A Magyar Parazitológusok Társasága elnökének beszámolója
az elnökség 2014-2017 között időszakban végzett tevékenységéről
Tisztelt Közgyűlés!
A századfordulón, amikor 2000 januárjában először megválasztottak elnöknek, az MPT más
tudományos társasághoz hasonlóan komoly kihívás elé nézett. Csökkent a parazitológiával
foglalkozó szakemberek száma, pénzügyi támogatás hiánya miatt nehézségeink voltak.
Visszatekintve úgy gondolom, hogy leküzdve az akkori akadályokat, sikerült túlélünk és
megvalósítottuk

a

szükségszerű

paradigmaváltást.

Legalább

részben

sikerült

alkalmazkodnunk a folyamatosan változó körülményekhez. Akkor még nem gondoltam, hogy
másfél évtizeden át leszek az MPT elnöke. A tavalyi rendkívüli közgyűlést nem számítva,
immáron ez az ötödik közgyűlés, amikor a 3 évente megválasztott elnökség leköszön, s
beszámolók az elmúlt időszakban végzett munkánkról. Ezt utoljára teszem, hiszen a
jelenlévők többsége tudja, hogy már erre a ciklusra sem akartam elvállalni az elnökséget.
Ennek részben azaz oka, hogy a munkahelyen több fontos feladattal bíztak meg, másfelől úgy
gondoltam, és gondolom ma is, hogy másoknak kell átvenni a társaság irányítását, akik
képesek lesznek megbirkózni azokkal a kihívásokkal, amelyek az MPT fennmaradásával és
továbbvitelével kapcsolatosak.
Az elmúlt két év jelentős változást hozott a társaság életében. A civil szervezetek működésére
vonatkozó törvény változására hivatkozva az MPT-t is felszólították működésének
átszervezésére. Az átláthatóság biztosítása érdekében kötelesek vagyunk a közgyűlés által
jóváhagyott számviteli beszámolót évente benyújtani. Emiatt szükségessé vált az
alapszabályunk módosítása. Ezzel egyidejűleg régóta fennálló hiányosságot is pótoltunk,
kidolgozásra került az MPT választási szabályzata. Ezek megvitatására és elfogadására 2016.
január 27-én tartott Rendkívüli Közgyűlésen került sor. Sajnálatos, hogy a 152 fős tagságból
csak 37-en voltak jelen. Az említett változások miatt a korábbitól eltérően nem három, hanem
csak az elmúlt két évben végzett munkánkról számolok be. Nem érintem az ügyvitellel, a
pénzügyekkel és a taglétszámmal kapcsolatos történéseket, ezekről a társaság titkára számol
be.
Az új elnökség 2015. január 28-án tartotta első ülését, ahol személyemet az MPT elnökévé,
Székely Csabát az MPT titkárává választotta. A korábbi ciklusokhoz hasonlóan, az új
elnökség a feladatok megosztását követően, lelkesen, számos tervet maga elé tűzve kezdte el
munkáját. Az elmúlt két évben összesen hat alkalommal került sor elnökségi ülésre, amikor
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megvitattuk az MPT aktuális ügyeit, döntések születtek szakmai rendezvények szervezéséről.
Időközben egy elnökségi tag, Zöldi Viktor több éves külföldi ösztöndíja miatt lemondott
elnökségi tagságáról.
Az elnökség első ülésen ismét szóba került a honlap fontossága. Ahhoz azonban, hogy a
honlap a tagok és a parazitológia iránt érdeklődők számára hasznos információkat
tartalmazzon, szükség lenne folyamatos karbantartására, amihez tagtársaink hathatós
segítsége is kell. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy e téren nem tudok jót mondani, mert
ismételt felhívásunk ellenére a honlapot érintő ötletekkel, híranyagokkal, igényekkel,
észrevételekkel kapcsolatosan csak elvétve kaptunk segítséget.
Az MPT elnökség 62. és 63. Tájékoztatója 2015 februárjában, ill. 2016 májusában jelent meg.
Ezekben beszámoltunk az elnökségi ülésekről, személyi hírekről, a parazitológiával
kapcsolatos hazai kutatásokról, nemzetközi tudományos konferenciákról. E helyen is
szeretném megköszönni Kassai Tibor tiszteletbeli elnök szerkesztői munkáját. Elnökségi
tagok javasolták képekkel, internetes hivatkozásokkal kiegészített elektronikus hírlevél
kiadását, de a kezdeti próbálkozások után erre nem került sor.
Az elnökségi üléseken ismét napirendre került az MPT Facebook oldalának létrehozása. A
társaság nevében köszönetemet fejezem ki Juhász Alexandrának, Eszterbauer Editnek és
Gubányi Andrásnak, akik megvalósították és működtetik ezt az oldalt.
