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MPT Közgyűlés, 2020. 10. 30. 

Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor terem 

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. 
 

Főtitkári beszámoló a Magyar Parazitológusok Társasága 

2019. évi tevékenységéről 

 

Csányiné Dr. Dóczi Ilona  

 

 

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Tagtársak! 

 

Beszámolómban a Magyar Parazitológusok Társasága 2019. évi tevékenységének főtitkári és 

ügyintézői tevékenységi körével kapcsolatos információkat ismertetem.  

  

Tagdíjak, tagnyilvántartás: A tagdíjak összege 2019-ben 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 a tagdíj-befizetéseik állásáról. A befizetésekről a 

számlát utólag állítjuk ki, és emailben vagy postai úton juttatjuk el a befizetőnek. 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 
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Ádám Veronikával tudnak egyeztetni a +36 30 445-5368-as mobilszámon, vagy a 

mezeinevera@gmail.com emailcímen. 

A tisztújítással kapcsolatos tagdíjrendezési felhívások eredményesnek bizonyultak. A 

2019-es évre 95 tagtárs fizette be tagdíját. Kizárólag 2019. évi tagdíjjal tartozik 9 tagtársunk, 

és 2 vagy annál több évi tagdíj-elmaradása van 16 főnek. A leghosszabb idejű tagdíj-tartozás 

4 év. 

A tagnyilvántartás aktualizálása folyamatos, melyen szintén nagyot lendített a közelgő 

tisztújítás. Néhány tagtársunk kitartó munkájának köszönhetően újabb tagjaink nyilvántartott 

adatai sikerült aktualizálnunk. Ezúton is köszönjük fáradozásukat! Mindezek alapján 2019. 

december 31-i állapot szerint 115 tagtársunkról van „naprakész” információnk. 2019-ben 2 új 

taggal bővült a Társaság. A létszámcsökkenések között Dr. Tomcsik József és Prof. Dr. 

Fazakas Béla tagtársainkat kell fájó szívvel megemlítenünk. Nyugodjanak békében! 

Nyilvántartásunk szerint 56 fő állatorvos, 25 fő biológus, 13 fő orvos, 6 fő agrármérnök, 3 fő 

egészségügyi gázmester, 2 fő tanár, 1 fő gyógyszerész, 2 fő egyetemi hallgató vagy 

doktorjelölt és 12 fő egyéb szakképzettségű tagunk van.  

A tagnyilvántartással kapcsolatban a következő kéréseink vannak:  

1. Akinek adataiban (név, foglalkozás, szakképesítés, munkahely neve, címe, lakcím, 

postacím, email, telefonos elérhetőség) változás áll be, kérjük, társaságunk felé is 

jelezze! 

2. Hallgatók, doktoranduszok státusza ha megváltozik, jelezzék nekünk is! 

3. Lehetőség szerint emailcímet is adjanak meg, mert így a kommunikáció gyorsabb és 

költségkímélőbb. 

4. Dr. Lukács Zoltán tagtársunk elérhetőségében ha valaki tud, kérjük, segítsen! 

 

Támogatások: A Magyar Tudományos Akadémia részéről 2019-ben 190.000 Ft-ot 

kaptunk tudományos tevékenységünk végzéséhez. A felhasználásáról szóló pénzügyi és 

tudományos beszámolókat elkészítettük, melyet az MTA elfogadott. A Bábolna Bio Kft. 

80.000 Ft-tal, a Boehringer Ingelheim RCV 250.000 Ft-tal, a Ceva-Phylaxia Zrt. 70.000 Ft-

tal, és a Topigs Norsvin Kft. 200.000 Ft-tal segítette Társaságunkat 2019-ben. 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 2019-ben is ingyenesen 

rendelkezésünkre bocsátották a Semsey Andor termet rendezvényeink lebonyolításához. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak!  

mailto:mezeinevera@gmail.com
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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. 

 

Áttekintés a Társaság gazdálkodásáról: A Társaság 2019. évi kiadás-bevétel záró 

egyenlege az alábbiak szerint alakult: 

 

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

955.001 891.670 63.331 

 

Az adatok a 2019. 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: 2019-ben is meghirdettük a Kotlán-díjat az alapító okiratában foglaltaknak 

megfelelően. Célja: A magyar állatorvosi, orvosi és természettudományos parazitológia 

fejlődésének serkentése, és a szakmai utánpótlás biztosítása. Határidőre 1 érvényes pályázat 

érkezett: Sudár Dóra „A nagy amerikai májmétely és egyéb endoparaziták jelenlétének 

vizsgálata a Szekszárdi-dombság nagyvadjaiban” című munkáját a szakmai zsűri 1. díjjal 

jutalmazta. Ezúton is gratulálunk Sudár Dórának, és témavezetőinek, dr. Juhász Alexandrának 

és dr. Majoros Gábornak. 

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. 2019-ben nem 

nyújtottak be ilyen jellegű pályázatot. A kiírás a honlapon található meg a 

www.parazitak.hu/Konferencia támogatás menüpontban. 
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Online felületek: Megújult a https://parazitak.hu honlap. Sok munka és utána járás van 

mögötte. Szeretnénk megköszönni Németh Tamás, Dr. Eszterbauer Edit és Bozó Csaba 

munkáját, hogy ez a modernebb weblap elkészült. Emellett Facebook oldala is van 

Társaságunknak: https://www.facebook.com/Magyar-Parazitológusok-Társasága-

1412462569058245. Ennek kezeléséért köszönet dr. Juhász Alexandrának. Online 

felületeinket szeretettel ajánljuk tagtársaink figyelmébe. Használják ezeket! 

 

  

Kérem tisztelettel főtitkári beszámolóm elfogadását.  

 

Szeged, 2020. február 10. 

 

       Csányiné Dr. Dóczi Ilona 

                MPT főtitkár 
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