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Az elnök megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes (14 résztvevő a 30 tagból), ezért azt
30 perccel később újra összehívja. A második időpontban a közgyűlés az alapszabály értelmében
létszámától függetlenül határozatképes volt.
1. Pénzügyi beszámoló
Az elnök ismertette az egyesület anyagi helyzetét. A tavalyi évben rendeződtek a tagdíj hátralékok,
ennek köszönhetően megfelelő tartalékot képzett az egyesület. Az EAZWV részéről 500 eurós
támogatást kaptunk a márciusi workshop megtartására, mely így ugyancsak nyereséggel zárt. A
hagyományos állatkerti konferenciát idén is támogatta a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint idén
két támogató cég is részt vett.
Az elnök javasolta, hogy a tagdíj összege 2009-ben is maradjon változatlan, melyet a közgyűlés
egyhangúlag elfogadott.

Molnár Viktor javasolta, hogy a tagdíj befizetés határideje április 30 legyen, melyet ugyancsak
egyhangúlag elfogadott a közgyűlés.
2. Tagsággal kapcsolatos ügyek
Molnár Viktor jelezte, hogy részére egy tagfelvételi kérelem érkezett. A jelentkező Oppe Nikoletta az
alapszabályban lefektetett elvárásoknak mindenben megfelel, tagfelvételi kérelmét írásban
beterjesztette a titkárhoz, és ahhoz a szükséges két rendes tag ajánlásával (Szabó Zoltán és Liptovszky
Mátyás) rendelkezik. A szükséges publikációk listáját jelentkezéséhez csatolta. Az alelnök jelezte,
hogy a tagjelölt felvételével az elnökség egyetért. Ez ellen a közgyűlés egyik jelen lévő tagja sem
emelt kifogást, így Oppe Nikoletta tagfelvétele megtörtént.
Az alelnök ismertette a 2008. évi tagdíj befizetések eredményeit. Proháczik Angella jelezte, hogy kéri
tagságának megszűntetését, mivel a továbbiakban szakmai karrierje elkanyarodik az állatkerti
állatorvoslástól. Rajta kívül három tag nem fizette be tagdíjhátralékát, illetve nem jelzet vissza a
leveleinkre. Molnár Viktor javasolta, hogy a nem fizetők kapjanak fizetési felszólítást és további
hátralék esetén zárja ki őket az egyesület. Proháczik Angella esetében ugyancsak a tagság
megszűntetését javasolta. Mindkét javaslatot egyhangúlag támogatta a közgyűlés.
3. Gyógyszerek, diagnosztikai tesztek közös beszerzése
Sós Endre ismertette a hozzá érkezett kéréseket, melynek megfelelően javasolta, hogy bizonyos
gyógyszerek (PZP vakcina, WNV vakcina) és diagnosztikai tesztek (elsősorban TB gyorsteszt) esetében
érdemes lenne közös beszerzésekben gondolkozni. A felmerült esetekben vállalta a koordinációt és
az érintettek értesítését emailben.
4. Nyugat-Nílusi lázzal (WNV) kapcsolatos beszámoló
Beregi Attila kérésére a közgyűlés megvitatta egy esetleges egységes fellépés lehetőségét egy WNV
vakcina beszerzését illetően. Jelezte, hogy solymász körökben komoly problémát okozott a 2008-as
évben a fertőzés megjelenése és nagy érdeklődés van a vakcina iránt. Sós Endre ugyanakkor azt
jelezte, hogy az állatkertek részéről még mindig kicsi az érdeklődés a témában, tehát nem valószínű,
hogy a állatkertek a vakcina behozatalában jelentősebb szerepet kapnak majd. Liptovszky Mátyás
tájékoztatott arról, hogy lóra törzskönyvezett vakcinák megjelenése várható, legalábbis ezirányú
törekvések vannak. Egyetértés volt abban, hogy megfelelő érdeklődés esetén érdemes egységesen
fellépni, illetve lehetőség szerint a vakcinázás eredményességét tudományos vizsgálatokkal kellene
megerősíteni. Beregi Attila vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a solymász egyesülettel, és felméri a
vakcina iránti igényt. Erdélyi Károly vállalta, hogy a vakcinázásokat követően, amennyiben
vérmintákat kap, a kialakuló immunitást ellenőrzi. Ehhez ugyancsak előnyös volna a solymászok
együttműködését kérni.

