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I. Preambulum
A Magyar Állatorvosi Kamara (továbbiakban Kamara) valamennyi, működési engedéllyel
rendelkező tagjának szakmai továbbképzéseken kell részt vennie annak érdekében, hogy az
állatorvosok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudják feladatukat ellátni az
állattartók megelégedésére emelve egyben az állatorvosok társadalmi megbecsültségét. Az
állatorvos-tudomány valamennyi szakterülete igen nagy ütemben fejlődik. Az új ismeretek
elsajátítása és alkalmazása megköveteli a Kamara tagjainak folyamatos önképzését. A
Kamara e cél érdekében szakmai rendezvényeket szervez önállóan vagy társszervezőként
és az ezeken való részvételt továbbképzési pontokkal honorálja. A Kamara elvárja tagjaitól,
hogy azok felismerjék a folyamatos továbbképzéseken való aktív részvétel szükségességét.
II. Fogalom-meghatározások
1. országos SZATOK bizottságnál regisztrált előadás: olyan előadás, amelynek szakmai
tartalmát és az előadó személyét az országos SZATOK bizottság nyilvántartásába vette. A
nyilvántartás az előadás címén és az előadó személyén kívül tartalmazza az előadás rövid
összefoglalóját is. Az előadás kizárólag az előadó egyetértése esetén kerülhet be a
regiszterbe. A regiszter összeállítása, gondozása, frissítése az országos SZATOK joga és
kötelezettsége. A regiszter célja a területi SZATOK bizottságok által szervezett konferenciák
programjának összeállításához való segítségnyújtás. Az országos SZATOK bizottság a
regiszter összeállítása során törekszik arra, hogy a tudományos fokozattal is bíró előadók
mellett minél több, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező állatorvos kolléga is lehetőséget
kapjon.
A regiszterbe való felvételt javasolhatja az országos SZATOK bizottság vagy bármely területi
SZATOK bizottság az országos SZATOK bizottsághoz benyújtott írásbeli javaslat alapján. A
MÁOK bármely tagja egyénileg is tehet javaslatot a területileg illetékes SZATOK
bizottságnak. A területi SZATOK bizottság befogadás esetén a javaslatot előterjeszti az
országos SZATOK bizottságnak. Elutasítás esetén a területi SZATOK bizottság döntéséről
írásban, indoklással értesíti az előadót. Elutasítás esetén fellebbezés nyújtható be az
országos SZATOK bizottsághoz. Az országos SZATOK bizottság minden elutasító
határozatát köteles írásban indokolni. Az országos SZATOK bizottság esetenként külső
szakértő(k) tanácsát kéri döntéséhez. Az adott előadás a regiszterben 3 évig marad, majd
onnan az országos SZATOK bizottság automatikusan törli abban az esetben, ha az
előadó/előterjesztő annak hosszabbítását nem kérelmezi.

2. kiemelt rendezvény: a Magyar Állatorvosi Kamara országos SZATOK bizottsága által
szervezett vagy az országos SZATOK bizottság által a III. 2.3. pont szerint kiemeltté

nyilvánított rendezvény. Kiemelt rendezvény a területi SZATOK bizottság(ok) által
regionálisan is megszervezhető(ek), melyhez a szervezők kérhetik az országos SZATOK
bizottság segítségét.
3. rendezvény regiszter: az országos SZATOK bizottság által gondozott, a területi és kiemelt
rendezvények időrendbe rakott listája, mely tartalmazza a rendezvény helyét, idejét, a
szervezőt és az elérhető továbbképzési pontszámot. A rendezvény regisztert a MÁOK a
honlapján folyamatosan elérhetővé teszi.
4. Szponzori előadás: a szponzor cég alkalmazottja, munkatársa által tartott, a cég által
forgalmazott termékről tartott előadás.

III. Továbbképzés
1. A Kamara önállóan vagy társszervezőként bonyolítja le továbbképzési rendezvényeit.
Emellett elismeri és továbbképzési pontokkal honorálja külföldi konferenciákon való
részvételt, tudományos, lektorált hazai vagy idegen nyelvű szakmai lapban megjelent
cikk szerzőit. Kiemelten elismeri azon tagjait, akik előadóként vesznek részt szakmai
rendezvényeken Magyarországon vagy külföldön.
