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A Magyar Rovartani Társaság 1993. január 22-én tartotta ezévi Közgyűlését, egyúttal 627. 
ülését. Az ülés napirendjén az 1992. évi tisztikari beszámolók, a Frivaldszky Emlékplakettek 
átadása, írásbeli és szóbeli indítványok megtétele, a lejárt mandátumok betöltése és Nagy Z. 
László Japánról szóló utibeszámolója szerepelt. 

A Közgyűlést dr. Jenser Gábor elnök nyitotta meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a január 
8-ra meghirdetett Közgyűlés a résztvevők elégtelen száma miatt határozatképtelen volt, így a 
mai, tekintet nélkül a jelenlévők számára határozatképes. 

A tisztikari beszámolók közül elsőként dr. Mahunka Sándornak, a Folia Entomologica 
Hungarica szerkesztőjének beszámolója hangzott el. 

SZERKESZTŐI JELENTÉS 

Tisztelt Tagtársak! 

Aki egy éve, tavaly januárban itt ült Közgyűlésünkön, az bizonyára emlékszik, hogy kissé 
szégyenkezve számoltam be arról, hogy lapunk késik, hosszú idő óta először nem sikerült 
határidőre megjelentetni. Igaz, azt mindenki tudja, hogy manapság milyen nehézségekkel kell 
a szerkesztőknek megküzdeni, mégis úgy éreztem a tagtársak nem egészen bíztak erőfeszíté
seink sikerében. 

Nos, most őszinte örömmel és némi büszkeséggel számolok be arról, hogy sikerült az 
elmaradást pótolni, s az ezévi számot is rendben bemutathatom. Hogy ez így történt az sokak 
segítségének és támogatásának köszönhető. A Múzeum Vezetőségének megértése mellett 
Társaságunk elnöksége is sokat tett és adott. Névszerint azonban különösen szerkesztőtársam
nak dr. Szél Győzőnek és a múzeumi kiadványok felügyelőjének dr. Zombori Lajosnak kell 
köszönetet mondanunk. 

Ami a két megjelent kötetet illeti, úgy érzem szintén nem kell szégyenkeznünk. A 
számítógépes szerkesztési mód és az új nyomda igényesebb megoldásokat tett lehetővé. A 
komoly, sok esetben külföldiekre támaszkodó lektoráltatásnak köszönhetően is, mindkét 
számban nívós közlemények jelentek meg. Ezeket szerencsés arányban egészítik ki a kisebb 
közlemények. Külön említésre méltónak tartom, hogy sikerült a Társaság pályázatán díjat 
nyert cikkeket is kiadni. Bizonyos vagyok benne, hogy ez újabb lendületet adhat a nem 
hivatásos tagtársaink mostanában újra felértékelődött, faunisztikai kutatásainak is. 

A következő kötetet februárban zárom, ebben van még hely 2-3 közlemény számára. 
Várom tehát a tagtársak dolgozatait, valamint segítségüket a pénzszerzésben, mint ezt tavaly 
Gaskó Kálmán tette, mert a következő kötet anyagi fedezete ismét hiányzik még. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét. 
A Közgyűlés kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan elfogadta a szerkesztői jelentést, majd 

a napirend értelmében az ellenőr, Rozner István jelentése hangzott el. 



ELLENŐRI JELENTÉS 

Tisztelt Közgyűlés! 

Ellenőri megbízatásomnak eleget téve, az 1992. évről a következőket jelenthetem a Tisztelt 
Közgyűlésnek. 

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy Retezár Imre pénztárosunk az előírásoknak 
megfelelően vezette a Pénztári Naplót és az OTP számlánk nyilvántartását. Az ellenőrzés sem 
hiányt, sem többletet nem mutatott ki. Az ellenőrzés után pénztárosunkkal együtt elkészítettük 
az 1992. évi zárszámadást, a vagyonkimutatást, valamint az 1993. évi költségvetést. 

A zárszámadás alapján megállapítható, hogy az 1992. év egy nagyon jó év volt a Magyar 
Rovartani Társaság életében. Bevételeink mintegy 15 000.- Ft-tal haladták meg az 1991. évit. 
Ez elsősorban az 1991-ről áthozott 141 000.- Ft pénzmaradványnak, valamint a 200 000.- Ft 
állami támogatásnak köszönhető, amely ugyan 50 000.- Ft-tal elmaradt az előző évitől, de így 
is meghatározója volt az 1992. évi gazdálkodásunknak. A tagdíjakból is több folyt be 2 000.-
Ft-tal a tervezettnél, a tagdíjhátralékokból viszont 3 000.- Ft-tal kevesebb. A differenciát 
kiegyenlítette az OTP számla magasabb kamatösszege. A Rovarászbálból és az egyéb rendez
vényekből a bevételek gyakorlatilag nullszaldósak voltak. 

