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A MAGYAR PARAZITOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 

67. SZ TÁJÉKOZTATÓJA 

2022. április 

 

AZ MPT elnöksége tájékoztatójának utolsó, 66. száma 2019 áprilisában jelent meg. Azóta olyan 

időszakot éltünk át, amelyben – részint a Covid-19 járványhelyzet, részben pedig adminisztratív 

jellegű nehézségek miatt – erősen korlátozódott társaságunk tevékenysége. Mára ezek az 

akadályok jórészt elhárultak. Az MPT ez év májusában tervezi újabb közgyűlésének az 

összehívását. Ezt megelőzően fontosnak tartjuk tagtársainknak az elmúlt hároméves időszak 

eseményeiről való tájékoztatását. 

 

Az elnökség tagjai 2019-ben: elnök dr. EGRI Borisz, főtitkár CSÁNYINÉ dr. DÓCZI Ilona, 

tagok dr. BAJOMI Dániel, BOZÓ Csaba, dr. ESZTERBAUER Edit, dr. FARKAS Róbert, dr. 

GUBÁNYI András, dr. HORNOK Sándor, dr. JUHÁSZ Alexandra, dr. SRÉTER Tamás, dr. 

SUGÁR László, tiszteletbeli elnök dr. KASSAI Tibor. 

 

I. A SZERVEZETI ÉLET HÍREI 

 

Elnökségi ülés 2019. szeptember 19. 

 

DÓCZI Ilona főtitkár beszámolt a társaság kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetéről. Javult a 

tagdíjbefizetési fegyelem, többen a korábbi elmaradásukat is kiegyenlítették.  

Az EU adatvédelmi rendelete alapján feladatunkká vált a mintegy 50 oldalnyi adatvédelmi 

szabályzat társaságunk adottságaihoz való adaptálása. BAJOMI Dániel és BOZÓ Csaba vállalta 

egy tervezet kidolgozását.  

EGRI Borisz elnök javaslatára az elnökség foglalkozott egy 2019 novemberében „Újabb 

kihívások az orvosi és állatorvosi parazitológiában” című tudományos rendezvény 

előkészítésével. (Ennek a megrendezésére a koronavírus járvány miatt nem került sor.) 

BOZÓ Csaba és ESZTERBAUER Edit tájékoztatta az elnökséget az MPT honlapjának a 

megújítása érdekében végzett munkájukról. Edit kérte a felmentését e munka alól, így e feladatot 

a jövőben BOZÓ Csaba egyedül látja el.  

Az MPT Facebook oldalának gondozásáért JUHÁSZ Alexandrának tartozunk köszönettel. 

A 2020-ban esedékessé váló tisztújító közgyűlés előkészítésére az elnökség felkérte a dr. 

MATSKÁSI István, dr. FOK Éva és dr. DANKA József összetételű jelölőbizottságot.  

Az elnökség hivatalos értesítést kapott arról, hogy LŐRINCZ Ferenc professzor mellszobrát a 

Nemzeti Népegészségügyi Központnak nem a parkjában, hanem beltéren fogják elhelyezni. 

 

Elnökségi ülés 2020. március 4. 

 

A jelenlegi elnökség mandátuma március 28-án lejár. A társaság ügyvédjének véleménye szerint 

ez után nincs lehetőség egy ügyvezető elnökség ideiglenes megbízására, hanem a lelépő elnökség 

jogosult marad az ügyviteli teendők ellátására a tisztújító közgyűlésig. A felkért jelölőbizottság 

sok munkával elkészítette a jelölőlistát a tisztújító közgyűlésre, eközben azonban kénytelen volt 

eltérni a választási szabályzat néhány pontjától. Emiatt az elnökségben élénk vita alakult ki a 

teendőkről, felmerült az is, hogy meg kellene ismételni az egész jelöltállítási folyamatot. Ezt 

azonban az elnökség elvetette. 
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Fő téma volt a javaslatok megfogalmazása az MPT alapszabályának és választási szabályzatának 

a módosítására. Legfontosabb javaslat volt az elnökség létszámának a korábbi 10+1 főről 6+1 

főre (a +1 fő a tiszteletbeli elnököt jelenti) való csökkentése, amelyet az elnökség egyhangúlag 

elfogadott.  

A lehetséges forgatókönyvek megvitatása után az elnökség egyhangúlag döntött alapszabály és 

választási szabályzat módosító és tisztújító közgyűlés megtartásáról 2020. október 30-án. 

 

Közgyűlés 2020. október 30. 

 

Tisztújító közgyűlésünkre Budapesten, a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor 

előadótermében került sor 21 tagtárs részvételével.  

 

Napirend I. Beszámolók az elmúlt 3 évben végzett munkáról. 

 

Társaságunk elnöke, dr. EGRI Borisz professzor ismertette beszámolóját a leköszönő elnökség 

munkájáról. A távollevő CSÁNYINÉ dr. DÓCZI Ilona főtitkár beszámolóját a társaság szervezeti 

életét (létszám, összetétel, tagdíjfizetés) érintő változásokról, valamint az MPT ügyviteli és 

gazdálkodási tevékenységéről az ügyintéző MEZEINÉ ÁDÁM Veronika olvasta fel. A 

számvizsgáló bizottság jelentését dr. BÉKÉSI László elnök távollétében dr. CZEH Gábor 

ismertette. Eszerint a társaság gazdálkodása megfelelt az előírásoknak, minden az alapszabályban 

foglaltak szerint történt. Mindhárom beszámoló felkerült az MPT honlapjára. A beszámolókhoz 

kérdés vagy hozzászólás nem volt. A közgyűlés az elnöki beszámolót egy tartózkodással, a 

főtitkárét egyhangúlag, a számvizsgáló bizottságét pedig két tartózkodással elfogadta. 

 

Az elnökség leköszönése után társaságunk tiszteletbeli elnöke, dr KASSAI Tibor professzor látta 

el a levezető elnöki teendőket. 

 

Napirend II. Alapszabály és választási szabályzat módosítás. 

 

A közgyűlés az elnökség által kidolgozott javaslatokat egyenként megvitatta, és elfogadásukról 

nyílt szavazással döntött. 

 

Alapszabály I.4. pontja 

1/2020 sz. határozat: „A Társaság székhelye: 1078 Budapest István u. 2.” Egyöntetűen elfogadva. 

Alapszabály X.5. pontja 

2/2020 sz. határozat: „A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt 

kiküldött meghívóval hívja össze…” Egyöntetűen elfogadva. 

Alapszabály X.13. pontja 

3/2020 sz. határozat: „Az elnökség az MPT-nek 6 (hat) elnökségi tagból és a mindenkori 

tiszteletbeli elnökből álló ügyvezető szerve…”. Két ellenszavazattal és egy tartózkodással 

elfogadva. 

 

Választási szabályzat 1. pontja 
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4/2020 sz. határozat: „Az elnökség 6 választott elnökségi tagból és a mindenkori tiszteletbeli 

elnökből álló ügyvezető szerv…”. Két ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadva.  

Választási szabályzat 3.1. pontja 

5/2020 sz. határozat: „Egy személy legfeljebb 6 főt jelölhet az elnökségbe és 3 főt az SzB-be”. 

Két ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 

Választási szabályzat 3.5. pontja 

6/2020 sz. határozat: „A jelölőlistára minimum 9 olyan elnökségi jelölt, valamint minimum 4 

olyan SzB jelölt kerül fel, akik a legtöbb jelölést kapták”. Két tartózkodással elfogadva. 

 

A választási szabályzat 4.8. pontjának a bevonását a változtatások körébe dr. FOK Éva 

indítványozta, amivel a közgyűlés egyetértett. 

7/2020 sz. határozat: „Amennyiben szavazategyenlőség alakul ki a 6. helyen az elnökségi jelöltek 

között (…) az a jelölt kerül be, aki a jelölési folyamat során több szavazatot szerzett”. 

Egyhangúlag elfogadva. 

