Országos Állatorvos Nap és a
Magyar Állatorvosok Világszervezete Tisztújító Közgyűlése
A Magyar Országos Állatorvos Egyesület és a Magyar Állatorvosok Világszervezete
közös szervezésben
SZIE Állatorvos-tudományi Kar
Budapest
2015. november 13-14.

Szakmai program
2015. november 13. péntek
08:30-09:30

Regisztráció
(érkezéskor kávé)

09:30-12:30

Továbbképző plenáris ülés
Az állatorvostudomány által művelt szakterületek, valamint az állatorvosképzés, az
állategészségügyi igazgatás, s az állatorvosi munka nemzetstratégiai jelentősége:
visszatekintés, helyzetértékelés, jövőkép
Előterjesztők 25-25 percben:
 Sótonyi Péter; MOÁE elnök, SZIE-ÁOTK dékán
 Zsigó Róbert; FM államtitkár
 Gönczi Gábor; MÁOK elnök
 Nógrádi György; biztonságpolitikai szakértő
 Szieberth István; MÁVSZ elnök
Hozzászólások, vita

12:30-13:00

SZIE ÁOTK gyakorlati képzés mesteroktatója cím átadása

13:00-

Ebéd

15:00-18:00

A Magyar Állatorvosok Világszervezetnek tisztújító közgyűlése
(közben kávé)

18:00-22:00

Állófogadás
Köszöntés, kitüntetések átadása

2015. november 14. szombat
09:00–09:40 Gálfi Péter; tanszékvezető egyetemi tanár
Hozamfokozás: csak hoz, vagy visz is?
09:40-10:20

Sikó Barabási Sándor; igazgató-főállatorvos
A globalizáció és klímaváltozás hatása a járványügyi helyzet alakulására

10:20-10:40

kávészünet

10:40-11:20

Nagy Péter; állatorvos, Kuvait
Állatorvosi munka a sivatagban: felkészülés a klímaváltozásra, avagy a nagyüzemi
tevetej termelési rendszer létrehozása és működtetése
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11:20-12:00

Ózsvári László; tanszékvezető egyetemi docens
A bioterrorizmus története és jelentősége

12:00-12:40

Bognár Lajos; országos főállatorvos
Irányítási feladatok az élelmiszerláncban

13:00-

Ebéd

15:00-17:30

Nemzeti Színház
Örkény István: Tóték
A Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház Társulata előadásában, Vidnyánszky
Attila rendezésében.

Kamarai továbbképzési pontok
A fenti programnak megfelelő kapamari továbbképzési pontok megállapítása folyamatban van a
magyar, a román, a szlovák, a szerb és az ukrán kamaránál.
A konferencia helyszíne
SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Aula
1078 Budapest, István u. 2.
A konferencia szervezői
Magyar Állatorvosok Világszervezete (MÁVSZ)
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
Magyar Országos Állatorvos Egyesület (MOÁE)
1078 Budapest, István u. 2
Levélcím: H-1400 Budapest, Pf.2.
Tel.: +36 (1) 478-4104, fax: +36 (1) 478-4105
Honlap: www.moae.hu
MOÁE jubileumi anyagok
A 135 éves MOÁE a jubileumi évforduló kapcsán kitűzővel, sorszámozott Magyar Állatorvos
Igazolvány kibocsátásával, valamint egy Magyar Állatorvosok Név- és Címjegyzéke
kiadvánnyal készül.
Igénylés és további információk a MOÁE oldalán: http://www.moae.hu/Hirek.htm
Jelentkezés a konferenciára
A kétnapos szakmai programon regisztrációs díj nincs, beleértve a fogadást és a színházi
előadást is. Az utazási- és szállásköltség a résztvevőt terheli.
A jelentkezési határidő: 2015. október 9. péntek
A részvétel tartalmazza:
 részvételt a pénteki és szombati szakmai programon
 kávészüneteket, ebédeket
 péntek esti állófogadást (regisztrált résztvevők számára)
 szombat délutáni színház belépőt (regisztrált résztvevő és 1 fő családtag részére)
A letölthető jelentkezési lap a MÁVSZ honlapján érhető el. (www.mavsz.com)
A gördülékeny lebonyolítás és szervezés érdekében kérjük a jelentkezési lapon bejelölt
programokon történő megjelenést. Szíves együttműködését köszönjük!
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A kitöltött jelentkezési lapot kérjük a Blaguss Utazási Iroda Kft.-nek visszaküldeni.
A jelentkezési lap kézhezvételét a Blaguss Kft. e-mailben igazolja vissza. Amennyiben nem kap
visszajelzést a regisztrációról, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Blaguss Utazási Iroda
munkatársával az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Szervezőiroda
Blaguss Kongresszusi Iroda Kft.
Postacím: 1364 Budapest 4, Pf. 42.
Telefon: +36 (1) 374 70 30
Fax: +36 (1) 374 70 31
Kapcsolattartó: Erős Katalin, e-mail: mavsz@blaguss.hu
A MÁVSZ szervezetten utazó határon túli tagjai, és a MÁVSZ hallgatók jelentkezéséről a
régióelnökök és a választmányi tagok adnak tájékoztatást, a részvételi szándékot és
szállásigényt kérjük náluk jelezni.
Állófogadás
Helyszín: SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Aula
Dátum: 2015. november 13. péntek, 18:00-22:00
A részvétel a regisztrált résztvevők számára ingyenes.
Színházi előadás
Örkény István: Tóték
A Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház Társulata előadásában, Vidnyánszky Attila
rendezésében.
Nemzeti Színház, 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
Dátum: 2015. november 14. szombat, 15:00-17:00
A részvétel a regisztrált résztvevők és 1 fő családtag részére ingyenes.
Utazás: egyénileg
Taxi elérhetőségek: City Taxi: +36 (1) 211 1111
6×6 Taxi: +36 (1) 666 6666
Fő Taxi: +36 (1) 222 2222
Budapesti Közlekedési Központ útvonaltervezője: www.bkk.hu