2. Továbbképzési rendezvények
2.1. A Kamara saját, területi rendezvényei
A Kamara területi szervezetei önállóan, tagjainak meghirdetve továbbképzéseket
szervezhetnek, melynek technikai lebonyolításáért és szakmai színvonalárért a területi
SZATOK bizottság elnöke vagy az általa kijelölt személy felel. A rendezvényen résztvevő
kamarai tagok továbbképzési pontot kapnak. A területi SZATOK bizottság elnöke köteles
a rendezvényről (hely, idő, megállapított kamarai pontszám)a lehető leghamarabb, de
min. 30 nappal annak időpontja előtt az országos SZATOK bizottságot tájékoztatni. A
megállapított pontszámot az országos SZATOK kijelölt tagja ellenőrzi. Az országos
SZATOK bizottság 5 munkanapon belül köteles a rendezvényt az általa létrehozott
regiszterbe bevezetni. A rendezvényregiszter nyilvános, a MÁOK honlapján elektronikus
úton (internet) bárki számára elérhető.
2.2. A Kamara együttműködésével szervezett továbbképzések
Szakmai továbbképzést a hatályos jogszabályok szerint bármilyen társaság, cég,
intézmény vagy magánszemély (továbbiakban: szervező) szervezhet. A Kamara
továbbképzési pontokkal ezen rendezvények közül kizárólag azokat honorálhatja,
melyeket a Kamarával együttműködő szervező rendez.
A szervező a tervezett programot (előadások címe, időtartama, előadók személye,
tudományos fokozata feltüntetésével) az rendezvény időpontja előtt min. 40 nappal
köteles megküldeni a területileg illetékes területi vagy országos SZATOK bizottsághoz. A
bizottság egyetértése esetén megadja hozzájárulását a rendezvény társszervezőként
való feltüntetéshez és meghatározza a továbbképzési pontszámot. Ha a szervező azzal
nem ért egyet, felülbírálatért az országos SZATOK bizottsághoz fordulhat, mely
meghatározza a pontszámot és további jogorvoslatra nincs mód. Több területi
szervezetet érintő, vagy több helyszínen megismétlésre kerülő rendezvény szervezése
esetén a pontszám megállapítása miatt minden esetben az országos SZATOK
bizottsághoz kell fordulni. A szervező résztvevőnként 400 Ft-ot a pontszámot

megállapító területi szervezet részére regisztrációs díj címén megfizet. A résztvevők
nevét, kamarai bélyegzőjének számát és a területi szervezetének nevét táblázatszerűen,
elektronikus formában a szervező a területileg illetékes szervezetnek 10 munkanapon
belül eljuttatja. A rendezvény helyszínén a részvételről igazolást ad. A szervező köteles a
területileg illetékes Kamara tagjait minden lehetséges módon (levél, e mail, kamarai
honlap, kamarai lapok stb.) értesíteni a rendezvényről. A Kamara a szervező ezirányú
tevékenységét segíti. A szervező kamarai támogatás esetén értesíti az országos
SZATOK bizottságot, mely a rendezvényt regiszterébe bevezeti.
2.3. Kiemelt rendezvény
A kiemelt rendezvényen az elhangzó előadások hossza együttesen min. 300 perc,
kamarai pontszámát az országos SZATOK állapítja meg, a magyar anyanyelvű előadók
legalább fele országos SZATOK bizottságnál regisztrált előadással rendelkezik. (Javasolt
hatálybalépés: 2011. jan.1.) A kiemelt rendezvény minősítésért a szervezők a
konferencia előtt min. 45 nappal fordulnak az országos SZATOK bizottsághoz annak
elbírálása érdekében. A benyújtott kérelemhez csatolják a konferencia részletes
programját. Az országos SZATOK bizottság a kérelemre köteles írásban válaszolni,
elutasítás esetén döntését indokolni.
Az országos SZATOK bizottság a kiemeltté nyilvánított rendezvényt regiszterébe bevezeti.
