
Előadóink naprakész gyakorlati tapasztalattal 

A saját tapasztalataikat, tudásukat a hallgatósággal megosztó előadóink mind igen felkészült, a telepi 

gyakorlatból érkezett szakemberek. Közülük mutatjuk be az új generációt. Híven tükrözik azt a 

szemléletet, melyet a Disznóklub, az A Sertés online szaklap és szakkönyveink is kifejeznek. 

Ismerkedjünk meg és találkozzunk Velük az országos rendezvény helyszínein. 

Dr. Reibling Tamás        

Dombóvári születésű kollégánk első szakirányú végzettségét a Szekszárdi 

Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskolában szerezte általános 

állategészségőrként. A budapesti Állatorvostudományi Egyetemen szerzett 

diplomát, majd csatlakozva szintén állatorvos édesapjához megalapították 

saját családi vállalkozásukat, a DUNA-HYB Kft-t. Az egykori faddi TSz 500 

kocás sertéstelepét vásárolták meg, ott megkezdve a sertéstartást és tenyésztést. 

2006- ban Sertésegészségügyi Szakállatorvos diplomát szerzett. 2015- óta az Állatorvostudományi 

Egyetem gyakorlati helyeként üzemelő sertéstelepükre évközi és év végi gyakorlatokon is fogadnak 

hallgatókat, a magyar és az angol nyelvű évfolyamokról egyaránt. Ezen munkája elismeréseként kapta 

meg 2017-ben az Állatorvostudományi Egyetem Mesteroktatója címet, majd 2018- ban, szakmai 

eredményei és a gyakorlati oktatásban végzett munkája elismeréseként a Földművelésügyi 

Minisztertől a Konkoly Thege Sándor díjat vehette át. 

 

Marczin Zsolt  

1989-ben végzett a Debreceni Agrártudományi egyetemen. Első munkahelye a 

Berettyóújfalui Dózsa Mg. Szövetkezet volt, ahol a sertéságazatba került 

hizlalásvezetőként. A Szövetkezet megszűnését követően a Hajdúgabona Zrt-

hez tartozó Bihari Sertés Kft sertéstelepein dolgozott tenyésztésvezetőként, 

majd telepvezetőként, végül átvette a Kft. összes telepének 

termelésirányítását. 1992-1996 között Berettyóújfalu Város Önkormányzatához 

került, ahol a mezőgazdasági ügyekért felelt és a földrendezéssel (kárpótlás, részaránytulajdon) 

kapcsolatos koordinációban is részt vett. A következő állomás 2000-2005.  között a Kasz-Koop Kft. 

volt Derecskén, ahol sertéságazati vezetőként dolgozott, tudásközpontú, innovatív légkört teremtve. 

2005-2007. között takarmányozási szaktanácsadó volt az ISV Zrt-nél, majd a Cargill Zrt-nél, ahol 

elmélyítette takarmányozási ismereteit is. 2007-ben csatlakozott Magyarország legnagyobb sertés 

termelői csoportjához, mely komoly szakmai kihívást jelentett. 2007 óta, Magyarország 

legnagyobb sertés termelői csoportjához csoportjánál, az Alföldi Sertés Mg-i Szövetkezetnél 

dolgozik. 



 

Dr. Szendi Róbert    

Az Állatorvostudományi Egyetemen végzett 1993-ban. Igazgatási és Járványügyi 

Szakállatorvosi diplomát szerzett 2001-ben. Ezt követte a Közigazgatási 

Szakvizsga, majd 2007-ben felvételt nyert a szaktanácsadói névjegyzékbe. 

Szakmai tapasztalatai igen szerteágazók. Hatósági állatorvosként a Mezőgaz-

dasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság kötelékében 

a takarmánykeverők ellenőrzése volt a feladata. 1996-2009 között körzeti állatorvosi praxist 

folytatott Debrecenben. Eközben, illetve ezt követően ellátó állatorvosként, illetve 

szaktanácsadóként tevékenykedett nagyüzemi sertéstelepeken és tehenészetekben. Egy 4500 kocás 

integrációban állategészségügyi, takarmányozási és genetikai szaktanácsadói és ellátó állatorvosi 

státuszt töltött be.  

Tevékenységi területei Magyarország mellett Szlovákia, Horvátország és Románia. Az „A Sertés” c. 

újság: szerkesztőbizottsági tagja 2008 óta. Ugyanekkor lett a Permex-Vet Kft. ügyvezető igazgatója, 

állatorvosa, termékfejlesztője. Saját tulajdonú 250 kocás sertéstelepén kiemelt fontosságú az 

alacsony antibiotikum-felhasználás.  

A Kft. 2013-ban 50%-kos tulajdonrészt vásárolt egy humán étrend-kiegészítőket fejlesztő és gyártó 

cégben. A fejlesztési cél elsődlegesen az inzulinrezisztencia csökkentése, természetes módon, 

növényi kivonatokkal, továbbá a jó bélegészségügyi állapot elérése és a patogének eliminálása 

antibiotikum-felhasználás nélkül, kizárólag polifenolok felhasználásával.  

 

Dr. Sipos Roland 

A Siófokon született, egy kis faluban, Somban felnőtt szakember 2015-től 

folytatta tanulmányait az Állatorvostudományi Egyetemen. 2016-tól 

gyakornokként az MSD-nél, Dr. Búza László irányítása alatt szerzett 

tapasztalatokat. 2018-ban csatlakozott tagként a Marek József 

Szakkollégiumhoz, ezzel egy időben lett az MSD úgynevezett „Sertés 

Szakkollégiumának” tagja. Ugyanezen év őszétől a Marek Szakkollégium 

szakmai felelőse volt, és ekkor adta elő „Nagylétszámú sertéstelepek technológiai színvonalának, 

állomány-egészségügyi helyzetének és gyógyszerfelhasználásnak összehasonlító vizsgálata” című TDK 

munkáját, amely az OTDK-n különdíjat ért. 2021 februárjában szerezte meg diplomáját. 

Az egyetemi évek alatt sok telepen és vidéki haszonállat praxisban megfordult, így a nagy manualitást 

igénylő gyakorlatokat készség szinten sajátította el. A sertés szakkollégium és egyéb szakmai fórumok 

során a menedzsmentről is sok ismeretet szerzett. A végzés után 3 hónapot egy bábolnai nagy 



létszámú sertéstelepen töltött, ezt követően fél évig a Bonafarm csoportnál dolgozott, két 

nagylétszámú sertéstelepet látott el, ma az egyik ellátását bízták rá. Jelenleg az Állatorvostudományi 

Egyetem „Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Mobilklinika” tanszékén dolgozik, és emellett a 

Sertés-egészségügyi szakállatorvosi képzéssel gyarapítja tudását. 

 