  

Napirend III. Tisztújítás  

 

A levezető elnök a tagság nevében köszönetet mondott a lelépő tisztségviselőknek az előző 

ciklusban az MPT érdekében kifejtett jószándékú szolgálataikért. Megköszönte a 

jelölőbizottságnak (elnök dr MATSKÁSI István, tagok dr. FOK Éva és dr. DANKA József) a 

tisztújítás előkészítése során elvégzett munkáját. Az elnök jelezte, hogy a közgyűlés elején a jelen 

nem lévő, de távollétüket írásban kimentettek felsorolásából véletlenül kimaradt dr. HORNOK 

Sándor neve, aki távolmaradásának okáról telefonon és e-mailben szintén előzetesen értesítette 

társaságunk elnökét és főtitkárát. 

 

A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta a szavazatszámláló bizottságot: elnök dr. 

RÓZSA Lajos, tagok GYURKOVSZKY Mónika és MEZEINÉ ÁDÁM Veronika. 

 

A jelölőbizottság elnöke ismertette a szavazólapot és a szavazás menetét. A már márciusban 

elkészült szavazólapon elnökségi tagságra javasolt 13 jelölt közül időközben bejelentett 

visszalépés miatt GUBÁNYI András dr. és KUCSERA István dr. neve ki lett húzva, így 11 jelölt 

neve maradt a szavazólapon (dr. BAJOMI Dániel, BOZÓ Csaba, dr. EGRI Borisz, dr. FARKAS 

Róbert, dr. HORNOK Sándor, dr. JUHÁSZ Alexandra, dr. SOLYMOSI Norbert, dr. SRÉTER 

Tamás, dr. SUGÁR László, dr. SZÉKELY Csaba és dr. SZEKERES Sándor). A számvizsgáló 

bizottsági tagságra pályázók közül 4 név (dr. BÉKÉSI László, dr. FLAISZ Barbara, dr. 

HERCZEG Dávid és SZÉLL Zoltán) került a szavazólapra. Az érvényes szavazathoz legfeljebb 6 

elnökségi tagot és legfeljebb 3 számvizsgáló bizottsági tagot kellett megjelölni. 

Ez után a szavazólapok kitöltése végett rövid szünet következett, majd RÓZSA Lajos dr., a 

szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét. Mind a 21 szavazólap 

érvényes volt. Az elnökségi tagságra jelöltek közül legtöbb szavazatot kapott dr. JUHÁSZ 

Alexamdra (16), BOZÓ Csaba (14), dr. FARKAS Róbert (12), dr. SOLYMOSI Norbert (12), dr. 

SZÉKELY Csaba (12) és dr. HORNOK Sándor (11), a számvizsgáló bizottsági tagságra jelöltek 

közül dr. BÉKÉSI László (16), SZÉLL Zoltán (16) és dr. HERCZEG Dávid (14). A közgyűlés 
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ezzel teljesítette a tisztújítás feladatát. Utóbb derült ki, hogy HERCZEG Dávid megválasztása 

szabálytalanul történt (az okot lásd később, a számvizsgáló bizottság közleményében).). 

A levezető elnök üdvözölte az MPT új tisztségviselőit, utalva a rájuk váró, a csökkent létszámból 

is adódó megnövekedett egyéni felelősségre. 

Elnökségi ülés 2020. november 24. 

 

A KASSAI Tibor tiszteletbeli elnök elnökletével lezajlott ülés feladata volt az MPT új elnökének 

és főtitkárának a megválasztása és a sürgősen elvégzendő feladatok számbavétele. 

Arra a kérdésre, hogy az elnökség tagjai közül ki vállalná az elnöki poszt betöltését egyedül 

FARKAS Róbert professzor adott pozitív választ, aki tájékoztatta az elnökséget azokról a 

szempontokról, amelyek szellemében megválasztása estén a társaság tevékenységét irányítani 

kívánja. Az ezt követő titkos szavazás eredménye 7 igen volt. A főtitkári poszt betöltésére 

egyedül BOZÓ Csaba vállalkozott, aki szintén megosztotta indítékait az elnökséggel. Az ezt 

követő titkos szavazás eredménye 6 igen és 1 tartózkodás volt. 

A szavazás eredménye tehát: elnök FARKAS Róbert professzor, főtitkár BOZÓ Csaba. 

 

A legsürgősebben megoldandó feladatok: 

 A tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvének változásbejegyzési kérelem végett a Fővárosi 

Törvényszékhez való mielőbbi benyújtása 

 Dr. GERENCSÉR Ferenc ügyvéd meghatalmazása arról, hogy társaságunkat a Fővárosi 

Törvényszék előtt teljes jogkörrel képviselje 

 MEZEINÉ ÁDÁM Veronika megbízása az ügyintézői feladatkör további ellátására 

 Gondoskodás az MPT honlapjának folyamatos frissítéséről 

 A számvizsgáló bizottság megválasztása körül kialakult helyzet megoldása. 

 

Közgyűlés 2021. június 25. 

 

A közgyűlés az Állatorvostudományi Egyetem Kotlán Sándor előadótermében 18 fő 

részvételével zajlott le, 

 

FARKAS Róbert elnök beszámolt az új elnökség eddigi tevékenységéről, többek között arról, 

hogy a Fővárosi Törvényszék a változásbejelentésre benyújtott kérelmünket formai és tartalmi 

hibák miatt elutasította Ennek egyik oka az volt, hogy a számvizsgáló bizottságba 2020. október 

30-án beválasztott SZÉLL Zoltán időközben visszalépett, de lemondó nyilatkozatát nem tudtuk 

beadványunkhoz csatolni, mert azt nem volt hajlandó aláírni. Ilyen esetekben a közgyűlés is 

visszahívhatja a megválasztott személyt. Az ennek alapján lebonyolított titkos szavazás 

eredményeként a közgyűlés 14 igen szavazattal és 4 tartózkodással visszahívta SZÉLL Zoltánt 

megválasztott tisztségéből. A helyére 17 igen szavazattal megválasztották dr. HERCZEG 

Dávidot a számvizsgáló bizottság tagjává, aki a megbízást elfogadta. 

 

A közgyűlés meghallgatta a számvizsgáló bizottság elnökének, BÉKÉSI László dr-nak a 

beszámolóját arról, hogy a társaság anyagi helyzete kiegyensúlyozott, a végelszámolás rendben 

megtörtént. A beszámoló szövege hozzáférhető az MPT honlapján. A beszámolót a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadta. 
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 FARKAS Róbert elnök szerint a jövőre vonatkozó terveket a beadott változásbejelentési 

kérelmünk törvényszéki elfogadását követően lesz lehetséges kidolgozni, ami szeptember elejére 

várható. Számos kérdésben szükségünk van a tagság véleményének a megismerésére, ezért az 

elnökség tervbe vette egy online kérdőíves felmérés elvégzését az MPT-tagság körében. 

 

A számvizsgáló bizottság közleménye. A társaság 2021. június 25-én tartott közgyűlésén 

tisztázódott a számvizsgáló bizottság végleges összetétele. A legutóbbi tisztújító közgyűlés dr. 

BÉKÉSI. Lászlót, SZÉLL Zoltánt és dr. HERCZEG Dávidot választotta meg, de kiderült, az 

eredmény a társaság választási szabályzatában foglaltak szerint érvénytelen, mivel dr. HERCZEG 

Dávid nem volt jelen, és távolmaradását előzetesen nem jelezte. Emiatt a negyedik legtöbb 

szavazatot kapott dr FLAISZ Barbara került a bizottságba. Mivel a megválasztott SZÉLL Zoltán 

értesítette az elnökséget, hogy nem vállalja a funkciót, június 25-én a közgyűlés titkos 

szavazással döntött visszahívásáról. Ezt követően a jelen lévő dr. HERCZEG Dávid elfogadta a 

korábbi jelöltségét a megüresedett helyre, így bemutatkozása, majd a titkos szavazás után a 

közgyűlés 17 igen szavazattal őt választotta be a számvizsgáló bizottságba. (Békési László dr.) 

 

Elnökségi ülés 2021. december 3. 

 

FARKAS Róbert elnök bejelenti, hogy JUHÁSZ Alexandra külföldi munkavállalásra való 

hivatkozással lemondott elnökségi tagságáról. A megüresedett hely betöltésére a 2020. december 

30-ai tisztújításkor egyaránt 10 szavazatot kapott EGRI Borisz és SRÉTER Tamás volt esélyes. 

