
JEGYZŐKÖNYV 

a MÁOK Fővárosi Szervezete 

2021. február 26-án 20 órakor online, ZOOM alkalmazás keretei között lebonyolított 

vezetőségi üléséről 

 

Jelen vannak: dr. Bendzsel Dániel, dr. Csikós Katalin, dr. Demjén Zsófia, dr. Fodor Kinga, dr. Ipolyi 
Tamás, dr. Koltai Zsófia, dr. Perényi János, dr. Pintér Zsolt (később csatlakozott), dr. Szentpétery 
Zselyke, dr. Tancsa Nóra  

 

A jegyzőkönyvet dr. Csikós Katalin titkár vezeti 

A jegyzőkönyv későbbi hitelesítését dr. Fodor Kinga és dr. Vizi Zsuzsanna fogja végezni 

Dr. Bendzsel Dániel kérdezi, van-e bárkinek ellenvetése azzal kapcsolatban, hogy az ülésről felvétel 
készüljön? Nincs senkinek ellenvetése. 

Dr. Bendzsel Dániel elnök köszönti a résztvevőket 

Dr. Csikós Katalin megállapítja, hogy 8 fő vezetőségi tag van jelen, az ülés határozatképes. (Dr. Pintér 
Zsolt technikai problémák miatt később csatlakozott). 

Dr. Bendzsel Dániel kérdezi, hogy a megjelent bizottsági elnökök szeretnének-e külön napirendi pontot. 
Nem szeretnének külön napirendi pontot. 

Dr. Bendzsel Dániel kérdezi, nincs-e javaslat a napirend módosítására? Nincs javaslat a napirend 
módosítására. 

Dr. Bendzsel Dániel kérdezi, ki fogadja el a napirendet? Szavazás: 8 igen, egyhangú 

 

Az elfogadott napirend: 

1) Beszámoló az elmúlt időszakról (kiadott lakás, vagyongazdálkodás, beszámoló a szerdai 
alapkezelővel folytatott megbeszélésről, beszámoló az Etikai Bizottság működéséről, március 
15.) - Dr. Bendzsel Dániel 

2) Döntés az Állatvédelmi Bizottság megalapításáról (javasolt névsor az email alján) - Dr. 
Bendzsel Dániel és Dr. Fodor Kinga   

3) Tagdíj tartozással kapcsolatos kérdések - kintlévőség kezelés - Dr. Csikós Katalin 
4) Döntés két kolléga (Dr. Cserkúti Zsuzsa, Dr. Wellmann János) tagdíj kedvezményével 

kapcsolatban - Dr. Csikós Katalin 
5) Döntés a tagdíjbefizetések alapértelmezett módjáról (sárga csekk kivezetése) - Dr. Bendzsel 

Dániel 
6) Felvetés, lehetőség szerint döntés friss diplomások tagdíj kedvezményével kapcsolatban - Dr. 

Bendzsel Dániel 
7) Tagfelvételről, tagi és praxis engedély ügyekről történt döntések jóváhagyása - Dr. Csikós 

Katalin 
  



1) Beszámoló az elmúlt időszakról – Dr. Bendzsel Dániel 
 

a) A vezetőség meghallgatta és tudomásul vette Dr. Bendzsel Dániel elnök beszámolóját a 

Fővárosi Szervezet által kiadott Bartl utcai lakás bérleti díjának 10 000.- Ft-tal történt 

megemeléséről, valamint a Diófa Alapkezelő Zrt. képviselőjével zajlott online megbeszélésről, 

amelyen a vezetőség több tagja részt vett. 

b) Vita alakult ki a Diófa Alapkezelő Zrt. szolgáltatásának igénybevétele kapcsán, melynek 

során több szempont is felmerült azzal kapcsolatban, hogy egy hozzánk hasonló szervezetnek 

hogyan érdemes kezelnie a rendelkezésére bízott anyagi javakat. 

