
2010. november 12., péntek 
12 noiembrie 2010, vineri 

 
Plenáris ülés: 
Az élelmiszertermelő haszonállatok 
állatgyógyászati kezelési lehetőségei 
Şedinţă plenară: 
Posibilităţile tratamentului medical veterinar 
pentru animalele de fermă crescute în scopul 
producerii de alimente 
 
Üléselnök/ Preşedinte de şedinţă: Daróczi Csaba 
(Románia, România) 
 
09:00 – 09:10 Megnyitó/Deschidere 
 
09:10 – 09:40 Ózsvári László 

 Fertőző állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének 
lehetőségei élelmiszer-termelő állatokban 

o Posibilităţile de prevenire şi combatere a maladiilor 
contagioase la animalele crescute în scopul producerii 
de alimente 

09:40 – 10:10 Biksi Imre 
 A telepi kórbonctani vizsgálat szerepe a haszonállatok 

egészségvédelmében  
o Rolul examenului anatomopatologic din ferme în 

protecţia sănătăţii animalelor de fermă 

10:10 – 10:40 Helik Ferenc 
 Biztonságos élelmiszer előállítás – teleptől a 

húsvizsgálatig  
o Siguranţa producerii alimentelor – de la fermă la 

examinarea cărnii 

10:40 – 11:10 Kávészünet/Pauză de cafea 
 
11:10 – 11:50 Szecsődi Ferenc (Szerbia, Serbia) 

 Az élelmiszertermelő állatok alternatív kezelési 
lehetőségei 

o Posibilităţi trapeutice alternative pentru animalele 
crescute în scopul producerii de alimente 

11:50 – 12:20 Püsök László (Románia, România) 

 Kislétszámú, extenzív módon tartott állományok 
élelmiszertermelése Romániában 

o Producţia de alimente la şepteluri reduse, ţinute 
extensiv, în România 

12:20 – 12:50 Horváth László 
 A magán-állatorvosok mindennapi tevékenysége egyes 

jogszabályok tükrében  
o Activitatea de zi cu zi a veterinarilor privaţi prin prisma 

reglementărilor legale 

12:50 – 13:10 Kérdések/Întrebări 
13:10 – 14:10 Ebéd/Prânz 

17:00 – 19:00 Konzultáció/Discuţii 
19:30 Fogadás/Recepţie 

 
2010. november 13., szombat 
13 noiembrie 2010, sâmbătă 

 
Haszonállat szekció: 
Secţiunea animale de fermă 
 
Üléselnök/ Preşedinte de şedinţă: Horváth József (Szerbia, 
Serbia) 
 
08:30 – 09:10 Farkas Róbert 

 A kérődzők, a sertés és a baromfi coccidiosisával 
kapcsolatos újabb ismereteink 

o Noi cunoştinţe legate de coccodioza rumegătoarelor, a 
porcinelor şi păsărilor 

09:10 – 09:50 Magyar Tibor 
 A sertés torzító orrgyulladása; új ismeretek 
o Rinita atrofică a porcului; cunoştinţe noi 

09:50 – 10:30 Merényi László 
 Haszonállatok egyes parazitás betegségeinek 

diagnosztikája és kezelése 
o Diagnosticul şi tratamentul unor parazitoze ale 

animalelor de fermă 

10:30 – 11:00 Kávészünet/Pauză de cafea 
 
11:00 – 11:30 Benyeda János 

 SPF baromfitelep, mint járványvédelmi minta  
o Ferma avicolă SPF, ca model de prevenire a 

epidemiilor 

11:30 – 12:00 Király István 
 Sürgősségi ellátás nagyüzemi szarvasmarha telepen  
o Asistenţa de urgenţă în fermele de bovine 

12:00 – 12:30 Sziebert Gergely 
 Az állattartási körülmények hatása az 

élelmiszerminőségre, a biztonságos élelmiszer 
előállításra  

o Efectul condiţiilor zootehnice asupre calităţii 
alimentelor, a siguranţei producţiei de alimente 

12:30 – 13:00 Sultesz János (Románia, România) 
 A tejelő szarvasmarha állományok reprodukcióját célzó 

állatorvosi beavatkozások gazdaságossági szempontjai  
o Puncte de vedere ale fiabilităţii intervenţiilor veterinare 

ce vizează reproducţia şeptelurilor de vaci cu lapte 

13:00 – 13:30 Kérdések/Întrebări 
13:30 – 14:30 Ebéd/Prânz 

15:00 – 16:30 Konzultáció/Discuţii 
 

2010. november 13., szombat 
13 noiembrie 2010, sâmbătă 

 
Kedvencállat szekció: 
Secţiunea animale de companie 
 
Üléselnök/ Preşedinte de şedinţă: Pleva László 
(Szlovákia,Slovacia) 
 
08:30 – 08:50 Molnár Zsolt (Románia, România) 

 Kisállatpraxis kialakítása és menedzselése Romániában  
o Realizarea şi managementul unui praxis pentru animale 

mici  în România 

08:50 – 09:15 Köbölkúti Lóránt (Románia, România) 
 Gyakrabban előforduló díszmadár betegségek 
o Boli mai frecvente ale păsărilor egzotic  

09:15 – 09:40 Sátorhelyi Tamás 
 Gyakrabban előforduló terráriumi hüllőbetegségek 
o Boli mai frecvente ale reptilelor de terrariu 

09:40 – 10:05 Liptovszky Mátyás 
 Egzotikus kisemlősök altatásának alapjai 
o Bazele narcozei mamiferelor egzotice mici 

Oravecz Márton




