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MPT Közgyűlés, 2019. 02. 25. 
Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor terem 
1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. 
 

Főtitkári beszámoló a Magyar Parazitológusok Társasága 

2018. évi tevékenységéről 

 

Csányiné Dr. Dóczi Ilona  

 

 

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Tagtársak! 

 

Beszámolómban a Magyar Parazitológusok Társasága 2018. évi tevékenységének főtitkári és 

ügyintézői tevékenységi körével kapcsolatos információkat ismertetem.  

  Hivatali ügyintézés: A 2018. február 20-i közgyűlés arról döntött, hogy a Társaság 

székhelyét Szegedre helyezzük át a könnyebb ügyintézés érdekében, illetve határozott a 

„titkár” tisztségének „főtitkári” tisztséggé történő átnevezéséről. Ez alapszabály-módosítással 

jár, illetve változás-bejelentési kötelezettségünk van a Fővárosi Törvényszék felé. Az 

alapszabályt a szükséges helyeken módosítottuk: minden olyan helyen, ahol a „titkár” szó 

szerepel, „főtitkár”-ra javítottuk, illetve a székhelyet „6791 Szeged, Réti u. 2.”-re változtattuk. 

A módosított, hitelesített alapszabály felkerült a www.parazitak.hu honlapra is. A változást 

bejelentettük a Fővárosi Törvényszéknek, melyre 2018. május 4-i keltezéssel kaptunk 

hivatalos végzést. Mivel a székhely-változás az adószám megváltoztatását is maga után vonja, 

ügyintézőnk, Mezeiné Ádám Veronika utána járt az adóhatóságnál, hogy ez megtörtént-e. 

Kiderült, hogy – bár a bírósági végzést ők is megkapták – az adószámot még nem változtatták 

meg annak megfelelően. Veronika megkeresésére azonban eleget tettek ezen 

kötelezettségüknek is. Mindezek alapján új pecsétet készíttettünk a Társaságnak a helyes 

adatokkal. 

 Szintén ügyintézőnk eredményes munkájának köszönhetően sikerrel regisztráltuk a 

Társaságot a személyi jövedelemadó 1% felajánlások gyűjtésének lehetőségére. Ennek 

értelmében 2019. január 1-től jogosulttá váltunk arra, hogy a Társaság nevének (Magyar 

Parazitológusok Társasága) és adószámának (19010014-1-06) feltüntetésével bárki felajánlja 

Társaságunknak a személyi jövedelemadójának 1%-át az erre szolgáló nyomtatványon. 

 Bankszámla: A korábbi, Budapest Banknál vezetett számlánk banki költségeit túl 

magasnak ítéltük, ezért fontolóra vettük a Társaság pénzének más bankban nyitott számlán 

http://www.parazitak.hu/
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történő elhelyezését. Három másik pénzintézettől kértünk és kaptunk kondíciós listát 4 

számlacsomagra vonatkozóan, melyek mindegyike alacsonyabb költségekkel járt a Budapest 

Bankénál. Az elnökség tagjainak szavazatai alapján az OTP Bank Nyrt. „Non-profit 

számlacsomag”-ja mellett döntöttünk, és 2018. augusztus 30-án megtörtént a számlaváltás az 

OTP Nyugati téren lévő bankfiókjában. Ettől a dátumtól kezdve még 1 hónapig élt a Budapest 

Banknál vezetett számlánk, és csak azután szüntették meg. Aki még ekkor utalt volna tagdíjat, 

azt Társaságunk megkapta volna. Ha valaki még a megszűnés után is a Budapest Bankba utalt 

volna a már nem létező számlánkra, akkor azt a bank visszautalta volna a feladónak, tehát 

pénz semmiképpen nem veszett volna el. A tagságot egyébként 2018. augusztus 31-én email-

ben értesítettük a bankváltásról és az új számlaszámról: 11713012-21454590. Postai úton is 

tájékoztattuk az emailcímmel nem rendelkező tagtársakat. 

 Tagdíjak, tagnyilvántartás: A tagdíjak összege 2018-ban sem változott, azaz diák és 

nyugdíjas 1.000-1.000 Ft-ot fizet, míg a többi tag részére ez az összeg 2.000 Ft. A 

befizetéseket több úton is el lehet juttatni a Társasághoz. A legegyszerűbb, és a leginkább 

preferált az OTP-nél vezetett számlára (11713012-21454590) történő átutalás. Az utalás 

közleményében mindenképpen kérjük feltüntetni a tagtárs nevét, illetve azt az évet, melyre 

vonatkozóan a tagdíjat rendezni kívánja. Rendezvényeinken személyesen is van lehetőség a 

tagdíj befizetésére, viszont lényeges, hogy erről készüljön írásos dokumentum a befizető 

aláírásával ellátva. Ezzel bizonyítja, hogy az összeget átadta az ügyintézőnek. Csak írásos 

dokumentumok alapján tudunk a befizetések állásáról egyeztetni. További fizetési 

lehetőségek: személyesen a bankfiók pénztárában, illetve csekken. Mindkét esetben lényeges, 

hogy a közleményben szerepeljen a tagtárs neve és az év is, melyre vonatkozóan a tagdíjat 

rendezni kívánja. A csekkes befizetést azért nem javasoljuk (bár tudunk csekket biztosítani), 

mert abból még a bank von le kezelési költséget, tehát nem a teljes összeget kapja meg a 