Az 1992. évi zárszámadás kiadás rovatát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 83 000.- Ft-tal 
többet fordítottunk a tárgyévben a MRT gazdálkodására, mint az előző évben. Ügyvitelre az 
1991 évi 29 000.- Ft-tal szemben közel 38 000.- Ft-ot kellett fordítani. A különbséget a 
drasztikusan megemelkedett posta- és nyomdaköltség számlájára lehet írni. A költségvetési 
támogatás révén pályázati díjakra 191 000.- Ft-ot tudtunk fizetni. Ugyancsak szép összeggel, 
41 000.- Ft-tal tudtuk jutalmazni a Rovarászati Napok pályázatain és kiállításán résztvevőket. 
Mindez összesen 232 000.- Ft jutalmazást, díjazást, költségtérítést jelentett. Ehhez járul még 
az az 50 000.- Ft, amellyel a Folia Entomologica Hungarica folyóiratot támogattuk a díjnyertes 
pályázatok megjelentetése érdekében. 

Az 1993. évi költségvetésünkbe megpróbáltuk beépíteni a postai és egyéb költségek 
ismételt emelkedését. Nem biztos, hogy 1993-ban is sikerül az állami támogatást elnyernünk, 
így ezt jelenleg bevételként sem lehet számításba vennünk. Amennyiben csak a tagdíjak és az 
1992-ről átvitt maradvány lesz az 1993. évi gazdálkodásunk alapja, úgy az év végén csak igen 
csekély összeget vihetünk át 1994-re. Ebben az esetben elmarad a külön pályázat kiírása, a 
Folia esetleges támogatása. Reméljük, ha mód nyílik rá, az MRT új Vezetősége is meg fogja 
pályázni a költségvetési támogatást, ami nyerés esetén 1993-ban is lehetővé fogja tenni, hogy 
segítséget nyújtsunk tagjainknak kutatásaikhoz. 

Most engedjék meg, hogy ismertessem Társaságunk 1992. évi gazdálkodásának és az 1993. 
évi költségvetésének főbb adatait. 

Az 1992. évi gazdálkodásunk főbb adatai: 

BEVÉTELEK 
Pénzmaradvány 1991-ről 141 790,70 Ft 
1992 évi bevételek 

állami támogatásból 
tagdíjhátralékból 
1992. évi tagdíjból 
előre fizetett tagdíjból 
egyéni adományból 
rovarászbálból 
OTP számla kamataiból 
Pályázati díj visszafizetésből 

200 000,- Ft 
16 620,- Ft 
16 850,- Ft 
3 300,- Ft 

13 915,- Ft 
5 000,- Ft 

50,- Ft 
255,- Ft 

Bevétel összesen 397 780,70 Ft 



KIADÁSOK 
Ügyvitel 

postaköltség 30 788,- Ft 
6 663,- Ft 

192,- Ft 
320,- Ft 

1 200,- Ft 
50 000,- Ft 
41 000,- Ft 

191 000,- Ft 
1 000,- Ft 
1 450,- Ft 

nyomdaköltség 
OTP kezelési költség 

egyéb ügyvitel 
Pályázatfigyelő előfizetés 
Folia Ent. Hung, támogatása 
Rovarászati Napok 
Pályázati díjak 
Koszorú, virág 
Könyvjutalom 

Kiadás összesen 323 613,- Ft 

Pénzmaradvány az 1993. évre: 74 167,70 Ft 

Társaságunk 1993. évi költségvetése 

Tagdíjfizetésből 29 500.- Ft, OTP kamatokból 12 000,- Ft bevétellel számolunk, így az 
1992. évi pénzmaradványt is figyelembevéve előreláthatóan 115 667.- Ft-tal gazdálkodhatunk. 

Várható kiadásaink összege 93 000.- Ft (ügyvitel: 43 500.- Ft, Rovarász Híradó és egyéb 
sajtó 4 500.- Ft, Rovarászati Napok 30 000.- Ft, Frivaldszky Emlékplakett kiadásai 10 000.- Ft, 
egyéb 5 000.- Ft) lesz. 