A vezetőség 8 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazta az ajánlatkérést a Diófa Alapkezelő 

ZRt-től (1.sz. határozat). Az ajánlat beérkezését követően további egyeztetésre lesz szükség a 

megfelelően átgondolt döntés meghozatalához. 

c) Dr. Bendzsel Dániel elnök ismertette a szervezet anyagi helyzetét, illetve beszámolt a tagdíj 

tartozások aktuális mértékéről. 

d) Dr. Bendzsel Dániel elnök megvitatásra terjesztette elő a Kovács Imola korábbi irodavezető 

visszafoglalkoztatására vonatkozó szerződés tervezetet. Mivel a fővárosi etikai bizottság már 

csak a tisztújítás lezáródásáig tartó átmeneti időszakban működik, logikusnak tűnik a korábban 

ezzel foglalkozó (és jelenleg az OEB munkájában is részt vevő) kolléganő munkáját venni 

igénybe ahelyett, hogy az új irodavezetőnket tanítanánk be erre. A szerződés részletei, illetve a 

visszafoglalkoztatás körülményei kapcsán vita alakult ki.  

Dr. Koltai Zsófia alelnök javaslatára 2021. március 1-jétől részmunkaidőben heti egy fix napra 

alkalmazzuk Kovács Imolát a korábban javasolt szolgáltatási szerződés ellenében történő 

foglalkoztatás helyett, amennyiben sikerül az érintett-tel erről megegyezni (2.sz.határozat). 

e) Dr. Bendzsel Dániel elnök a közeledő március 15-ei ünnep alkalmából összeállítás készítésére 

kérte fel Dr. Kótai István adjunktust az állatorvosok és állatorvostan hallgatók 1848/49-es 

szabadságharcban való részvétele kapcsán. A felkérésre adjunktus úr örömmel igent mondott. 

 

2) Döntés az Állatvédelmi Bizottság megalapításáról - Dr. Bendzsel Dániel és Dr. Fodor Kinga   
 

Dr. Fodor Kinga (a bizottság későbbi elnöke) ismertette a Fővárosi Szervezet létrehozás alatt lévő új ad 

hoc bizottságáról jelenleg rendelkezésre álló információkat. A bizottság célja a tagság tájékoztatása, 

ill. állatvédelmi kérdésekben történő segítségnyújtás. A későbbiekben szakmai napok, ill. az állattartók 

részére oktatási programok szervezését is tervezik. A pontos koncepció és a feladatok definiálása 

folyamatban van, teljes egészében a működés megkezdését követően kerül majd meghatározásra. 

A bizottság tagjainak javasolt névsora: 
 
dr. Fodor Kinga (elnök) - igazságügyi szakvélemények, állatvédelmi továbbképzések diplomások 
(állatorvosok, jogászok, stb.) számára, kapcsolattartás a Kormányhivatallal és egyéb szervekkel 



dr. Markus Gabriella - etikai ügyek, állatvédelmi szervezetekkel történő kapcsolattartás, 
állatvédelem a haszonállatpraxisban 
dr. Demjén Zsófia - oktatásszervezés, állatvédelem a kisállatpraxisban 
dr. Tretter Olga – macska mentés, szakirodalmak, háttéranyagok felkutatása 
dr. Csizmás Máté - tulajdonosok oktatása, tájékoztatása, online és webes rendszerek kialakítása 
dr. Nádasdi Péter - állatvédelem kutyákkal kapcsolatos kérdései, 18 éven aluliak oktatása 
 
A vezetőség egyhangú igen szavazattal (a későbbi elnök tartózkodása mellett) döntött az új Állatvédelmi 
(ad hoc) bizottság létrehozásáról (3.sz.határozat). 

