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SZAKMAI PROGRAM 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

2015.04.17. péntek / п'ятниця 
 
 

08.40 – 09.00 megnyitó / відкриття 
Merész Lajos versmondó állatorvos 
Arany János: Kozmopolita költészet 
Мерийс Лойош ветлікар-декламатор 
Оронь Янош: поет космополіт  

 

Brenzovics László országgyűlési képviselő, Ukrajna 
Брензович Ласло народний депутат України 

 
 

Plenáris ülés / Пленарне засідання 
 
Levezető elnök: Bajnóczi Pál megyei főállatorvos 
Ведучий засідання: Байноці Пал головний ветлікар області 

 
09.00 – 09.30 
Romanovics Zinoviy igazgatóhelyettes, Kárpátalja megye, Ukrajna  
Az állategészségügy, állatorvoslás helyzete Ukrajnában 
Романович Зіновій заступник головного державного інспектора ветеринарної 
медицини Закарпатської області, Україна 
Система ветеринарної медицини та стан забезпечення стабільної 
епізоотичної ситуації  в Україні 
 

09.30 – 10.00 
Simon Attila István Földművelésügyi Minisztérium, közigazgatási 
államtitkár 
A sertéstartás, mint nemzetgazdasági stratégia 
Шимон Атілла Іштван Міністерство обробки землі, державний секретар із 
загального нагляду, Угорщина 
Свинарство, як стратегія національного господарства 

 
10.00 – 10.30 
Bognár Lajos országos főállatorvos, címzetes egyetemi docens 
Az afrikai sertéspestis igazgatási vonatkozásai 
Богнар Лойош головний ветеринарний лікар Угорщини 
Адміністративні аспекти африканської чуми свиней 

 
10.30 – 11.00 kávészünet / перерва на каву 
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Levezető elnök: Szelényi Zoltán egyetemi klinikai állatorvos 
Ведучий засідання: Селеній Золтан ветлікар інститутської клініки,Угорщина 

 
11.00 – 11.40 
Abonyi Tamás PhD, c. egyetemi tanár, NEBIH ÁDI igazgató 
Az afrikai sertéspestis járványtana, és elkülönítő kórjelzése 
Абоні Томаш PhD, викладач інституту, директор департаменту 
ветеринарної діагностики, Національного бюро безпеки харчового ланцюга, 
Угорщина 
Клінічні ознаки та епізоотологія африканської чуми свиней 

 
11.40 – 12.10 
Molnár Tamás Állategészségügyi Intézet ny. osztályvezető, c. egyetemi 
docens 
A vaddisznók Aujeszky-vírus fertőzöttsége - a vadászebek Aujeszky-
betegsége 
Молнар Томаш завідуючий відділом ветеринарного закладу, доцент 
Вірусоносійство хв..Ауескі у диких кабанів – хв..Ауескі у мисливських гончаків 

 
12.10 – 13.00 
Tuboly Tamás kandidátus, egyetemi tanár, kutatási dékánhelyettes 
Régi és újabb sertés és húsevő coronavírusok  
Туболі Томаш кандидат, викладач інституту, заступник декану з науки 
Старі та нові короновіруси у свиней 

 
13.00 – 13.40 
Szieberth István állatorvos, MÁVSZ elnök 
Szervezeti kérdések, konzultáció 
Сіберт Іштван ветеринарний лікар, голова ВАВЛУ 
Організаційні питання, консультації. 