Vezetett séta, a Kisállatklinika és a kampusz bejárása
Pénteken és szombaton igény szerint lehetőség van a Kisállatklinika és a kampusz bejárása.
Részvételi szándékát a vezetett sétán a jelentkezési lapon kérjük megjelölni.
Szálláslehetőségek
Az alábbi szállodákban előzetes foglalást tettünk november 12-i érkezéssel és november 14-i
elutazással, 2 éjszakára. A szállásigényeket a beérkezés sorrendjében tudjuk teljesíteni.
Fentiektől eltérő igényüket kérjük írásban jelezni: mavsz@blaguss.hu
A szobaárak tartalmazzák az adókat és a reggelit.
Foglalási és fizetési határidő: 2015. október 9. péntek
Best Western Hotel Hungária****
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Weboldal: www.danubiushotels.hu/bwhungaria
Egyágyas szoba:
14.000 HUF/szoba/éj
Kétágyas szoba:
16.000 HUF/szoba/éj
Háromágyas szoba: 22.500 HUF/szoba/éj
A szálloda az egyetemtől 5-10 perces sétatávolságra található.
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A szálloda mélygarázsában – korlátozott számban – tudnak parkolási lehetőséget biztosítani.
Ennek díja 350 HUF/autó/óra. Szállóvendégek részére egész napra 4.300 HUF/autó/nap.
Star City Hotel***
1078 Budapest, István u. 14.
Weboldal: www.starhotel.hu
Egyágyas szoba:
Kétágyas szoba:
Háromágyas szoba:
Négyágyas szoba:

12.000 HUF/szoba/éj
14.000 HUF/szoba/éj
18.500 HUF/szoba/éj
23.000 HUF/szoba/éj

A szálloda az egyetemtől 5-10 perces sétatávolságra található.
Hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 18 óráig kell díjat fizetni a környező utcákban a parkolásért,
mely óránként 175 Ft, ezt az utca sarkán elhelyezett automatánál lehet megfizetni (a
parkolásnak ebben a zónában nincs időkorlátja).
A szállodának van egy magánparkolója, egy közeli gimnázium udvarán, melynek napidíja 12
euro (+10 euro kaució a parkoló mágneskártyájáért, melyet elutazáskor a recepció visszafizet).
Ez egy kapuval zárt parkoló, hátránya, hogy este 22 órától reggel 6 óráig a parkoló bejáratát
lakatra zárja a biztonsági szolgálat.
A közelben van egy zárt, őrzött, 24 órás garázs (Garay Üzletház, 1076 Budapest, Garay utca 45.),
ahol 200 Ft/óra a parkolás, amennyiben van szabad hely. Napijegy is kapható, de annak pontos
áráról csak a helyszínen tudnak felvilágosítást adni.
Hunguest Hotel Griff***
1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
Weboldal: www.griffhotel.hu
Egyágyas szoba: 8.500 HUF/szoba/éj
Kétágyas szoba: 10.500 HUF/szoba/éj
Parkolás a környező utcákban ingyenes.
A konferencia helyszínéhez a 4-es metrót javasoljuk igénybe venni (Kelenföldi pályaudvar Keleti pályaudvar, Budapesti Közlekedési Központ útvonaltervezője a www.bkk.hu oldalon
elérhető el.
Szállásdíj befizetése
Az átutalást a Magyar Állatorvosok Világszervezet bankszámlájára kérjük megtenni.
A számlavezető bank neve és címe: OTP Bank, 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.
Számlaszám: 11705008-20460073-00000000
A közleményben kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét.
Igény esetén a befizetésről a MÁVSZ számlát állít ki. A számlázással kapcsolatosan Pál Ágnest
keresse, a mavsz@t-online.hu e-mail címen.
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