2018.03.17. - Állatorvostudományi Egyetem

II. Országos Állatvédelmi- és Állatjóléti Konferencia
MEGHÍVÓ
A két állatvédelmi országos ernyőszervezet, a MÁOSZ (Magyar Állatvédők Országos Szervezete
és a MÁTSZ (Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség) tisztelettel meghívja Önt, a
2018. március 17-én megrendezésre kerülő II. Országos Állatvédelmi- és Állatjóléti Konferenciára,
melynek a 230 éves Állatorvostudományi Egyetem ad helyszínt a díszaulában.

Egy hajóban evezünk, hiszen aki az állatvédelem területén bármilyen jelentős, vagy jelentéktelennek
látszó, de hasznos és az állatok jóléte érdekében eredményes, értékes feladatot végez, kimondva-kimondatlanul is közösséget vállal a vele azonosan gondolkodó, más állatvédőkkel. Szükséges, hogy ez
a mindig formálódó közösség egy olyan közösen deklarált, mindenki által maradéktalanul elfogadott
álláspontot képviseljen, mely tovább erősíti összetartozásunk.
Országos Állatvédelmi- és Állatjóléti Konferenciáink ezt az erősödést, a közös álláspont meghatározását
fogja segíteni a programban szereplő előadásokon, majd az azt követő konzultációkon keresztül.
A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a mellékelt jelentkezési lap
e-mailben (konferencia@maosz.hu) vagy postai úton (cím: Magyar Állatvédők Országos Szervezete,
1124 Budapest, Thomán István utca 2/B), történő visszaküldésével tehet meg. Várjuk szeretettel az
állatvédelmi civil szervezetek képviselőit, állatvédő magánszemélyeket, állatorvosokat, állatorvostan
hallgatókat és valamennyi állatbarátot, aki a téma iránt érdeklődik.

Jelentkezési határidő: 2018. március 03.
A konferencián való részvétel feltétele, bruttó 1.000 HUF hozzájárulási díj megfizetése,
amely tartalmazza a konferenciaanyagot, valamint a büfét és az ebédet. A befizetett díjakból kialakult
teljes összeget a konferencia végén, egy sorsolással kiválasztott résztvevő szervezetnek adományozzuk
ivartalanítási támogatásként!
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PROGRAM
08:30-10:00 Regisztráció, kávé
10:00–10:05 Megnyitó
Dr. Sótonyi Péter - rektor, Állatorvostudományi Egyetem
10.05-10:10 Köszöntő
Zsigó Róbert - államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium
10:10-10:40 Helyzetleírás az állat-egészségügyi ellátórendszerben
Mészáros Gabriella - elnök, MÁOSZ és dr. Orbán Zsófia elnök, MÁTSZ
10:40-11.00 Állatvédelmi aktualitások
dr. Bognár Lajos - országos főállatorvos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős
		
helyettes államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium
11:00-11:20 Sustainable animal welfare on 4 poles - Fenntartható állatvédelem 4 pilléren
Susy Utzinger - vezető, Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz, Svájc
11:20-12:00 Ne szaporítsuk a gondokat!
dr. Király Péter - alapító, Rex Kutyaotthon Alapítvány
12.00–13.00 Ebédszünet
13:00-13:50: Ha kérsz, tanulj meg pontosan fogalmazni!
		 Pilát Gábor – életvezetési- és üzleti coach
13:50-14:10 Az új, váci 100 fős macskamenhely bemutatása
		
Sági Barbara – elnök, Zöld Menedék Alapítvány
14:10–14:30 Megfelelő kutyát a megfelelő helyre – egy viselkedéskutató szemével
		 Dr. Topál József – az MTA doktora, kutatócsoport vezető, Kognitív Idegtudományi és
		
Pszichológiai Intézet
14:30–15:00 Kávészünet
15:00–15:20 A gyakorlati képzés érdekében indított ivartalanítási program tapasztalatai az
		
Állatorvostudományi Egyetemen
Dr. Cseh Sándor – professzor, tanszékvezető, egyetemi tanár, Szülészeti és
		
Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika
15:20–15:35 Lómentés és haszonállatok az állatvédelemben 			
		
Rédei Attila – alapító, Bottyán Equus Hungária Alapítvány
15:35–15:50 Madarak és macskák a települések belterületein 		
Orbán Zoltán – társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató, Magyar Madártani Egyesület
15:50–16:30 Állati jogok a büntető jogban
		
avagy a megkínzott és bántalmazott állatok a jogi processzussokban,
		
egy gyakorló bíró előadásában
16:30-17:00 Kérdezz-felelek!
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JELENTKEZÉSI LAP
Kérjük a jelentkezési lapot NAGYBETŰKKEL töltse ki!
A jelentkezési lapot kérjük küldje el e-mailben a konferencia@maosz.hu címre vagy postai úton a
Magyar Állatvédők Országos Szervezete címére (1124 Budapest, Thomán István utca 2/B).

Jelentkezési határidő: 2018. március 03.
JELENTKEZÉSI LAP
Résztvevő neve:
Résztvevő címe:
Születési hely, idő:
Állatvédő szervezet vagy csoport neve:
Állatvédő szervezet vagy csoport címe:
Állatvédő szervezet vagy csoport adószáma:
Állatvédő szervezet vagy csoport honlapja:
Szervezetben vagy csoportban betöltött tisztsége:
Mobil/vezetékes telefon:
E-mail cím:

INFORMÁCIÓ A KONFERENCIÁRÓL
Időpont: 2018. március 17. (szombat) 09:00-17:00
Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem - Aula - 1078 Budapest, István utca 2.

A HOZZÁJÁRULÁSI DÍJ KIEGYENLÍTÉSE
Hozzájárulási díj: bruttó 1.000 HUF / fő
Fizetési mód:
Étkezés:

átutalással,

normál menü,

készpénzzel a helyszínen fizetve (kérjük x-szel jelölni)
vegetáriánus menü,

vegán menü (kérjük x-szel jelölni)

Átutalásos befizetés esetén kérjük, hozza magával és a helyszínen mutassa be a befizetési igazolást!

