JEGYZŐKÖNYV
Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága
Választmányi ülés, 2011. január 28. 12.30

Jelen vannak: Liptovszky Mátyás (LM), Mezősi László (ML), Molnár Viktor (MV), Sós
Endre (SE), Szőke István (SzI)
1. 2010-es év áttekintése
SE ismertette a tavalyi év fontosab eseményeit. Reményét fejezte ki, hogy az idei év az
előzőnél is aktívabb lehet.
2. Pénzügyi helyzet, tagdíjak
SE: Az egyesület 2011. január 19-én kb. 1.088.000Ft tartalékkal rendelkezett. A tagdíjak
befizetése továbbra is késedelmes, de a fogyelmeztető levelek hatására a 2010-es elmaradt
tagdíjak befizetése felgyorsult.
LM: Továbbra is probléma két régi tag (Vincze Zoltán és Sztojkov Vladov) késedelmes
fizetése, ami a két évet jelentősen meghaladta.
ML: Minden korábbi határidő lejárt, az alapszabály értelmében a fenti két tag tagságát törölni
kellene.
Javaslat: Vincze Zoltán és Sztojkov Vladov tagságát töröljük, erről írásban,
tértivevényes formában értesítést kapnak. Ha korábbi tartozásukat kiegyenlítik, visszaállítjuk
a tagságot.
1/2011. A javaslat egyhangúlag elfogadva.
Felvetődött, hogy tagdíjemelésre lenne szükség, de 2011-től már nem reális, hiszen többen
már befizették az eddigi 10.000Ft-ot.
A tagdíj mértékéről a közgyűlés dönt, javaslat a közgyűlés felé:
2011-ben a tagdíj mértéke legyen változatlan, 2012-től a tagdíj emelkedjen 12.000.
2/2011. A javaslat egyhangúlag elfogadva.
Ez évtől az MVÁÁT-FÁNK konferencián csak azok a tagok kaphatnak MVÁÁT tag
kedvezményes részvételi díjat, akik legkésőbb a helyszínen az összes elmaradt (beleértve a
2011-es évet is) tagdíjtartozásukat rendezték.
3. Új tagok felvétele
A választmányi ülésig két tagfelvételi kérelem érkezett a titkárhoz. A jelentkezések az
alapszabályban rögzített feltételeknek mindenben megfeleltek. A tagjelöltek: dr. Márkus
Bálint és dr. Jánosi Tibor.
SE javasolta mindkét tagjelölt felvételét rendes tagnak.
3/2011. A javaslat egyhangúlag elfogadva.
4. Régi tagok státuszának változása, tagfelvételi folyamat pontosítása
SE felvetette, hogy tisztázni kell a további tagfelvételek pontos menetét. Jelezte, hogy több
állatkertben is állatorvos váltás történt és az új kollégák MVÁÁT tagságot kizárólag az
alapszabályban rögzített feltételek teljesítésével szerezhetnek.
LM jelezte, hogy az alapszabály jelenleg nem részletezi a tagfelvételi folyamat pontos
lépéseit. E téren szükséges lenne egységes szabályozást kialakítani.

MV javasolta, hogy a benyújtott esetismertetések lektorálása történjen meg, de nem szükséges
a rendszert túlbonyolítani. SE elsősorban a választmányi tagok részvételét tartja fontosnak a
lektorálás során, kivéve, ha összeférhetetlenség állna elő, mely esetben külső lektor is
felkérhető.
Javaslat: A tagságra történő jelentkezéseket a titkárhoz kell benyújtani, az alapszabályban
rögzítetteknek megfelelően (kitöltött jelentkezési lap, két rendes tag írásos ajánlólevele és 5
esetismertetés vagy cikk/konferencia előadás csatolásával). A titkár gondoskodik róla, hogy a
beérkezett anyagok (esetismertetések, cikkek, stb.) a választmány minden tagjához eljussanak,
a választmányi ülés előtt legalább 30 nappal, akik azt véleményezik. Ezt követően a
jelentkezéseket évente két alkalommal bírálja el a választmány.
4/2011. A javaslat egyhangúlag elfogadva.
5. 2011-es MVÁÁT-FÁNK konferencia és workshop helyzetjelentés
SE helyzetjelentést adott a 2011-es konfereciáról. MV ismertette, hogy ezidáig összesen 36
regisztráció történt, mely a korábbi évekhez hasonló szám. SE szükségesnek tartotta egy
újabb reklámkampány lefolytatását, melyre februárban kerülne sor.
A workshop pontos részletei még nem ismertek, várhatóan február elején az is meghirdethető
lesz.
6. 2011-es választmányi munkaterv összeállítása
A választmány ez évi munkaterve a következő:
 2011. március 24-27. MVÁÁT-FÁNK konferencia és workshop
 2011. március 25. éves közgyűlés
 2011. július – választmányi ülés
 további feladatok:
 madármentés munkacsoport ismételt összehívása (lásd 7. pont)
 belső pályázat értékelése
 pályázati lehetőségek felkutatása
7. Madármentési kézikönyv, „szirtisas-ügy”
SE jelezte, hogy a madármentés munkacsoport jelenleg nem működik, azt ismét össze kell
hívni.
SE e-mailben értesíti a munkacsoport korábban aktív tagjait
Kókai Károly tagunk korábban e-mailben kérte a választmány állásfoglalását egy szirti sassal
kapcsolatos konkrét ügyben. SE azt jelezte, hogy beszélt az ügyben illetékes Veprik Róberttel
is, és vélhetően kommunikációs zavar állt elő. Nem támogatta, hogy az ügy miatt az MVÁÁT
a solymászok felé bármilyen lépést tegyen. Ugyanakkor szükséges lenne a madármentés
pontosabb szabályozása ez azonban nem lehet az MVÁÁT kizárólagos feladata, ez elsősorban
a Minisztérium asztalára tartozik.
8. Továbbképzések jövője
SE felvetette, hogy jó volna továbbra is folytatni a kerekasztal beszélgetéseket. Ugyanakkor
meg kellene hagyni a témaválasztás rugalmasságát is. LM elmondta, hogy a tavalyi évben a
kerekasztalok nehezen jöttek össze, de most újra lendületet kapott a dolog, nincs akadálya a
folytatásnak. MV megkérdezte, hogy megoldható-e egy webes „közvetítés”, webkonferencia,
mely esetleg a vidéki kollégáknak hasznos lehetne. LM támogatta az ötletet, és elmondta,
hogy technikai szempontból nincs akadálya, ugyanakkor pluszmunkát igényel, melyet csak
akkor érdemes megtenni, ha valódi érdeklődés van rá.

