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A Magyar Állatorvosok Világszervezete (MÁVSZ) a magyar állatorvosokat határokra 
tekintet nélkül összefogó szervezet évente általában kétszer; tavasszal illetve ősszel tart 
szakmai előadásokat, programokat tartalmazó 2 napos konferenciát, valamint diáktáborokat. 
Az idei őszi konferenciának (november 17-18.) a felvidéki Kassa adott otthont. A hétvégét az 
5 régióból (Magyarország, Románia, Szerbia, Ukrajna, Szlovákia) közel 300 állatorvos és 
állatorvostan hallgató tölthette el egy minden igényt kielégítő, csodálatos helyszínen, a Hotel 
Yasminban. Ez a konferencia azonban rendhagyó volt. Ugyanis nem csak a szakmai 
fejlődésről szólt, hanem az ünneplésről is, annak apropóján, hogy a MÁVSZ idén ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját. 

A budapesti hallgatókat mintegy 30 fő képviselte, köztük én is. A konferencia előestéjén, 
csütörtökön megérkeztünk Kassára, regisztráltunk majd elfoglaltuk a szobáinkat. 

Az állatorvostan hallgatók egy csoportja 

 
A pénteki napon plenáris előadásokat hallgattunk a legkülönfélébb, manapság aktuális 
témákban. Az előadások előtt Sziebert Gergely, a konferencia főszervezője köszöntötte a 
résztvevőket, majd pár szóban ismertette a szervezet 20 éves múltját. A visszaemlékezést a 
plenáris ülés levezető elnökének felkért Sótonyi Péter rektor úr, a Magyar Állatorvosok 
Világszervezetének alelnöke folytatta. Külön kiemelte milyen fontos a nemzetközi 
kapcsolatok ápolása mellett az ifjú generációval való szoros együttműködés, a diákság 
támogatása. 
Előadásával és jelenlétével megtisztelt minket Szlovákiai Főállatorvosa, Jozef Bíreš, aki 
magyar szóval köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd szlovákul, szinkrontolmácsolással 
előadta témáját. Friss kutatási eredményeket prezentált a mostanában sajtóbotrányt kiváltó 
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élelmiszerek kettős minőségéről. Egy multicég azonos termékeit vásárolták meg Szlovákiában 
és Ausztriában. A termékeket összehasonlították különböző szempontok alapján: ár, 
csomagolás, minőség, íz, beltartalmi értékek, összetevők. A vizsgálat eredménye 
elgondolkodtató és alátámasztja a kelet és nyugat közti kettős termékminőség tényét. 
Az előadók sorát Magyarország Főállatorvosa, Bognár Lajos folytatta. Előadása az aktuális 
járványügyi helyzeteket vázolta fel, külön kihangsúlyozva az afrikai sertéspestis 
magyarországi illetve közép-európai állapotát. Felhívta a figyelmet a vadászokkal való közös 
együttműködés fontosságára, a prevencióra, az aktív surveillance-re, a házi sertésállományok 
zárt tartására. Ezekkel a módszerekkel talán útját állhatjuk a magyar húspiacot is fenyegető 
járványnak. A főállatorvos úr bemutatta a járvány elleni védekezés jogi és gazdasági hátterét, 
lehetséges következményeit. A járványvédelemben szintén óriási szerepe van az országok 
közötti kapcsolatnak, ugyanis csak összefogással, csapatmunkával előzhető meg a vírus 
terjedése. Az olyan nemzetközi szervezetek, mint a MÁVSZ segíti a határon átívelő 
kapcsolatok kialakítását, így egy ilyen válságos helyzetben megkönnyíti az állatorvosok közti 
együttműködést. 
A rövid kávészünet után Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke kapott szót. A fipronillal kezelt 
tojásbotrányt ismertette. Elmondhatjuk, hogy ez az élelmiszerbotrány is megerősíti azt, hogy 
egy állatorvosnak nem csak a rendelőben, vagy az istállóban van feladata. Az élelmiszerlánc 
felügyeletének, eredményes működésének, az egységes ellenőrzésnek alapeleme az állatorvos 
jelenléte. 
Ezt követően az EU melléktermék feldolgozási stratégiáit mutatta be Gombos Zoltán. 
Ismertetésre került az állati eredetű melléktermékek helyes kezelése, hazai és nemzetközi 
szabályozásának jogi háttere, ártalmatlanítási módok. Szóba került például a már lezajlott 
madárinfluenza során leölt madártetemek sorsa. A hulladékgazdálkodási gyorstalpaló után 
belecsöppentünk a digitalizáció világába. Pajor Gábor állatorvos- informatikus a jövő 
lehetőségeit mutatta meg nekünk. Összefüggést teremtett az állatorvos, az informatikai 
programok, valamint a minden napok során keletkező adathalmazok között. A jövőt az adatok 
elemzésére alapozott döntésekben látja, melyekkel a termelés még eredményesebbé tehető. 
Egy holisztikus szemléletet mutatott be, melyben a takarmányozás, az állattenyésztés, a 
járványvédelem közös pontja az állatorvos. 
Rácz László szintén ezt a gondolatmenetet folytatta. A digitalizáció elengedhetetlen eszköze, 
netán feladata lesz a jövőbeli állatorvosoknak. Mi, a Z generáció tagjai már természetes 
dolognak vesszük, hogy szinte minden digitális alapú, így nekünk talán már könnyebb lesz 
beleszoknunk egy ilyen jövőbe, azonban a mostani 40-50 éves korosztálynak kihívást jelent e 
technika alkalmazása. A téma vitaindító jellege aktivizálta a hallgatóságot. 

