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1. Szervezés alatt a 27. Szaporodásbiológiai Találkozó 
 
A 2022-ben megrendezésre kerülő 27. Szaporodásbiológiai Találkozó helyszíne a 
székesfehérvári Best Western Plus Lakeside Hotel**** lesz, időpontja 2022.11.11-12.  
A 2022. évi Szaporodásbiológiai Találkozót csak személyes részvétellel hirdetjük meg. 
Törekszünk a rendezvény „találkozó” jellegének fenntartására. A Társaság kiemelt értékként 
kezeli a személyes kapcsolatok ápolását és a jövőben is lehetőséget szeretnénk teremteni 
ezek további építésére. 
A rendezvény tervezett programja: 

2022.11.11. Péntek 

13.00 – 14.00     Regisztráció 

14.00 – 15.30 Állatvédelem és ivartalanítás 

14.00 – 14.45  Az Állatorvosi Egyetem ivartalanítási programjának tapasztalatai (Müller Linda) 

14.45 – 15.30  Menhelyek szempontjai ivartalanítás területén (Király Péter) 

15.30 – 16.00  Kávészünet  

16.00 – 18.00 Fajfenntartó programok 

16.00 – 17.00 Állatkerti állatorvosok, fajfenntartó programok a Budapesti Állatkertben (Sós Endre)  

17.00 – 17.30 Őshonos baromfi Génmegőrzési programok (Liptói Krisztina) 
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17.30 – 18.00  Magyar kutya-, és sertésfajták in vitro génmegőrzése (Somoskői Bence, Hudák Péter) 

18.00 – 18.30     A Társaság éves közgyűlése 
Pénzügyi beszámoló, aktuális kérdések – Faigl Vera 
 

19.00 – Vacsora és borkóstoló 
 
2022. november 12. 
 
08.00 – 08.30     Regisztráció 

08.30 – 08.45 Hetzel díj átadása 

08.45 – 09.25  Az állattenyésztés fejlődése és a környezetvédelem kapcsolata – A tejtermelés 
hatékonyságának és a környezetterhelés változásának genetikai háttere  (Bognár László) 

09.25 – 11.55 Antibiotikumok, környezet, szaporodásbiológia 

09.25 – 09.55  Antibiotikumok használata EU-ban haszonállatokban, hatósági aspektusok  

09.55 – 10.25 Kávészünet (a poszterek megtekintése) 

10.25 – 11.10 Az antibiotikum kiváltása kansperma hígítókban (Jane Morrell - Uppsala 

– kb. 20 perces felvett előadás és élő diszkusszió) 

11.10 – 11.55 Antibiotikum használat nőivarú haszonállatokban (Bartyik János) 

11.55 – 12.15 Kávészünet (a poszterek megtekintése) 

12.15 -  14.00 Fiatalok szekciója (Nagy Szabolcs) 

12.15 – 12.45 Huszenicza díjas előadások 

12.45 – 13.45 Az állattenyésztéshez köthető PhD kutatások – Fiatal kutatók fóruma 
 
13.45 – 14:00     Kérdések az előadókhoz 
 
14:00 – ebéd 

 
A regisztráció már elérhető, a tavalyi évben már megszokott módon a www.szapbiol.hu 
oldalon vagy IDE KATTINTVA. A regisztrációt követően a Best Western Plus Lakeside 
Hotel****-ban a szobát egyénileg, e-mailben kérjük foglalni Patonai Adriennél 
(hotel@lakesidehotel.hu, a Tárgy mezőbe kérjük írják be „SZAT 2022”) minél hamarabb, 
mivel csak 30 db kétágyas szoba áll rendelkezésre! 
A tagdíjak tekintetében jelezzük, hogy idén még csak néhány tagunktól érkezett tagdíj 
(köszönjük!), így kérnénk ezt tagjainktól pótolni. Az éves tagdíj mértéke változatlan:  
• aktív dolgozó: 3000,- Ft 
• nyugdíjas, nappali tagozatos egyetemista, PhD hallgató: 1000,- Ft 