LM

e-mailben

felméri

a

webkonferencia

iránti

igényt

a

tagság

körében

A workshopok iránti érdeklődés töretlen, így azokat mindenképpen folytatni kellene.
Felmerült egy második, őszi workshop/konferencia lehetősége is. SE szervezési okokból a
konferenciát elvetette, de a workshop ötletét támogatta.
9. Pályázati lehetőségek, további pénzszerzés
Az NCA rendszere újra támogatási lehetőséget kínál, LM jelezte, hogy ezt kár lenne kihagyni.
SE egyeztet a könyvelővel a szükséges számszaki adatok miatt
SE, MV, LM elkészíti a pályázathoz szükséges anyagot
10. Nemzetközi együttműködések
SE elmondta, hogy az EAZWV ismét támogatást kínál továbbképzések szervezéséhez, 500
euró értékben.
Javaslat: Az MVÁÁT pályázza meg a fenti összeget és fordítsa azt a márciusi workshop
költségeire.
5/2011. A javaslat egyhangúlag elfogadva.
11. MVÁÁT belső pályázati rendszer kidolgozása
SE javasolta, hogy az MVÁÁT indítson el egy belső, a tagok számára nyitott pályázati
rendszert, melyben külföldi tanulmnyutakra, konferencia részételre lehetne pályázni.
Javasolta, hogy az éves keretösszeg 100-200.000Ft legyen, melyet 1-3 pályázó között lehetne
szétosztani. ML jelezte, hogy óvatosan kell a pénzügyekkel bánni, szerencsésebb lenne az
első évben kisebb összeggel indulni és menet közben úgyis kiderül, mekkora érdeklődés van a
pályázat iránt. MV felvetette, hogy szerencsésebb lenne legalább két részre osztani az
összeget, hátha ez növeli a tagság kedvét a pályázáshoz.
Javaslat: Az MVÁÁT különítsen el 100.000Ft-ot a 2011-es évben külföldi továbképzés, illetve
tanulmányút támogatására. A fenti összeget a tagok pályázati úton nyerhetik el, a beérkezett
pályázatokat a választmány értékeli. Szükség esetén a fenti összeg a jövő évtől 200.000Ft-ra
emelhető. A pályázatok benyújtási határideje: 2011. június 31., az elnyert összeget 2012.
június 31-ig lehet felhasználni és arról a pályázat nyertese számlával köteles elszámolni. A
pályázat pontos szövegét a választmány dolgozza ki és azt a tagság számára az MVÁÁT
honlapon, e-mailben, valamint a márciusi konferencián elérhetővé teszi.
6/2011. A javaslat egyhangúlag elfogadva.
12. Egyéb felmerülő kérdések
LM jelezte, hogy három további döntést igénylő kérdés van.
Egyrészt az Anidis Kft (mint a Versele-Laga tápok hazai importőre) idén is jelezte részvételi
és támogatási szándékát az MVÁÁT-FÁNK konferencián. Döntés szükséges a támogatás
fomájáról.
Javaslat: a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is áru (adomány) formájában
támogassa az Anidis Kft. az egyesületet, melyet a Fővárosi Állat- és Növénykert részére átad,
ezzel viszonozva a FÁNK segítségét a konferencia szervezésében.
7/2011. A javaslat egyhangúlag elfogadva.
LM egyeztet az Anidis Kft-vel a részletekről
LM elmondta, hogy Vittorio Capello, kisemlős (rágcsáló/nyúl) fogász szívesen jönne
Magyarországra továbbképzést/workshopot tartani, érdeklődés esetén. Ez vagy egy önálló
őszi külön workshop, vagy a 2012-es MVÁÁT konferenciához kapcsolódó alkalom lehetne.

LM egyeztet az előadóval az alkalmas időpontokról
További egyeztetést és döntést igényel
LM javasolta: Célszerű volna a már működő honlap önálló domain névvel (www.mvaat.hu)
való ellátása. Ennek éves költsége néhány ezer forint.
8/2011. A javaslat egyhangúlag elfogadva.
LM intézi a domain név regisztrációját