Ebéd után a konferenciák szokásos napirendje, a városnézés következett. Közel 100 fő, 
csoportokban idegenvezetővel körbesétálva csodálhatta meg Kassa őszi, borongós, esős arcát. 
A séta fő látványossága a Rákóczi-kriptának helyet adó Szent Erzsébet dóm volt. Az esti 
fogadást egy megemlékezés nyitotta meg, ünnepélyes keretet adva ezzel mind az estének, 
mind a konferenciának. A fogadás műsorát Gacsay László szervezte meg és állította össze. 
Dobos Zoltán szavalata után iskolai dalokat hallhattunk egy gyermekkórus előadásában. 
Ezután a Csermely kórus 3 darabját énekelte el, Havasi József karnagy vezényletével. A zenei 
előadások után Miroslav Baron, a Szlovák Állatorvosi Kamara követe üdvözölte az est 
résztvevőit. 
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A jubileumi estén sajnos egészségi állapota miatt nem lehetett köztünk Szieberth István, a 
MÁVSZ megálmodója, alapítója és elnöke. Levélben elküldött gondolatait Sziebert Gergely 
olvasta fel. Levelében elnök úr értékelte a mögöttünk álló 20 év nehézségeit, elért 
eredményeit, a szervezet jelenkori helyzetét és útmutatást adott a jövőre nézve. Az elnök úr 
levele után Sótonyi Péter alelnök úr szólt pár gondolatot a szervezetről, valamint bemutatta a 
jubileumi konferenciára megjelentetett Magyar állatorvos írók antológiája című kötetet, 
amelyből a konferencia résztvevői egy-egy példányt ajándékba kaptak. A Szieberth István 
által előkészített, Madaras Péter és Sziebert Gergely szerkesztésében megjelent könyvben 
számos magyar anyanyelvű, költői, írói vénával rendelkező állatorvos remekműve lett 
összegyűjtve, emléket állítva a 20 éves szervezetnek. 
A 20 év emlékére Sziebert Gergely, Bognár Lajos és Sótonyi Péter 19 db díszoklevelet 
adott át. A megtisztelő okleveleket a szervezet olyan tagjainak ítélte oda az elnökség, akik az 
elmúlt évek alatt aktívan részt vettek a MÁVSZ életében, rendezvényeinek 
megszervezésében. 
A 20. oklevelet Szieberth István elnök úrnak, alapító tagnak ítélték oda áldozatos 
munkájának elismeréseként. 
A díjak kiosztása, valamint a születésnapi torta elfogyasztása után mindenki kedvére 
mulathatott, táncolhatott, énekelhetett, mindezt élő zenei kísérettel. 

 

 

 

 

 

 

A szombati napon 2 szekció előadásait hallgathatta a közönség, mindenki a saját 
érdeklődésének megfelelő témákban informálódhatott. A nagyállat szekcióban szó volt többek 
között emésztőszervi betegségek diagnosztikájáról Bakos Zoltán előadásában. Molnár 
Ladislav a szabadon legeltetett szarvasmarhák és a vadon élő állatok interakcióinak 
megelőzésére hívta fel a figyelmet. Abonyi Tamás, a NÉBIH- Állat-egészségügyi 
Diagnosztikai Intézet igazgatója az afrikai sertés pestis illetve egyéb betegségek 
diagnosztikájához elengedhetetlen vizsgálatokhoz beküldött mintákkal kapcsolatban nyújtott 
iránymutatást. Ismertette a leggyakoribb mintavételi/küldési hibákat, elmondta mire érdemes 
figyelni a laborba küldés előtt. 
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Ezalatt a kisállat szekcióban Balogh Nándor a dirofilariosisok labordiagnosztikai 
vonatkozásait ismertette. Vajdovich Péter pedig a daganatterápia újításait, valamint citológiai 
érdekességeket mutatott be. 

Németh Tibor és a kisállat szekció hallgatósága 

A kávészünet után a kisállat szekció résztvevőinek Németh Tibor sebészeti előadásokat 
tartott az ovariectomia és ovariohysterectomia technikájáról, szövődményeiről, valamint a 
gyomor- és vékonybélsebészet aktualitásairól. Fok Éva a szemészeti parazitózisok néhány 
esetét ismertette. A nagyállat szekció témái közt szerepelt a varroa atka kártétele a 
méhészetekben Keresztesi Zoltán előadásában. Rátky József a korszerű, gazdaságos 
mangalica tenyésztésbe adott bepillantást. Pájity Mária pedig az élelmiszerbiztonság és az 
állatorvoslás párhuzamát mutatta be. 

Az előadások után megebédeltünk, majd az ismerősöktől elköszöntünk és hazaindultunk. 
A hétvége során számos ismeretség kötődött, ami célja a szervezetnek. A konferencia 
szervezői és a felvidéki kollégáink a szállodával közösen nagyszerű munkát végeztek, ugyanis 
egy nagyon színvonalas rendezvényen vehettünk részt. A résztvevők nevében teljes 
meggyőződéssel mondhatom, hogy aki ott volt, az jól érezte magát és mind szakmai, mind 
pedig kulturális élményekkel gazdagodott. Remélem, tavasszal találkozunk! 
 
 
Moldován Panna 