5. Alapszabály módosítás tervezete
Sós Endre elnök ismertette a közhasznúsághoz szükséges alapszabály módosítás terveit. A végleges,
jogász által is áttekintett szöveg március 31-ig felkerül a weboldalra, ahol április 15-ig lehet további
módosító javaslatokat tenni.
6. Vezetőségi munka terve
Az elnök javasolta, hogy a választmány április 30-ig fogadjon el egy munkatervet a 2009-es évre
vonatkozóan. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag támogatta.
7. Madármentés munkacsoport létrehozása
A Természetvédelmi Hivataltól informális megkeresés érkezett az egyesülethez a madármentés
szabályozása, egységesítése kapcsán. Sós Endre javasolta, hogy készítsen az MVÁÁT egy ajánlást,
kézikönyvet, melyet bármely hazai mentőhely alkalmazhatna, illetve a hatóság számára is
iránymutató lehetne a mentőmunka minimális igényeit illetően. A közgyűlés egyhangúlag támogatta
a tervet.
Az elnök javasolta egy munkacsoport létrehozását a témában, melynek munkarendjét és működési
feltételeit a választmányi ülés vitatná meg áprilisban. A munkacsoport létrehozását a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta. A munkacsoport tagjai: Sós Endre, munkacsoport vezető, Molnár Viktor,
Beregi Attila, Kovács Miklós, Erdélyi Károly, Szebeni Zsolt, Liptovszky Mátyás. A későbbiekben a
munkacsoport bővülhet mind MVÁÁT tagokkal, mind az állami természetvédelem résztvevőivel. A
munkacsoport első megbeszélésének összehívásáról a választmány később dönt. A munkacsoport
programjáról legkésőbb május 31-ig döntés születik, és szükséges volna még az idei évben egy
vitaanyagot összeállítani a témában.
8. Továbbképzési tervek
Sós Endre javasolta, hogy az idei évi sikerre való tekintettel célszerű lenne további workshopokat,
továbbképzéseket szervezni. Molnár Viktor figyelmeztetett rá, hogy a jelenlegi kapacitások
korlátozottak és előnyben kellene részesíteni a tagoknak szóló, „haladó” szintű továbbképzéseket,
melyekhez külföldi előadók meghívása célszerű. Ennek praktikus időpontja az éves szokásos
konferenciát megelőzően lenne, az ideihez hasonlóan. Ezt a javaslatot a közgyűlés egyhangúlag
támogatta. Sátorhelyi Tamás és Sós Endre ugyanakkor jelezte, hogy nagy érdeklődés van „kezdő”
szintű egzotikus állatokkal kapcsolatos továbbképzésekre is, amelyeket akár piaci alapon is
szervezhetne az egyesület, ha van rá kapacitása.
Beregi Attila újra indítványozta, hogy a márciusi formális találkozó mellett az év későbbi időszakában
célszerű lenne egy kötetlen szakmai találkozót is megszervezni a tagoknak, melynek szívesen helyet

biztosítana. Javasolta, hogy szeptember 11-12-én tartsunk egy találkozót, ahol kötetlen eszmecserére
is lehetőség nyílna szabadidős programok mellett. A javaslatot a közgyűlés támogatta.
Liptovszky Mátyás felvetette, hogy a MÁOK részéről igény van egzotikus állatokkal kapcsolatos
továbbképzésekre, melyekhez téma-, illetve előadó javaslatokat várnak mind az országos, mind a
megyei SZATOK bizottságok. Javasolta, hogy az MVÁÁT állítson össze egy önkéntes jelentkezésen
alapuló adatbázist tagjaiból, hogy ki milyen témából tartana előadást.
Sós Endre jelezte, hogy az eddigieknek megfelelően a jövő évi márciusi konferencia témája leginkább
madárgyógyászat lehetne. A téma iránt nagy az érdeklődés és egy cég már most jelezte, hogy
szívesen szponzorálna külföldi előadót a konferencia részére. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
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