 
13.40 – 14.40 ebéd / обід 
 
15.00 – 18.00 helytörténeti séta / прогулянка по історичним місцям 
 
19.30 – 24.00 állófogadás / фуршет 
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2015.04.18. szombat / субота 
Sertés szekció / Секція свинарства 

 
 
Levezető elnök: Horváth József PhD, igazgatóhelyettes, Szerbia 
Ведучий засідання: Горват Йожеф PhD, заступник директора, Сербія 

 
09.00 – 09.30 
Nemes Imre elnökhelyettes, NÉBIH 
PRRS-mentesítés igazgatási kérdései  
Немеш Імре Національнео бюро безпеки харчового ланцюга, заступник 
директора, Угорщина 
Питання державного контролю за оздоровленням свинарства від 
репродуктивно-респіраторного синдрому 

 
09.30 – 10.00 
Gombos Zoltán főosztályvezető, FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 
Az Aujeszky mentesség 
Гомбош Золтан завідуючий головного управління за контролем харчового 
ланцюга, Міністерство обробки землі, Угорщина 
Оздоровлення хв..Ауескі 

 
10.00 – 10.30 
Csuta Lajos magánállatorvos 
Sertéstakarmányozás a kisüzemben  
Чута Лойош приватний ветеринарний лікар 
Годівля свиней в дрібних господарствах 
 

10.30 – 11.00 kávészünet / перерва на каву 
 
Levezető elnök: Zomborszky Zoltán PhD, c. egyetemi tanár, területi 
kamarai elnök 
Ведучий засідання: Зомборскі Золтан PhD, викладач інституту, регіональний 
голова асоціації 

 
11.00 – 11.30 
Terényi Melinda NÉBIH ÁTI igazgatóhelyettes  
Antibiotikum-felhasználás jogi szabályozása a haszonállat-tartásban 
Терені Мелінда, заступник директора департаменту ветеринарних 
препаратів Національного бюро безпеки харчового ланцюга, Угорщина 
Законодавче регулювання застосування антибіотиків при утриманні 
продуктивних тварин 
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11.30 – 12.00 
Lukács Zoltán klinikus szakállatorvos, Bayer 
Sertések coccidiosisa 
Лукач Золтан ветлікар клініки, Баєр 
Кокцидіоз у свиней 

 
12.00 – 12.30 
Becskei Zsolt MSci, PhD, Spec.vet.med., Szerbia 
A vaddisznók cirkovirus fertőzöttsége 
Бечкеї Жолт PhD, ветеринарний лікар, Сербія 
Цирковірусна інфекція в диких свиней 

 
12.30 – 13.10 
Rátky József kutatóintézeti igazgató, MTA doktora 
Reprodukciós kutatások, produkciós vizsgálatok 
Раткі Йожеф директор дослідного закладу, доктор УАН 
Репродуктивне дослідження, тестування продукції 

 
13.10 – 13.40 Konzultáció / kонсультації 
 
13.40 – 14.40 ebéd / обід 
 
 
 

2015.04.18. szombat / субота 
Kedvencállat szekció / Секція домашніх тварин 

 
 
Levezető elnök: Szentkúti Farkas magánállatorvos, Kolozsvár, 
Románia 
Ведучий засідання: Сенткуті Форкош приватний ветлікар, Коложвар, Румунія 

 
09.00 – 09.30 
Biró Péter Gábor magánállatorvos 
A kutya és a macska isosporosisa 
Біро Пейтер Габор приватний ветлікар 
Ізоспороз у собак і котів 

 
09.30 – 10.00 
Lukács Zoltán klinikus szakállatorvos, Bayer 
Az isosporosis gyógykezelése húsevőkben 
Лукач Золтан ветлікар клініки, Баєр 
Лікування ізоспорозу у м’ясоїдних  
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10.00 – 10.30 
Szentpétery Zselyke magánállatorvos, alelnök, Magyar Kisállat Szemészeti 
Egyesület 
Szemhéjműtétek 
Сентпейтері Желіке приватний ветлікар, віцепрезидент Спілки 
офтальмологів дрібних тварин Угорщини 
Хірургічні операції на повіках 

 
10.30 – 11.00 kávészünet / перерва на каву 
 
Levezető elnök: Róth Norbert magánállatorvos, Dunaszerdahely, 
Szlovákia 
Ведучий засідання: Ровт Норберт приватний ветлікар, Дунавскастреда, 
Словакія 