Közülük csak SRÉTER Tamás vállalkozott a feladatra, így ő lett az elnökség új tagja. 

 

SOLYMOSI Norbert tájékoztatta az elnökséget a még le nem zárt online kérdőíves felmérés 

eddigi eredményéről. 

Döntés született CSÁNYINÉ DÓCZI Ilona külföldi konferencián való részvételének anyagi 

támogatásáról. 

Az elnök ismertette a távollevő BOZÓ Csaba főtitkár írásos beszámolóját a társaság 

taglétszámáról és pénzügyi helyzetéről. 

Döntés született a feladatok személy szerinti megosztásáról. Eszerint a támogató partnerekkel 

való kapcsolattartás SZÉKELY Csaba, a tudományos társaságokkal való kapcsolattartás 

SRÉTER Tamás, a tudományos rendezvények és továbbképzés koordinálása HORNOK Sándor, 

a honlap kezelése BOZÓ Csaba és SOLYMOSI Norbert, az elnökségi tájékoztató szerkesztése 

KASSAI Tibor feladata. 

Elnökségi ülés 2022. február 23. 

 

Fő téma volt a 2022 májusában tervezett közgyűlés előkészítése. Az elnökség tagjainak feladata, 

hogy gondosan nézzék át a társaság alapszabályát, valamint választási és adatvédelmi 

szabályzatait, és március végéig tegyenek javaslatot az időszerűvé vált változtatásokra. Ezekhez a 

módosításokhoz közgyűlési határozat szükséges.  
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Az elnökség tervbe vette a humán és az állatorvosi területet magába foglaló, időszerű témákkal 

foglalkozó tudományos rendezvénynek ez év őszén való megszervezését.  

 

Az elnök felkérte a tagokat, hogy tegyenek javaslatokat március végéig a társaság honlapjával 

kapcsolatos változtatásokra.  

  

HORNOK Sándor professzor bejelentette, hogy a parazitológiai tanszéken dolgozó PhD-hallgató, 

dr. KEVE Gergő vállalta az MPT Facebook oldalának a gondozását. Az elnök kérte, hogy 

megfelelő híranyaggal mindenki segítse KEVE Gergő munkáját. 

 

Az elnök megkérte KASSAI Tibort, hogy állítsa össze az elnökségi tájékoztató új számát, hogy 

az még a májusi közgyűlés előtt eljuthasson társaságunk tagjaihoz. 

 

Online kérdőíves felmérés az MPT tagsága körében. Az elnökség 11 kérdést tartalmazó online 

kérdőívvel fordult a tagsághoz adataik egyeztetése céljából. Az elnökség a kérdőív segítségével 

véleményeket gyűjtött a szervezendő programok tematikájára, valamint a tagsággal való 

információcserével és a társaság publikus megjelenésével kapcsolatosan. 2021. szeptember 8. és 

2021. december 12. között a 64-ből 36 tagtársunktól kaptunk kitöltött online kérdőívet. Minden 

válaszadó a vele való e-mailes kapcsolattartást jelölte meg kívánatosnak. Egy válaszadó 

kivételével mindenki hasznosnak ítélte az elnökségi tájékoztatókat. Négy válaszadó jelezte azt, 

hogy nem ismeri a társaság honlapját, míg 17 fő nem ismeri az MPT Facebook-oldalát. 

(Solymosi Norbert dr.) 

A Kotlán-díj 2019. évi elnyerésére kiírt pályázati felhívásunkra egyetlen pályázat érkezett: 

SUDÁR Dóra: A nagy amerikai májmétely és egyéb endoparaziták jelenlétének vizsgálata a 

Szekszárdi-dombság nagyvadjaiban (Állatorvostudományi Egyetem, Parazitológiai és Állattani 

Tanszék). Témavezetők: dr. MAJOROS Gábor és dr. JUHÁSZ Alexandra. A pályamunkát az 

elnökség által kijelölt három szaktekintélyből álló zsűri egyhangúlag a Kotlán-díj odaítélésére 

érdemesnek tartotta. A szóbeli prezentációra a 2019. évi akadémiai beszámolók parazitológiai, 

halkórtani és állattani szekciójában került sor. SUDÁR Dóra 75.000 Ft pénzjutalomban részesült. 

(Csányiné Dóczi Ilona dr.) 

 

A társaságunk székhelyének megváltozása folytán nehézkessé vált ügyintézés miatt MEZEINÉ 

ÁDÁM Veronika könyvelővel megszűnt szerződéses viszonyunk. Az új könyvelővel a 

közeljövőben kerül megkötésre a szerződés.  

 

Székhelyünk 1078 Budapest István u. 2  

Bankszámlaszámunk OTP Bank Nyrt.11713012-21454590 

Adószámunk 19010014-1-42 

Az MPT taglétszáma 85. 

 

Az MPT új tagjai:  

Dr. KEVE Gergő állatorvos, dr. KOVÁCS Szilvia állatorvos, MOLNÁR Mónika mikrobiológiai 

szakasszisztens, SABJANICS András népegészségügyi ellenőr, dr. SOLTÉSZ Zoltán biológus, 

dr. SZAPPANOS Albert állatorvos, dr. TUSKA-SZALAY Barbara állatorvos. 
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Az MPT-ből kilépett:   dr. JUHÁSZ Alexandra, dr. ERDÉLYINÉ dr. HAJDU Katalin,  

dr. CZENTHE Botond és dr. TÓTHNÉ dr. TAKÁTS Csilla. 

 

Társaságunkat 2021-ben is támogatta a Magyar Tudományos Akadémia. 

 

A tagdíj-befizetés módjai: 1. Átutalás a társaság OTP-nél vezetett bankszámlájára (Magyar 

Parazitológusok Társasága: 11713012-21454590). 2. OTP bankfiók pénztárában befizetés, 3. 

Tagdíját személyesen is átadhatja rendezvényeinken, ahol aláírásával igazolja a befizetést. 

 

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása az MPT-nek. Erre 2019-től van lehetőség. 

Kérjük tagtársainkat, hogy ilyen módon is támogassák tevékenységünket (Magyar 

Parazitológusok Társasága; adószám: 19010014-1-06). Köszönjük! 

 

Hírek az MPT honlapjáról. Elérhető: www.parazitak.hu. Ezúton hívjuk fel minden tagtársunk 

figyelmét arra, hogy a honlapon megjelentetni kívánt információkat, képeket, a szakterületünket 

érintő érdekes híreiket küldjék el BOZÓ Csaba (parazitak@gmail.com) vagy SOLYMOSI 

Norbert (solymosi.norbert@univet.hu) tagtársainknak. 

 

Hírek az MPT Facebook oldaláról.  Kérjük tagtársainkat, hogy a társaság Facebook oldalán 

megjelentetni kívánt információkat, a szakterületünket érintő érdekes híreket küldjék el KEVE 

Gergő címére (keve.gergo@univet.hu). 

 

II.  SZEMÉLYI HÍREK 

 

Elhunyt PAPP László akadémikus (1946-2021). 

 

Életének 75. évében, 2021. március 28-án elhunyt Papp László, a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas tagtársunk. 

Papp Laci – azt szerette, ha így szólítják – 1970-ben szerzett biológus diplomát az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen. Ezután egy évtizeden át a Magyar Természettudományi Múzeum 

Állattárában dolgozott, majd egy időre általános iskolai tanár lett Vecsésen.  

1982-től az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékén helyezkedett el, 

ahol az állattan tantárgyat oktatta az elsőéves hallgatóknak. Nem volt sem simulékony, sem 

„könnyű ember”, erőteljes oktatói-kutatói karakterétől egyesek idegenkedtek, míg mások – mint 

pl. a TDK-s és szakdolgozó hallgatói – rajongtak érte. Sok éven át dolgozott a Magyar 

Parazitológusok Társaságának elnökségében és a Parasitologia Hungarica szerkesztő-

bizottságában. Az MTM Állattárába csak 1986-ban tért vissza. Nyugdíjazásáig, illetve 

lényegében ez után is, haláláig itt dolgozott. Bár az MPT tagjai parazitológusként ismerik, PAPP 

Laci érdeklődése és munkássága ennél sokkal tágabb volt.  