IV. A továbbképzés követelmény rendszere
1. A működési engedéllyel rendelkező kamarai tagoknak 3 éves periódusonként
legkevesebb 300 igazolt és elfogadott továbbképzési pontot kell összegyűjteniük. A Kamara
minden működési engedéllyel rendelkező tagja a 3 éves periódusonként megszerzendő
továbbképzési pontjainak legalább az egyharmadát, azaz 100 pontot kiemelt rendezvényen
köteles megszerezni.
2. Azon állatorvos, aki magán-állatorvosi tevékenységet 3 évnél hosszabb ideje nem
folytatott, ill. ugyan állatorvosi tevékenységet folytatott, de ez nem volt Kamarai működési
engedélyhez kötve és kéri magán-állatorvosi működési engedély kiadását, az első értékelési
periódusban 50%-kal több továbbképzési pontot köteles szerezni, mint amennyi a tagság
számára előírt minimum, mégpedig úgy, hogy az első év során a számára kötelező
pontszám felét elérje (abban az esetben is, ha az első éve esetleg két értékelési periódusra
esik). A folyamatban lévő továbbképzési ciklus 2012 dec. 31-én zárul, majd 3 éves
időszakonként ismétlődik. Az egyes értékelési periódusok közben belépőknek a pontszám
tagsági viszonyuknak megfelelő időarányos részét kell elérniük a ciklus végéig.
V. Továbbképzési pontok
1. Továbbképzési pont csak tudományos tényeken alapuló előadás meghallgatásáért
adható. Szponzori illetve reklám célú előadás nem kaphat továbbképzési pontot.
2. A továbbképzést a területi szervezetek SZATOK bizottságai értékelik továbbképzési
ponttal oly módon, hogy 45 perc meghallgatása 5 pontot ér, illetve időarányosan többet vagy
kevesebbet. Vizsgával záruló továbbképzés esetén sem duplázható meg a szerezhető
pontszám. Phd fokozattal bíró előadó, akadémiai doktor előadásának meghallgatásáért 45
percenként 6 pont, míg az európai vagy USA college tagsággal rendelkező előadók,
akadémikusok előadásának meghallgatásáért 45 percenként 7 pont adható. A kiemelt

rendezvényeken történő részvétel után járó továbbképzési pontok meghatározására
kizárólagosan az országos SZATOK bizottság jogosult. Külföldi konferenciákon történő
részvétel után járó továbbképzési pontok meghatározására kizárólagosan az országos
SZATOK bizottság jogosult. A pontszám meghatározásának elve azonos a hazaival, de
rendezvényenként nem lehet több 150-nél. Az a kamarai tag, aki külföldi továbbképzéseken
való részvételéért kamarai pontot szeretne igazoltatni, írásban köteles az országos SZATOK
bizottsághoz fordulni. Kérelméhez csatolnia kell a részvételét igazoló dokumentumokat és
továbbképzés programját. Az országos SZATOK bizottság a benyújtott kérelmekre 30 napon
belül köteles írásban válaszolni, megjelölve a megállapított pontszámot.
3. Szakmai konferencián, továbbképzésen előadás megtartásáért percenként 1 pont, idegen
nyelvű előadásért 3 pont adható. Emellett az előadó megkapja a rendezvény
meghallgatásáért járó továbbképzési pontszámot is. A szervező kötelessége az illetékes
SZATOK Bizottsághoz írt jelentésében külön szerepeltetni az előadókat és a nekik megítélt
pontszámot is.
4. Cikkírás
Tudományos cikk első szerzője hazai, lektorált lapban megjelent cikkért 100 pontot, idegen
nyelvű lektorált lapban közöltért 200 pontot kap. A további szerzők sorrendben 50-50%-kal
kevesebbet (azaz 50-25-12,5 stb.) kapnak. Poszter kiállítása 15 pontot ér.
5. Szakállatorvosi másoddiplomás képzésen résztvevőknek 300 pont írható jóvá a
továbbképzési cikluson belül időarányosan. A szakmában hasznosítható, de nem
szakállatorvosi diploma, továbbá tudományos fokozat megszerzéséért 300 pont írható jóvá a
diploma vagy a tudományos fokozat megszerzésének évében azzal a megkötéssel, hogy
további 100 pontot továbbképzések meghallgatásával vagy ezeken való előadások
tartásával kell megszereznie egy továbbképzési cikluson belül. Egyetemi graduális vagy
posztgraduális képzésben előadók előadásonként 15 pontot írhatnak jóvá.
