogy az országos Oktatási Bizottság elnöki poszt kamarai tisztségviselőnek minősül.
A2072, évi CXXV|l. (kamarai) törvény 15.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag az élelmiszerláncfelügyeleti szervnél vezetői munkakört betöltve közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, vagy olyan államigazgatási szervnél folytat
főállásban (legalább heti 36 órás) állatorvosi végzettséghez kötött közszolgálati tisztviselői tevékenységet, amely államigazgatási szerv
illetékességi területe részben vagy egészben egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességiterületével, továbbá politikai pártban
tisztséget tölt be, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, állami vezető, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
Kérem, szíveskedjenek ajánlásukat megtenni.
Dr. Csuta Lajos: Dr. Bíró Ferencet ajánlja.

Dr. Gönczi Gábor: Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.
Dr. Bíró Ferenc nincs jelen, de az írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. 6önczi Gábor: Kérem, szíveskedjenek további ajánlásukat megtenni.
Nincs több ajánlás,

Dr. Gönczi Gábor: Kövönöm.

Felkérem a jelölőbizottsás

elnökéL hogy szíveskedjék az ajánlott személy nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni,

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a MÁOK országos Oktatási Bizottság elnöki posztjára a következő kamarai tagot ajánlották
ldöttközeyűlés
Dr. Bíró Ferenc
kü

a

résztvevői:

b.)Jelölés
Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a küldöttközgyűlésg hogy jelólt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek legalább 10 százaléka jelöltként
elfogad.
Kérem főtitkár urat a határozatképesség megállapítására,
Dr. Horváth László: jelenleg 47 küldött van a teremben, a küldöttközgyűlés

határozatképes.

Dr. Gönczi Gábor: Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott dr. Bíró Ferenc esetében szavazatukkal támogatják-e azt, hogy dr Bíró Ferenc
jelöltként a jelölőlistá ra kerüljön.
Köszönöm.
Szavazás:
Dr. Bíró Ferenc megkapta a szükséges legalább 10%-05 támogatást.
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjék a jelölt személy nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy dr. Bíró Ferenc neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára
c.) Választás

jT.*\

kerülhet.
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Dr.6önczi 6ábor: kérem a szavazó|apokat a küldöttközgyűlés tagjainak kiosztani.
Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy a szavazólapon összesen csak 1 Oktatási Bizottsági elnök jelöltre lehet érvényesen
szavazni.

Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a le6öbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz

százalékát megszerezte.
d.} A

köztestületünk úi országos Oktatási Bizottsáei elnöke megváIasztásának eredménve

Dr. Gönczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló-bizottság

elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyúlést

tájékoztatni.

Dr. Kárpáti László: az országos küldöttek 53 szavazólapot adtak le, ebből 5 érvénytelenvolt. Megállapítom, hogy dr. Bíró Ferenc 48
egyetértó szavazaüal a MÁoK országos oktatási Bizottság elnöki tisztségére megválasztásra került.
17.) Az úi országos

Oktatási Bizottsági taeok aiánlása-ielölése-megválasztása

Dr. Gönczi Gábor: felkérem főtitkár urat küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására.

Dr. Horváth !ászló: A határozatképességhez szükséges 34 főnél lényegesen több küldött tartózkodik a teremben, a Küldöttközgyűlés
határozatképes.
Dr. Gönczi Gábor: tájékoztatom a küldöttközgyűlést, hogy a MÁOK Alapszabálya szerint négy évre 6 fő országos Oktatási Bizottsági tagot
kell megválasztani a kamara tagiai közül.
Felhívom a jelenlévők figyelmét arra a tényre, hogy a jelölési folyamat során a jelölni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
elfogadják-e a jelölési felkérést, továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vannak, vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.
a.)

