Jegyzőkönyv
MVÁÁT Közgyűlés 2010. március 26.
Dr. Sós Endre elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a résztvevők száma miatt nem
határozatképes és az új közgyűlést 15 perccel későbbre, változatlan napirend mellett újra
összehívja.
dr. Sós Endre megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül
határozatképes. A közgyűlésen 11 egyesületi tag van jelen, valamint Fáncsi Gábor, tagjelölt.
A jelöltek névsorát a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. A jegyzőkönyv vezetését dr. Molnár
Viktor vállalja.
Pénzügyi beszámoló
dr. Sós Endre beszámol az egyesület pénzügyi helyzetéről. A bankszámlán kb. 900.000Ft
van, az anyagi helyzet stabil. A 2010-es konferenciával kapcsolatosan dr. Molnár László
részére lesz kifizetés a workshop lebonyolítása miatt.
A tagdíjak befizetésében még mindig elmaradások vannak, két tag egyáltalán nem reagált a
megkeresésekre, többszöri figyelmeztetések ellenére sem fizették be a tagdíjhátralékukat.
Vincze Zoltán és Sztojkov Vladov esetében az alapszabály alapján kizárást kellene
alkalmazni, de dr. Sós Endre javasolja, hogy egy hónapos határidővel még egy utolsó
figyelmeztetést kapjanak. A javaslat egyhangúlag elfogadva.
dr. Sós Endre javasolja, hogy a tagdíj 2010-ben maradjon változatlan (10.000Ft/év). A
javaslat egyhangúlag elfogadva.
dr. Sós Endre jelzi, hogy a választmány egyhangúlag elfogadta dr. Fáncsi Gábor tagfelvételi
kérelmét.
Szakmai ügyek
2011-ben a 10. állatkerti konferencia lesz. Témának felmerült: természetvédelem,
zoonózisok, társaskifutók és tartástechnológia. Ugyancsak nagy siker volt idén is a
workshop, ezért felmerült annak a lehetősége, hogy ősszel is kerüljön egy megrendezésre.
dr. Molnár László szívesen jönne ismét. A következő workshop témák merültek fel: citológia,
patológia, ultrahang, aneszteziológia, szaporodásbiológia fajcsoportonként. Ezzel
kapcsolatosan további egyeztetés és a tagság véleményének kikérése szükséges. Ismét
felvetődött szakmai kirándulások szükségessége, ezzel kapcsolatosan dr. Sós Endre jelezte,
hogy tavaly már körvonalazódott egy bécsi kirándulás terve. Ha lesz rá igény van lehetőség
nem szakmai jellegű találkozók szervezésére is. További bevételi lehetőséget jelenthet az
egyesületnek alap szintű továbbképzések, workshopok rendezése, de ez kapacitás
függvénye.
dr. Sós Endre javasolja, hogy április-májusban az elnökség számoljon be az előző évi
munkaterv teljesítéséről és az új munkatervről. Ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy a tavaly
tervezett madármentés kézikönyv kissé csúszik, mert a jogszabályi változások most vannak
folyamatban, jelenleg bizonytalan a jogi helyzet.

dr. Sátorhelyi Tamás elmondja, hogy madarász körökből megkeresték azzal, hogy segítsen
összeállítani egy címlistát olyan állatorvosokról, akik szívesen és lehetőleg hozzáértően
foglalkoznak madarak állatorvosi ellátásával. Rövid vita után egyetértés alakult ki azzal
kapcsolatosan, hogy egy ilyen lista összeállítását az egyesület csak úgy vállalhatja, ha azon
kizárólag a tagjai szerepelnek, más, külsős állatorvosok szakmaiságát nem garantálhatja az
MVÁÁT.
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