A várható bevételek és kiadások alapján az 1993. évet 22 667,- Ft-tal fogjuk zárni. 

Tisztelt Közgyűlés! Kérem az ellenőri jelentésem elfogadását és annak eldöntését, kíván
ják-e ezek után pénztárosunk, Retezár Imre tételes beszámoltatását. Továbbá kérem a T. 
Közgyűlést, mivel vezetőségi megbízásunk a pénztárosunkkal együtt most lejár, szívesked
jenek tisztségünkből a felmentést megadni. 

A Közgyűlés nem kívánta Retezár Imre tételes beszámoltatását, az ellenőri jelentést 
egyhangúan elfogadta. Ezt követően az Elnök dr. Balázs Klára titkárt kérte fel beszámolójának 
megtartására. 

Tisztelt Közgyűlés, kedves Tagtársak! 

Mai Közgyűlésünkkel Társaságunk működésének 82. évét, a most leköszönő Vezetőség 
tevékenységének 6. évét zárjuk. 

Engedjék meg, hogy mostani beszámolómat is jubilánsaink köszöntésével kezdjem. 
Elsőként Dr. Móczár Lászlót szeretném köszönteni, aki 1938-ban, 55. éve lépett be Társa
ságunkba. 35 évi tagságuk alkalmával Csiby Mihályt, dr. Medgyessy Pálnét és dr. Petrich 
Károlyt köszönthetjük. 30 éve tagunk dr. Bozai József, dr. Delyné, Draskovich Ágnes, dr. 
Horvatovich Sándor, Kismarjai Emil, Orosz András és Török Ferenc. 25 éves tagságukat 
ünneplik dr. Józan Zsolt, dr. Manninger Sándor, dr. Martinovich László és dr. Polgár László, 
míg 20 éve tagtársunk Tóth József és dr. Vásárhelyi Tamás. 

A köszöntést folytatva, ezúton is szeretnénk gratulálni mindazon Tagtársainknak, akik az 
elmúlt évben emlékezetes születésnapot ünnepelhettek: először is dr. Újhelyi Sándornak, aki 
február 4-én töltötte be 90. életévét, dr. Jermy Tibornak és dr. Homonnay Ferencnek, akiket 

TITKÁRI BESZÁMOLÓ 



75., valamint Csiby Mihálynak és Hollósy Ferencnek, akiket 70. születésnapjuk alkalmával 
üdvözölhettünk. 

Sajnos az elmúlt évben is el kellett búcsúznunk több tagtársunktól. Jablonkay József 
legidősebb tagtársunk volt, akit éppen halála évében köszönthettünk 55 éves tagsága alkal
mából. Dr. Loksa Imre hirtelen halála mindannyiunkat megdöbbentett. Veszelovszky Zoltán
tól Társaságunk nevében is elbúcsúzhattunk, de Mártonka Miklós elhunytát csak egy rideg 
postai értesítés tudatta: a levél kézbesíthetetlen, mert a címzett meghalt. Kedves Tagtárstól 
búcsúztunk már ebben az évben is, januárban Tóth Lászlót kisértük utolsó útjára. 

Kérem, néma felállással adózzunk emléküknek. 
1992-ben 8-an kérték felvételüket Társaságunkba. Az ajánlók javaslata és a Vezetőség 

döntése alapján dr. Gere Gézát, Hegyessy Gábort, Kovács Tibort, Köteles Lászlót, Németh 
Lajos Balázst, Somlai Bélát, Takács Attilát és dr. Tetpó Andrást üdvözölhetjük sorainkban. 

Kilenc tagtársunk (Migály Miklós, Tóth Gábor Sándor, Rakonczay József, Pettendi László, 
Kőműves László, Jászberényi Emőke, Rakk Zsuzsa, Semeráth Oszkár és a budapesti Szitó 
András) tagsági viszonyát a több éve ismeretlen lakcím, illetve az 5 évnél hosszabb tagdíjel
maradás miatt a Vezetőség döntése alapján megszüntettük az év végén. 

A belépéseket, elhalálozásokat és törléseket figyelembevéve 1993 j a n u á r 22-én taglét
számunk 280 fő. 

