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A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága
és a WESSLING Hungary Kft. a Hungalimentaria rendezvények hagyományát
folytatva 8. alkalommal ismét megrendezi a

HUNGALIMENTARIA 2011
tudományos konferenciát és szakmai kiállítást, melynek mottója:

„Élelmiszer- és takarmányellenőrzés: Gyorsabban – Pontosabban – Biztonságosabban”
Helyszín: Mezőgazdasági Múzeum, 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár
Időpont: 2011. április 19-20.
A rendezvény céljaként tűztük ki, hogy fórumot teremtsünk a laboratóriumi gyakorlat során felmerült problémák megvitatására, az ágazatban tevékenykedők szakmai diszkussziójára. További
célunk, hogy tapasztalataink megosztásával segítsük az élelmiszer- és takarmányvizsgálati eredmények és jogszabályok felhasználását illetően a vezetési, irányítási rendszerek döntéshozóit,
illetve, hogy lehetőséget biztosítsunk a legújabb vizsgálati módszerek és eszközök bemutatására,
megismerésére.

Kérjük, amennyiben részt kíván venni a konferencián előadással, poszterrel vagy hallgatóként,
a meghívó másik oldalán található jelentkezési lapot és az előadás összefoglalóját szíveskedjen
visszaküldeni 2011. február 21-ig a hungalimentaria@wessling.hu e-mail-címre, a következő
faxszámra: 06-1-435-0100 vagy postacímre: 1325 Budapest, Pf. 211.

Az összefoglaló formai követelményei:
Az összefoglaló címének maximális hossza szóközökkel 200 karakter. A szerzők családnevét és
keresztnevük kezdőbetűjét kérjük feltüntetni, az egyes szerzőket vesszővel elválasztva. A munkában résztvevő intézetek feltüntetése az intézet nevének és a város megadásával történik.
Amennyiben több intézet is részt vett a munkában, úgy a szerzők sorrendjét követően, felső
indexben jelölt számmal kérjük felsorolni az intézményeket. Az összefoglaló szövegtörzsének
maximális hossza: 500 szó (cím, szerzők, intézet nélkül).
Tisztelettel:

Dr. Oravecz Márton

Dr. Zanathy László

igazgató főállatorvos

ügyvezető igazgató
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„Élelmiszer- és takarmányellenőrzés: Gyorsabban – Pontosabban – Biztonságosabban”
tudományos konferencia

2011. április 19-20.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár

JELENTKEZÉSI LAP
Név:….....................................................……………………………………………………………………………..……………
Beosztás:………...................................................…………………………………………………………………..…………..
Intézmény:….................................................……………………………………………………………………...……………
Számlázási név és cím:…………............................................…………………………………………………………….
Tel./Fax:……………………………..................................................…………………………………………………………...
E-mail:……………………..................................................……………………………………………………………………...
		
Jelentkezési határidők:
A konferencián előadás bemutatásával kívánok részt venni
2011. 02. 21.
A konferencián poszter bemutatásával kívánok részt venni
2011. 02. 21.
Társszerző vagyok egy előadásban/poszterben
2011. 02. 21.
Hallgatóként kívánok részt venni
2011. 03. 31.
Részvételi díj: 14.900,- Ft + ÁFA/fő
Ezen kívül az étkezések díja: 14.900,- Ft + ÁFA/fő, amely tartalmazza a két nap alatti 3 kávészünet, 2 ebéd díját, de nem tartalmazza a természetbeni juttatások járulékos költségeit.
A konferencia jelentkezéshez a két díj együttes megfizetése kötelező!
Az előadás/poszter szerzői és címe: .……….……………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………..........................................................................................……….
Az előadás/poszter az alábbi szekcióhoz kapcsolódik (Kérjük, csak egyet jelöljön meg!):
Élelmiszer- és takarmány mikrobiológiai módszerek – módszertan, gyorsvizsgálatok,
élelmiszeripari üzemek és forgalmazó helyek higiéniája, molekuláris biológiai módszerek
Élelmiszer- és takarmány analitikai módszerek: módszertan, gyorsvizsgálatok, ismert és 		
újabb élelmiszerkomponensek és szennyezők kimutatása, mérése, érzékszervi vizsgálatok,
molekuláris biológiai módszerek
Jogi- és minőségirányítási szekció: minőségbiztosítás, akkreditálás, hatósági ellenőrzés,
technológiai kérdések
Kerekasztal beszélgetés az önellenőrzésről
Poszter-szekció
Kérjük, hogy az előadás összefoglalóját a formai követelményeknek megfelelően 2011. 02. 28-ig
továbbítsa részünkre a hungalimentaria@wessling.hu e-mail címre!
További információ: www.hungalimentaria.hu

