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Óra Téma Előadó Részletek 

1. 
 
10.17. 
 
14:15-
17:00 

Általános bevezető 
(Globális trendek, 
kihívások, jövőkép) 

dr. Józwiak Ákos 
Bernard 

• Alapvető fogalmak (élelmiszerlánc-
biztonság, állatorvosi közegészségügy) 

• Globális driverek és hazai helyzet 
• Mi következik ebből? Hogyan kell ezekre 

válaszokat adni? 
• Mi lehet az állatorvos szerepe ezekben? 
• NÉBIH 

Élelmiszerlánc-
biztonsági helyzetkép 

dr. Józwiak Ákos 
Bernard 

• Nemzetközi és hazai helyzetkép 
• Risk analysis framework 

Hamisítás-csalás és 
szándékos ártó 
cselekmények 

dr. Helik Ferenc • Rövid elméleti áttekintés (szándékosság 
mennyiben más, mint a véletlen 
szennyezések) 

• Példák: méz, … 
• Terrorizmus, szabotázs 

2. 
 
11.07. 
 
14:15-
17:00 

Az állategészségügy 
aktuális kérdései 

dr. Márton Lázár • Mentesítési programok 
• Állat-nyomonkövetés 
• aktualitások: bluetongue, FKV 

Az állatvédelem aktuális 
kérdései 

dr. Pallós László • Az állatvédelem aktuális kérdései 



Óra Téma Előadó Részletek 

Az állategészségügyi 
diagnosztikai 
laboratóriumok szerepe 

dr. Abonyi Tamás • Az állategészségügyi diagnosztikai 
laboratóriumok szerepe 

3. 
 
11.28. 
 
14:15-
17:00 

Az élelmiszer-biztonság 
aktuális kérdései 

dr. Pleva György • Alapelvek: önellenőrzés - felügyelet 
• Állatorvos szerepe (tanácsadó, ellenőrző, 

stb.) 
• Esettanulmány(ok) 

Az élelmiszer-vizsgálati 
laboratóriumok szerepe 

dr. Nagy Attila • Az állatorvos szerepe a laboratóriumi 
vizsgálatokban 

• Kihívások 
• Esettanulmányok, módszerfejlesztések 
• Szupermenta? 

Szakmapolitika hazai és 
nemzetközi szinten 

dr. Pásztor Szabolcs / 
Luigitschné dr. Jánosi 
Eszter 

• Jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai 
és politikai egyeztetések  

• Az állatorvos szerepe a jogalkotásban, és 
annak társadalomra gyakorolt hatásai 

• Állatorvosok szerepe az EU-s 
jogalkotásban, a brüsszeli 
munkacsoportokban, diplomáciai és 
protokolláris szerepek 

• Nemzetközi szervezetek 

4. 
 
12.12. 
 
14:15-
17:00 

Informatika, 
számítástudmány, 
elemzések 

dr. Zarka Péter / 
dr. Józwiak Ákos 

• Miért van rá szükség? Miket lehet csinálni IT 
rendszerek segítségével? 

• Hálózatkutatás, adatbányászat, big data, BI, 
elemzések, … 

Állatorvos a Nébih-ben, 
ma és holnap 

dr. Oravecz Márton • Ma: gyakorlati képzési, illetve egyéb 
támogatási, közös lehetőségek, 
karrierlehetőségek 

• Holnap: változó klíma és mezőgazdaság, 
változó étkezési szokások, trendek, hova 
tart a Nébih és benne az állatorvosok 

Az élelmiszerlánc-
biztonság története és 
jövőkép 

dr. Bognár Lajos /  
dr. Oravecz Márton 
dr. Süth Miklós 

• Történelmi, történeti távlatok (1888. évi VII. 
Tc., folyamatos változás a NÉBIH-ig; 

• Közös elemek a történelmi perspektívában: 
mi volt a közös azokban a korokban, amikor 
„jól ment“ (nyitottság, kutatás, hatóság-
gyakorlat-egyetem kapcsolatok…) 

• Mit nyújt a NÉBIH? 
 
 
A félév vége moodle vizsgával zárul, ahol minden témakört érintő kérdéseket kapnak a hallgatók.  
 