Ifjúsági Tagozatunk 5 fővel növekedett, névszerint Fodor Ákos, Kun András, Somfai 
Tamás, Tarr Hajnalka és Takács István személyével. Velük együtt Ifjúsági Tagozatunk 
létszáma már 14 fő. 

Az 1992. évben 8 előadóülést szerveztünk, közülük a 625.-re a Rovarászati Napok kereté
ben került sor. A Közgyűlést januárban tartottuk. 

Előadóüléseinken 36 előadás hangzott el, közülük 12 a Rovarászati Napok keretében. 
Tematikájukat tekintve 3 taxonómiai, 9 faunisztikai, állatföldrajzi, 2 magatartásökológiai, 2 a 
rovarok életmódjáról, biológiájáról, 4 a különböző gyűjtőmódszerek eredményeiről, 3 megem
lékezés - dr. Soós Árpádról, dr. Szelényi Gusztávról, dr. Manninger G. Adolfról -, 9 uti-
beszámoló, amelyek keretében Erdélyben, Olaszországban, Törökországban, a Kaukázusban, 
Dél- és Kelet-Afrikában, és Kanadában is járhattunk. Hallottunk felhívást a Naplás-tó és 
környékének rovartani kutatására, a Rovarászok Európai Társaságának megalakítására, és 
előadást a makrófényképezés titkairól, sőt egy 18. századbeli könyv rovarábráiról is. 

A novemberi, XV. Magyar Rovarászati Napok keretében osztottuk ki a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a meghirdetett pályázatokra beérkezett pályaművek és kiállítási anyagok 
pályadíjait. 

Pályaművével I . díjat nyert Szalóki Dezső „A Bakony-hegység lágytestű bogarai" című, 
I I . díjat nyert Podlussány Attila „Nyomdász szemmel a magyar taxonómiában" című, 
I I I . díjat nyert Németh Lajos „Adatok a Tapolcai-medence lepke faunájához, I . (Diurna) 

című és Köteles László „Gödöllő és környéke lemezescsápú bogarai" című pályamunkája. 
A kiállítási anyagok közű! Kovács Tibor, Ambrus András és Bánkúti Károly lár

vabőrgyűjteménye I . díjat, Szalóki Dezső bogárgyűjteménye I I . és a Rozner házaspár bo
gárgyűjteménye I I I . díjat kapott. A MTtM Állattára Bogárgyűjteményét oklevéllel jutalmazta 
a Bizottság. 

Csóka György diaképei I . díjat, Tusnádi Csaba Károly diái I I . díjat nyertek. 
A különböző pályadíjak nyertesei összesen 41 ezer Ft jutalomban részesültek. 
1992-ben is - immár másodszor Társaságunk történetében - megpályáztuk a „Társadalmi 

szervezetek költségvetési támogatására" kiírt pályázatot, amely eredményeként elnyert 200 
ezer Ft terhére, kiírhattunk Tagjaink részére egy másik pályázatot is. 

A Választmány a pályázat meghirdetésekor a következő témákat kívánta előnyben ré
szesíteni: 

- k i s mértékben kutatott rovarcsoportok faunisztikai, taxonómiai, ökológiai kutatása, 
- városi zöldterületek rovarfaunája, ennek változása, a változás okai, 



- értékes területek rovartani kutatása, adatok szolgáltatása természetvédelmi javaslatok 
készítéséhez, 

- kevéssé ismert biológiája fajok (hasznos rovarok, kártevők) életmódjának vizsgálata. 
A meghirdetett határidőre 15 önálló, illetve társszerzőkkel benyújtott pályázat érkezett. 
A Választmány az előzetes lektorálást követően értékelte a pályamunkákat, és döntése 

alapján a következő tagtársaink (12 pályamű) nyertek 4 eFt-30 eFt összegű pályadíjat: 

dr. Gyulai Péter, 
dr. Józan Zsolt, 
Szalóki Dezső, 
Tartally András, 
Sár József, 
Haris Attila, 
Hufnagel Levente, 
Markó Viktor és Czető Zsolt, 
Retezár Imre és Székely Kálmán, 
dr. Nagy Barnabás és dr. Kiss Béla, 
Podlussány Attila és Kocs Irén, 
Podlussány Attila, Rozner István, Szél Győző és Kocs Irén 

A nyertesek a döntést és a pénz számlánkra érkezését követően megkapták az elnyert összeg 
első felét. Sajnos az országgyűlési és bizottsági döntés ebben az évben igen elhúzódott, ezért 
a pénzt mi is csak a nyár elején tudtuk kifizetni. 

