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A Magyar Parazitológusok Társasága elnökének beszámolója  

az elnökség 2012-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Tisztelt Közgyűlés!  

A teremben körülnézve sajnálattal kell megállapítanom, hogy a mostani közgyűlésen is 

kevesen vagyunk, annak ellenére, hogy érdekes és időszerű két tudományos előadással 

igyekeztünk kedvet teremteni a részvételhez. Három éve, éppen ezen a napon, 2011. 

november 28-án került sor a Magyar Parazitológusok Társasága (MPT) legutóbbi tisztújító 

közgyűlésére, amikor a 11 tagú elnökséget és a Számvizsgáló Bizottság 3 tagját 

megválasztották.  

A mostani beszámoló összeállításakor arra törekedtem, hogy valós képet adjak az elnökség 

elmúlt három esztendőben végzett tevékenységéről, arról, hogy a felgyorsult és folyamatosan 

változó életünkben Társaságunk mennyiben tudta ellátni az alapszabályban megfogalmazott 

feladatokat. Igyekszem önkritikusan, az elégedettség látszatát is elkerülve beszámolni az 

elmúlt 3 évben végzett munkáról, nem hallgatva el a megvalósulatlan terveket sem. 

Megemlítem a Társaság előtt álló fontosabb feladatokat is, amelyeknek az elvégzésétől függ, 

hogy Társaságunk képes lesz-e az eddigieknél hatékonyabban tevékenykedni, 

eredményesebben segíteni és képviselni szakterületünket.  

Az új elnökség 2012. január 18-án tartotta első ülését, ahol személyemet az MPT elnökévé, és 

Dr. Székely Csabát az MPT főtitkárává választotta. A korábbi ciklusokhoz hasonlóan az új 

elnökség lelkesen, számos tervet maga elé tűzve kezdte el a három éves munkáját. Az akkori 

ülésen szóba került a feladatok megosztásának a szükségessége, a honlap folyamatos 

karbantartásának a fontossága, s az is, hogy az elnökség hogy tudja a korábbiaknál jobban 

tájékoztatni és bevonni a tagokat a tervek megvalósításába. Célul tűztük ki a Kotlán-díj 

alapszabályzatának aktualizálását is. Megválasztott elnökként az elnökségnek arra hívtam fel 

a figyelmét, hogy csak akkor tudjuk hatékonyan segíteni Társaságunk működését, ha az 

elfogadott tervek megvalósulnak. 

Az elmúlt három évben az elnökség összesen hét alkalommal találkozott, amikor megvitattuk 

az MPT aktuális ügyeit, döntések születtek szakmai rendezvények szervezéséről. Az elnökség 

munkáját értékelve meg kell jegyeznem, hogy voltak olyan elnökségi tagok, aki többszöri 

távolmaradásukkal, a vállalt feladatok nem teljesítésével akadályozták az elnökség által 

elfogadott célok egy részének a megvalósítását. Mint amire a korábbi közgyűléseken is 

felhívtam a figyelmet, csak olyanok vállalják a jelölésüket, aki valóban segíteni akarják 

Társaságunk munkáját, ne azért akarjanak bekerülni az elnökségbe, mert jól mutat a szakmai 

önéletrajzukban.  

 

A korábbi évekhez hasonlóan az elnökség folytatta a tudományos rendezvények szervezését. 

Terveink között szerepelt a trichinellosis hazai helyzetével foglalkozó rendezvény 

megszervezése, de erre sajnos nem került sor, mert az e területtel foglalkozó szakemberek 

országos érdekekre hivatkozva kérték, hogy ettől tekintsünk el. A parazitológia különféle 

szakterületei közötti kapcsolatok kialakításában és erősítésében fontos szerepe van a 

Társaságnak, ezért is járultunk hozzá két hazai és egy itthon megrendezett nemzetközi 

tudományos rendezvény megszervezéséhez. 2012. június 12-én „Paraziták a humán orvos és a 

bűnügyi szakember szemével” címmel került sor az elsőre, amelyen a paraziták okozta 