 
11.00 – 11.45 
Hetyey Csaba PhD, Állatorvos-tudományi Egyetem, Budapest, 
Belgyógyászat Tanszék 
A macskák szívbetegségeiről 
Гетьєї Чобо PhD, ветеринарний інститут, Будапешт, кафедра внутрішніх 
хвороб 
Хвороби серця у котів 

 
11.45 – 12.30 
Túri Ákos kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos, Dunaföldvári Állatkórház 
Kulcslyuk sebészet 
Турі Акош ветелікар, спеціаліст по дрібним тваринам, ветеринарна клініка 
Дунафилдварі 
Хірургічні операції через щілину замка 

 
12.30 – 13.15 
Papp Antal klinikus szakállatorvos 
Az ivarszerveket érintő sebészeti beavatkozások kisrágcsálókon 
Папп Антал ветеринарний лікар клініки 
хірургічні операції на статевих органах дрібних гризунів 

 
13.15 – 13.40 Konzultáció / kонсультації 
 
13.40 – 14.40 ebéd / обід 

 
 
 
 
 
 

7 



Általános információ 
 
 

A kongresszus szervezője 
Magyar Állatorvosok Világszervezete 
1052 Budapest, Semmelweis Ignác utca 1-3. 
Tel.: +36 (1) 235-0465 Fax: +36 (1) 235-0464 
E-mail: mavsz@t-online.hu  Honlap: www.mavsz.com 
 
Szervezőiroda 
Blaguss Utazási Iroda Kft. 
Postacím: 1364 Budapest 4, Pf. 42. 
Tel: +36 (1) 374-7030 Fax: +36 (1) 374-7031  
E-mail: mavsz@blaguss.hu 
 
A konferencia helyszíne 
Hotel Helikon Jánosi  
Sevcsenkó út 45., 90233 Makkosjánosi (Jánosi), Kárpátalja, Ukrajna 
 
Fogadás 
Fogadás helyszíne: Hotel Helikon  
Dátum: 2015. április 17. péntek, 19:30-24:00 
 
Kreditpont 
Rendezvényünk továbbképzési pontszámát a MÁOK Országos Oktatási 
Bizottsága állapította meg, a kétnapos konferenciát a kedvencállat 
szekcióban résztvevőknek 57 ponttal, míg a sertés szekcióban 
résztvevőknek 59 ponttal ismeri el.  
A kamarai pontok igazolása a helyszínen történik. 
 
Időeltolódás 
Beregszászon +1 óra időeltolódás van Magyarországhoz képest. A kezdési 
időpontok a helyi időhöz igazodnak. 
 
Regisztrációs iroda nyitva tartása a Konferencia ideje alatt  
2015. április 16. csütörtök: 17:00-22:00 
2015. április 17. péntek: 08:00-18:00 
2015. április 18. szombat: 08:00-16:00 
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Beregszász 
 
 

