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2017. március 28-án Budapesten, a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey-termében került 

sor az MPT tisztújító közgyűlésére, ahol a leköszönő Elnökség nevében Dr. Farkas Róbert elnök, Dr. 

Székely Csaba titkár és Dr. Czenthe Botond a Számláló Bizottság elnöke számolt be a Társaság előző 

évi munkájáról, melyeket a Társaság közgyűlése egyhangúlag elfogadott. A Közgyűlés új Elnökséget 

választott.  

2017. április 26-án az Elnökség új elnököt és titkárt választott Dr. Egri Borisz (Széchenyi Egyetem) és 

Csányiné dr. Dóczy Ilona (Szegedi Tudományegyetem) személyében. Az új Elnökség összetételéről 

tájékoztatást kapott Prof. Dr. Jørgen Kurtzhals (Dánia), a Parazitológusok Világszövetségének elnöke 

is. Ugyenezen az ülésen megkezdődtek a Kotlán Sándor akadémikus (1887-1967) születésének 130. és 

halálának 50. évfordulója tiszteletére 2017. október 3-án megrendezésre kerülő emlékülés szervezési 

munkálatai.  

2017. május 20-án megjelent az MPT Elnökségének 64. sz. tájékoztatója. 

A 2017. szeptember 11-i elnökségi ülésen a vezető téma továbbra is a Kotlán-emlékülés szervezése 

volt, majd Társaságunk titkárának előterjesztésében az MPT aktuális gazdasági helyzetéről, valamint 

jogi képviseletének anyagi vonzatairól kaptunk tájékoztatást.  

2017. október 3-án az Állatorvostudományi Egyetem aulájában, Kotlán Sándor akadémikus (1887-

1967) tiszteletére emlékülés került megrendezésre, 70 fő részvételével. Ülésünket két akadémikus is 

megtisztelte. Itt került sor az MPT emlékérmeinek átadására, melyen ezúttal Dr. Rózsa Lajos és Dr. 

Székely Csaba parazitológus társaink munkásságát ismertük el. A megemlékezést Kotlán professzor 

szobrának az Egyetem kertjében történő megkoszorúzása követte. 

A 2017. november 3-ai elnökségi ülésen részletes elemzésre kerültek az emlékülés tapasztalatai, 

valamint az aktuális Kotlán-díjra benyújtott egy pályázat bírálatára egy háromtagú ad hoc bizottság 

került kijelölésre, mely később nem adott ki Kotlán-díjat. Megvitatásra kerültek az elnökségen belüli 

kommunikációs módozatok, valamint a titkár előterjesztésében aktuális gazdasági ügyeink is. 

Részletesen foglalkoztunk Társaságunk honlapjának korszerűsítésével.  
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2017. december 12-én Prof. Dr. Jørgen Kurtzhals (Dánia), a Parazitológusok Világszövetségének 

elnöke, e-mailben jelezte vissza az új MPT Elnökség összetételének tudomásul vételét.  

2017. december 19-én elkészült Társaságunk 2017. évi pénzügyi elszámolása.  

Többen szívesen vettek volna részt a 2018. január 25-én az Állatorvos-tudományi Egyetemen 

megrendezésre került Akadémiai beszámolókon, azonban (feltehetően adminisztrációs hiba miatt) 

sokan meghívót sem kaptak! 

A 2018. február 20-án megrendezett társasági közgyűlésen a tagság kis hányada vett részt. Társaságunk 

székhelyét az adminisztratív munkák megkönnyítése végett Szegedre helyeztük át. Társaságunk titkári 

tisztségét főtitkári tisztségként állítottuk vissza, melyet közgyűlésünk megszavazott. A közgyűlést 

megelőző elnökségi ülésen ismét napirendi pontban foglalkoztunk az elnökségi üléseken való 

részvétellel, ill. az egymás közti írásos és szóbeli kommunikációs módozatokkal. Kassai dr. véleménye 

szerint, aki vállalja az elnökségben a tagságot, az vállalja az ezzel járó kötelezettségeket is. Az elnökség 

- külföldi konferencián való részvételre - utazási támogatást szavazott meg Farkas Róbert számára. 

Bajomi dr. felhívta az Elnökség figyelmét, hogy a GDPR-t (General Data Protection Regulation), az 

Európai Unió új adatvédelmi rendeletét, 2018. május 25-től valamennyi tagállamban, így Hazánkban, 

az MPT-re is alkalmazni kell. 

2018. május 22-én megjelent az MPT Elnökségének 65. sz. tájékoztatója. 

2018. szeptember 26. Elnökségi ülésünkön Egri dr. javasolta Dr. Hornok Sándor egyetemi docens, 

újonnan megválasztott tanszékvezetőnek az Elnökség munkájába, tanácsadói jogkörrel történő 

bevonását, mivel kooptálása támogatja Társaságunk munkáját. Javaslatát az Elnökség tagjai egyhangúan 

támogatták. Az elnök felkérte Bajomi Dániel és Bozó Csaba elnökségi tagokat, hogy állítsák össze az 

MPT adatvédelmi szabályzatának tervezetét. Nevezettek a feladat végrehajtását vállalták. Bajomi dr. 

tájékoztatta az elnökséget, hogy munkahelyén már készül egy adatvédelmi szabálytervezet, amely 

készítése alatt szerzett tapasztalatok segíthetik Társaságunk szabályzatának elkészítését is.  

