Közgyűlési beszámoló MOÁE Baromfi-egészségügyi Társaság 2017.november 30.

Tisztelt Szakülés! Kedves Kolléga Nők! Kedves Kolléga Urak!
Tisztelt Vendégek!
Társaságunk közgyűlése 2014. novemberében 3 évre megválasztotta az alábbi összetételű
elnökséget:
Örökös tiszteletbeli elnök (nem választott tisztség) Mészáros János, Isten éltesse sokáig
körünkben, egyben szeretnék gratulálni mindannyiunk nevében a most megjelent könyvéhez,
mely megfelelő korrajzott ad azoknak is, akik nem élték meg ezt a kort.
Elnök Paljak János, titkár Szalay Dénes Csaba, nemzetközi titkár Kőrösi László.
Elnökségi tagok: Bistyák Andrea, Erdei Péter, Fazekas Papp Sándor, Gyuris Éva, Kerekes
László, Korvin László, Magyar Tibor, Nemes Csaba, Thuma Ákos.
Valamennyiünk nevében megköszönöm a tagság bizalmát, remélem nem éltünk vele vissza egy
pillanatra sem. Mandátumunk a mai nappal lejárt, tevékenységünkről és a Társaság gazdasági
helyzetéről a következő tájékoztatást adom:
A Baromfi-egészségügyi Társaság jogelődjének 1959-es megalakulása óta folyamatosan
működik, mondhatni töretlenül. Mi lehet az összetartó erő, hiszen más civil szervezetek nem
szoktak ennyi ideig együtt maradni? Nem tudom a választ röviden megfogalmazni, talán a
tagság kölcsönös megbecsülése, a személyes barátság, a közös gondokra, problémákra
megoldáskeresés, melyek a baromfiágazatban folyamatosan jelentkeznek, vagy csak jó együtt
lenni. Mindenesetre az elnökség nagy eredményének tartom, hogy sikerül a baromfisokat
továbbra is együtt tartani. Örömmel mondhatom, hogy a BTT-vel és a Baromfiágazat
szaklappal együttműködési megállapodást kötöttünk a kölcsönös előnyökért és a baromfi
termékpálya érdekeiért, az eltelt időszak alapján elmondható, hogy működik.
Anyaszervezetünk a MOÁE az idei Országos Állatorvos Napon (2017.október 25), folytatva a
Rektor Úr vezetésével megkezdett megújulási programot, megválasztotta az új elnökséget és a
tisztségviselőket: Tájékoztatásul elmondom:
Elnök: Sótonyi Péter Rektor Úr:
Titkár: Bándi Pál.
Elnökség: Abonyi Tamás, Buza László, Fodor László, Gombos Zoltán.
Számvizsgáló Bizottság: Korzenszky Emőd, Könyves László, Nedczky Árpád.
A megválasztott tisztségviselőknek ezúton is kívánok jó egészséget és eredményes munkát a
magyar állatorvosi kar érdekében.
Öröm számunkra, hogy Társaságunk javaslatát elfogadva, az idei Hutyra Ferenc Díjat
GLÁVITS RÓBERT kapta, őszinte tisztelettel és nagyra becsüléssel gratulálunk ehhez.
Az elindított emlékplakett adományozását a korábban született tagjainknak, 70,75,80,85
születési évfordulójukon folytattuk, melyeket mindig a Derzsy Napon adunk át ünnepélyesen.
Ismételten elmondom, hogy az esetleges nyilvántartási hiányosságok elkerülésére, aki tud olyan