Társaság. A tagdíjak befizetésének határideje a tárgyév december 31. November 

végén-december elején személyre szóló értesítést küldtünk az emailcímmel rendelkező és a 

postai úton értesítendő tagtársaknak is az aktuális, lényeges változásokról és a tagdíj-

befizetéseik állásáról. Feltételezhetően a többszöri értesítésnek (is) köszönhetően a tagdíj-

befizetésekből befolyt összeg 2018-ban duplája volt a 2017. évinek. Másik magyarázat, hogy 

voltak olyan tagtársak, akik korábbi évekről saját elmaradásaikat is kifizették. 2018. december 

31-gyel bezárólag 82 fő rendezte tagdíját, kizárólag 2018. évi tagdíjjal tartozik 24 tagtársunk, 

és 2 vagy annál több évi tagdíj-elmaradása van 22 főnek. A leghosszabb idejű tagdíj-tartozás 

5 év. 



 3 

 Újdonság, hogy a 2018-ban befizetett összegről már számlát állítottunk ki azzal a 

számlázóprogrammal, melyet ügyintézőnk, Veronika szerzett, és amelyet ingyenesen a 

NetSoft Informatika Kft. biztosít non-profit szervezeteknek, így Társaságunknak is. Ezúton is 

köszönet érte!  A számla kiállítása mindig utólag történik, és emailben vagy postai úton 

juttatjuk el a befizetőnek. A számlára minden esetben rákerül, hogy „Pénzügyi teljesítést nem 

igényel”, tehát a számlán szereplő összeget még egyszer már nem kell kifizetni. Ha valaki a 

saját nevétől, címétől eltérő névre, címre kéri kiállítani a számlát, azt kérjük, mindenképpen 

előre jelezze! A tagdíj-befizetésekkel kapcsolatban ügyintézőnkkel, könyvelőnkkel, Mezeiné 

Ádám Veronikával tudnak egyeztetni a +36 30 445-5368-as mobilszámon, vagy a 

mezeinevera@gmail.com emailcímen.  

Az elmúlt évben tovább folytattuk a tagnyilvántartás aktualizálását. Hosszasan 

nyomoztunk, kutattunk, érdeklődtünk, és újabb tagjaink nyilvántartott adatai sikerült 

aktualizálnunk. Mindezek alapján 2018. december 31-i állapot szerint 112 tagtársunkról és 2 

tiszteletbeli tagunkról van „naprakész” információnk. Emellett 12 fő van, akikkel érdemben 

nem sikerült kapcsolatba kerülni. 2018-ban 4 új taggal bővült a Társaság. A 

létszámcsökkenések között 3 olyan tagtársunkat kell megemlíteni, akik 2018-ban már nem 

kívántak tovább tagjai maradni a Társaságnak, Dr. Boray József tiszteletbeli tagtársunk pedig 

elhalálozott. Nyilvántartásunk szerint 54 fő állatorvos, 29 fő biológus, 13 fő orvos, 8 fő 

agrármérnök, 4 fő egészségügyi gázmester, 3 fő tanár, 2 fő gyógyszerész, 2 fő egyetemi 

hallgató vagy doktorjelölt és 19 fő egyéb szakképzettségű tagunk van. A következő 

tagtársaink(kal kapcsolatos) visszajelzés(é)re még mindig várunk: Dr. Bacsadi Árpád 

(Debrecen), Dr. Bodó Szilárd (Gödöllő), Dr. Győri Emese Ottília (Kisvárda), Dr. Herke Paula 

(Szigetszentmiklós), Horváth István László (Miskolc), Kis Sándor (Dorogháza), Dr. Koleszár 

István (Gödöllő), Kovács Alexandra (Budapest), Mészáros Boglárka (Felcsút), Nagy Balázsné 

(Miskolc), Dr. Pásztor Irina (Székesfehérvár), Ráthonyi László (Nyíregyháza), Szigeti 

Annamária (Veszprém), Dr. Varga Zsolt (Zoetis; Budapest), Dr. Varjas László (Budapest). (A 

fenti adatok a 2018. december 31-i álláspontot tükrözik. Időközben Dr. Bodó Szilárd 

megjelent a közgyűlésen, így az ő adatait sikerült aktualizálni. Szintén a közgyűlésen 

értesültünk arról, hogy Dr. Varjas László tagtársunk elhunyt 2018-ban, illetve arról is, hogy 

Kovács Alexandra már 2018-ra sem kívánt tagja maradni a Társaságnak.) 