Eszterbauer dr. arra hívta fel a figyelmet, hogy honlapunk üzemeltetőjével (Externet Zrt.) a 

kapcsolatfelvétele eddig sikertelen volt. Továbbra is fontos lenne a honlapot korszerűsíteni, ami a 

szolgáltató segítsége nélkül nem lehetséges.  

2018. november 21-én került sor Budapesten, a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey- 

termében a II. Magyar Parazitológiai Workshop megrendezésére. A rendezvény témája annak 

megvitatása volt, hogy milyen körülmények között folyik a parazitózisokkal kapcsolatos ismeretek 

oktatása a hazai orvostudományi egyetemen. Az ülés előadói dr. Kucsera István (Nemzeti 

Népegészségügyi Központ, Parazitológiai Osztály, Budapet), dr. Burián Katalin (Szegedi 

Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunológiai Intézete), 

dr. Dóczi Ilona (Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Klinikai 

Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet), dr. Ghidán Ágoston (Semmelweis Egyetem, Általános 

Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet). A Pécsi Tudományegyetemen szerzett 

tapasztalatok ismertetése is szerepelt a programban, ennek az előadója, dr. Palkovics Tamás azonban az 

ülésen nem jelent meg. „A Workshopnak talán a legfontosabb eredménye az volt, hogy az előrelépés 

szándékával napirendre került a parazito-zoonózisok oktatásának nehéz hazai helyzete. Kedvező légkör 

alakult ki ahhoz, hogy a szakterület orvos és állatorvos oktatói egymás tapasztalatait hasznosítva 

keressenek, és találjanak megoldásokat a parazitológiai ismeretek hatékonyabb közvetítésére” (Kassai 

T., 2018). A rendezvényt a Boehringer Ingelheim RCV magyarországi fióktelepe támogatta, mellyel 

korábban támogatói szerződést is kötöttünk.  
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2019. február 25-én, ismét a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey-termében ülésezett az 

Társaságunk elnöksége. Az ülés témái között gazdasági helyzetünk, a májusban megrendezésre kerülő, 

legújabb fejlesztésű humán- és állatorvosi antiparazitikumok a Bayer, Pfizer, Boehringer Ingelheim, 

Zoetis és Richter gyártói részvételével tervezett ülés megszervezése szerepelt. Megvitatásra kerültek az 

elnökségi üléseken való hiányzások okainak kritériumai, valamint a GDPR előírásainak alkalmazása 

Társaságunk Szabályzatára. Valamivel később ugyanitt tartottuk meg Társaságunk éves közgyűlését is. 

A Közgyűlésen részletesen elemeztük a 2018-as év fontosabb eseményeit, melyek között Társaságunk 

Honlapjának megújításáról, az elnökségi üléseken való részvétel fegyelméről, valamint a GDPR 

(General Data Proteciton Regulation) szerinti új, társasági adatvédelmi szabályzat összeállításáról esett 

szó. Bemutatásra kerültek a tudományos és/vagy tudományos-ismeretterjesztő rendezvényeken részt 

vett Kollégák előadásainak címei is. 

2019. április 15-én megjelent az MPT Elnökségének 66.sz. tájékoztatója.  

2019. szeptember 19-én az Állatorvos-tudományi Egyetem Általános Állattani és Parazitológiai 

Tanszékén ült össze Elnökségünk. Napirendi pontjaink között a Társaság aktuális anyagi helyzete, a 

létrehozott nagy terjedelmű Adatvédelmi Szabályzat további finomítása, és a novemberben 

megrendezésre kerülő „Fiat lux – Az új gyógyszerek és a paraziták” c. társasági rendezvény 

szervezésének fejleményei, valamint a Honlapunk további javítása és a Facebook-on való megjelenés 

részletei szerepeltek. Összeállításra került a 2020-ban, a Közgyűlés kereti között megrendezésre kerülő 

elnökségválasztás jelölőbizottságának névsora.  

Ugyanebben a hónapban másodszor is megkaptuk a Norsvine-Topigs 200 eFt-os éves támogatását. Így 

új szponzoraink a Boehringer Ingelheim és a Norsvine-Topigs  évi 450 eFt-tal támogatták Társaságunk 

munkáját.  

Tudományos tevékenységünkről szóló jelentésünk alapján az MTA további 150 eFt-tal támogatott 

bennünket. 

2019. november 15-én a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey-termében került 

megrendezésre a „Fiat lux – Az új gyógyszerek és a paraziták” c. társasági rendezvény. Ennek során a 

Boehringer Ingelheim RCV, az AlphaVet, a Bábolna-Bio, a Bayer Hungária Kft, az MTtM és a HáGK, 

valamint az ÁOTE és a SZE-MÉK előadói tartottak nyolc tudományos előadást. 