Eszterbauer Edit az MPT népszerűsítésének fontosságát hangsúlyozva javasolta, hogy az
elnökség vegye fel a kapcsolatot az egyetemi és főiskolai szakkollégiumok, doktori iskolák
vezetőivel, kérjük segítségüket az MPT rendezvényeire szóló meghívók terjesztésében,
valamint támogatásukat ahhoz, hogy a hallgatók extra kreditpontokat kaphassanak a
rendezvényeinken való részvételért. E téren azonban a mai napig nem történt továbblépés.
Tisztelt Közgyűlés!
Társaságunk feladatai közé tartozik a parazitológia képviselete a hazai és nemzetközi
tudományos, szakmai, közéleti fórumokon, továbbá a magyar parazitológusok nemzetközi
kapcsolatainak az elősegítése.
Társaság itthoni tudományos kapcsolatai közül említést érdemel, hogy részt vettünk a Magyar
Országos Állatorvos Egyesület választmányának az ülésein. Itt szabadjon megemlítenem,
hogy az elnökség nevében tett jelölésemet követően társaságunk tiszteletbeli elnöke, Kassai
Tibor 85. születésnapja alkalmából „több évtizedes szakmai munkásságáért, mellyel
hozzájárult a hazai állatorvosi tudomány és állategészségügy fejlesztéséhez, valamint a
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magyar állatorvosok nemzetközi megbecsüléséhez” 2015 novemberében vette át a Magyar
Országos Állatorvos Egyesület Hutyra Ferenc emlékérmét. Ehhez e helyen is gratulálok.
A parazitológia hazai hagyományainak az ápolását szolgálta, hogy az elmúlt időszakban
ünnepeltük az MPT megalakulásának 50. évfordulóját. A 2015. június 3-án az
Állatorvostudományi Egyetemen tartott rendezvényen mintegy száz fő vett részt. Az egyetem
dékánjának megnyitó szavai után tiszteletbeli elnökünk tartott emlékbeszédet, „Magyar
Parazitológusok Társasága: szemelvények az elmúlt 50 év történetéből” címmel. Itt említem
meg, hogy a jubileumi ülés alkalmával társaságunk kiadásában jelent meg Kassai Tibor által
írt és összeállított kiadványunk “A Magyar parazitológusok Társasága 50 éve (1964-2014)
Szemelvények a társaság történetéből” címmel. A dokumentumokkal és arcképfotókkal
gazdagon illusztrált emlékkönyvet minden tagtársunk megkapta. Az ünnepi ülésen adtuk át az
okleveleket társaságunk két új tiszteletbeli tagjának, az olasz Edoardo POZIO biológusnak,
aki az EU Rómában található Parazitológiai Referencia Laboratórium vezetője és a svájci
Kurt PFISTER állatorvos professzoroknak, aki az Európai Állatorvos Parazitológia
Kollégiumának az elnöke volt. A laudációkat és az oklevelek átadását követően a tiszteletbeli
tagok egy-egy előadást tartottak. Ezt követően került sor az MPT emlékérmek átadására. Az
elnökség korábbi döntése alapján, érdemeik méltatása mellett Fok Éva, Kucsera István és
Sugár László vette át társaságunk emlékérmét. Az ünnepi ülés délután programjában került
sor a parazitológia különféle területein született új kutatási eredményeket bemutató 12 rövid
előadásra.
Örömmel jelentem be, hogy a 2014 júliusában nagy sikerrel megrendezett „Fourth European
Dirofilaria and Angiostrongylus Days (FEDAD)” konferenciát követően társaságunk ismét
közreműködött egy itthon tartott nemzetközi tudományos rendezvény szervezésében. 2016.
május 25-28. között került sor az Európai Igazságügyi Rovartani Konferenciára, amely az
MPT és Magyar Természettudományi Múzeum közös rendezvénye volt. Társaságunk
nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki tagtársunknak, Bozó Csabának, aki a rendezvény
kezdeményezője és szervezője volt. Két és fél nap alatt 26 országból érkezett mintegy 150
szakember vett részt, akik közel 40 előadásban és 30 poszteren mutatták be vizsgálataik
eredményeit,és gyakorlati bemutatón is részt vettek.
Kucsera István tagtársunknak köszönhetően 2014-ben megtörtént a kapcsolatfelvétel a Szerb
Parazitológusok Társaságával, és abban az évben Palicson sor került a találkozóra. Az
elnökség tervei szerint a következő évben, 2015 őszén szerettük volna meghívni a Szerb
Társaság képviselőit Magyarországra. A szerb-magyar határon a menekültek miatt kialakult
válságos helyzet miatt a két társaság úgy döntött, hogy a találkozó egy másik időpontban
3