Ajánlás

Dr. Gönczi Gábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos Oktatási Bizottsági tag posztokra. Egy országos
küldött az Oktatási Bizottsági tag posztra csak összesen 6 személyt ajánlhat.
Kérem, szíveskedjenek ajánlásukat megtenni.
Dr. Gönczi Gábor: ajánlja a következő

kamarai tagokat: Dr. Bárány Györgyi, Dr. Csuta Lajos, Dr. Keleti Zoltán, ifj. Dr. Krajcsovics László, Dr.

Szilágyi Attila és Dr. Túri Árpád
Dr. Bárány Györgyi nincsjelen, de az írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
ifj. Dr. Krajcsovics László nincs jelen, de az írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Túri Árpád nincsjelen, de az írásbe|i nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Gönczi Gábor: Kérem, szíveskedjenek tovább| ajánlásukat megtenni.
Nincs több ajánlás.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr. Szilágyi Attilát, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérés!
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem álle fenn.
Dr. §zilágyi Attila: nyilatkozilg vállalja és nincs összeférhetetlenség, írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr. Csuta Lajost szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Dr. Csuta

lajosl nyilatkozik, vállalja és nincs összeférhetetlenség, írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, Dr. Keleti Zoltánt, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem álle fenn.
Dr. Keleti Zoltán: nyilatkozi( vállalja és nincs összeférhetetlenség írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll,
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjék az ajánlott személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a MÁOK országos Oktatási Bizottsági tag posztokra a következő kamarai tagokat aján|ották
Árpád.

b.)Jelölés
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Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a küldöttközgyűlést,

hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek

legalább 10 százaléka jelöltként

elfogad.
Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott személyek esetében szavazatukkal támogatják-e azt, hogy az aján|ottakjelöltként a jelölőlistára
kerüljön.
Köszönöm.
Szavazás;
Dr. Bárány Györgyi, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. csuta Lajos, a küldöttek több, mint].0%-a támogatja
Dr. Keleti Zoltán, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
ifj, Dr. Krajcsovics László, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Szilágyi Attila, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr, Túri Árpád, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a je|ölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjéka jelölt személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy
Dr. Bárány Györgyi neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. csuta Lajos neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Keleti Zoltán neve a küldöttek több, mint lo%-ánaktámogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
ifj. Dr. Krajcsovics László neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet,
Dr. Szilágyi Attila neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr, Túri Árpád neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
c.)

Választás

Dr. Gönczi Gábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés tagiainak kiosztani.
Felhívom a választásra jogosultak figyelmé! hogy a szavazólapon összesen csak legfeliebb 6 országos Oktatási Bizottsági tag jelöltre lehet

érvényesen szavazni.

Mewálasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz

százalékát megszerezte.
d.}

A köztestületünk úi országos OKatási Bizottsági taeiai meeválasztásának

Dr. Gönczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló-bizottság

eredménve

elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.
Dr. Kárpáti Lászlő az országos küldöttek

51 szavazólapot adtak le, mindegyik érvényes.

Dr. Bárány Györgyi 51, Dr. Csuta Lajos 47, Dr. Keleti Zoltán 50, ifj. Dr- Krajcsovics László 51, Dr. Szilágyi Attila 48, Dr, Túri Árpád 51
szavazatot kapott. Mégállapítom, hogy Dr. Bárány Györgyi 51, Dr. c§uta Laios 47, Dr. Keleti Zoltán 5o if|. Dr. Krajcsovics László 51, Dr.
Szllágyi Attila 48, Dr. Túri Árpád 51 egyetértő szaYazattal a MÁoK országos oktatási Bizottsági tag posztjára megválasaásra került.
18.) Az úi országos Ál]atorvos

specialista Flzottsáei eInök aiánlása-ielölése-megválasztása

Dr. Gönczi 6ábor: felkérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására.

Dr. Horváth Lászlő;47 küldött van jelen a küldöttközgyűlés

határozatképes.

a.)

