
 

A MAGYAR PARAZITOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 
58 sz. 

TÁJÉKOZTATÓJA 
2012. február 

 
 
 

Az MPT elnöksége Tájékoztatójának legutóbbi, 57. száma 2011. novemberében jelent meg. Talán nem 
meglepő, hogy az azóta eltelt idő rövidsége miatt a Tájékoztató mostani száma a szokottnál karcsúbb 
tartalommal jelenik meg. Az elnökség mégis a Tájékoztató új számának az elkészítése mellett döntött, 
hogy minél előbb tájékoztassa tagtársainkat az MPT múlt év végén lezajlott tisztújító közgyűlésén 
történtekről és az elnökség megújításával kapcsolatos eseményekről. 
 
I.  A SZERVEZETI ÉLET HÍREI 
 
Az MPT tisztújító közgyűlése 
 
A tisztújító közgyűlésre 2011. november 28-án került sor Budapesten, a Magyar Természettudományi 
Múzeum Semsey Andor előadótermében, 35 tagtárs részvételével.  

FARKAS Róbert elnöki megnyitó szavai után KUCSERA István „A hazai parazitológiai oktatás, 
kutatás és szolgáltatás napjainkban” című előadásában beszámolt az MPT elnöksége által lebonyolított 
kérdőíves felmérés előzetes eredményeiről. Ez után az MPT emlékérmének az átadása következett 
MERÉNYI László állatorvosnak és PAPP László akadémikusnak (a laudációk olvashatók az MPT 
honlapján). Az MPT nevében KASSAI Tibor köszöntötte nagyra becsült tagtársunkat, MOLNÁR 
Kálmánt, 75. születésnapja alkalmából (lásd a honlapot). Ez után FARKAS Róbert elnök 
beszámolójában számot adott az MPT-nek az elmúlt 3 évben folytatott tevékenységéről, SZÉKELY 
Csaba főtitkár pedig beszámolt a Társaság szervezeti életét (létszám, összetétel, tagdíjfizetés) érintő 
változásokról, az MPT ügyviteli és gazdálkodási tevékenységéről (mindkét beszámoló olvasható az 
MPT honlapján). A Számvizsgáló Bizottság jelentését Ballásch Alajos elnök távollétében Czenthe 
Botond bizottsági tag ismertette, mely szerint a Társaság gazdálkodása megfelelt az előírásoknak, 
minden az Alapszabályban foglaltak szerint történt (lásd a honlapot).  
 
A beszámolókat hozzászólások követték, majd az elnöki beszámolót a jelenlévők egyhangúan, a 
főtitkári beszámolót és a számvizsgáló bizottság beszámolóját 1-1 tartózkodással elfogadták. 
 
FARKAS Róbert elnök ez után tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy felügyeleti szervünk, a Magyar 
Tudományos Akadémia javasolta az MPT-nek közhasznú társasággá való átalakulását, ami feltétele 
lesz az MTA-tól kapott pénzügyi támogatásnak is. Ez a változás érinti az MPT alapszabályát. Vita 
után a közgyűlés 31 szavazattal és 2 tartózkodással felhatalmazta az elnökséget, hogy az MPT 
közhasznú társasággá alakulásával kapcsolatos lépéseket alapos tájékozódás után, szükség esetén 
megtegye. 
 
A továbbiakban EGRI Borisz professzor látta el a levezető-elnöki teendőket. Felkérte a 
jelölőbizottságot, hogy számoljon be a munkájáról, és ismertesse az új elnökségre és a számvizsgáló 
bizottságra vonatkozó javaslatát. A jelölőbizottság nevében TÁNCZOS Balázs elnök elmondta, hogy a 
tagdíját rendezett, tehát jelölhető 120 tag névjegyzékét és a kitöltendő jelölőlistát minden tagtárs 
időben megkapta. A felhívásra 42 tagtárs küldte el javaslatát elektronikus vagy írott formában. 59 
tagtárs kapott jelölést. Azokat, akik legalább 4 jelölést kaptak, a bizottság megkérdezte, hogy 
vállalják-e a jelölésüket. A 27 megkérdezett tag közül 19-en adtak igenlő választ. A korábbi elnökség 
tagjai közül CSABA György és RÓZSA Lajos nem vállalta a jelölést. Némi bizonytalankodás után 
végül is 15 személy neve került fel a 11 tagú elnökség és külön 4 név a 3 tagú számvizsgáló bizottság 
szavazólistájára, melyeket a közgyűlés nyílt szavazással, egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadott. A titkos szavazás megtörténte után MAJOROS Gábor, a szavazatszámláló bizottság elnöke 