Sokan zoológusnak tartották, hiszen az Állattár szellemi életének domináns alakja volt, még ha 

vezető pozíciót nem is vállalt. A hazai zoológia legfontosabb folyóiratának (Acta Zoologica 

Academiae Scientiarum Hungaricae) főszerkesztője volt 1992-96 közt, ő emelte be a folyóiratot a 

nemzetközileg rangos („impaktos”) lapok körébe. Mások ökológusnak tartották, nemcsak a 

http://www.parazitak.hu/
mailto:parazitak@gmail.com
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társulás-szerveződési dolgozatai miatt, hanem mert az ő kezdeményezésére alakult meg a Magyar 

Ökológusok Tudományos Egyesülete, és ő volt az MTA és az MTTM Állatökológiai 

Kutatócsoportjának vezetője is. 

 

A nemzetközi tudományos életben az általa írt vagy szerkesztett számos szakkönyv alapműnek 

számít. Ezekben, és a szakfolyóiratokban közölt számtalan dolgozatának többségében is, a 

Diptera-taxonómus Papp László arca mutatkozik meg. Illett hozzá az a szigor és önfegyelem, 

amit ez a tudományterület a legkiválóbb művelőitől megkövetel.  

 

Családtagjai, barátai és tanítványai népes társasága kísérte utolsó útjára 2021. április 9-én, 

szeretett szülőfalujában, Aranyosgadányban. (Rózsa Lajos dr.) 

 
A Magyar Rovartani Társaság a 2021. november 19-én, a Magyar Biológiai Társaság Állattani 

Szakosztályával közösen Budapesten tartott előadóülésén búcsúzott kiváló tagjától, ahol elhangzott 

SOLTÉSZ Zoltán, PEREGOVITS László, TÖRÖK Edina, BOZÓ Csaba és SZAPPANOS Albert 

In memoriam Papp László (1946-2021) című előadása. 

 

MOLNÁR Kálmán kutatói kiválósági elismerése. A Magyar Tudomány 2020. novemberi 

számában HALLER József tollából „Kutatói rangsorok – A világ és Magyarország” címmel egy 

érdekes tanulmány jelent meg olyan nemzetközi felmérésekre alapozva, melyekben az alapmunka 

szerzői a tudományos tevékenység alapján össztudományi kiválósági rangsort próbáltak 

kialakítani a világ legismertebb kutatói között. HALLER professzor ezekből a legmagasabban 

értékelt 199 magyar tudományos szakember nevét emelte ki. Ebben a névsorban MOLNÁR 

Kálmán, az ELKH Állatorvostudományi Kutatóintézet Halkórtan és Parazitológia 

Témacsoportjának alapítója, nyugállományban lévő kollégánk neve is szerepelt, mégpedig a 

117.-ként a rangsorban. A 199 szakember között kollégánk egyedül képviselte a magyar 

állatorvostudományt és a halászati tudományt. Munkássága egyben a magyar parazitológiai 

kutatás elismertségét is jelzi. (Székely Csaba dr.) 

 

A természettudományos kutatók, kutatóhelyek, egyetemek teljesítményalapú rangsorolására 

számos szervezet vállalkozik évről évre. A www.research.com egyike a globális rangsorolási 

rendszereknek. Az online adatbázisok 2021. december 6-i állapotának megfelelően 

tudományterületenként összesítették a kutatók publikációs teljesítményét. Ha az állattudományi 

és állatorvosi kategória globális kutatói névjegyzékéből kiemeljük a magyar kutatókat, a ranglista 

élcsoportjában megjelenik dr. FARKAS Róbert, dr. MOLNÁR Kálmán, dr. HORNOK Sándor, 

dr. SZÉKELY Csaba, SZÉLL Zoltán, dr. SRÉTER Tamás és dr. GYURANECZ Miklós neve, 

akik közül hatan az MPT tagjai.  (Solymosi Norbert dr.) 

 

Dr. HORNOK Sándor professzor számára 2020 februárjában odaítélték az MTA Doktora címet. 

Értekezésének címe "Kullancsok, óvantagok és általuk hordozott kórokozók rendszertani, öko-

járványtani és földrajzi vizsgálata". 

 

Dr. ESZTERBAUER Edit 2021 áprilisában megvédte „Nyálkaspórás halélősködők 

gazdafajlagossága és a gazda-parazita kölcsönhatás megnyilvánulásai” című nagydoktori 

disszertációját. Ehhez kapcsolódóan 2021 októberében tudományos tanácsadónak nevezte ki az 

ÁTKI vezetése. 

http://www.research.com/
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Dr. DEZSÉNYI BALÁZS orvos és infektológus kollégánk a Semmelweis Egyetemen sikeresen 

megvédte „Clinical Epidemiology of Echinococcosis in Hungary with Special Focus on 

Emerging Human Alveolar Echinococcosis” című PhD értekezését. 

 

III. A HAZAI SZAKMAI ÉLET HÍREI 

 

Akadémiai beszámolók. Az MTA Állatorvostudományi Bizottsága és az Állatorvostudományi  

Egyetem Doktori Iskolája szervezésében megtartott kutatói beszámolók parazitológiai, halkórtani 

és állattani szekciójában 2019-ben 11, 2020-ban 18, 2021.-ben 5(!), 2022-ben 7(!) előadás 

hangzott el. A 2019, a 2020. és a 2021. évi beszámolók ESZTERBAUER Edit és SRÉTER 

Tamás által szerkesztett összefoglalói megtalálhatók a Magyar Állatorvosok Lapja 2019/5. 

számának 316-320., a 2020/7. számának 440-447. és a 2021/3. számának 189-191. oldalán. 

 

Szúnyogok, kullancsok és új betegségek címmel az MTA Ökológiai Kutatóközpont 

szervezésében 2019. augusztus 26-án nagy sikerű workshopra került sor az MTA Székházában. A 

programban szereplő 16 előadás rangos szerzői sokoldalúan tájékoztatták a hallgatóságot korunk 

fenyegető ökológiai veszélyeiről. Az anyag jelentős része a külső és belső élősködők, valamint 

vektoraik szerepével foglalkozott. (Kassai Tibor dr.) 

 

Rendhagyó biológus-sorsok a 20. században címmel zajlott le az MTA Tudomány- és 

Technikatörténeti Bizottságának a konferenciája 2019. szeptember 13-án az MTA Kistermében, 

amelyen 6 előadás hangzott el, köztük KASSAI Tibornak az Ausztráliába kivándorolt BORAY 

József (1926-2018) kiváló parazitológus kollégánk pályafutásáról tartott referátuma, amely a 

Magyar Tudomány 2020/9. számában (1186-1193. o.) is megjelent. (Kassai Tibor dr.) 

 

Az ESCCAP magyarországi szervezete (Társállatok Parazitáival foglalkozó Tudományos 

Tanácsadó Egyesület, TPTTE/) 2019-2021-ben újabb, magyar nyelvre lefordított egy oldalas 

ismertetőket (Fact sheet), valamint ún. Irányelveket (Guideline GL/) jelentetett meg honlapján 

(http://www.esccaphungary.hu/). Ezekből az anyagokból a kutyák, a macskák és a lovak külső és 

belső parazitáiról, valamint az ellenük Európa-szerte ajánlott, újabb, korszerű védekezési 

módszerekről, nemcsak az állatorvosok, orvosok, biológusok, hanem az állattartók is 

tájékozódhatnak. A TPTTE működését az elmúlt időszak alatt a Ceva-Phylaxia Zrt., a Bayer 

Hungary Kft., Boehringer Ingelheim Hungary, Virbac Hungary Kft és a VetTrade Impex Kft, 

továbbá a tavalyi évben az ESCCAP Központ külön is anyagilag támogatta.  Köszönettel 

tartozunk a szakszerű fordításért MARKUS Gabriella és SZÉKELY András állatorvos 

kollégáknak, valamint a grafikai munkáért GÁLL Gergely grafikusnak. (Fok Éva dr.) 