A pályázatokban vállaltak teljesítését a kiírásnak megfelelően a Választmány december 
10-én értékelte és valamennyi nyertes pályamű teljesítését megfelelőnek találta. A második 
részlet kifizetésének így senkinél nem volt akadálya. 

E pályaművekre 191 ezer Ft-ot fordítottunk, de jutott 50 ezer Ft a Folia Ent. Hung, számára 
is. 

Rovarbörzét a Rovarászát Napok keretében, a hagyományokhoz híven vasárnap délelőtt 
szerveztünk. A Napló tanúsága szerinti résztvevőszám (49 fő) azt jelzi, az elmúlt évben is 
érdemes volt megrendeznünk. A tagjaink által szervezett nemzetközi rovarbörze meghir
detésében segítettünk. 

Az 1992. évi Rovarász kirándulást a Naplás tóhoz, illetve környékére szerveztük június 
20-án. A kirándulás célja a Naplás tó mocsári és lápréti gyűjtési lehetőségein kívül egy olyan 
budapesti értékes terület megismerése, amelynek természetvédelmi területté való nyivánítása 
Társaságunk érdeke is. A kiránduló csoportot Stollmayer Ákosné vezette, aki áprilisi előadó 
ülésünkön már megismertetett bennünket a vidék értékeivel és akinek vezetésével a résztvevők 
egy része csatlakozva a Naplás tó és környéke kutatási felhívásához, elnyerte a Környezet
védelmi Minisztérium pályadíját. 

Rovarászbálunkat március 28-án rendeztük, immár harmadszor a KEE Rovartani Tan-
székéval közösen az egyetem kollégiumának éttermében. A bál sikere érdekében a tanszék 
dolgozóin és hallgatóin kívül számos tagtársunk közreműködött, nem egy esetben családtag
jaikat is bevonva. Most az időjárás is kegyes volt hozzánk, így azt gondolom, hogy a kb. 80 
résztvevő jól érezte magát, és ezúttal sem bánta meg, hogy ezt az estjét rovarász körben töltötte. 

1992-ben a Rovarász Hiradó 9. és 10. számát jelentettük meg. Elkészült a l l . szám is, de 
már nem tudtuk a januári meghívóval postázni. Elhoztuk magunkkal, így a közgyűlés szüneté
ben mindazok a tagtársak, akiknek nincs tagdíjelmaradása aláírás ellenében átvehetik, a 
többieknek a februári meghívóval együtt fogjuk elküldeni. 

A Hiradó Szerkesztőbizottsága nevében Nagy Barnabás tagtársunk közvéleménykutatás 
céljából egy kérdőivet is készített, amelyen az eddigi 10 szám alapján a Társaság tagjainak 
véleményét szeretnénk megismerni. Kérem, hogy a szünetben ezt is legyenek szívesek 
kitölteni és az ülés végén visszajuttatni. 



Az 1991-ben szervezett - és talán Társaságunk életének eddigi legnagyobb vállalkozását 
jelentő - 4. Európai Entomológiai Kongresszus és a X I I I . Középeurópai Entomofaunisztikai 
Szimpózium (ECE/SIEEC) szervező munkáiból 1992-re értelemszerűen már „csak" a Pro
ceeding kötet összeállítása maradt, még igen sok munkát adva a szekesztőknek. Örömmel 
jelenthetem, hogy a kötet - azaz a két kötet - december végére elkészült, postázása van még 
hátra. Ennek megfelelően a rendezvény pénzügyi részét még mindig nem tudtuk lezárni. 
Szerencsére a pénzmaradványt, mint erről már előző évi közgyűlésünkön is beszámoltam, jó 
feltételek között kamatoztattuk, így az igen magas, több, mint 1 millió Ft nyomdai költség 
(229.840 + 810.000) és a postai díjszabások újabb emelkedése ellenére fedezni tudjuk a kötet 
megjelentetését és szétküldését. Reményünk szerint - ha kevesebbel is, mint vártuk - még 
nyereséggel is számolhatunk. 

Beszámolóm végén, tekintettel a jelenlegi Vezetőség 2x3 éves mandátumának lejártára, 
engedjék meg, hogy néhány gondolat erejéig visszatekintsek az elmúlt hat évre, egy-egy 
mondatban utaljak a Társaságunk életének fontosabb eseményeire, a bekövetkezett változá
sokra. 