 

ismertette a szavazás eredményét. A szavazásban részt vett 33 tag mindegyikének érvényes volt a 
szavazata.  
 
A kapott szavazatok számának (zárójelben) sorrendjében az új elnökség tagjai a következők: dr. 
KUCSERA István (31), dr. FARKAS Róbert (30), dr. KASSAI Tibor (30), dr. EGRI Borisz (29), dr. 
BAJOMI Dániel (27), dr. BÉKÉSI László (27), dr. BIRÓ Péter Gábor (27), dr. SUGÁR László (26), 
dr. GLATZ Katalin (25), dr. SZÉKELY Csaba (25) és dr. ESZTERBAUER Edit (19). Az új 
számvizsgáló bizottság tagjai: dr. BALLÁSCH Alajos (26), dr. CZENTHE Botond (26) és dr. 
MAJOROS Gábor (24). 
 
Elnökségi ülés 2012. január 18-án. 
 
A november 28-án megválasztott új elnökség első ülése KASSAI Tibor tiszteletbeli elnök elnökletével 
kezdődött, aki ismertette dr. GLATZ Katalin levelét, amelyben az elnökségi tagsága alóli felmentését 
kérte. Tudomásul véve a bejelentést az elnökség a megüresedett helyet a tisztújító közgyűlésen 
sorrendben legtöbb szavazatot kapott tagtárssal kívánta betölteni. Mivel a sorban két, egyformán 17 
szavazatot kapott tagtárs következett, az elnökség úgy döntött, hogy mindkét kollégát felkéri az 
elnökség munkájában tagként való részvételre. Dr. BASKA Ferenc és dr. GUBÁNYI András a 
felkérést elfogadta.  
 
Az elnökség értékelte a közgyűlést, majd az MPT elnökévé ismét dr. FARKAS Róbert egyetemi 
tanárt, főtitkárává pedig ismét dr. SZÉKELY Csaba c. egyetemi tanárt választotta. 
A számvizsgáló bizottság ismét dr. BALLÁSCH Alajost választotta elnökéül. 
 
Az új elnök vezetésével az elnökség áttekintette a soron lévő teendőket: 
a/ tájékozódni kell a Közhasznú Társasággá való átalakulás körülményeiről, 
b/ módosítani kell a Kotlán-díj alapszabályát, 
c/ be kell fejezni a hazai parazitológiai oktatás helyzetének a felmérését, 
d/ szervezni kell egy tudományos fórumot a trichinellosis elleni védekezés helyzetének megvitatására, 
e/ archiválni kell az MPT adminisztrációjának megőrzésre érdemes dokumentumait. 
 
Az MPT taglétszáma 143 fő. Társaságunkban növekedik a nők aránya: jelenleg 55 tagunk nő, 84 
tagunk férfi. A tagság szakképzettség, illetve foglalkozás szerinti megoszlása: állatorvosok (közel 
50%), biológusok (30%), orvosok (10%), továbbá agrármérnökök, mikrobiológusok, zoológusok, 
tanárok, laboratóriumi asszisztensek, egészségügyi gázmesterek és gyógyszerészek. 
 
Az MPT új tagjai: GYURCSÓ Gergő egyetemista, Budapest; dr. BÓKONY Brigitta állatorvos, 
Budapest (állandó bejelentett lakása Hárskúton van, de Budapesten dolgozik); FORRÓ Barbara 
biológus, Budapest; dr. KOPCSÁNDI Csabáné szakgyógyszerész, Mosonmagyaróvár; dr. BUDAI 
Irén nyugdíjas állatorvos, Siófok. 
 