2019. decembere és 2020. januárja az elnökségválasztó közgyűlés megszervezése jegyében zajlott. 

Külön köszönet illeti a Jelölőbizottság tagjait, akik minden tagot felkerestek elektronikus úton, 

ezzel is hozzájárulva egy etikailag tiszta választás lebonyolításához.  

2020. március 4-én rendkívüli elnökségi ülésre került sor az Állatorvostudományi Egyetem, 

Parazitológiai és Állattani Tanszékén. Az ülés napirendi pontjai között javaslatok kerültek 

megfogalmazásra az alapszabály és a választási szabályzat módosítására. Az elnökség létszámának 

csökkentését több elnökségi tag is felvetette. Ennek kapcsán az alapszabály X/13. pontja és a választási 

szabályzat (VSZ) módosítása is szükségessé vált a következő közgyűlésen. A kérdés megtárgyalása után 

az elnökség egyhangúlag határozott, hogy az elnökség létszámának 10+1 főről 6+1 főre (6 fő elnökségi 

tag + 1 fő tiszteletbeli elnök) való csökkentését javasolja. Dr. Kassai Tibor a tiszteletbeli elnöki tisztséget 

a továbbiakban is vállalta. Kassai dr. felvetette, hogy az alapszabály X/5. és X/18. pontjai – miszerint a 

közgyűlést és az elnökségi üléseket az MPT székhelyén kell összehívni – nem életszerűek, ezért ennek 

törlését javasolta az alapszabályból. Ezzel az elnökség egyetértett. Farkas dr. felvetette, hogy a 

közgyűlésen jelen nem lévők is szavazhassanak. Az elnökség többsége szerint a közgyűlésen jelen lévők 

szavazata kell, hogy döntő legyen. 
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Az elnökség az alábbi javaslatokat tette a Választási szabályzattal (továbbiakban VSZ) kapcsolatban: 

VSZ 3.1. pont: „…. 6 főt jelölhet az elnökségbe…” (az elnökség egyhangúlag elfogadta) 

VSZ 3.5. pont: „A jelöltlistára minimum 6 elnökségi jelölt…” (az elnökség elfogadta, 7 igen szavazattal 

és 1 tartózkodással)  

VSZ 4.8. pont: „Amennyiben szavazategyenlőség alakul ki a 6. helyen az elnökségi jelöltek 

között…” (az elnökség egyhangúlag elfogadta) 

Kassai dr. felvetette, hogy az elnökségbe és a számvizsgáló bizottságba történő kettős jelölés lehetőségét 

szükséges lenne elvetni. Ezzel az elnökség egyetértett. Ez alapján a VSZ-ban módosítani kell minden 

olyan pontot, ami adott személy elnökségi és számvizsgáló bizottsági tagként történő egyidejű jelölését 

megengedi. Sréter dr. jelezte, hogy szerinte a legutóbbi jelölési folyamat több ponton is sérült, amit 

korábban jelzett is az elnökségnek. Ennek következében végül az MPT vezetése a 2020. február 25-i 

tisztújító közgyűlés elhalasztása mellett döntött. A fentiek tükrében Sréter dr. az alapszabály és a 

választási szabályzat módosítása után, megismételt jelöltállítást és azt követő tisztújító közgyűlés 

összehívását javasolta. Az elmondottak után kialakult élénk vita következményeként Sréter dr. és 

Gubányi dr. elhagyták az ülés helyszínét. Ezután az elnökség tagjai megvitatták az elnökség 

tevékenységének lehetőségeit. A jelenlévők szerint az elnökség mandátumának március 28-án történő 

lejártáig nem áll rendelkezésre elegendő idő a szabályzatmódosításra, az újbóli jelöltállításra és a 

tisztújító közgyűlés összehívására. Kassai dr. jelezte, hogy a társaság az elnökségen belüli feszültségek, 

és a fiatal korosztály távolmaradása miatt a felbomlás felé halad. A megváltozott körülmények, és az 

elnökségi jelöltséget vállalók kis létszáma is a társaság sötét jövőjét jelzik. Farkas dr. szerint a jelenleg 

zajló paradigmaváltás következményeként egyre fontosabbá válik a parazitológia, így az MPT-nek 

továbbra is van létjogosultsága. Egri dr. a tagság felé vállalt kötelezettséget hangsúlyozta, valamint 

kiemelte az utóbbi 3 évben megtartott tudományos rendezvények szakmai jelentőségét. A lehetséges 

forgatókönyvek megvitatása után a jelenlévő elnökségi tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy 

közgyűlés összehívását kezdeményezik, melynek napirendi pontjai (1) az Alapszabály és a VSZ 

módosítása, (2) az elnöki, főtitkári és számvizsgáló bizottsági beszámolók megtartása.  

A Hazánkat sújtó COVID-2019 járvány korlátozó intézkedései miatt a Közgyűlés megtartása 2020. 

október 30-ig elnapolódott. 

 

Kérem, beszámolóm elfogadását! 

Mosonmagyaróvár, 2020. október 26. 

       Prof. Dr. Egri Borisz DSc., MRANH 

                   elnök 