 

Dr. FOK Éva 2019-2021-ben továbbra is tartott előadásokat a Magyar Állatorvosi Kamara vidéki 

szervezetei rendezvényein (Győr, Mór) a gyakorló állatorvosokat érdeklő különféle témákban. 

Meghívást kapott előadásokat tartani a 14. Szegedi Gyermektüdőgyógyász Fórumon a 

dirofilariosis humán vonatkozásairól, valamint a toxocarosis és echinococcosis elleni védekezés 

európai (ESCCAP) irányelveiről, elsősorban humán egészségügyi szakembereknek. 

Részben az előző témákról webinar tanfolyamnak, valamint az MTA Szúnyogok, kullancsok és 

új betegségek c. workshopnak is meghívott előadója volt.  

http://www.esccaphungary.hu/
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A tavalyi év augusztusában a Kossuth Rádió Felfedező az egészségről c. műsorában beszélt a 

társállatok élősködőiről, és az ezek okozta zoonózis-veszélyről. Szeptemberben pedig meghívást 

kapott a Sola Rádió (https://solaradio.hu/english) Testi-lelki jóllétünk c. műsorában különféle 

témákról, köztük az ESCCAP és hazai tagszervezete működéséről szóló beszélgetésre. (Fok Éva 

dr.) 

 

Dr. SRÉTER Tamás bekapcsolódott a Magyar Zoonózis Társaság munkájába. Javaslatára a 

társaság két parazitózist (echinococcosis, trichinellosis) az „One Health” szemlélet szellemében 

felvett az éves programjába. Mindkét témakört dr. DANKA József (Nemzeti Népegészségügyi 

Központ), dr DEZSÉNYI Balázs (Dél-pesti Centrum Kórház) és dr. SRÉTER Tamás (NÉBIH) 

részvételével köz- és állategészségügyi szempontból is mindenre kiterjedően tárgyalták. (Sréter 

Tamás dr.) 

 

PIROSS Imre Sándor 100% pontszámmal védte meg doktori értekezését 2022. március 17-én, az 

Állatorvostudományi Egyetemen. Dolgozatának címe "Ecological and phylogenetic comparative 

studies of avian lice". Témavezetői HARNOS Andrea és RÓZSA Lajos voltak. 

 

„Új kártevő a láthatáron: a keleti lódarázs” címmel megjelent CSABA György dr. cikke a 

Méhészet 2022. áprilisi számában (20-21. o.). A keleti lódarázs, a Vespa orientalis eredeti hazája 

Dél-Európa, Délnyugat-Ázsia, Északkelet-Afrika. Szicíliában mindig is őshonos volt. Az utóbbi 

időkben Olaszország északi területein is megjelent. A közelmúltban Marseilleben és Bukarestben 

bukkant fel. Mivel hazánkban évről évre növekszik a nyári átlaghőmérséklet, a telek pedig 

enyhék, megvan a lehetőség, hogy a délről áruval behurcolt keleti lódarázs hazánkban is 

megtalálja életfeltételeit. (Csaba György dr.) 

 

Az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének hírei  

(Hornok Sándor dr. összeállítása) 

 

A tanszéki munkatársak 2020 szeptember 2-án, a Kotlán Sándor előadóteremben tartott 

rendezvényen – rektor úr részvételével – felköszöntötték KASSAI Tibor emeritus professzort 90. 

születésnapja alkalmából. 

 

A tanszék személyi állományában fontos változások történtek.  

Dr. MAJOROS Gábor 2020. május 10-én nyugdíjba vonult.  

Dr. JUHÁSZ Alexandra 2021 januárjában váratlanul, családi okokra hivatkozva felmondott, és 

tanszéki karrierjét befejezte. 

 

Dr. TUSKA-SZALAY Barbara, aki több éves kisállatgyógyászati tapasztalatszerzés után fordult 

a tudományos kutató és oktató tevékenység felé, 2020 tavaszán jelentkezett tanszéki 

állatorvosnak, majd felvételt nyert egy ösztöndíjas PhD helyre. Témájának címe: "Társállatok 

egysejtű parazitáinak molekuláris járványtani vizsgálata", témavezetője HORNOK Sándor.  

 

2021 tavaszán új tanszéki állatorvossal bővült az oktató-kutató személyzet a frissen diplomázott 

dr. KEVE Gergő személyében, aki ösztöndíjas PhD hallgatóként is felvételt nyert. Korábban 

főként a halkórtan és a hal parazitológia iránt érdeklődött. Jelenlegi PhD témájának címe: 

https://solaradio.hu/english
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"Madarak szerepének vizsgálata a kullancsok és más vektorok által terjesztett kórokozók 

járványtanában", témavezetője HORNOK Sándor. 

 

Dr. SZEKERES Sándor 2020 januárjától egyetemi adjunktusként dolgozik tovább. 2020. június 

10-én a MAVE (Magyar Védőnők Egyesülete) II. Védőoltási Továbbképző Konferenciáján 

előadást tartott "Invazív és terjedő vérszívók Európában és hazánkban" címmel.  

 

Dr. SZEKERES Sándor 2021. november 3-án az MTA által szervezett Magyar Tudomány 

Ünnepén Jermy Tibor-díjat vehetett át LÉNÁRD László akadémikustól. 

 

Dr. HORNOK Sándor tagja a X. Kullancsok és Kullancs Közvetítette Kórokozók Világ-

kongresszus (TTP10) szervezőbizottságának, amely kétszer is a konferencia halasztása mellett 

döntött. A TTP10 kongresszust 2022-ben augusztus 29. és szeptember 2. között előreláthatóan 

személyes részvétellel meg lehet majd tartani Romániában, a Duna-deltában.  

 

Tanszékünk sikeresen vett részt az egyetemi kutatócsoporti kiválság pályázatban, és ennek 

köszönhetően műszerparkja új kutató sztereomikroszkóppal bővült. Továbbra is szoros az 

együttműködésünk – közös OTKA pályázat keretében is – a Kolozsvári Agrártudományi és 

Állatorvosi Egyetem társtanszékével, dr. SÁNDOR Attila kutató révén. Az együttműködés 

témája elsősorban a denevérek és a madarak, illetve külső élősködőik szerepe a vérszívó 

ízeltlábúak által terjesztett (vector-borne) kórokozók járványtanában. 
 

A 2020-ban meghirdetett magyar és vietnámi alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési 

pályázat keretében dr. FARKAS Róbert vezetésével tanszékünk a Vietnám Nemzeti Állatorvosi 

Kutató Intézettel közösen 3 éves támogatást nyert 2022. január-1-től.  

 

A tanszéki kutatómunka eredményei 2020-ban 18, 2021-ben 21 angol nyelvű, lektorált cikkben 

jelentek meg.  

 

A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi kara Állat-élettani és Állat-

egészségtani Intézeti Tanszékének hírei (Egri Borisz dr.-tól híranyag nem érkezett) 

 

Az ELKH Állatorvostudományi Kutatóintézet Halkórtan és Parazitológia Témacsoportjának hírei 

(Székely Csaba dr. összeállítása) 

 

Az (ELKH) Állatorvostudományi Kutatóintézete 2021 márciusában kivált az Agrártudományi 

Kutatóközpontból és 8 év közös munka után újra önálló intézetté vált. Az intézet gazdasági 

ügyeit az ELKH TKI (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) végzi. 

 

A témacsoport jelenleg nyolc munkatársból áll: CECH Gábor PhD, EGYED László PhD, 

GYÖNGY Martina PhD hallgató, MOLNÁR Kálmán DSc (otthonról segíti munkánkat), SAJIRI 

Hazim PhD hallgató, SELLYEI Boglárka PhD, SZÉKELY Csaba PhD, ZÖLDI Gergely MSc.  

 

SÁNDOR Diána korábbi munkatársunk 2021. november 18-án summa cum laude védte meg PhD 

munkáját az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén, és külföldre távozott. 