VI. A továbbképzési pontok regisztrálása
1.Minden tag a kamarai igazolvánnyal megegyező sorszámú továbbképzési igazolványt
(nyilvántartási lapot) kap a területi SZATOK bizottságtól, amelyben a rendezvények
szervezője bejegyzi a rendezvény dátumát, nevét, regisztrációs számát, a szervező nevét,
képviselőjének aláírását és bélyegzőjét. A továbbképzési igazolványban a kiemelt
rendezvényeken való részvételt a többi rendezvénytől elkülönítetten kell feltüntetni. A
továbbképzési igazolványokat az országos SZATOK bizottság javaslata alapján a MÁOK
országos irodája készítteti el, és juttatja el a területi szervezetekhez.
2. A továbbképzési igazolvány nem helyettesíti a rendezvények, konferenciák területi és az
országos regisztrációját, de a tagok számára lehetővé teszi, hogy a továbbképzési ciklus
lejártát követően igazolhassák a területi SZATOK bizottság felé, hogy a továbbképzési
szabályzatban előírt továbbképzéseket eredményesen teljesítették. A területi SZATOK
bizottságoknak a pontgyűjtési ciklusok ideje alatt a különböző szervezőktől hozzájuk
beérkező részvételi adatok (jelenléti ívek) alapján, folyamatosan nyilván kell tartaniuk tagjaik
aktuális pontszámait.
3. Amennyiben a területi szervezet adatbázisában és az igazolványban eltérő pontszám
szerepel, a tag írásban kérheti a területi SZATOK bizottságtól pontjainak tételes ellenőrzését.

Ha az eltérés oka a rendezvény szervezőjének hibája, akkor a területi SZATOK bizottság
saját hatáskörében dönt arról, hogy elfogadja-e a vitatott pontszámot vagy sem.
4. Csak kitöltött címoldalú (név, kamrai igazolvány száma, értékelési ciklus kezdő és záró
dátuma) továbbképzési igazolványba írható be pont.
5. Az igazolvány elvesztése esetén a megszerzett pontok újbóli igazoltatása a tag feladata.
Az elveszett betétlapot a területi SZATOK bizottság pótolja és beírja a tag által megnevezett
továbbképzések pontszámát, amennyiben a résztvevők listáját a rendező megküldte és a tag
ezen listán szerepel. Ezért 10.000,- Ft eljárási díj fizetendő.
6. Az értékelési periódus zárását követő 15 napon belül a tag köteles továbbképzési
betétlapját a területi SZATOK bizottságnak beküldeni, amely ellenőrzi a megszerzett
pontszámot, 15 napon belül értékelő jelentést ír a területi szervezet vezetőségének, és az új
betétlapot kiküldi a tagnak.
VII. A követelményeket nem teljesítőkkel való eljárás
1. A továbbképzési betétlapját az értékelési periódus végén, határidőre nem küldő tag –
felszólítás után- eljárási díj megfizetésére kötelezett. Ennek összege 10.000,- azaz
tízezer forint.
2. A követelményeket nem teljesítőkkel szemben a területi kamarai szervezet
vezetősége jár el, és az illetékes SZATOK bizottság javaslata alapján 30 napon belül
határozatot hoz.
3. Az értékelési periódusban megszerzendő pontszám elérését igazolni nem tudó tagot
a vezetőség eljárási díj (10.000,- azaz tízezer forint) megfizetésére kötelezi és a
magán-állatorvosi tevékenységre jogosító működési engedélyét, igazolványát és
bélyegzőjét legfeljebb 6 hónap időtartamra bevonja. A működés érvényességének
megszüntetéséről az illetékes jegyzőt és a hatóságot értesíti. A fenti okból visszavont
működési engedélyt a területi szervezet a 6 hónapos időtartam lejárta előtt csak
akkor adja vissza, ha a tag igazolja a számára előírt továbbképzéseken való
eredményes részvételt.

