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Szervező bizottság:

Elnök:
Titkár:
Tagok:

Dr. Szenci Ottó
Dr. Brydl Endre
Dr. Abonyi Tamás
Dr. Bartyik János
Dr. Könyves László
Dr. Kocsis László
Dr. Kovács Péter
Dr. Lehoczky János
Dr. Mészáros Gyula
Sztakó István
Dr. Varga Tamás

Számvizsgáló biz. elnöke: Vajas József
Tiszteletbeli tag: Dr. Németh Ferenc
Dr. Vajdovich Károly
Dr. Bajcsy Árpád Csaba
JELENTKEZÉS ELŐADÁS
TARTÁSÁRA
Ha a rendezvényen előadás tartásával,
ill. poszter bemutatásával kíván részt
venni, szíveskedjen a mellékelt jelentkezési lapot és dolgozatának maximum
egy oldalas összefoglalóját
2019. június 3-ig
az alábbi e-mail címre elküldeni.

Külön is kérjük a gyakorlatban dolgozó kollégáinkat, hogy szakmai tapasztalataikról számoljanak be. Írásos anyaguk elkészítéséhez kérés
esetén segítséget nyújtunk.
Már most jelezzük, hogy az elfogadott előadások/poszterek anyagát 2019. szeptember 2-ig
kell elkészíteni és címünkre megküldeni.
VÉGLEGES PROGRAM
A kongresszus végleges programját, a
részvételi díjakat valamint a szállásfoglalással kapcsolatos tudnivalókat
tartalmazó kiadványunkat nyár elején
fogjuk közzétenni. A kongresszussal
kapcsolatos hírek a honlapunkon folyamatosan nyomon-követhető:
www.mbuiatrikus.org
Őszintén reméljük, hogy Ön és munkatársai személyes részvételükkel is megtisztelik rendezvényünket, és előadásaikkal, a vitákon való aktív közreműködésükkel hozzájárulnak kongresszusunk
sikeréhez.
A Magyar Buiatrikusok Társasága nevében szeretettel vár minden kedves
kollégát:
Budapest, 2019. október 18.

Magyar Buiatrikusok Társasága
1078 Budapest, István út 2.
e-mail: Szenci.Otto@univet.hu
mobil: 06-30-9624092

Dr. Szenci Ottó
a MBT elnöke

Dr. Brydl Endre
a MBT titkára

„Szarvasmarha-, juh- és kecske
egészségügy hatása a termelés
gazdaságosságára”
A Magyar Buiatrikusok Társaságának
XXIX. Nemzetközi Kongresszusa
Danubius Health Spa Resort Hévíz****
Hévíz
2019. november 13-16.

MEGHÍVÓ
A kongresszust
a Magyar Állatorvosi Kamara
kiemelt rendezvénynek minősítette
Regisztrációs szám: 97/TK/2019/MÁOK
Pontszám összesen: 122
Nov. 14: 51, Nov. 15: 50, Nov. 16: 21
A konferencia rendezője:
Magyar Buiatrikusok Társasága

Tisztelt Kolléganő / Tisztelt Kolléga
Úr!

Azon PhD és TDK hallgatók részére, akik munkáját előadásként fogunk elfogadni, kedvezményes
részvételi díjat biztosítunk.

Magyar Buiatrikusok Társaságának
XXIX. Nemzetközi Kongresszusa

A Magyar Buiatrikusok Társasága
2019-ben XXIX. alkalommal rendezi
meg a szarvasmarha-, juh- és kecske-tenyésztésben dolgozó állatorvosok és állattenyésztők kongresszusát, melyre
szeretettel hívjuk és várjuk kollégáinkat.

A kongresszus helyszínén lehetőséget
biztosítunk minden cégnek, hogy termékeikkel segítse a gyakorlatban dolgozó
szakembereket. A kongresszus főtámogatói számára szponzorált előadások
tartására is lehetőség van. Igényeiket
szíveskedjenek a jelentkezési lapon jelezni.

Danubius Health Spa Resort Hévíz****,
Hévíz

•

Helyszín: Danubius Health Spa Resort
Hévíz

•

Időpont:

•

Tervezett program:
November 13. Érkezés, regisztráció
(szerda)
Este: nyitófogadás

•

2019. november 13-16.

November 14. Plenáris ülés
(csütörtök)
Ebéd
Szekcióülések
November 15. Szekcióülések
(péntek)
Ebéd
Szekcióülések
Este: kongresszusi vacsora
November 16. Délelőtt: kerekasztal
(szombat)
megbeszélés
Ebéd
Kiegészítő program:
szakmai kiállítás / bemutató

Témakörök:
• klinikum
• állomány-egészségügy
• tőgyegészségügy
• újszülött- és növendék-egészségügy
• lábvég betegségek
• szaporodásbiológia
• takarmányozás - anyagforgalmi betegségek
• termelési menedzsment
• állattenyésztés
l. részletes programot
A kongresszus részletes tudományos
programját a beérkezett előadás-címek
és összefoglalók alapján a tudományos
szervező bizottság állítja össze. Az előadásokat kongresszusi kiadványunkban
is meg kívánjuk jelentetni.

2019. november 13-16.
Név:....................................................................
Levelezési cím:…..............................................
…………………………………………………
Mobil:………....................................................
E-mail:...............................................................
Az előadást
szóban kívánom megtartani
poszteren szeretném bemutatni
szponzorként szeretném megtartani
Dátum:....................
...............................
aláírás
Az e lő ze te s j elen tk e zé si lap o t és a m ax im u m
eg y o ld a la s ö s szef o g la ló t s zív esk ed j en ek lek éső b b 2 0 1 9 . j ú n iu s 3 - ig a szer v ező ir o d a e- m a il
cím ér e v i s sz ak ü ld en i :

szenci.otto@univet.hu