(Témavezetői CECH Gábor és TÖRÖK Júlia voltak) 
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GOSWAMI Urvashi Stipendium Hungaricum ösztöndíjas munkatársunk 2022. február 24-én 

védte meg PhD munkáját a MATE Állatbiotechnológiai és Állattudományi Doktori Iskolában 

(témavezető Székely Csaba), és egy post-doc pozícióra a Tel Avivi Egyetemre távozott. 

 

MOSONYI-BORZÁK Réka munkatársunk – miután 2018 nyarán egy egészséges kislánynak 

adott életet - 2020 áprilisában ismét csatlakozott témacsoportunkhoz, ahonnan 2021. 

szeptemberében új munkahelyre távozott (NÉBIH-ÉDI). 

 

EGYED László virológus munkatársunk 2021 nyarán OTKA kutatási pályázatot nyert, melyben 

az állattartó telepek és az emberi települések patkánypopulációinak virológiai, bakteriológiai és 

parazitológiai felmérését végzi majd el (OTKA K 137798). 

 

A közelmúltban zárult fontosabb témáink: 

A témacsoport korábbi témái közül többek között sikerrel zárta az EU Horizon 2020 

ParaFishControl pályázati munkát, amelyben 29 európai résztvevő intézménnyel közösen végzett 

kutatásokat a ponty parazitás megbetegedéseivel kapcsolatosan. https://www.parafishcontrol.eu/ 

A témacsoport konzorciumi tagként sikerrel zárta a MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002. sz. „A 

horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató 

technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése” c. projektet, amely 

támogatásával a laboratóriumok, a halas rendszerek és a műszerpark megújult. 

http://www.atk.hu/horgaszati_halgazdalkodas_technologia_fejlesztese. 

 

A témacsoport futó projektjei  

Horizon 2020 RASOPTA pályázati munka, TÉT magyar-indiai pályázati munka, OTKA FK 

140350 pályázati munka. 

 

A témacsoportról bővebben: https://vmri.hu/hu/temacsoportok/halkortan-es-parazitologia. 

 

Az ELKH Állatorvostudományi Kutatóintézet Halparazitológia Témacsoport hírei 

(Eszterbauer Edit dr. összeállítása) 

 

A kutatóintézet az Agrártudományi Kutatóközpont kötelékéből kiválva önálló intézetként, 

Állatorvostudományi Kutatóintézet (ÁTKI) néven folytatja munkáját 2021. április 1-től, továbbra 

is az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) részeként.  

 

A Halparazitológia témacsoport aktív tagjai HARDY Tímea, ERDEI Noémi és VEREBÉLYI 

Viktória tudományos segédmunkatársak, valamint ESZTERBAUER Edit, témacsoportvezető. 

SIPOS Dóra jelenleg gyermekgondozási szabadságát tölti. A csoporthoz 2022. május 1-jén 

csatlakozik GOSZLETH Gréta szintén kutatói munkakörben. A témacsoport aktuálisan két 

NKFIH alapból finanszírozott kutatási projekten és egy ipari megbízáson dolgozik. 

 

A témacsoport, ESZTERBAUER Edit vezetésével, az NKFIH által támogatott, négyéves 

alapkutatási (OTKA) pályázatot nyert el 2020-ban „Halparazita vízi penész fajok (Oomycota: 

Saprolegniales) patogenitása, genetikai variabilitása és a biológiai védekezés lehetőségei” 

címmel.  

https://www.parafishcontrol.eu/
http://www.atk.hu/horgaszati_halgazdalkodas_technologia_fejlesztese
https://vmri.hu/hu/temacsoportok/halkortan-es-parazitologia
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VEREBÉLYI Viktória, okleveles biológus 2021 márciusában csatlakozott a csoporthoz 

tudományos segédmunkatárs munkakörben, majd még ebben az évben felvételt nyert az ÁTE 

Állatorvostudományi Doktori Iskola PhD képzésére. Doktori témája a halélősködő Saprolegnia 

fajok genetikai diverzitásának, környezeti preferenciájának és patogenitásának vizsgálata. 

Témavezetője ESZTERBAUER Edit volt. 

 

A 2022. január 18-án megrendezett Akadémiai Beszámolókon VEREBÉLYI Viktória hazai 

halgazdaságokban gyűjtött vízi penész fajok genetikai változatosságáról tartott előadást. 

 

A témacsoportról bővebben a vmri.hu/hu/temacsoportok/halparazitologia honlapon tájékozódhat. 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Nemzeti Parazitológiai Referencia Laboratórium 

hírei (Sréter Tamás dr. összeállítása) 

 

Dr. SRÉTER Tamás a NÉBIH Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Nemzeti Referencia 

Laboratóriumának (NPRL) vezetője a NÉBIH és jogelődjeinek több mint 20 éves szolgálatát 

2021 szeptemberével közös megegyezéssel befejezte. Laboratóriumvezetőként utódja dr. TÍMÁR 

Attila 2021-ben végzett állatorvos lett. A laboratórium, mint az állategészségügy nemzeti 

referencia laboratóriuma a parazitológia, ill. a hal- és méhegészségügy területén diagnosztikai 

vizsgálatokat végez országos hatáskörrel, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

járványügyi vizsgálatokat és megerősítő vizsgálatokat végzi. Ezen kívül parazitológiai 

körvizsgálatokat szervez, és részt vesz az állat-egészségügyi szakemberek képzésében is. 

Létszáma jelenleg hét fő (MATÚZ Vanessza, dr. PÓSA Annamária, dr. SZABÓ Flóra, SZÉLL 

Zoltán, SZORÓ ANNA, dr. TÍMÁR Attila, TÓTH Anett). A parazitológiai munkát SZÉLL Zoltán 

irányítja, aki jelenleg az egyetlen parazitológus szakember a Vidékfejlesztési Minisztérium alá 

tartozó állami állategészségügyi szolgálaton belül. 

 

Dr. SRÉTER Tamás részt vett az Európai Unió Parazitológiai Referencia Laboratóriuma által az 

NPRL-ek számára szervezett éves munkaértekezletein. A rendezvényen a hazai jártassági 

körvizsgálatok tapasztalatairól és a laboratórium járványtani felmérő vizsgálatainak az 

eredményeiről számolt be. 

 

A laboratórium eredményesen vett részt az EU Parazitológiai Referencia Laboratóriuma által 

szervezett jártassági körvizsgálatokon. A laboratóriumot a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020-

ben ismételten akkreditálta. 

 

A laboratórium mintaszáma és publikációs teljesítménye az elmúlt évekéhez hasonlóan alakult. 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Parazitológiai Laboratóriuma hírei  

(Sréter Tamás dr. összeállítása) 

 

Dr. KUCSERA István a Nemzeti Népegészségügyi Központ Parazitológiai Laboratóriumának 

vezetője több mint 20 évi szolgálat után, 2021 szeptemberében nyugállományba vonult. A 

laboratórium szakmai vezetőjeként utódja 2021. október 1-től dr. SRÉTER Tamás lett. A 

laboratórium, mint a közegészségügy nemzeti parazitológiai referencia laboratóriuma  
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diagnosztikai és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott járványügyi, valamint megerősítő 

vizsgálatokat végez országos hatáskörrel. Részt vesz a közegészségügyi szakemberek képzésében 

is. Létszáma jelenleg hat fő (CSÁK Györgyi, dr. DANKA József, KATONA Anna, MOLNÁR 

Mónika, dr. OROSZ Erika, dr. SRÉTER Tamás). 

 

LŐRINCZ Ferenc professzor mellszobrának, LELKES Márk szobrászművész alkotásának, a 

felavatására 2021. június 17-én került sor az intézet C épületének első emeleti aulájában. A 

szoboravatón KUCSERA István és KASSAI Tibor méltatták az ünnepelt nagyra becsült 

személyiségét és munkásságát. 

 

A laboratórium eredményesen vett részt a CTCB és az INSTAND által szervezett jártassági 

körvizsgálatokon. A laboratóriumot a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2022-ben ismételten 

akkreditálta. 

 

A laboratórium mintaszáma és publikációs teljesítménye az elmúlt évekéhez hasonlóan alakult. 