baromfis kollégáról, akinek jubileumi születésnapja következne, jelezze az elnökségnek.
Tudomásul kell vennünk, hogy Társaságunk elöregszik, az összetartozást viszont erősíteni és
érzékeltetni szeretnénk.
Nagy öröm volt látni az idei Derzsy Napokon a sok fiatal résztvevőt, a generáció váltás
elkezdődött, bizonyára folytatása következik. Az Egyetem TDK Konferenciáján legjobbnak
ítélt baromfis tárgyú dolgozat szerzőjének, Szalay Titkár Úr kezdeményezésére, különdíjat
alapítottunk és lehetőséget teremtünk a Derzsy Napon történő bemutatásra. Várjuk a fiatalokat
a baromfi istállókba is és a Társaságba is.
Az elnökség megalapította a „Baromfi-egészségügyi Társasági Díjat” a gyakorlatban és
elméletben kimagasló teljesítményt nyújtó kollégáink díjazására életmű díjként: 2016-ban Sári
Imre, 2017-ben Mészáros János és Tanyi János kapta.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően tavaszi és őszi szaküléseken, valamint a Derzsy Napokon
találkoztunk minden évben, a programot minden esetben hosszas előkészítés után igyekeztünk
úgy alakítani, hogy mindenki számára legyen benne valami vonzó. Kritikusan elmondom, hogy
kevés segítséget kaptunk tagjainktól az igény szerinti programok összeállításához. Statisztikai
adatokkal nem untatnám a hallgatóságot a rendezvényeken elhangzott előadások számával, az
előadók felsorolásával, hiszen mindenki tudja, hogy a ciklusunk alatt, rendeztünk 3 Derzsy
Napot és 4 szakülést, maximális előadás számmal.
Külföldi előadók meghívásában törekedtünk a megfizethető, de szakmailag kiemelkedő
személyek meghívására. Nem könnyű feladat a nagy gyógyszer gyártó, forgalmazó cégek
lehetőségeivel felvenni a versenyt, hiszen évente számtalan magas szakmai színvonalú
rendezvényük van, ahol zömmel ugyanezek az előadók szerepelnek, de eddig sikerült. Csak
egy gondolat: 2016-ban Hajdúszoboszlón A WVPA elnöke Nigel Horrox és főtitkára, FrancoisXavier Le-Gros, 2017-ben Bükfürdőn Ian Brown az EU Madárinfluenza Labor igazgatója volt
a vendégünk.

Valamennyi szakmai programot, a Derzsy Napok tudományos programját is, az elnökség
konszenzus útján állította össze. A Tudományos Bizottságunk Magyar Tibor vezetésével,
bizonyította alkalmasságát, köszönet érte. Ezúton is megköszönöm Mészáros Tanár Úr
fáradhatatlan lelkesedését és kritikai észrevételeit a szakmai programok összeállításának
segítésében.
Társaságunk tagja a WVPA-nak, természetesen tagdíjfizetési kötelezettséggel. Eljut hozzánk a
hivatalos lapjuk az AEROSOL, az elektronikus számokat Titkár Úr mindenkinek elküldi.
Itt szeretném elmondani ismételten, hogy Társaságunk pályázott 2013-ban a 2017-ik évi
WVPA kongresszus rendezési jogáért,”20 év után a 20-ik.” szlogennel, nem nyertünk, a
kongresszus Skóciában Edinborg-ban volt az idén, nagy sikerrel. A benyújtott pályázatok
alapján a 2019-évi kongresszus rendezését, ami újra Európában lesz, Olaszország Verona
városával nyerte meg.
Felkérem Kőrösi László Nemzetközi Titkár Urat, hogy a nemzetközi aktualitásokról
tájékoztassa a közgyűlést.
Elektronikus kommunikáció (email, honlap) témában hatalmas előrelépés történt. A honlapunk
működése gyakorlatilag folyamatos, köszönet érte Korvin László kollégánknak. Természetesen