legyen. A második találkozójára 2016. október 14-én a Szegedi Állatkert Oktatási
Központjában került sor. Szerbiából mintegy 20 tagú csoport érkezett a Szerb Parazitológusok
Társasága elnökének, Olgica Djurković-Djaković professzor asszony vezetésével. Részünkről
14-en vettek részt a találkozón. A két társaság elnöke részletesen ismertette a két ország
parazitológiai szempontból jelentősebb kutatóhelyein folyó oktató és kutató tevékenységet.
Kucsera István a humán parazitológia hazai szervezetéről és tevékenységéről tájékoztatta a
résztvevőket. A jól szervezett és baráti hangulatú találkozó délutáni programjában mindkét
társaság részéről egy-egy tudományos előadás hangzott el. Említést érdemel, hogy a Szegedi
Televízió aznap esti adásában riportot közölt a rendezvényről. A találkozó színvonalas
megszervezése Kucsera István tagtársunk érdeme.
Nem közvetlenül az elnökség tevékenységéhez kapcsolódik, de meg kell említeni, hogy
társaságunk tagja, Fok Éva kitartó munkájának köszönhetően, a hosszú bírósági herce-hurcát
követően

bejegyzésre került a magyarországi ESCCAP (European Scientific Counsel

Companion Animal Parasites).
A hazai parazitológiai szakterület nemzetközi kapcsolatait erősítették azok a tagtársak is, akik
nemzetközi szervezetek tagjai, akik rangos nemzetközi szakmai rendezvényeken vettek részt
az elmúlt két évben. E rendezvények közül említést érdemel a finnországi Turkuban 2016.
július 20-24. között megtartott 12. Európai Parazitológiai Multikollokvium. Ezen társaságunk
támogatásával két tagtársunk, Fok Éva és Kucsera István vett részt, illetve az elnökség
korábbi tagja, Zöldi Viktor, aki ösztöndíjjal Finnországban tartózkodik.

A MPT-t érintő hazai események között örömmel számolok be arról, hogy a társaságunk
egyik alapító tagjának és első elnökének, Kotlán Sándor professzornak a mellszobrát 2016.
december 14-én, a XV. Fejér Megyei Állatorvosi Emléknap keretében Kulcson avatták fel,
ahol hétvégeit töltötte. Szoboravató beszédet L. Simon László, a terület országgyűlési
képviselője és Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora mondott.

Tisztelt Közgyűlés!
A lehetőségekhez képest igyekeztünk ellátni az elnökségre háruló feladatokat, de nem
lehetünk elégedettek. Ahhoz, hogy az elkövetkező években társaságunk képes legyen az
eddigieknél hatékonyabban tevékenykedni, eredményesebben segíteni és képviselni
szakterületünket,

a

parazitológia

ügye

iránt

elkötelezett,

innovatív

gondolkodású,

kezdeményező, tenni akaró tagtársakra van szükség. Az új elnökségre számos feladat vár.
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Véleményem szerint hazánkban csak akkor tudjuk eredményesen szolgálni a parazitológia
fejlődését és népszerűsítését, ha összefogással és átgondolt érdekképviselettel el tudjuk érni,
hogy az egyes szakterületeken tapasztalható kedvezőtlen folyamatok ne folytatódjanak, ha a
szakhatóságok az eddigieknél jobban elismerik tevékenységünk fontosságát, és tehetséges
fiatalokat sikerül megnyernünk a parazitológia számára.

Végezetül köszönetemet fejezem ki társaságunk leköszönő titkárának és az elnökség
tagjainak, valamint Gyurcsó Gyulánénak, aki hosszú időn át, de utoljára látja el a társaság
adminisztratív ügyintézését. A magam és az elnökség nevében köszönöm a tagtársak
bizalmát. A korábbi beszámolóimhoz hasonlóan, most is arra kérem a társaság tagjait, hogy
nagyobb aktivitással vegyenek részt az MPT munkájában. A most megválasztásra kerülő
elnökség tagjainak és a társaság valamennyi tagjának egészséget, töretlen lelkesedést, szakmai
szeretetet és sikereket kívánok.
Kérem a közgyűlést, hogy a titkári beszámolóval együtt fogadja el az elnökség
tevékenységéről szóló jelentésünket.
Budapest, 2017. március 28.

Dr. Farkas Róbert
az MPT elnöke

5