- A hat év alatt 78 új tagot vettünk fel. Megalakítottuk a Társaság Ifjúsági Tagozatát, 
amelynek jelenleg már 14 tagja van. Rendszeresen nyomonkövettük tagjaink tagdíjfizetési 
készségét, időt, energiát nem kímélve nyomoztunk „eltűnt" tagjaink után, ennek ellenére a 
teljesen passzív, sokéves tagdíjelmaradással rendelkezőket a Választmány döntése értelmében 
töröltük sorainkból. Mindezek hatására növekedett tagságunk aktivitása, csökkent az 
átlagéletkora. Sajnos ehhez hozzájárult az is, hogy minden évben fájdalmas búcsút is kellett 
vennünk néhány Tagtársunktól. 

- 1989-ben a Magyar Rovartani Társaság vállalta, hogy megrendezi a 4. Entomológiai 
Kongresszust. Akkor még nem gondoltuk, hogy ezt a hatalmas vállalkozást a lengyelek 
visszamondása miatt a X I I I . Középeurópai Entomofaunisztikai Szimpózium rendezésével is 
bővülni fog. Az 1991-ben megrendezett kongresszus és szimpózium (ECE/SIEEC) amelynek 
- most már egyértelműen mondhatjuk - igen jó nemzetközi visszhangja volt, nagy megter
heléstjelentett az elmúlt három évben a Szervezőbizottság néhány tagja számára, hiszen külső 
megbízott nélkül a nyomdai sokszorosításon kívül valamennyi teendőt magunk végeztünk. 
Tudjuk, hogy a M T M Állattára, az MTA Növényvédelmi Kutató Intézetének Állattani 
Osztálya és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi és Állattani Tanszéke 
közreműködése és segítsége nélkül a MRT nem tudott volna ilyen sikeres rendezvényt 
szervezni. Ezért ez alkalommal is szeretnék a felsorolt intézményeknek, az ottani kollegáknak 
köszönetet mondani. 

Az ECE/SIEEC rendezvény szervezésének idején merült fel magyar javaslatként a 
Rovarászok Európai Társasága megalakításának gondolata. A Gödöllőn megvitatott elkép
zelést számos európai rovarász magáénak érezte, így megkezdődött a Társaság szervezése. 

- 1991-ben felfigyeltünk egy, a „Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatására" 
kiírt pályázati lehetőségre, amelyet 1991-ben, majd az akkori sikeren felbuzdulva 1992-ben 
is megpályáztunk. A két évben összesen 450.700.- Ft pályadíjat nyertünk, amely az eddig csak 
tagdíjakból működő Társaságunk számára új lehetőségeket teremtett. Mindkét évben pályáza
tot írtunk ki tagjaink gyűjtő, feldolgozó, elemző munkájának és publikálási lehetőségeinek 
növelésére. A Bíráló Bizottságok döntése alapján összesen 24 pályaművet tudtunk ebből a 
keretből díjazni, összesen 336.400 Ft értékben. Jutott belőle a Folia Entomologica számára, 
sőt a Rovarászati Napok pályadíjainak emelésére is. 

- A tagság tájékoztatásának elősegítése érdekében, az 1989. évi Közgyűlésünk 
határozatának megfelelően elindítottuk a ROVARÁSZ HÍRADÓT. Úgy gondolom, sikere 
egyre növekszik - remélem, hogy a mostani közvéleménykutatás eredménye is ezt fogja 
igazolni - , amely a tagtársak sokszínű, változatos anyagainak, az ezeket összegyűjtő 
Szerkesztőbizottság rámenősségének és az NKI Állattani Osztálya kiadásban résztvevő 



munkatársainak köszönhető. Mivel a Híradót csak azok kapják meg, akiknek nincs tagdíjel
maradása, minden szám megjelenése „kézzel foghatóan" növelte a tagdíjfizetési készséget. 

- 1991 szeptemberében a Nemzeti Múzeum felújítási munkái miatt új helyet kerestünk 
rendezvényeink számára. Mészáros Zoltán tagtársunknak köszönhetően a Kertészeti Egyetem 
adott otthont, nemcsak üléseink, de a Rovarászati Napok , a Választmány összejövetelei, sot 
a Rovarászbál részére is. 

