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Jelentés a Magyar Parazitológusok Társaságának 2017. évi tevékenységéről

2017. március 28-án Budapesten, a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey termében
került sor az MPT tisztújító közgyűlésére, ahol a leköszönő Elnökség nevében Farkas Róbert
elnök, Székely Csaba titkár és Czenthe Botond, a Számvizsgáló Bizottság elnöke számoltak
be a Társaság előző évi munkájáról, melyeket a Társaság közgyűlése egyhangúlag elfogadott.
A Közgyűlés új Elnökséget választott, mely tagjainak rövid bemutatása az MPT Elnökség
tájékoztatójának 64. sz. 2-3. oldalain található.
2017. április 26-án az Elnökség új elnököt és titkárt választott Prof. Dr. Egri Borisz
(Széchenyi Egyetem) és Csányiné Dr. Dóczi Ilona (Szegedi Tudományegyetem) személyében.
Az új Elnökség összetételéről tájékoztatást kapott Prof. Dr. Jørgen Kurtzhals (Dánia), a
Parazitológusok Világszövetségének elnöke is. Ugyanezen az ülésen megkezdődtek a Kotlán
Sándor akadémikus (1887-1967) születésének 130. és halálának 50. évfordulója tiszteletére
2017. október 3-án megrendezésre kerülő emlékülés szervezési munkálatai.
2017. május 20-án megjelent az MPT Elnökségének 64. sz. tájékoztatója.
A 2017. szeptember 11-i elnökségi ülésen a vezető téma továbbra is a Kotlán-emlékülés
szervezése volt, majd Társaságunk titkárának előterjesztésében Társaságunk aktuális
gazdasági helyzetéről, valamint jogi képviseletének anyagi vonzatairól kaptunk tájékoztatást.
2017. október 3-án az Állatorvostudományi Egyetem aulájában Kotlán Sándor akadémikus
(1887-1967) tiszteletére emlékülés került megrendezésre kb. 70 fő részvételével. Ülésünket
két akadémikus is megtisztelte. Az ülésen került sor az MPT emlékérmeinek átadására,
melyekkel ezúttal Rózsa Lajos és Székely Csaba parazitológus társaink munkásságát ismerték
el. A megemlékezést Kotlán professzor szobrának az Egyetem kertjében történő
megkoszorúzása követte.

A2017. november 3-i elnökségi ülésen részletes elemzésre kerültek az emlékülés
tapasztalatai, valamint az aktuális Kotlán-díjra benyújtott pályázat bírálatára egy háromtagú
ad hoc bizottság került kijelölésre. (A november 3. óta eltelt időben megszületett a döntés: az
MPT Elnöksége 2017-ben nem ad ki Kotlán-díjat.). Az elnök javaslatot tett egy a Magyar
Zoonózis Társasággal közösen megszervezendő II. Magyar Parazitológiai Workshop
megrendezésére, melyet az Elnökség tagjai támogattak. Megvitatásra kerültek az Elnökségen
belüli kommunikációs módozatok, valamint a titkár előterjesztésében aktuális gazdasági
ügyeink is. Részletesen foglalkoztunk Társaságunk honlapjának korszerűsítésével is.
2017. december 12-én Prof. Dr. Jørgen Kurtzhals (Dánia), a Parazitológusok
Világszövetségének elnöke e-mailben jelezte vissza az új MPT Elnökség összetételének
tudomásul vételét.
2017. december 19-én elkészült Társaságunk 2017. évi pénzügyi elszámolása.
Többen szívesen vettek volna részt a 2018. január 25-én az Állatorvostudományi Egyetemen
megrendezésre került akadémiai beszámolókon, azonban feltehetően adminisztrációs hiba
miatt sokan meghívót sem kaptak!

Részvétel tudományos rendezvényeken:
Bajomi Dániel 2017. március 12-16. között vett részt a European Mosquito Control
Association ülésén Montenegroban, ahol egy előadást tartott „Bábolna Bio’s strategy for
effective control of mosquito larvae with S-methoprene (IGR) active substance and ready-touse formulations” címmel, illetve egy posztert állított ki „Efficacy Trial Results of Smethoprene based Insect Growth Regulator Mosquito Larvicides” címmel.
Sugár László a 2017. március 24-26. között a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok
Társasága és a Fővárosi Állat- és Növénykert által szervezett „Fertőző betegségek,
zoonózisok és a „one health” elv vad- és állatkerti állatokban” c. konferenciáján
munkatársaival „Az anthelmintikum-rezisztencia szintje vadon élő kérődzőkben és
juhokban” c. tartott előadást.
Sréter Tamás 2017. május 18-19-én Rómában az Európai Unió Nemzeti Referencia
Laboratóriumainak Éves Munkaértekezletén munkatársaival: a „Proficiency testing to detect
Trichinella larvae in meat in Hungary” c. poszterrel vett részt.
Juhász Alexandra a dél-afrikai Krüger Nemzeti Parkban megrendezett 3. Nemzetközi Vadparazitológiai Kongresszuson „ Detection of eggs of Schistosoma turkestanicum in droppings
of deer” c. posztert mutatta be, míg a 2018. január 25-i akadémiai beszámolókon „A
Schistosoma turkestanicum fertőzöttség kimutatása a végleges gazdában”címmel tartott
előadást.
Farkas Róbert a 2017. évi Országos Állatorvos Napon "A klímaváltozás befolyásolja-e a
paraziták hazai előfordulását?" c. előadással vett részt.

Eszterbauer Edit munkatársaival 2017. szeptember 4-8. között 3 poszterrel képviselte
kutatóhelyét az Európai Halkórtani Társaság 18., Belfastban megrendezésre került
konferenciáján: Susceptibility-related differences in the quantity of developmental stages of
Myxobolus spp. (Myxozoa) in fish blood.; The effect of dietary immunostimulants on the
susceptibility of common carp (Cyprinus carpio) to the white spot parasite, Ichthyophthirius
multifiliis; Treatment possibilities of skin ulcer caused by Aeromonas spp. in practice.
Emellett munkatársaival 2 előadást (Saprolengia fajok okozta ikrapenészesedés kezelési
lehetőségei pisztráng ikrákon; Aquafuture - Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak
komplex,
versenyképességet szolgáló fejlesztése) tartott, és 1 posztert (Keltetőházi fertőtlenítőszerek
pisztráng ikrákon történő alkalmazásának összehasonlító gazdasági elemzése) mutatott be a
2017. június 14-15. között megrendezett 41. Halászati Tudományos Tanácskozáson,
Szarvason.

Ezúton kérem beszámolóm elfogadását!