Aiánlás

Dr. Gönczi Gábor: Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a MÁOK országos Állatorvos specialista Bizottság elnöki posztjára.
Felhívom a jelenlévők figyelmét arra a tényre, hogy a jelölési folyamat során a jelölni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
elfogadják-e a jelölési felkérést,továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn,
Ezért csak olyan személyeket célszerű aján|ani, akik vagy jelen vanna( vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az

írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható. Egy országos küldött az országos Állatorvos specialista Bizottság elnöki
posztra csak összesen 1 személyt ajánlhat.

Tájékoztatom a küldöttközgyűlés résztvevőit, hogy az országos Állatorvos specialista Bizottság elnöki poszt kamarai tisztségviselőnek
minősüt.

évi CXXVll. (kamarai) törvény 15.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag az élelmiszerlánc-

^2072.
felügyeleti
szervné| vezetői munkakört betölwe közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, vagy olyan államigazgatási szervnél folytat
főállásban (lesalább heti 36 órás) állatorvosi végzettséghez kötött közszolgálati tisztviselői tevékenységet amely államigazgatási szerv
illetékességi területe részben vagy egészben egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességiterületével, továbbá politikai pártban
tisztséget tölt be, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, állami vezető, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnÖke, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester,

főpolgármesterhelyetter,
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Kérem, szíveskedjenek ajánlásukat megtenni.

Köszönöm,
Dr. Gönczi Gábor; ajánlja Dr. Csikós Károly Miklóst.
Dr. Csikós Károly Miklós nincs már jelen, de írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Gönczi 6ábor: Kérem, szíveskedjenek tová bbi ajá

n

lásukat megten ni.

Nincs több ajánlás.
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjékaz ajánlott személyek nevéről a küldöttközgyúlést tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a MÁOK országos Állatorvos specialista Bizottság elnöki posztjára a következő kamarai tagot
nlották a küldöttközgyűlés
Dr, Csikós Károly Miklós

ajá

b.)

résztvevői:

Jelölés

Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a küldöttközgyűlést, hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek legalább 10 százaléka jelöltként
elfogad,
Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott dr. Csikós Károly Miklós esetében szavazatukkal támogatják-e azt, hogy dr. Csikós Károly Miklós
jelöltként a jelölőlistára kerüljön.
Szavazás:
Dr, Csikós Károly Miklós a szükséges 10%-ot bőven megha|adóan megkapta az országos küldöttek támogatását.
Dr. Gönczi Gáborl Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjék a jelölt személyek nevéről a küldöttközgyű|ést tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy dr, Csikós Károly Miklós neve a küldöttek több, mint lO%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára
kerülhet.
c.)

Választás

Dr, Gönczi 6ábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés

tagjainak kiosztani.

Felhívom a választásra jogosultak figyelméq hogy a szavazólapon összesen csak 1 Állatorvos specialista Bizottsági elnök jelöltre lehet

érvényesen szavazni.

Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz

százaIékát megszerezte.

d.) A köztestüIetünk

úi országos Állatorvos specialista Bizottsáqi elnöke meguálasztásának

Dr. Gönczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló-bizottság
tájékoztatni.

eredménve

elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyűlést

Dr. Kárpáti László: az országos küldöttek 52 szavazólapot adtak le, ebből 6 érvénytelen volt.
Megállapítom, hogy az érvényesszavazatokból dr. Csikós Károly Miklós 46 egyetértő s.avazattal a rUÁOr országos Állatorvos §peciatista

Bizottság elnöki tisztségéremegválasztásra került.
19.) Az úi országos

Állatorvos specialista Bizottsági tagok aiánlása-ielölése-megválasztása

Dr. Gönczi Gábor: Kérem főtitkár urat a küldöttközgyűlés

határozatképességének megállapítására.

Dr. Horváth László: 49 országos küldött van jelen, a küldöttközgyúlés

határozatképes.

hogy a UÁOr Alapszabálya szerint négy évre 6 fő országos Állatorvos specialista
Bizottsági tagot kell megválasztani a kamara tagjai közül.
Felhívom a jeIenlévők figyelmét arra a tényre, hogy a jelölési folyamat során a jelölni kívánt személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
elfogadják-e a jelölési felkérést,továbbá nyilatkozniuk kell arról is, hogy a személyük esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Ezért csak olyan személyeket célszerű ajánlani, akik vagy jelen vannak, vagy a fenti nyilatkozatot korábban írásban már megtették és az
írásbeli nyilatkozatuk a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátható.