Végezetül mindannyiunk nevében köszönöm bizalmukat és a 6 év során nyújtott segít
ségüket. Egyúttal sok sikert kívánok a most megválasztásra kerülő új Vezetőségnek, kérve a 
Tagságot legalább annyira segítsék munkájukat, mint azt tették a mi esetünkben. 

Köszönöm figyelmüket és kérem felmentésünket. 

Az Elnök megköszönte a titkári beszámolót, melyet a tagság taps kíséretében egyhangúan 
elfogadott. 

A napirend értelmében ekkor került sor a Frivaldszky Imre Emlékplakettek átadására. Az 
Elnök ismertette az 1992. december 11-én összeült Frivaldszky Emlékplakett Bizottság 
döntését, amely a hozzáérkezett javaslatok alapján titkos szavazással a következő döntést 
hozta: 

bronz fokozatot nyert Szabóky Csaba és dr. Merkl Ottó, 
ezüst fokozatot nyert dr. Kozár Ferenc, 
arany fokozatot nyert dr. Bognár Sándor. 

A nevek elhangzása után a Titkár felolvasta méltatásukat, majd a Közgyűlés résztvevőinek 
tapsa kíséretében az Elnök egyenként átadta a kitüntetéseket. 

A kitüntetettek nevében dr. Bognár Sándor kért és kapott szót. 

DR. BOGNÁR SÁNDOR MÉLTATÁSA 

Dr. Bognár Sándor Budapesten született, 1921-ben. Egyetemi tanulmányait a Budapesti 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Karán végezte. Dip
lomáját 1944-ben kapta meg. Szorgalma és képességei révén Reichenbach professzor már 
hallgató korában gyakornoknak invitálta az Üzemtani Tanszékre, az Egyetem Tangazdasá
gában kapott állást. 

A háború őt sem kímélte, a frontra kényszerült. 1944 Karácsonyán fogságba esett, ahonnan 
szerencsére 1945 márciusában kiszabadult. Rövidesen Dohy János rektor az Egyetem Növény
élet- és Kórtani Intézetébe tanársegédnek nevezte ki. Az Agrártudományi Egyetem létrejöt
tekor Husz és Kadocsa professzorok irányítása mellett a Növénykórtani Tanszéken kórtani és 
rovartani gyakorlatokat vezetett. 

1948-tól a Növényvédelmi Kutató Intézetben Szelényi Gusztáv mellett folytatta munkáját. 
Doktori értekezését 1958-ban, kandidátusi értekezését 1960-ban, akadémiai doktori ér
tekezését 1979-ben védte meg. 

Kiváló munkájának köszönhetően 1961 januárjában meghívták a Kertészeti és Szőlészeti 
Főiskola Rovartani Tanszékének vezetésére. Később a Növénykórtani Tanszék vezetésével is 
megbízták. Irányításával rövidesen a két tanszéket Növényvédelmi Tanszékké szervezték át, 
amelynek 1981. december 31-ig, nyugdíjbavonulásáig a vezetője volt. Közben 1962-1965 
között oktatási- és továbbképzési rektorhelyettesként az Egyetem irányításában is résztvett. 

A vezetői feladatok mellett mindig jutott energiája arra is, hogy a takácsatkák és egyéb 
kártevő állatok populációdinamikájával és ökológiájával foglalkozzék. 

Az egyetemen növényvédelmi állattant és üzemi növényvédelmet oktatott a nappali, a 
levelező és a szakmérnök hallgatóknak. Rendszeresen tartott előadásokat a Gödöllői-, a 



Debreceni- és a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem növényvédelmi szakmérnöki tagozatán 
is. Neki köszönhető a Kertészeti Egyetemen a posztgraduális növényvédelmi szakmérnök
képzés beindítása. 

Számos hazai és külföldi aspiráns, egyetemi doktor, szakmérnök és kertészmérnök mondhat 
köszönetet segítő szakmai támogatásáért. 

Kutatási eredményeiről közel 200 dolgozatban számolt be, 12 szakkönyvnek, 2 egyetemi 
tankönyvnek, 5 jegyzetnek szerzője vagy társszerzője. A „Növényvédelmi állattan" és a 
„Kertészeti növényvédelem" című könyvei a Művelődésügyi Minisztérium Kiadói Főigazga
tósága nívódíját kapták. 