Dr. KOÓS HUTÁS Ferenc és BÓKÁNÉ dr. RAU Éva az MPT tagságuk megszüntetését kérték. 
 
Hírek az MPT honlapjáról. Honlapunkon fontos tartalommal frissült a rendezvények 
menüpont. Ezúton hívjuk fel minden tagtárs figyelmét arra, hogy a honlapon megjelentetni 
kívánt információkat, a szakterületünket érintő érdekes híreiket küldjék el Földvári Gábor e-
mail címére: FoldvariGabor@gmx.de. 
 
Új elnökségi tagok bemutatása: 
 
Dr. BASKA Ferenc 1983-ban végzett „summa cum laude” minősítéssel az Állatorvos-tudományi 
Egyetemen, majd az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetében Molnár Kálmán témacsoportjában 
halparazitológiai kutatásokat végzett 17 évig. Ez idő alatt jeles eredménnyel az ELTE TTK 
alkalmazott zoológus posztgraduális képzését is teljesítette, valamint a kecsege parazitózisairól írt 



 

kandidátusi értekezését sikerrel védte meg. Külföldön végzett oktatói-kutatói tevékenységéről a SZIE 
Állatorvos-tudományi Kar Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani tanszékére tért vissza, ahol 
azóta is oktatóként dolgozik, tanítva a kórbonctant és a halkórtant mind a magyar, mind az angol 
nyelvű évfolyamoknak. 2000-ben habilitált, jelenleg egyetemi docensként dolgozik. Németül, angolul 
és oroszul beszél. 1985. óta tagja az MPT-nek. 
 
Dr. BIRÓ Péter Gábor. Az Állatorvos-tudományi Egyetem elvégzése előtt a Húsipari Hizlaló 
Vállalatok Nagytétényi Hizlaldájában állatorvos szaksegédként, majd a Phylaxia Oltóanyag-termelő 
Vállalat Vírus-vakcina 3. osztályán laboránsként dolgozott. Állatorvos-doktori diplomáját 1990-ben 
szerezte meg. Ez után a Monori Állami Gazdaság felsőfarkasdi szarvasmarhatelepén és csévharaszti 
sertéstelepén dolgozott, majd a 21/1992. FM rendelet megjelenését követően állatorvosi rendelőt 
nyitott Monor városában, ahol a mai napig a kis- és kedvtelésből tartott állatok gyógyításával 
foglalkozik. Parazitológia iránti érdeklődését a saját rendelőjében szerzett mindennapos klinikusi 
gyakorlat táplálja, saját laboratóriumában rendszeresen végez koprológiai vizsgálatokat. Tapasztalatait 
és eredményeit örömmel osztja meg orvos és állatorvos kollégáival előadások formájában. Aktív tagja 
a Magyar Állatorvosi Kamarának, a Magyar Buiatrikusok Társaságának, a Kisállat Klinikusok 
Szövetségének, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének. 2000. óta tagja az MPT-nek. 
 
Dr. ESZTERBAUER Edit 1997-ben szerzett biológus diplomát a Szegedi Tudományegyetemen (volt 
JATE). 1998. óta dolgozik az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetében (új nevén MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet). Munkáját a Halkórtani 
Témacsoportban kezdte MOLNÁR Kálmán irányítása alatt. „Halparazita nyálkaspórások 
(Myxosporea) fejlődéstani és molekuláris biológiai vizsgálata” címmel készült doktori értekezését 
2002-ben védte meg. Alexander von Humboldt ösztöndíjasként 2005. novemberétől összesen két évet 
töltött Münchenben a Ludwig-Maximilians Egyetemen (Klinik für Fische und Reptilien, Ludwig-
Maximilians Universität, München, Németország). 2007-től az újonnan megalakult Hal-parazitológia 
Témacsoport vezetője, és szintén az évtől a SZIE ÁOTK Doktori Iskola oktatója. Kétszer nyert el 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. 1998. óta tagja az MPT-nek. 
 