 

A Szegedi Tudományegyetem SZ-GYAKK Orvosi Mikrobiológiai Intézetének parazitológiával 

kapcsolatos hírei. (Csányiné Dóczi Ilona dr. összeállítása) 

 

A Szegedi Tudományegyetemen a 2020-2021-es évek középpontjában a COVID-járvány mellett 

az egyetemi modellváltás állt. Az intézmény a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 

kezelésében működik tovább. A Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet és az Orvosi 

Mikrobiológiai Intézet egyesülésével a rutin diagnosztika és az elméleti mikrobiológiai képzés is 

egy intézet keretein belül valósulhat meg, így a parazitológiai diagnosztika is az Orvosi 

Mikrobiológiai Intézet keretein belül működik tovább változatlan formában. 

 

A Magyar Természettudományi Múzeum hírei 

(Gubányi András dr. összeállítása) 

 

Dr. GUBÁNYI András 2020. január 1-től, mint tudományos és gyűjteményi főigazgató-helyettes 

irányítja a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) kutatási és gyűjteményezési 

tevékenységét. Dr. MATSKÁSI István címzetes főigazgató a Parazitológia Gyűjtemény 

feldolgozatlan Trematoda anyagának meghatározásán dolgozik.  

 

Az MTM konzorciális tagként részt vesz a LIFE IP GRASSLAND-HU Life európai uniós 

pályázat megvalósításában (2019-2026), melynek célja a különböző füves élőhelytípusok 

természetvédelmi kezelésének megalapozása. Ennek keretében elkezdődött négy hazai emlős faj, 

a magyar szöcskeegér (Sicista trizona), közönséges ürge (Spermophilus citellus), a mezei hörcsög 

(Cricetus cricetus) és a molnárgörény (Mustela eversmanii) külső és belső élősködőinek 

vizsgálata, illetve a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetével 

közösen ezen fajok zoonotikus vírusokra történő tesztelése és az érintett fajok egyedei által ürített 

vírusok kimutatása. 
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A kártevőirtás hírei (Bajomi Dániel dr. összeállítása) 

 

Parasitec Budapest 2019. Budapesten első alkalommal került megrendezésre a legnagyobb 

európai, a professzionális kártevőirtással kapcsolatos kiállítás, a Parasitec, a francia PC Média és 

a MaKOSZ közös szervezésében. Az eseménynek a HungExpo B pavilonja adott otthont 2019. 

május 9-10-én. A rendezvény védnökségét a MaKOSZ közbenjárására az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága vállalta. A nyitó beszéd megtartására a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ részéről dr. DEIM Szilvia főosztályvezető asszonyt (Kémiai 

Biztonsági Főosztály) jelölték ki. A francia szervező által megküldött hivatalos adatok szerint a 

Parasitec-en 35 kiállító volt, ebből 7 magyar, 8 olasz, 4 kínai, 4 angol, 3 koreai, 3 lengyel, 2 

amerikai, illetve 1-1 bolgár, cseh, német, portugál és ukrán vállalat. A két nap alatt 798-an 

látogatták meg a kiállítást, ebből 394 magyar, 48 román, 35 francia, 27 olasz, 25 cseh, 19 lengyel, 

továbbá voltak látogatók Pakisztánból, Horvátországból, Ukrajnából és az Egyesült Királyságból 

stb. A kiállítással egyidőben megtartott konferencián a két nap alatt 11 előadás – ebből három 

magyar – hangzott el angol nyelven, magyar szinkrontolmácsolással.  

 

A MaKOSZ XXIX. Országos Konferenciáját 2019. október 1-3. között, a ráckevei Duna Relax 

& Event Hotelban rendeztük meg. A konferencián 19 előadást hallgathatott meg a mintegy 100 

résztvevő. A konferenciát – a hagyományoknak megfelelően – 2019. október 2-án, dr. SZABÓ 

Enikő országos tisztifőorvos helyettes nyitotta meg. A térség képviseletében dr. BURST 

Gabriella (Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály) mondott bevezetőt. 

 

Az EMCA (European Mosquito Control Association – Európai Szúnyogirtó Szövetség) X. 

Nemzetközi Konferenciája. Hosszú idő után, a COVID-19 megjelenése óta ez volt az első, 

személyes megjelenéssel megtartott konferencia, amelyre Bécsben, 2021. október 4-7 között 

került sor, és amelyen a MaKOSZ képviseletében dr. BAJOMI Dániel vett részt. A regisztrált 

résztvevők száma megközelítette a 250 főt, akik 29 országot képviseltek, és 91 tudományos 

előadással járultak hozzá a konferencia sikeréhez. Az EMCA konferencián előadást tartott dr. 

KEMENESI Gábor is „Az első lépések Magyarországon az integrált szúnyoggyérítés felé” 

címmel. 

 

Parasitec Párizs 2021. A pandémia miatti kényszerszünetet követően, egy év halasztással 

rendezték meg ismét a kártevőmentesítő ipar első számú európai rendezvényét, a Parasitec-et 

Párizsban. 2021. november 17-19. között. A szervező PC Média adatai alapján a Parasitec 2021 

látogatottsága igen jónak mondható: a 2778 fős rekord látogatói szám alig maradt el a pandémia 

előtti csúcstól. A 98 kiállító közül 39 érkezett külföldről. Az elmúlt évekkel ellentétben 

kiállítóként Magyarországról ezúttal egyedül a Bábolna Bio Kft. vett részt a rendezvényen. 

 

A MaKOSZ XXX. Országos Konferenciáját 2021. november 25-én online szerveztük meg, 

amelyen 10 előadás hangzott el, és amelyet mintegy 80-an tekintettek meg. 

 

Dr. BAJOMI Dániel, a MaKOSZ elnöke megnyitó beszéde után NÉMET Balázs osztályvezető 

(Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály, 

Biocid Kompetens Hatósági Osztály) tartott előadást a biocid termékek engedélyezése 

rendszeréről. Ezután következett egy, a Magyarországon engedélyezett irtószerek adatbázisának 

telefonon történő lekérdezéséről tartott előadás. 



16 

 

Prof. Christos G. ATHANASSION (Tesszáliai Egyetem, Görögország) előadásában egy sor 

fejlesztést mutatott be a raktárakban tárolt termékek védelmére vonatkozó legjobb gazdálkodási 

gyakorlatok megvalósítása érdekében. 

TASS Anna Emőke (Bábolna Bio Kft.) egy sikeres Horizon 2020 uniós pályázat történetét 

ismertette. A pályázatot egy kilenc tagú nemzetközi konzorcium nyújtotta be innovatív 

gabonavédelmi technológia kialakítására és bevezetésére. A szándék az, hogy a projekt keretében 

egy olyan új típusú ULV berendezés kerüljön kifejlesztésre, amely két tároló tankjával és kezelő 

fejével külön-külön kijuttathatja az irtószereket, pl. egy rovarnövekedést gátló IGR-t és egy 

adulticidet anélkül, hogy tankmixet kelljen készíteni. 

 

A cseh dr. Vaclav STEJSKAL „Készletkártevő rovarok rezisztenciája a rovarölő permetszerekkel 

és gázosítószerekkel szemben” címmel tartott előadást, majd VÍZVÁRI László, a „Szakképzés 

4.0” stratégia kapcsán tájékoztatta az online résztvevőket a szakképzés átalakult intézményi 

szerkezetéről. 

 

Dr. SOLTÉSZ Zoltán (Ökológiai Kutatóközpont, Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás 

Kutatócsoport, Magyar Természettudományi Múzeum) az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) 

magyarországi előfordulásának feltérképezéséről adott ismertetőjében rámutatott, milyen 

előnyökkel járhat egy Citizen Science projekt. 

 

A Bábolna Bio Kft. megújult termékpalettáját JAKAB Tamás ismertette, ezt követte az utolsó 

előadás, amely a kártevőmentesítés komplex feladatkörére, az adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra, 

dokumentációra jelentés, riport és trendanalízis készítésével volt kapcsolatos. 