Támogatások: A Magyar Tudományos Akadémia részéről csaknem felére csökkent a 

támogatás a 2017. évihez képest. 2018-ban 191.000 Ft-ot kaptunk tőlük. A felhasználásáról 

szóló pénzügyi és tudományos beszámolókat elkészítettük, és határidőre (2019. január 31.) 

elküldtük az MTA-nak. Csatoltuk hozzá a szükséges mellékleteket is, és várjuk az MTA 

mailto:mezeinevera@gmail.com
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elfogadó válaszát. A Bábolna Bio Kft. 80.000 Ft-tal, a Ceva-Phylaxia Zrt. 70.000 Ft-tal 

segítette Társaságunkat 2018-ban. Az anyagi támogatások mellett fontosnak tartjuk 

megemlíteni a nem pénzbeli támogatásokat, így a NetSoft Informatika Kft.-t, akik ingyenesen 

biztosítják a számlázóprogramot Társaságunk részére, illetve a Magyar Természettudományi 

Múzeumot is, akik ingyenesen rendelkezésünkre bocsátják a Semsey Andor termet 

rendezvényeink lebonyolításához. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak! 2018 

októberében - némi anyagi támogatás reményében - levélben megkerestük jelenlegi és korábbi 

támogatóinkat is: Alpha-Vet Kft., Bábolna Bio Kft., Bayer Hungária Kft., Biomedica 

Hungária Kft., Bio-Rad Kft., Ferol Kft., Intervet Kft., Novartis Kft., Pfizer Kft., Rhone-Vet 

Kft., Selbruha Kft. Értesítettük őket a bankszámlaszám-változásról is. Választ 2 esetben 

kaptunk: a Bábolna Bio Kft. 80.000 Ft-tal támogatta Társaságunkat, míg a Novartis Kft. 

válaszlevélben jelezte, hogy 2018-ban nem áll módjában támogatni tevékenységünket. A 

többiektől választ nem kaptunk. (A közgyűlésen elhangzott, hogy ez nem feltétlenül jelent 

érdektelenséget, hanem bizonyos cégeknél átszervezések, székhely-változások történtek.) 

Áttekintés a Társaság gazdálkodásáról: A Társaság 2018. évi kiadás-bevétel záró 

egyenlege az alábbiak szerint alakult: 

 

Összes bevétel (Ft) Összes kiadás (Ft) Mérleg (Ft) 

572.200 875.182 - 302.982 Ft (!) 

 

Az adatok a 2018. december 31-i állapotot tükrözik. A pénzügyi kimutatást a Számvizsgáló 

Bizottság ellenőrizte. Az értékpapírjainkból nem használtunk fel.  

 A Magyar Parazitológusok Társasága által adott támogatások:  

Kotlán-díj: Alapító okirata szerint 2 évente hirdetjük meg, így 2019-ben aktuális. Célja: A 

magyar állatorvosi, orvosi és természettudományos parazitológia fejlődésének serkentése, és a 

szakmai utánpótlás biztosítása. Általában október 31-i határidővel szoktuk kiírni, és ez 2019-

ben is így lesz. Hamarosan aktualizálásra kerül a kiírás. A pályázathoz minden szükséges 

információ (kiírás, feltételek, adatlap) a honlapon (www.parazitak.hu/Kotlán-díj) lesz 

elérhető. 

Konferencia részvételi támogatás: 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, 

szállásköltség stb.) fedezetéül használható fel. Évente 1 pályázat támogatható. 2018-ban 1 

http://www.parazitak.hu/Kotl%c3%a1n-d%c3%adj
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sikeres, támogatott pályázat érkezett. Az aktuális kiírás hamarosan elérhető lesz a honlapon a 

www.parazitak.hu/Konferencia támogatás menüpontban. 

Tervek 2019-re: Továbbra is tájékoztatni fogjuk a tagságot a Társasággal kapcsolatos 

lényeges információkról, a Társaság által szervezett rendezvényekről, az aktuális, 

parazitológiai témájú konferenciákról, kongresszusokról. 2019 májusában tervezzük kiadni az 

Elnökségi tájékoztatónkat. Szeretnénk a honlapot modernizálni: jó lenne, ha a tagok egyéni 

azonosítóval be tudnának lépni, és nyomon követhetnék tagdíj-befizetéseik állását. Tervezzük 

a Kotlán-díj kiírásának aktualizálását, valamint folyamatban van az adatvédelmi szabályzat 

kidolgozása. 

 
 A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

Budapest, 2019. március 3. 

 

       Csányiné Dr. Dóczi Ilona 

                MPT főtitkár 
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