II. A HAZAI SZAKMAI ÉLET HÍREI 
 
Akadémiai beszámolók. Az MTA Állatorvos tudományi Bizottsága és a SZIE Állatorvos-tudományi 
Doktori Iskolája szervezésében, az ÁOTK élettani tantermében, 2012. január 18-án került sor az 
elmúlt év kutatási eredményeit áttekintő, hagyományos, év eleji beszámoló ülésre. A parazitológia, 
állattan és halkórtan szekcióba ez évben 15 előadást jelentettek be. Az előadások összefoglalói 
elolvashatók az MTA ÁoKi honlapján: www.vmri.hu/MTA-Állatorvos-tudományi Bizottság. A 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az összefoglalókról BASKA Ferenc dr. által összeállított 
ismertető jelenik meg a Magyar Állatorvosok Lapja egyik közeli számában. 
 
III. A NEMZETKÖZI SZAKMAI ÉLET HÍREI 
 
„7th Balkan Congress of Microbiology - Microbiologia Balkanica 2011” néven nemzetközi 
konferenciát szerveztek Belgrádban 2011. október 25. és 29. között. A Parazitológiai szekció 
munkájában részt vett KUCSERA István 3 előadással: 

• Katalin GLATZ, József DANKA, Zsuzsanna TOMBÁCZ, Tibor BÁNYAI, Andrásné 
SZILÁGYI, István KUCSERA. Human trichinellosis in Hungary: report of an outbreak-
investigation. 

• István KUCSERA, József DANKA, Zsuzsanna SZÉNÁSI, Erika OROSZ, Katalin GLATZ, 
Herbert AUER, Claudio GENCHI. Dirofilaria repens infection in Hungary: data and case 
report. 

• István KUCSERA, József DANKA, Erika OROSZ, Katalin GLATZ, Zsuzsanna SZÉNÁSI. 
Toxoplasmosis: diagnostic tools and possibilities in Hungary 

A Parazitológiai szekció első részében Ulgen ZEKI OK (Törökország) és Olgica DJURKOVIC-
DJAKOVIC (Szerbia) üléselnök vezetésével három bevezető előadás hangzott el török és szerb 
meghívott előadok részéről. A második részben Ulgen ZEKI OK és KUCSERA István üléselnökök 



 

vezetésével 7 orális prezentáció hangzott el. A poszter szekcióban vegyesen kerültek bemutatásra a 
mikológiai és parazitológiai témájú poszterek (http://microbiologiabalkanica2011.com/ ). 
 
“Advances on epidemiology, diagnosis and management of echinococcosis. Recent developments 

and new trends” néven nemzetközi szimpóziumra került sor Iasiban (Románia) november 11-én az 
ESCMID – ESGCP és a Romanian Association on Hydatidology szervezésében. A szimpóziumon 
magyar részről részt vett KUCSERA István egy előadással: István KUCSERA, Andrea HORVÁTH, 
Attila PATONAI, József DANKA, Herbert AUER “Alveolar echinococcosis: first human case of this 
emerging parasitic disease in Hungary” (http://www.arhidat.com/ ). 

 
IV. KONGRESSZUSI NAPTÁR  
 
2012. június 21-22. Third European Dirofilaria Days, Parma, Italy (www.edis.or.at/index.htm). 
 
2012. július 25-29. Cluj-Napoca (Kolozsvár) Románia. XI. European Multicolloquium of Parasitology 
(EMOP XI). E-mail: fundatia@zooparaz.net és www.zooparaz.net/emop11. Early Registration and 
Abstract Submission 2012. április 30-ig. 
 
2012. június 8. Boiensdorf, Germany. Ichthyoparasitologisches Symposium der Deutschen 
Gesellschaft für Parasitologie (a szervezők angol nyelvű előadásokat is elfogadnak).  
 
 
 
Az MPT címe: SZIE ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék.  
1078 Budapest, István u. 2. Telefon: (1)4784190 vagy (1)4784188. 
Az MPT honlapja: www.parazitak.hu. 
 


