Főtitkári beszámoló
a Magyar Parazitológusok Társasága
2006-2008. évi tevékenységéről
(összeállította. Dr. Farkas Róbert és Gyurcsó Gyuláné, felolvasta: Dr. Farkas Róbert)

Tisztelt Közgyűlés!
Társaságunk főtitkára, Dr. Szénási Zsuzsanna az elmúlt évben bejelentette, hogy a
továbbiakban nem tudja ellátni a feladatait, mert külföldre költözik. Előzetes tervei szerint
szeretett volna részt venni a mostani közgyűlésen, de sajnos nem tudott eljönni. Az említett
okkal magyarázható, hogy rendhagyó módon ügyintézőnk, Gyurcsó Gyuláné segítségével
nekem kellett összeállítani a főtitkári beszámolót.
A Magyar Parazitológusok Társasága elmúlt 3 évi tevékenységének jelentős részét az elnöki
beszámoló ismertette. A főtitkári beszámoló a Társaság személyi vonatkozásaival, pénzügyi
tevékenységével és ügyintézésével kapcsolatos történéseket ismerteti.
A Magyar Parazitológusok Társasága a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok
Osztályához tartozó tudományos társaságként működik. A Társaság tevékenységéről évente
beküldött összefoglalónk megjelenik az MTA Agrártudományok Osztálya Tájékoztatójában.
Az MTA évente változó összegű pénzügyi támogatást ad Társaságunknak, és eddig kifizette
az MPT nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagsági díját.
Társaságunk taglétszáma 2006-ban 208, 2007-ben 212 volt. A férfiak száma (126) közel
kétszerese a nőkének (67). A 2008. októberi adatok szerint mostani létszáma 193 fő. A
nyugdíjasok száma 31. Kegyelettel emlékszünk elhunyt tagunkra, Dr. Tóth István
állatorvosra, aki Debrecenben élt. Az elmúlt 3 évben 11 új belépő volt. Tartós külföldi
tartózkodás miatt hárman kérték tagsági viszonyuk felfüggesztését, és 24-en léptek ki. A
taglétszám csökkenés okai között a korábbi munkahelyek (ÁNTSZ) megszűnése, nyugdíjba
vonulás és más szakterületen végzett munka szerepel. Az elnökség véleménye szerint a
korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani a tagtoborzásra, Társaságunk tevékenységének a
bemutatására.
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A tagság szakképzettség, illetve foglalkozás szerinti megoszlását vizsgálva állatorvosok
(közel 50%), biológusok (30%) és orvosok (10%) mellett agrármérnökök, mikrobiológusok,
zoológusok, tanárok, vegyészmérnökök, üzemmérnökök, laboratóriumi asszisztensek és
egészségügyi gázmesterek és gyógyszerészek alkotják Társaságunkat.
A Társaság gazdálkodása az elmúlt időszakban kiegyensúlyozott volt. A 3 éves ciklus első
évében a bevételek (796 eFt) meghaladták a kiadásokat (652 eFt). A 2007. évben a 1228 eFt
bevétel mellett a kiadás 1458 eFt volt. Az átlagostól eltérő többlet kiadást Kotlán Sándor élete
és munkássága címmel írt monográfia kiadásának támogatása (150 eFt) és Kotlán Sándor
születésének 120. és elhunytának 40. évfordulója alkalmával az MPT és a SZIE Állatorvostudományi Kara által 2007. november 20-án megrendezett tudományos emlékülés költségei
adták. Az MPT ügyintéző díjazása az elmúlt időszakban nem változott, erre havonta 30 eFt-ot
fordítottunk. Egy-egy tagtársnak adtunk külföldi kongresszusi részvételhez egyszeri, 80 eFt
összegben támogatást a 2007. és a 2008. évben.
A tagdíj jelenlegi összege: 1000 Ft/év a nyugdíjasoknak, diákoknak, gyesen lévőknek; a
dolgozóknak 2000.- Ft/év. Időben történő befizetésének morálja sajnos számottevően nem
változott az elmúlt időszakban! A tagok közel fele fizeti be rendszeresen. Vannak, akik a
felszólítást követően rendezik díjhátralékukat, de többen vannak, akik évek óta nem fizetnek
tagdíjat. A 2008. évi tagdíj befizetése még folyamatban van, eddig 77-en fizették be.
Záró egyenlegek
Év
2006.
2007.
2008. IX. hó

Bank
133.639 Ft
118.257 Ft
240.732 Ft

Pénztár (Kp.)
75.720 Ft
14.413 Ft
0 Ft

Értékpapír
1.977.815 Ft
1.824.299 Ft
1.861.254.Ft

A 2008. évben eddig könyvelt bevétel összesen: 559.876.Ft, a kiadások összesen: 460.764.Ft.
Bevételi források
Szponzorok
MTA
Kamat (Értékpapír)
Tagdíj

2006.
380 eFT
170 eFt
93 eFt
153 eFt

2007.
630 eFt
170 eFt
97 eFt
141 eFt
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Az idei évben az MTA-tól összesen 405 eFt-ot kaptunk, egy részének utalása még
folyamatban van. Társaságunk támogatóival 2008-ban új együttműködési megállapodás
megkötését kezdeményeztük, amelynek értelmében az eddigi 50 eFt/év összeg helyett 70
eFt/év támogatást kértünk. Az elmúlt nyolc évben kért támogatás összegének az emelése azzal
magyarázható, hogy az MPT új honlapjának üzemeltetése évente jelentős többletköltséggel
jár. Eddig öt céggel (Bábolna Bio Kft., Bayer Hungaria Kft., Bio–Rad Magyarország Kft,
Intervet Hungaria Kft., Rhone Vet Kft.) sikerült együttműködési megállapodást kötni,
közülük szeptemberig hárman utalták át a támogatást.
A Társaságunk gazdálkodási mérlegét, a naplófőkönyvet, a banki kivonatokat és egyéb
anyagokat a Számvizsgáló Bizottság évente megvizsgálta, hiányosságokat nem tapasztalt.
Megállapítható, hogy a rendelkezésre álló forrásaink minden évben fedezték a szükséges
kiadásainkat.
Kérem a közgyűlést, hogy az elnöki beszámolóval együtt fogadja el az elnökség
tevékenységéről szóló jelentésünket.

Budapest, 2008. november 27.
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