http://www.szapbiol.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3yWI-SGID5-jKGNM26oOJRsv68USHRh8GBZVQt1EPETSt-Q/viewform
mailto:hotel@lakesidehotel.hu
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A társaság számlaszáma: 11702036-20595371 (OTP Bank, Budai régió). Befizetéskor a 
közleményben kérjük feltűntetni annak a nevét, akinek befizetnek, a „tagdíj” szót, 
valamint hogy melyik évi tagdíjat rendezi (pl. „Ismeretlen Levente tagdíj 2022”). 

2. Felhívás fiatal kutatóknak: ismét megrendezésre kerül a fiatal 
kutató szekció! 

 

Idén is szeretnénk a programba illeszteni az immár hagyományossá vált fiatal kutatói 
szekciót. A szekcióban BSc hallgatóktól posztdoktorokig várjuk a jelentkezőket előadásokkal, 
poszterekkel. Az érdeklődök további tájékoztatást, feltételeket stb Dr. Nagy Szabolcstól 
kaphatnak (nagy.szabolcs.tamas@uni-mate.hu). 

3. Nemzetközi szakmai konferenciák 
 

- 2022. július 22-29 között rendezik meg a Society for Study of Reproduction 

konferenciáját, Spokane-ban (WA, US). Online is lehet csatlakozni, így a 300 $ 

regisztrációs díj ellenében virtuálisan részt vehetünk a plenáris előadásokon, a streamelt 

mini szimpóziumokon, kérdéseket tehetünk fel az előadóknak, az összes mini 

szimpózium előre felvett előadásaihoz hozzáférhetünk, online kapcsolatba léphetünk a 

többi online vagy offline résztvevővel, a posztereket és a kiállítóteret is megtekinthetjük 

(virtuálisan). További infó és regisztráció: Sign In (ssr.org) 
 
- A 2022. 09.28-10.02 között Thessalonikiben megrendezésre kerülő ESDAR (Európai 

Háziállat-Szaporodásbiológiai Konferencia) konferenciára már lehet regisztrálni: 
https://www.esdar.org/.  

 
- Beyond Basics in Mare Reproduction címmel (A kanca szaporodásbiológiai alapjain túl) 

2022. augusztus 26-27-én tartanak kurzust Navasotaban (Texas). Online kurzusokon és 
offline esetbemutatásokon, -megbeszéléseken valamint gyakorlati szekciókon lehet 
részt venni. További infó: Courses - Veterinary Professional Development | Vet PD 

 
- Kutya szaporodásbiológiai kurzust rendeznek 2022. szeptember 15-16-án az Egyesült 

Királyságban (Bishop's Tachbrook). További infó: Canine Reproduction - Improve 
International. 

 
- 2022. október 19-én a ló-szaporodásbiológiával foglalkozó szakemberek szimpóziuma 

előtt (október 20-21 - ESER) két kurzuson is részt lehet venni Beselare-ban ill. Asse-ben 
(Belgium – ESER-2022EROS ET Center) A ló embrió-átültetésről ill. sperma-kezelésről 
szóló, valamint a keret- rendezvényről bővebb infót Program | ESER 2022 olvashatunk. 

 
- Állatorvosi klinikai szapordásbiológia és fertilitás témakörben fajban online kurzust 

szerveznek a Massey Egyetem munkatársai (Új-Zéland), 2023. február 27. és november 
19. között.  

 

https://portal.ssr.org/Portal/Sign_In.aspx?LoginRedirect=true&returnurl=%2fPortal%2fEvents%2fEvent_Display.aspx%3fEventKey%3dAM2022
https://www.esdar.org/
https://www.vetpd.com/courses/course-details/beyond-basics-in-mare-reproduction-aug-2022
https://www.improveinternational.com/uk/coursedate/canine-reproduction/
https://www.improveinternational.com/uk/coursedate/canine-reproduction/
https://www.eser2022.com/program/eser


Szaporodásbiológiai Társaság  Hírlevél 2022. július 14. 