érdekes humán esetekről volt szó, illetve arról, hogy a paraziták milyen szerepet játszanak a 

bűnesetek felderítésében. A következő tudományos ülést 2013. június 4-én tartottuk, 

„Parazitákkal külföldön fertőzött emberek és állatok” címmel.   
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Örömmel számolok be arról, hogy Társaságunk hosszú idő után ismét részt vett egy 

nemzetközi szakmai rendezvény itthoni megszervezésében. 2014. július 2-4. között a SZIE 

Állatorvos-tudományi Karán került sor a Fourth European Dirofilaria and Angiostrongylus 

Days (FEDAD) nemzetközi konferenciára, és ehhez kapcsolódó „3rd Bayer 

Angiostrongylosis” fórumra. A két és fél napos rendezvényen 26 országból érkezett mintegy 

150 szakember vett részt, akik közel 40 előadásban és 30 poszteren mutatták be vizsgálataik 

eredményeit. A Társaság nevében e helyen is köszönetemet fejezem társaságunk két tagjának, 

a konferencia szervező bizottsága elnökének, Dr. Fok Évának és alelnökének, Dr. Kucsera 

Istvánnak, akik kiváló szervezőmunkájukkal hozzájárultak a hazai parazitológusok 

nemzetközi hírnevének az öregbítéséhez. A Budapesten rendezett sikeres FEDAD 

konferencia megszervezése is hozzájárult ahhoz, hogy a budapesti tisztújító közgyűlésen Dr. 

Fok Évát a nemzetközi szervezet új elnökévé választották, amelyhez e helyen is gratulálok.  

Megemlítem, hogy 2012. október 3-5. között Budapesten rendezték meg az ESCCAP 

(Európai Tudományos Tanácsadó Társaság a Társállatok Parazitáiról) Toxocara 2012 

konferenciáját, amelyen több tagunk vett részt.  

 

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 rendszeresen rész veszünk a Magyar Országos Állatorvos Egyesület 

választmányának az ülésein. Tagjaink a házi- és vadon élő állatokkal, a halakkal, a méhekkel 

és a kártevőkkel foglalkozó számos hazai rendezvényen tartottak előadást. Továbbra is tagjai 

vagyunk a Parazitológusok és az Állatorvos Parazitológusok Világszövetségeinek, de a két 

szövetség legutóbbi rendezvényein sajnos egyetlen tagunk sem vett részt. Szakterületünk 

népszerűsítéséhez járultak hozzá az ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszéke munkatársai, 

akik 2013-ban és idén is aktívan kivették részüket a Kutatók Éjszakája c. 

rendezvénysorozatban. Sikerként számolhatók be arról, hogy az elmúlt időszakban 

Társaságunk nemzetközi kapcsolatai jelentősen javultak.  A 10 éves múltra visszatekintő 

ESCCAP magyarországi tagszervezetének létrehozása előrehaladott állapotban van. E 

nemzetközi szervezet célkitűzései között szerepel a társállatok parazitái elleni védekezés 

fontosságára felhívni a figyelmet továbbképzésekkel és európai szintű irányelvek 

kidolgozásával. Szlovák kezdeményezésre „Parasites in the Heart of Europe” mottóval 2014. 

május 25. és 30. között Szlovákiában került sor a szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar 

parazitológus társaságok közös tudományos rendezvényre, amelyen hat tagunk képviselte 

Társaságunkat. Ezen a találkozón a négy állam parazitológus társaságainak az elnökei 

megvitatták a közös együtt működés lehetőségeit. Megtörtént a kapcsolatfelvétel a Szerb 

Parazitológusok Társaságával. 2014. október 3-án Palicson került sor az első szerb-magyar 

parazitológus találkozóra, amelyen 8 tagtárs, köztük az elnökség 7 tagja vett részt. A magyar 

résztvevők a megbeszélés végén meghívták a Szerb Társaság képviselőit egy magyarországi 

találkozóra, ennek helyéről és idejéről a későbbiekben születik döntés. 