Dr. Gönczi Gábor: tájékoztatom a küldöttközgyűlést,

a.)

Ajánlás

/l
/a
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Konkrét személyekre vonatkozó ajánlásokat kérek a VIÁOK országos Állatorvos specialista Bizottsági tag posztokra.
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Egy országos küldött

a

Állatorvos specialista Bizottsági tag posztra csak összesen 6 szemé|yt ajánlhat.

Kérem, szíveskedjenek ajánlásukat megtenni.

Köszönöm.

Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási

jegyzéket 5zíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.
Dr. Gönczi Gábor ajánlja: dr. Buják Dávid, ifj. dr. Buvár lstván, dr. Sahin-Tóth Tibor, dr. Túri Árpád, dr. Wallner Gabriella, dr. Zsoldos László

kollégákat.
Dr. §ahin-Tóth Tibor nincsjelen, de írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Túri Árpád nincs jelen, de írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Wallner Gabriella nincs jelen, de írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.
Dr. Nagy Endre: ajánlja dr. Szaniszló Ferencet, aki nincs jelen, de írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.

Dr. Gönczi Gábor: Mive| a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni,
Dr. Kereszteszsolt: ajánlja dr. Bendzsel Dánielt, aki nincsjelen, de írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.

Dr. Gönczi Gábor: Mivel a vonatkozó szabályok szerint az ajánlást írásban dokumentálni szükséges, felkérem a segítőket, hogy az ajánlási
jegyzéket szíveskedjenek az ajánló országos küldöttnek odavinni.
Dr. 6önczi Gábor: Kérem, szíveskedjenek további ajánlásukat megtenni.
Nincs több ajánlás.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, dr. Buják Dávidot, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn,
Dr. Buják Dávid: nyilatkozik, vállalja és nincs ósszeférhetetlenség, írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll.

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt ifj. dr. Buvár lstvánt, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn, Kérem a segítőket, hogy szíveskedjenek ifj. dr.
Buvár lstvánnak az írásbeli nyilatkozatot odavinni.
ifi. Dr. Buvár lstván: nyilatkozilq vállalja és nincs összeférhetetlenség.
Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a javasolt személyt, dr, Zsoldos Lászlót, szíveskedjék arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölési felkérést,
továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a személye esetében összeférhetetlenség nem áll-e fenn.
Kérem a segítőket. hogy szíveskedjenek dr, Zsoldos ászlő az írásbeli nyilatkozatot odavinni
Dr. Zsoldos [ászló: nyilatkozi( vállalja és nincs összeférhetetlensé8.
Dr. Gönczi Gábor: Fe|kérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjékaz ajánlott személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni,

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy a MÁOK országos Állatorvos specialista Bizottsági tag posztokra a következő kamarai tagokat
ajánlották a küldöttközgyűlés résztvevői:
Dr. Buják Dávid, ifj. Dr. Buvár lstván, Dr. Sahin-Tóth Tibor, Dr, Túri Árpád, Dr. Wallner Gabriella, Dr. Zsoldos László, Dr. Szaniszló Ferenc, és
Dr. Bendzsel Dániel.
b.)Jelölés
Dr. Gönczi Gábor: Tájékoztatom a Küldöttköegyűlést,
elfogad.

hogy jelölt az lesz, akit a jelenlévő országos küldöttek

Kérem, szavazzanak arról, hogy az ajánlott személyek esetében szavazatukkal támogatják-e

legalább 10 százaléka jelöltként

az| hogy jelöltként

a

jelölőlistára kerüljenek.