  
 4/4 

- Offline kurzust rendeznek 2023. március 29-30. között haladó kanca szaporodásbiológia 
címmel (placentitis, magzat-szexálás és embrió átültetés témakörökben) North Islandon, 
Új-Zélandon. Bővebb infó: Courses - Veterinary Professional Development | Vet PD 

 
- 2023. július 10-14. között rendezik meg a 13. Ló-szaporodásbiológiai nemzetközi 

szimpóziumot Foz do Iguaçu-ban, Brazíliában. További infó: Homepage | ISER (iser-
online.org) 

 

4. Felhívás 
 

Tisztelettel kérnénk azokat az érdeklődőket/tagokat, akiknek a hazai szaporodásbiológiai 
munka kezdetéről vannak írásos/képi egyéb anyagaik, legyenek szívesek e-mailben eljuttatni 
az info@szapbiol.hu e-mail címre. A Társaság tervezi, hogy a hazai szaporodásbiológiai 
munka/kutatómunkáról egy történeti áttekintést készítsen, melyhez várnánk a fellelhető 
anyagokat. Köszönjük! 

5. Szakmai hírek 
 

Magzati programozás: anyai-magzati kölcsönhatás és a születés utáni teljesítmény 
kapcsolata (Fetal programming: maternal-fetal interactions and postnatal performance) 
Lemley C. 
Megjelent: A SFT - Theriogenology Annual Conference - Online, 2020, Society for 
Theriogenology, 2020. szeptember 30.) 
 
A méhlepény és a magzat fejlődése érzékeny az anyai környezet direkt és indirekt hatásaira. 
A környezeti inger ill. behatás a fejlődés kritikus periódusaiban (pl. magzati periódus) az állat 
egész életére jellemző termelési jellemzőket határozhat meg, genotípusától függetlenül. 
Számos környezeti faktor negatívan hat a méhlepény fejlődésére és keringésére a 
vemhesség alatt és gátolja az utód életerejét. A környezeti behatás vagy kezelési 
beavatkozás időzítése a vemhesség alatt kritikus, mivel a fetoplacentális egység fejlődése 
érzékeny a korai vemhességtől a késői vemhesség idejéig. Elfogadott tény, hogy az utód 
gyenge növekedési teljesítménye és a vemhesség alatt a méh és a méhlepény közötti 
csökkent keringés összefügg. A takarmányozás visszafogása a korai- és közép-vemhességi 
időben csökkenti a méh artériás véráramlását, ami a méhlepény ereinek kompenzációs 
növekedését okozza a magzat exponenciális fejlődési szakaszában. Habár számos tanulmány 
foglalkozott az utódok fenotípusával a vemhesség alatti anyai takarmány-megvonást vagy 
épp túletetést követően, csak kevés koncentrált az utód testtömegének születést követő 
növekedésére haszonállatokban. Azoknak az utódoknak a túlélési aránya, melyek átlagos 
súllyal születtek nagyobb, mint az átlag alatti súlyú társaiké. Ebből a szempontból azok a 
takarmány-kiegészítők, melyek a méh vérkeringését támogatják, növelték a születés utáni 
növekedési erélyt és az elválasztás kori súlyt. Tisztázva a hatásait azoknak a speciális 
kiegészítőknek, melyek a méhlepény funkcionális kapacitásának folyamatos változását 
befolyásolják, fontos mediátorok meghatározását teszik lehetővé az utód növekedése és 
fejlődése szempontjából.  
 

https://www.vetpd.com/courses/course-details/advanced-mare-reproduction-nz-2022
https://www.iser-online.org/#cta-black
https://www.iser-online.org/#cta-black
mailto:info@szapbiol.hu