A hazai parazitológiai szakterület nemzetközi kapcsolatait erősítik azok a tagtársak is, akik 

nemzetközi szervezetek tagjai, rangos nemzetközi szakmai rendezvényeken vettek részt az 

elmúlt 3 évben. Meghívott előadóként vagy résztvevőként jelen voltunk a Kolozsváron 2012-

ben megrendezett 11.  EMOP konferencián, a 24. Nemzetközi Rovartani Kongresszuson, a 

tetvekkel foglalkozó 5. Nemzetközi Konferencián, a vízben élő állatok egészségével 

foglalkozó 7. nemzetközi szimpóziumon, a malakológusok világkongresszusán, a 

kullancsokkal és az általuk terjesztett kórokozókkal foglalkozó németországi és dél-afrikai 

tudományos üléseken, az osztrák szakmai társaság két rendezvényén, valamint a Dirofilaria 

rendezvényeken.   

 

Véleményem szerint összefogással és átgondolt érdekképviselettel érhetjük el azt, hogy az 

egyes szakterületeken tapasztalt kedvezőtlen folyamatok megálljanak, a parazitológiai oktatás 
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és kutatás fontosságát itthon is jobban elismerjék. Biztatónak tűnik, hogy több nemzetközi és 

hazai kutatási pályázatban vesznek részt tagjaink. Az is fontos, hogy tehetséges fiatalokat 

nyerjünk meg e szakterületnek. Ennek ígéretes jelei mutatkoztak, hiszen az elmúlt két évben 

3-an védték meg a PhD dolgozatukat, és 6 PhD-hallgató kezdte meg a parazitológiával 

kapcsolatos kutatásait.  

 

A szakmai utánpótlás biztosítása, a hazai állatorvosi, orvosi és természettudományos 

parazitológia fejlődésének serkentése érdekében alapította Társaságunk az MPT Kotlán díját. 

Az elmúlt időszakban elvégeztük a Kotlán–díj alapszabályzatának az aktualizálását. Javaslat 

érkezett arra, hogy az elnökség más ifjúsági pályázathoz hasonlóan, a pályázók körét a 

doktorandusz hallgatókra is terjessze ki, akik a PhD képzés első 3 évét végzik. Ezt a javaslatot 

az elnökség nem támogatta. Döntés született arról, hogy a Kotlán-díjat 3 évente hirdessük 

meg. Az MPT elnöksége által második alkalommal, 2013-ban meghirdetett Kotlán-díj 

pályázatra 4 dolgozat érkezett, amelyek közül a bíráló bizottság hármat tartott alkalmasnak 

díjazásra. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Beszámolóm elején már utaltam arra, hogy az elnökség első ülésen szóba került a honlap 

folyamatos karbantartásának a fontossága, továbbá az is, hogy az elnökség hogy tudja az 

eddigieknél jobban tájékoztatni és bevonni a tagokat a tervek megvalósításába. Évente egy-

egy Tájékoztatóban számoltunk be az elnökség munkájáról, személyi hírekről, nemzetközi 

tudományos konferenciákról. az aktuális hazai és külföldi hírekről. Ezek mindenki számára 

elérhetők Társaságunk honlapján. E helyen is szeretném megköszönni Kassai Tibor 

tiszteletbeli elnöknek a szerkesztői munkáját. Az MPT Elnökség Tájékoztatójának a 

megújítására, képekkel, internetes hivatkozásokkal kiegészített elektronikus hírlevél kiadására 

két elnökségi tag is javaslatot tett, de ennek megvalósulására a kezdeti próbálkozások után 

nem került sor.  