 

IV.  A NEMZETKÖZI SZAKMAI ÉLET HÍREI 

 

Dr. Eduardo POZIO, az MPT tiszteletbeli tagja, az Európai Unió Parazitológiai Referencia 

Laboratóriumának igazgatója és az EU Referencia Laboratórium Hálózatának vezetője 

nyugállományba vonult. Utódja dr. Simone CACCIO lett. 

 

Dr. KUCSERA István részt vett az Európai Unió „A European Network for Foodborne Parasites” 

COST projektben és az EU FP7 PARADISE (Parasite Detection, Isolation and Evaluation) 

projektjében és azok éves munkaértekezletein. 

 

CSÁNYINÉ dr. DÓCZI Ilona – dr. KUCSERA István közreműködésével – felkért előadást 

tartott online formában a 13th European Multicolloquium of Parasitology (EMOP XIII) 

nemzetközi konferencián Belgrádban 2021. október 15-én. Az előadás címe: Epidemiology of 

dirofilariosis in Hungary – past and nowadays. Az előadó regisztrációját az MPT támogatta. 

(Emlékeztetőül: a nagy sikerű EMOP V-öt a mi társaságunk rendezte 1988. szeptember 4. és 9. 

között Budapesten, az Állatorvostudományi Egyetem falai között, 440 fő részvételével.) 

 

V.  KONGRESSZUSI NAPTÁR 

 

2022. augusztus 21-26. International Congress of Parasitology – ICOPA XV, ICOPAnhagen, 

Koppenhága, Dánia. További információ: icopa2022.org. 
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2022. augusztus 29. és szeptember 2. között rendezik a Kullancsok és Kullancs Közvetítette 

Kórokozók X. Világkongresszusát (TTP10) Romániában, a Duna-deltában. További információ: 

http://www.zooparaz.net/ttp10./. 

 

VI. KÖNYVAJÁNLÓ 

 

A 2020-ban kilencvenedik életévéhez érkezett KASSAI Tibor professzor elérkezettnek érezte az 

időt ahhoz, hogy számvetést készítsen lezajlott életpályájáról. Ez az életút olyan időszakra esett, 

amelyben hallatlanul felgyorsult a tudományos és technikai fejlődés, minek eredményeként 

eljutottunk egy olyan korba, amelyet az eszközök tökélye és a végcélok zavarossága jellemez. A 

könyv anyagát a szerző részben emlékirataiból, korábban vele készült interjúkból, könyveinek 

előszavából, már megjelent írásaiból állította össze. Az utolsó 25 évben megjelent írásokból egy 

nyugállományban eltöltött aktív életszakasz eredményeit ismerheti meg az olvasó. Az anyagot 

frissen készült fejezetek teszik teljessé, amilyen pl. a szerző korai nyugdíjazásának, politikai 

szerepvállalásainak, a nemzetközi szakmai életben betöltött szerepeinek és a javadalmazásának a 

története. A színes fotókkal illusztrált könyv Életforgácsok címmel az AlphaVet Állatgyógyászati 

Kft. 2020. év végi ajándékköteteként jelent meg, és nem került könyvkereskedői forgalomba. 

(Kassai Tibor dr.) 

  

A „Méhész leszek I-II” című, két kötetes tankönyv első kötetében olvasható a „Méhek betegségei 

és kártevői” című, 102 oldalas, 95 színes képpel illusztrált fejezet. A kiadványt a Herman Ottó 

Intézet Nonprofit Kft. az Agrárminisztérium jóváhagyásával jelentette meg 2020-ban. A 

méhbetegségek felismeréséhez az állatorvosok számára is hasznos lehet, mint szakmai 

kézikönyv. (Békési László dr.) 

 

Nemrég jelent meg a Typotex Kiadó gondozásában a Végtelen paraziták c. könyv (szakmai lektor 

FÖLDVÁRI Gábor). A szerző a finn Tuomas AIVELO, aki eredetileg a madagaszkári egérmakik 

parazitáit vizsgálta doktori munkájához a helyszínen, közben felfedezte és népszerű stílusban 

bemutatja az élősködők csodálatos világát. Elsősorban a zoonózisok, az emberi megbetegedések 

köré csoportosítja mondanivalóját, tágabb értelemben a paraziták közé sorolva a baktériumokat 

és a vírusokat is. Beszél a parazitizmus jelentőségéről az evolúcióban, a pandémiákon át a bél-

bakteriom aktuális kérdéseiről, hogy csak néhány témát említsünk. A paraziták „védelmében” 

(koextinkció) idézi tagtársunk RÓZSA Lajos (Rózsa és Vas, 2015) cikkét is. Ajánlott olvasmány 

nem csak parazitológusoknak. (Békési László dr.) 

 

Sok éves erőfeszítés után, VARGA Zoltán, RÓZSA Lajos, PAPP László és PEREGOVITS 

László szerkesztésében végre megjelent a Zootaxonómia: az állatvilág sokfélesége című 

kolosszális mű. Ez a legszélesebb és legmodernebb áttekintés, ami a földi állatvilágról magyar 

nyelven valaha készült. A parazitológiai tárgyú fejezeteket többek közt a néhai PAPP László, 

MÉSZÁROS Ferenc, FARKAS Róbert és RÓZSA Lajos írták. A könyvet a Pars Kft. adta ki. 

(Rózsa Lajos dr.) 

 

A COVID pandémia kapcsán 2021-ben megjelent egy laikusoknak szóló ismeretterjesztő könyv a 

Typotex Kiadónál: KUN Ádám, KOZÁK Eszter, MOKOS Judit, RÓZSA Lajos: Covid: olyan, 

mint az influenza, csak halálosabb. Útmutató járványokhoz, nem csak stopposoknak címmel. A 

könyv bemutatja a természettudományos gondolkodás alapjait, röviden áttekinti az 

http://www.zooparaz.net/ttp10./
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epidemiológiai modellezés logikáját, megismertet az immunológia alapjaival és a vakcinák 

működésével, a kórokozók gazdaváltásával, a COVID-19 világjárvánnyal, és végül az ehhez 

kapcsolódó összeesküvés-elméletek eredetével. A szöveg nyelvezete könnyed, közérthető és 

humoros. (Rózsa Lajos dr.) 

 

Megjelent RÓZSA Lajos és OLÁH Dóri mesekönyve A típuspéldány elrablása és más rettentő 

bűncselekmények a Természettudományi Múzeumban címmel 2021-ben, az Ökológiai 

Kutatóközpont kiadásában.  Ez egyrészt tudományos ismeretterjesztő mű, amely ismerteti a 

múzeum működését és a társadalomban betöltött szerepét. Másrészt a szöveg és a grafika 

kordokumentumként is szolgál, hiszen a múzeum valós helyszínei és valós munkatársai a saját 

nevükkel és arcukkal jelennek meg. Végül ez a szöveg egy 6-8 éves gyerekek számára megírt 

kaland-történet, hiszen van benne rablás, üldözés, lebukás és kibékülés, sőt, még egy szerelmi 

szál is felvillan. (Rózsa Lajos dr.) 

 

KASSAI Tibor fiatal kutatóállatorvosként 1958-ban részt vett egy három hónapos tanulmányúton 

a Szovjetunióban, amelynek eseményeiről és tapasztalatairól részletes naplót vezetett. Az azóta 

eltelt hat évtized változásai – köztük magának a hatalmas birodalomnak az eltűnése – ritka 

kordokumentummá avatták az ott élő emberek akkori életéről egy szemtanú által papírra vetett 

hiteles naplójegyzeteket. Tanulmányútja során a napló szerzőjének Moszkván kívül módja volt 

Kazahsztánban, Grúziában és Örményországban is tapasztalatokat szerezni. A napló Látogatás a 

Birodalomba. Útinapló egy 1958-as szovjet tanulmányútról címmel a Személyes Történelem 

Kiadónál, az Állatorvostudományi Egyetem támogatásával jelent meg 2021 végén. A kiadó a 

könyvet a Bookline, a Libri, a Líra online könyváruházain keresztül forgalmazza, és e-könyv 

alakban is megjelent. (Kassai Tibor dr.) 

 

Az MPT címe: 1078 Budapest István u. 2.  Telefon elnök 209577510, főtitkár:205785378 

Az MPT honlapja: http:/www.parazitak.hu. 