Beregszász (ukránul Берегове, Berehove) város Ukrajnában, Kárpátalján, a 
Beregszászi járás megyei jogú székhelye. A trianoni békeszerződésig az 
egykori Bereg vármegye székhelye volt. Kárpátalja települései közül 
Beregszászban él a legnagyobb magyar közösség, a város jelentős magyar 
kulturális központ. 
Kárpátalja délnyugati részén terül el, Ungvártól 72, Munkácstól 28 km-re, a 
Beregsurány-Asztély magyar-ukrán határátkelőtől pedig 6 km-re. A Borzsát 
és a Latorcát összekötő Vérke patak szeli ketté. 
A környék már valószínűleg a kőkorban és az újkőkorban is lakott volt, erről 
tanúskodnak a XIX. században Lehoczky Tivadar által feltárt leletek. Később 
szarmaták, gótok, hunok, avarok és kelták fordultak meg a vidéken. 
Neve a magyar berek (liget) főnévből származik, utótagja egykori szász 
lakosaira utal. A vidék a XI. század második felében I. Béla fiának, Lampert 
hercegnek volt a tulajdona, a néphagyomány szerint ő alapította a 
települést, a beregszásziak 1095-1096-ot tekintik az alapítás dátumának. 
Eredetileg róla nevezték el Villa Lampertinek, majd Lampertházának. 1504-
től írják következetesen Beregszásznak az okmányokban.  
Bereg vármegyét és Beregszászt jogosan nevezhetjük a Rákóczi-
szabadságharc bölcsőjének. Esze Tamás itt is kibontotta a szabadságharc 
zászlait, felolvasta Rákóczi kiáltványát. Ennek emlékét 1992 óta emléktábla 
örökíti meg. 
Nagy ipari fejlődésen ment keresztül a város a XIX. század fordulóján, ekkor 
alakult ki a mai belváros arculata is, többek között Jablonszky Ferenc, Ybl 
Miklós által tervezett épületekkel. 
A trianoni békeszerződés értelmében Beregszász Csehszlovákiához került. 
1938. november 2-án az első bécsi döntés értelmében Magyarország 
visszakapta Csehszlovákiától a trianoni határ mentén elterülő magyar 
többségű országrészt, így Beregszászt is. 1944. október 26-án a túlerőben 
lévő 4. Ukrán Front könnyűszerrel foglalta el Beregszászt.  
November 13-án rendeletet hoztak arról, hogy Kárpátalja minden 18 és 50 
év közötti magyar és német lakosa köteles jelentkezni a hatóságoknál. Azt 
terjesztették, hogy csak 3 napos munkáról van szó, a háború okozta károkat 
kell rendbe hozni.  
A beregszásziakat november 18-án hajtották gyalogmenetben Munkácson 
keresztül, a Szolyván kialakított gyűjtőtáborba. Az úgynevezett málenkij 
robot 343 áldozatot követelt Beregszászban. 
Az 1945. június 29-én megkötött szerződés értelmében Kárpátalját a 
Szovjetunióhoz csatolták. 
A Szovjetunió széthullásával Beregszász az 1991. augusztus 24-én 
függetlenné vált Ukrajna része lett.  
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2001 végén Beregszászban megnyílt a Magyar Köztársaság Ungvári 
Főkonzulátusának ügyfélfogadó irodája, mely 2007. november 14-én 
konzulátusi rangra emelkedett.  
Beregszászban egy orosz, két ukrán, három magyar tannyelvű középiskola, 
egy ukrán és egy magyar gimnázium, szakközépiskola, egészségügyi 
szakiskola működik. 
1994-ben nyitotta meg kapuit a Kárpátaljai Magyar Főiskola, mely a Kárpát-
medence első olyan határon túli magyar felsőoktatási intézménye, melynek 
diplomáját a helyi állam is elismeri. 2003-ban felvette a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola nevet. 
Itt működik a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház is. 
Beregszász keletkezéséről szól egy legenda is. A történet szerint a 
környéken legeltette gulyáját egy Szász nevű pásztor, amikor a szomszéd 
bika rátámadt az ő vezérbikájára. A két hatalmas állat élet-halál harcot vívott 
egymással, patáikkal erősen feltúrták a gyepet. Miután Szász botjával 
rásújtott az idegen bikára és elkergette azt, az egyik gödörben rengeteg 
aranyat talált. A hatalmas kincsből templomot építtetett a helyen, s 
hamarosan benépesült a környék. Ezt a legendát dolgozta fel Tompa Mihály 
Beregszász című elbeszélő költeményében. 
 

Szekunda László 
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A konferencia támogatói 

 
* * * 

 
Vidékfejlesztési Minisztérium  

 
* 

NÉBIH 
 
* 

Magyar Állatorvosi Kamara 
 
* 

Fornetti 
 
* 

Bayer Animal Health 
 
* 

SelBruHa Kft.  
 
* 

VidaVet Kft. 
 
* 

MeZo Pharma Kft. 
 