3) Tagdíj tartozással kapcsolatos kérdések - kintlévőség kezelés - Dr. Csikós Katalin 

A vezetőség meghallgatta és tudomásul vette Dr. Csikós Katalin titkár beszámolóját a Fővárosi 
Szervezet korábbi vezetősége által használt eddigi kintlévőség kezelési stratégiájáról. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a Szervezet eddig az Alapszabállyal ellentétes módon járt el. Egyetértés volt abban, 
hogy a jövőben a kintlévőség kezelés során is az Alapszabály alapján járjunk el. (4.sz. határozat) 

4) Döntés két kolléga (Dr. Cserkúti Zsuzsa, Dr. Wellmann János) tagdíj kedvezményével 

kapcsolatban - Dr. Csikós Katalin 

A Vezetőség egytértett abban, hogy Dr. Cserkúti Zsuzsa és Dr. Wellmann János kollégák tagdíj 
tartozását egészségügyi állapotukra hivatkozva méltányossági alapon elengedjük (5.sz. határozat). 

5) Döntés a tagdíjbefizetések alapértelmezett módjáról (sárga csekk kivezetése) - Dr. Bendzsel 

Dániel 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal megszavazta a sárga csekken történő tagdíj befizetés 
kivezetését (6.sz. határozat). 

6) Felvetés, lehetőség szerint döntés friss diplomások tagdíj kedvezményével kapcsolatban - Dr. 

Bendzsel Dániel  

Az új jogszabályi környezet miatt a jelenlegi Fővárosi vezetőség méltányosnak találná a frissen végzett 

kollégák tagdíjának mérséklését. 

Vita alakult ki a fiatalokkal kapcsolatos eltérő nézőpontok kapcsán. A vezetőség tagjai különböző 

módon ítélik meg a frissen végzett kollégák anyagi helyzetét., illetve kérdéses, hogy a számukra 

közvetlenül nyújtott támogatásnak milyen lenne a fogadtatása az idősebb kollégák szemszögéből. Dr. 

Perényi János kolléga javaslata alapján a közvetlen támogatás helyett megfontolandó a fiatalokat 

foglalkoztató praxis támogatása, akár továbbképzési támogatás formájában. A fenti témában döntés nem 

született, további átgondolást követően a későbbiekben visszatérünk rá. 

 

7) Tagfelvételről, tagi és praxis engedély ügyekről történt döntések jóváhagyása - Dr. Csikós 

Katalin 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal jóváhagyta a legutóbbi vezetőségi ülés óta kiállított 
tagsági és Praxis engedély határozatokat (7.sz. határozat). 

  



Az ülésen elfogadott határozatok a következők: 

01/2021. február 26-i határozat: 

A vezetőség 8 igen és egy tartózkodás mellett megszavazta az ajánlatkérést a Diófa Alapkezelő Zrt-től. 

02/2021. február 26-i határozat: 

Dr. Koltai Zsófia alelnök javaslatára 2021. március 1-jétől részmunkaidőben heti egy fix napra 
alkalmazzuk Kovács Imolát a korábban javasolt szolgáltatási szerződés ellenében történő foglalkoztatás 
helyett, amennyiben sikerül az érintett-tel erről megegyezni. 

03/2021. február 26-i határozat: 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal (a későbbi elnök tartózkodása mellett) döntött az új 
Állatvédelmi (ad hoc) bizottság létrehozásáról. 

04/2021. február 26-i határozat: 

A tagdíj tartozásokkal kapcsolatos kérdésekben a jövőben az Alapszabály szerint fogunk eljárni. 

05/2021. február 26-i határozat: 

A Vezetőség egytértett abban, hogy Dr. Cserkúti Zsuzsa és Dr. Wellmann János kollégák tagdíj 
tartozását egészségügyi állapotukra hivatkozva méltányossági alapon elengedjük. 

06/2021. február 26-i határozat: 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal megszavazta a sárga csekken történő tagdíj befizetés 
kivezetését. 

07/2021. február 26-i határozat: 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal jóváhagyta a legutóbbi vezetőségi ülés óta kiállított 
tagsági és Praxis engedély határozatokat 

 

Budapest, 2021. február 26. 

 

 

 

 

Dr. Bendzsel Dániel Dr. Csikós Katalin 
elnök jegyzőköny vezető 

 

 



 