az interaktív működés lehetőségéhez, még vannak feladatok, de ez már a következő, generáció
váltáson átesett elnökség feladata lesz.
A környezet, amelyben a baromfis állatorvosok dolgoznak, ismertek számunkra.
Kettős szorításban vagyunk, a tulajdonos igényeinek való megfelelés és a hatósági,
élelmiszerlánc biztonsági intézkedések betartása, betartatása miatt.(Szalmonella program,
antibiotikum felhasználás ésszerű csökkentése, stb.)
A termelési környezetben, az állattartás higiéniai vonatkozásaiban, van látható előre lépés, de
nem elegendő. Az állatorvosok munkáját, illetve munkájának eredményességét a személyes
felkészültségén, rátermettségén kívül a környezet (diagnosztikai, gazdasági lehetőségek,
szabályozók, rendeletek, utasítások rendszere, saját kapcsot rendszere) képes befolyásolni.
Társaságunkról elmondható, hogy elsősorban tradíciókra épül, a baromfitartást fajsúlyosan
érintő rendeletek, szabályozók alkotására, véleményezésére való hatása, a bürokrácia (ágazati
vezetés) folyamatos átszervezése és személyi összetétele miatt minimális. Ezért is döntöttünk
úgy, hogy az indirekt formát választjuk, kapcsolatainkat a termelők képviselőivel (BTT)
erősítjük, hogy az információs és esetlegesen befolyásoló rendszerbe bekapcsolódhassunk.
A jövőben az elnökségi tagok megválasztásával, már kapcsolatot kell teremteni Egyetemünkkel
és a rendelet alkotókkal, ezt mindenképpen ajánlom a jelöltek megválasztásnál.
Kifejezetten nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy az idén elindult a baromfis
szakállatorvos képzés újabb időszaka, amelyik már a negyedik képzés, ebben a kis országban
jelentősnek mondható a speciális képzéssel rendelkező kollégák száma. Társaságunk Nemes
Csaba vezetésével, az Egyetem által megadott órakeretre kidolgozta a tematikát és javaslatot
tett az előadók kiválasztására. Mándoki Mira személyében, az Egyetem részéről olyan felelős
vezető került a képzés élére, aki megpróbálja jól ötvözni a gyakorlati és elméleti képzést.
Gazdasági helyzetünkről azt tudom elmondani, hogy stabil. Szinte kizárólagos bevételi
forrásunk a tagdíj. A tagdíj befizetési szokásainkról már nem mondhatom el a stabil kifejezést.
Gyakran kapjuk meg azt, hogy nem teszünk meg mindent a tagdíj beszedéséért,
de, Kedves Kollégáim, 1000 illetve 2500 forint beszedésért nem levelezhetünk a tagdíj
összegének feléért, akkor már nem tudunk semmihez kezdeni a maradékkal.
Elmondom, hogy a MOÁE nak nem kell tagdíjat fizetnünk, de fejenként 10 eurót (minimum
20fő) a nemzetközi (WVPA) tagságért utalnunk kell a nemzetközi szervezetnek. Ezúton is
tisztelettel kérek mindenkit, hogy ne csak a választás és választhatóságért, de rendszeresen
fizesse be az éves tagdíját.
Nagyon sokat jelentett számunkra, hogy az új rendszerű megállapodásunk a CEVA-val, aminek
az alapja az, hogy a”Derzsy Napok Tudományos Szakülés”védjegy okirattal védett módon a
Társaságunk tulajdona, lehetővé tette nem gyógyszer forgalmazással foglalkozó gazdasági
szereplők támogatóként való megjelenését a rendezvényen.. Ezzel hosszú távra megoldódott a
megfelelő külföldi előadók meghívásának lehetősége, mert ki tudjuk fizetni a szállásuk és itt
tartózkodásuk költségeit. Köszönet minden támogatónknak.
Az anyagi helyzete a Társaságnak stabil, bátran tervezhető a jövő.
2014 évben tagdíjat fizetet tagjainknak a száma:57 fő
2017 évben tagdíjat fizetett tagjaink száma:
68 fő
2014. év végi pénzügyi zárásunk :

1 084618 Ft

2017.november 01. pénzügyi egyenlege: 4 588228 Ft
Tisztelettel felkérem a közgyűlést, hogy az elnöki beszámolót a pénzügyi jelentéssel együtt
elfogadni szíveskedjen!
Budapest.2017.november 30..
Dr.Paljak János

