1
MPT Közgyűlés, 2018. 02. 20.
Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor terem
1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

Titkári beszámoló a Magyar Parazitológusok Társasága
2017. évi tevékenységéről

Csányiné Dr. Dóczi Ilona

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Tagtársak!

Beszámolómban a Magyar Parazitológusok Társasága 2017. évi tevékenységének titkári és
ügyintézői tevékenységi körével kapcsolatos információkat ismertetem.
Hivatali ügyintézés: A személyi változások bejelentése a Fővárosi Törvényszék felé
2017. május 25-i keltezéssel megtörtént, melyről 2017. szeptember 4-én kaptunk hivatalos
végzést. A hivatalos ügyek gördülékeny, gyors, költségkímélő intézése érdekében
ügyfélkapus jogosultságot kértünk a Társaság titkárának és ügyintézőjének. Emellett a
Társaságot kötelező jelleggel regisztráltuk a Cégkapun 2017. december 27-én, melynek
megbízottja a titkár lett.
Bankszámla: 2017. szeptember 4-ig a Társaság bankszámlájával kapcsolatosan
semmiféle intézkedési jogunk nem volt. Ezt követően tudtuk a számlavezető bankunkban
(Budapest Bank) a rendelkezési jogosultságokat módosítani. Áttekintve a számlakivonatokat,
túl magasnak találtuk a számlavezetési és egyéb, a Társaság pénzének kezeléséhez
kapcsolódó költségeket, ezért egy kedvezőbb számlatípusra váltottunk. A könnyebb és
naprakész ügyintézés érdekében internetbank hozzáférést és bankkártyát is igényeltünk. Mivel
a Budapest Bank a jelen (legoptimálisabb) számlavezetési kondícióktól alacsonyabb
költségeket tartalmazó ajánlatot nem tudott adni, ezért fontolóra vettük a Társaság pénzének
más bankban nyitott számlán történő elhelyezését. Három másik pénzintézettől kértünk és
kaptunk kondíciós listát, melyek mindegyike alacsonyabb költségekkel jár a jelenleginél. Az
év eleji tagdíj-átutalásokat követően tervezzük a bankváltást 2018-ban. Erről a tagságnak és a
támogatóinknak is értesítést fogunk küldeni, az ezzel járó adminisztrációt elvégezzük.
Tagnyilvántartás, tagdíjak: A rendelkezésünkre álló tagnyilvántartás aktualizálását
kezdtük meg az átadás-átvétel után, melynek első lépéseként 2017 júniusában személyre szóló
adategyeztető email-t küldtünk az elektronikus hozzáféréssel rendelkező tagoknak (kb. 70-75
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fő). Ehhez csatoltuk a 64. sz. Elnökségi tájékoztatót is. A válaszadás meglehetősen alacsony
(30-40 fő) volt. További „nyomozó” tevékenységnek köszönhetően újabb tagok adatait
sikerült frissíteni. Ennek megfelelően 93 (62 férfi és 31 nő) tagtársunk adatai vannak
aktualizálva 2017. december 31-gyel bezárólag. További 32 fő (15 férfi és 17 nő)
visszajelzésére várunk. 2017-ben 3 új taggal bővültünk, létszámcsökkenésről nincs
tudomásunk. A tagtársak figyelmét ezúton is szeretném felhívni adataik aktualizálásának
fontosságára, hiszen csak így tudjuk az információkat biztosan eljuttatni mindenkihez. Amire
szükségünk van: név, szakképzettség, munkahely neve, címe, lakcím, levelezési cím, email,
esetleg telefonszám. Akinek van email-es elérhetősége, az a gyorsaság és a költségek
kímélése szempontjából is mindenképpen kölcsönösen előnyős, ha megadja nekünk. A tagság
szakképzettség, illetve foglalkozás szerinti megoszlását tekintve: 54 fő állatorvos, 30 fő
biológus, 13 fő orvos, 6 fő agrármérnök, 3 fő egészségügyi gázmester, 3 fő tanár, 4 fő
egyetemi hallgató vagy doktorjelölt, 2 fő gyógyszerész, 9 fő egyéb szakképzettségű.
A tárgyévi tagdíjak befizetése – az alapszabályunkban foglaltaknak megfelelően – az
adott év december 31. Ezzel kapcsolatban (is) névre szóló email-t vagy nyomtatott levelet
küldtünk mindenkinek 2018. február elején a tagdíja állásáról. Kizárólag a 2017-es tagdíjjal
31 tag tartozik, 2 vagy több évi tagdíjjal pedig 18 tagunk tartozik. Vannak olyan tagjaink is,
akik már rendezték tagdíjaikat a 2018-as, sőt a 2019-es évekre is. (2018. február 19-i adat)
Érkeztek elfogadó és ellentmondásra utaló visszajelzések egyaránt. Ehhez annyit tudunk
hozzáfűzni, hogy mi az elmúlt 5 év írott könyvelése alapján küldtük ki az értesítéseket. Ahol
nem egyezik a tagok és a Társaság nyilvántartása, ott kérjük, hogy a levélben olvasható
elérhetőségek valamelyikén keressék meg ügyintézőnket, Mezeiné Ádám Veronikát
egyeztetés céljából. Amiről nincs bizonyító értékű írott dokumentum egyikünk birtokában
sem, ott nem tudjuk elfogadni a reklamációt. Emellett preferálnánk az átutalásos agy banki
pénztári befizetést, mert a postai csekken érkező jóváírások után költséget von le a bank, így a
tagdíj egy része nem jut el a Társasághoz. Újdonság a tagdíj-befizetésekkel kapcsolatban,
hogy a 2017-ben befizetett tagdíjakról névre szóló számlát küldtünk ki. Ezt a továbbiakban az
aktuális befizetés jóváírásakor tervezzük megtenni.
Támogatások: A Magyar Parazitológusok Társasága a Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományok Osztályához tartozó tudományos társaságként működik, melyek
folyományaként az MTA anyagilag támogatja Társaságunkat. Ennek összege 2017-ben
340.000 Ft volt. A támogatás elnyerésének feltételei: előző (2016-os) évi támogatásról szóló
pénzügyi és a tudományos tevékenységet is részletező beszámoló MTA általi elfogadása. A
2017-es támogatással kapcsolatos szerződés és mellékletei aláírásra kerültek, melynek
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értelmében a pénz jóváírása 2017. decemberben megtörtént. A felhasználásáról szóló
pénzügyi és tudományos beszámolókat elkészítettük, és elküldtük az MTA-nak. Csatoltuk
hozzá a szükséges mellékleteket (az 1989-es bírósági bejegyző végzés hivatalos másolata,
számlavezető banktól származó, aláírás-mintákat tartalmazó, hitelesített dokumentum).
Várjuk az MTA elfogadó válaszát.
Új támogatónk a Topigs Norsvin Kft., mely 200.000 Ft-tal, míg a Ceva-Phylaxia Zrt.
70.000 Ft-tal segítette Társaságunkat 2017-ben. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki
támogatóinknak! Levélben tervezzük megkeresni 2018. év második negyedévében egykori
támogatóinkat is.
Áttekintés a Társaság gazdálkodásáról: A Társaság 2017. évi kiadás-bevétel záró
egyenlege az alábbiak szerint alakult:

Összes bevétel (Ft)
774.867

Összes kiadás (Ft)
697.450

Záró egyenleg (Ft)
77.417

Az adatok a 2017. december 31-i állapotot tükrözik. A pénzügyi kimutatást a Számvizsgáló
Bizottság ellenőrizte. Megállapítható, hogy a bevételek fedezték a kiadásokat, sőt kis mértékű
anyagi gyarapodást is sikerült elérni. Örvendetes dolog az is, hogy értékpapírjainkból nem
használtunk fel, piaci értékük a 2017. év végén 1.984.889 Ft, mely 43.867 Ft hozamot jelent.
(Ez benne foglaltatik a fenti „Összes bevétel”-ben.)
A Magyar Parazitológusok Társasága által adott támogatások:
Kotlán-díj: Kiírásra került a Kotlán-díj, melyet azok a magyar vagy Magyarországon
tanuló külföldi egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve friss diplomások (a doktori képzésre
már felvett diplomások kivételével) pályázhatnak meg, akik a megelőző két év során
parazitológiával kapcsolatos területen tudományos diákköri (TDK) dolgozatot, vagy
egyetemi, főiskolai szakdolgozatot készítettek, vagy más módon parazitológiai kutatómunkát
végeztek. Egy pályázat érkezett a megadott (2017. október 31-i) határidőn belül, mely végül
nem részesült támogatásban. Itt hívnám fel a tagság figyelmét, hogy lelkesítsék, bátorítsák a
fiatalokat a díj megpályázásra!
Konferenciatámogatás: Minden év március 31-ig nyújtható be parazitológiai témájú
előadással vagy poszterrel részt vevő szakembereknek nemzetközi konferencián való
részvétel támogatására. A vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege 100.000 Ft,
amely nemzetközi tudományos konferencia részvételi költségeinek (részvételi díj, útiköltség,
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szállásköltség stb.) fedezetéül használható fel. Évente 1 pályázat támogatható. A tavalyi
évben (2017-ben) nem érkezett ilyen jellegű pályázat.
Tudományos rendezvények: Az elmúlt év során szervezett és támogatott
tudományos rendezvényekről Prof. Dr. Egri Borisz elnöki beszámolójában nyújtott Önöknek
információkat.
Igen tisztelt Tagtársak! Titkári beszámolómban tájékoztatni kívántam Önöket a
Magyar Parazitológusok Társasága elmúlt évének fontosabb mozzanatairól. Tisztelettel kérem
beszámolóm megfontolását és elfogadását.