A kiadvány mellett meg kell említeni, hogy Dr. Földvári Gábor tagtársunk kezelésében, ha 

nem is gyakran, de igyekeztünk új hírekkel frissíteni az MPT honlapját. Ahhoz, hogy 

tartalmas, hasznos információkat tartalmazó, olvasmányos és karbantartott honlapunk legyen, 

tagtársaink hathatós segítségére továbbra is szükség van. Sajnálattal kell megállapítanom, 

hogy ismételt felhívásunk ellenére a honlapot érintő ötletekkel, híranyagokkal, igényekkel, 

észrevételekkel kapcsolatosan csak elvétve kapunk értesítéseket tagtársainktól. Sajnálattal kell 

megállapítani, hogy a honlapunk angol nyelvű változatának bővítése és fejlesztése, amely 

Társaságunk nemzetközi ismertségének a javítása érdekében igen fontos, elmaradt, holott 

erről is döntés született. Ennek mielőbbi megoldása az új elnökségre vár. Az elnökség azt a 

javaslatot is támogatta, hogy a Társaság a Facebookon is megjelenjen, de az ígéreteken túl 

ezzel kapcsolatban sem történt előrelépés.  

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Elnöki beszámolómban igyekeztem számot adni az önök bizalmából megválasztott elnökség 

elmúlt három évben végzett munkájáról. Szándékosan nem érintettem az ügyvitellel, a 

pénzügyekkel, a taglétszámmal és egyebekkel kapcsolatos történéseket, hiszen ezekről a 

Társaság főtitkára számol be. Igyekeztünk tisztességgel szolgálni a Társaság ügyeit. Az 

elnökségi tagok megkérdezése nélkül, de talán az ő nevükben is kijelenthetem, hogy a 

lehetőségekhez képest igyekeztünk megőrizni a korábban elért eredményeket, de nem 

lehetünk elégedettek.  

 

Az elnökség és a Társaság hatékonyabb munkája érdekében fontos feladatnak tartom, hogy 

akik eddig az MPT passzív tagjai voltak vagy nem tartották fontosnak a tagsági viszonyt, 
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változtassanak eddigi álláspontjukon, és tevékenyen vegyenek részt a Társaság munkájában. 

Igen időszerűnek és szükségesnek tartom a generációváltást az elnökségben. Fiatalabb, a 

szakmája iránt elkötelezett, innovatív gondolkodású, kezdeményező készségű szakemberek 

kerüljenek a most megválasztásra kerülő vezetőségbe. Az új elnökségre számos feladat 

megoldása vár, amelyekről a beszámolómban részben már említést tettem. Az idén 

félévszázados MPT megalakulását méltó módon kell megünnepelni a következő évben, mint 

ahogyan 2005. március 31-én sor került a Társaság megalakulásának 40. évfordulója 

alkalmából megrendezett Jubileumi Tudományos Ülésre. A most megválasztásra kerülő 

elnökségnek arra is választ kell találnia, hogy Társaságunk hogyan tudja korszerűen és 

eredményesen szolgálni hazánkban a parazitológia fejlődését és népszerűsítését. 

 

Köszönetemet fejezem ki Társaságunk leköszönő főtitkárának és az elnökség tagjainak, 

ügyintézőnknek, Gyurcsó Gyulánénak és mindazoknak, akik munkámat segítették. A magam 

és az elnökség nevében köszönöm a tagtársak bizalmát. Arra kérek minden tagunkat, hogy a 

lehetőségeihez képest segítse Társaságunk munkáját. Befejező gondolatként arra kérek 

mindenkit, hogy az eddigieknél nagyobb aktivitással vegyenek részt Társaságunk 

munkájában. A korábbinál szorosabb legyen az elnökség és a tagság kapcsolata. Ehhez 

kívánok a most megválasztásra kerülő elnökségnek és a Társaság valamennyi tagjának 

egészséget, töretlen lelkesedést, szakmai szeretetet és sikereket.     

 

Kérem a közgyűlést, hogy az ezután következő főtitkári beszámolóval együtt fogadja el az 

elnökség tevékenységéről szóló jelentésünket.   

 

 

Budapest, 2014. november 28. 

      

 

Dr. Farkas Róbert 

            az MPT elnöke 