Köszönöm.
Szavazás:
Dr. Bendzsel Dániel, a küldöttektöbb, mint 10%-a támogatja
Dr. Buják Dávid, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
ifj. Dr. Buvár lstván, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Sahin-Tóth Tibor, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr. Szaniszló Ferenc, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr, Túri Árpád, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
Dr, Wallner Gabriella, a küldöttek több, mint 10%-a támogatja
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Dr. Zsoldos László, a küldöttek

több, mint 10%-a támogatja

Dr. Gönczi Gábor: Felkérem a jelölőbizottság

elnökét, hogy szíveskedjéka jelólt személyek nevéről a küldöttközgyűlést

tájékoztatni.

Dr. Fejér Barna: Megállapítom, hogy
Dr. Bendzsel Dániel neve a küldöttek több, mint 10%*ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Buják Dávid neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
ifj. Dr. Buvár lstván neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató §zavazatávala jelölőlistára kerülhet.
Dr. Sahin-Tóth Tibor neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Szaniszló Ferenc neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Túri Árpád neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Wallner Gabriella neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
Dr. Zsoldos László neve a küldöttek több, mint 10%-ának támogató szavazatával a jelölőlistára kerülhet.
c.}

Választás

Dr. Gönczi Gábor: kérem a szavazólapokat a küldöttközgyűlés

tagjainak kiosztani.
Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy a szavazólapon összesen csak legfeliebb 6 országos Állatorvos specialista Bizottsági tag
jelöltre lehet érvényesen szavazni.
,Megválasztott az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényesszavazatoknak legalább tíz
százalékát megszerezte.
d.) A köztestületünk

úi országos Állatorvos speci?lista Bizottsági tagiai megválasztásának eredménve

Dr. Gönczi Gábor: felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy szíveskedjéka szavazás eredményéről a küldöttközgyűlést
tájékoztatni.
Dr. Kárpáti lászló: az országos küldöttek 52 szavazólapot adtak le, mindegyik érvényes.
Dr, Buják Dávid 43, ifi, Dr. Buvár lstván 41, Dr. Sáhin-Tóth Tibor 40, Dr, Túri Árpád 39, Dr. Wallner Gabriella 23, Dr. Zsoldos László 48, Dr.
Szaniszló Ferenc 31, Dr. Bendzsel Dániel 41 szavazatot kapott.

Megállapítom, hogy Dr. Bendzsel Dániel 41, Dr. Buják Dávid 43, ifj. Dr. Buvár lstván 41, Dr. Sahin-Tóth Tibor 40, Dr. Túri Árpád 39, Dr.
Zsoldos lászló 48 egyetértő szavazattal a naÁOK orczágos Állatorvos specialista Bizottsági tag posztiára megválasztásra került.

20.) Díitételszabálvzat módosítása

Dr. Gönczi Gábor: Dr. Bogár lstván javasolta, hogy minden eddigi ajánlott díjtétel50%-os emelésre kerüljön, ami forintban meghatározott
értékés továbbra is csak ajánlás.
A javaslat kiküldésre került a küldöttközgyűlési meghívóva|.
Van-e valamelyik országos küldöttnek kérdésea napirendi ponthoz?
Kérdés,hozzászólás nincs a napirendi ponthoz.
Dr. Gönczi Gábor: Javasolja, hogy szavazzunk. Ki támogatja

a

javaslat elfogadását?

Szavazás:
39 igen,
7 tartózkodik,

1ellene.
Dr. Gönczi Gábor: Megállapítja, hogy a javaslatot, amely szerint a tvtÁox által ajánlott szolgáltató állatorvosi díjtételek forint értékeso%_al
emelkedjen, az országos küldöttközgyűlés 39 egyetértő szavazattal elfogadta.
21.} A

Küldöttközgvűlés zárása

Dr. GÖnczi Gábor: megköszöni minden jelenlevő országos küldöttnek
egészségetkíván. A küldöttközgyűlést bezárja.

az igen aktív részvételt, a következő ciklushoz hatékony munkát és jó

Budapest, 2016, november 23.
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