Eredményes szakmai munkásságáért számos rangos kitüntetésben részesült. 1975-ben az 
M T A emlékplakettjét, 1976-ban a Frivaldszky Emlékplakett ezüst fokozatát, 1979-ben a TIT 
Jubileumi emlékérmét, 1980-ban a KEE Jubileumi emlékérmét, 1981-ben a MAE Aranyko
szorús jelvényét, majd a Munkaérdemrend arany fokozatát nyerte el. 

A Magyar Rovartani Társaságnak 1949 óta tagja, 1973-1976 között elnöke volt, 
Választmányának, illetve Tisztikarának szinte folyamatosan tagja. Kilenc évig volt titkára, 
később elnöke az FM-MTA Növényvédelmi Bizottságának. Tagja a MBT Állattani 
Szakosztályának, a Magyar Parazitológiai Társaságnak, alapító tagja a Magyar Madártani 
Egyesületnek. Hosszabb időn át elnöke volt a Magyar Agrártudományi Egyesület Növény
védelmi Társaság Kertészeti Szakosztályának. Több szakmai lap szerkesztőbizottsági tag
jaként is olvashattuk nevét. 

Tanítványai és volt munkatársai ma is a legnagyobb tisztelettel veszik körül emberségéért 
és szakmai tudásáért. 

A MRT Frivaldszky Emlékplakett Bizottsága úgy határozott, hogy dr. Bognár Sándor 
hozzájárulását a magyar rovartan fejlődéséhez az arany fokozat adományozásával ismeri el. 

DR. KOZÁR FERENC MÉLTATÁSA 

Dr. Kozár Ferenc Budapesten született 1943-ban. Egyetemi tanulmányait Gödöllőn és a 
Leningrád-Puskinban végezte növényvédelemre szakosodva. 

Egyetemi doktori címet a Kertészeti Egyetemen szerzett 1976-ban, mezőgazdasági kandi
dátusi fokozatát a Szovjetunióban kapta 1975-ben. A mezőgazdasági tudományok doktora 
1991-ben lett. 

Kezdetben növényvédelmi felügyelőként, majd a Veszprém Megyei Növényvédő Állomás 
laboratóriumvezetőjeként dolgozott. 

1973-ban került az akkori Növényvédelmi Kutató Intézet Állattani Osztályára, a frissen 
elkészült Júlianna-majori részleghez. 1978 és 1990 között az osztály vezetője volt. Jelentős 
része volt abban, hogy napjainkra az Állattani Osztály az intézet legjelentősebb kutatási 
részlege, területileg, valamint a külföldi kutató-helyekkel való kommunikációs kapcsolatok 
lehetőségét tekintve egyaránt. 

Fő kutatási területe a pajzstetvek taxonómiája, biogeográfiája és gazdasági jelentősége. A 
palearktikum nagy részére kiterjedő felmérést végzett a gyümölcsö-sökben élő fajok diverzi-
tásáról és abundanciájukról. 

A Jermy Tibor akadémikus részéről kezdeményezett agroökoszisztéma kutatások egyik 
részvevőjeként, populációdinamikai és integrált növényvédelmi szemléletét pallérozta. A 
rovarok populációdinamikája iránti érdeklődését a témában tartott egyetemi előadások, 
valamint egy, szerzőtársakkal írt és frissen megjelent ilyen témájú könyve is tanúsítja. 

Mindig érdeklődéssel fordult az új, kísérletes rovartani területek megjelenése irányába és 
igyekezett azokat a saját csoportján végzett munkával is hasznosítani. Az elmúlt évtizedben, 
amióta Jermy Tibor szekvenciális evolúciós elmélete egyre szélesebb körökben elfogadot-



tabbá vált, Kozár Ferenc érdeklődése a pajzstetvek tápnövény viszonyaira is kiterjedt. Nem
csak az említett elméletet támogató értékes adatokat szolgáltatott, hanem a fajok tápnövény 
és biogeográfiai viszonyait feltáró önálló publikációkat jelentetett meg és aktív résztvevőjévé 
vált a rovar-tápnövény szimpóziumoknak. A legutóbbi időben egy jelentős és vitathatatlanul 
ellentmondásos terület foglalkoztatja, a bolygónkon észlelhető globális felmelegedés és a 
tapasztalható fajelterjedés változások korrelációjának lehetősége. 

Eddig mintegy 218 tudományos dolgozata, 2 szakkönyve és számtalan egyéb publikációja 
jelent meg. Kosztarab Mihály-jal közösen írta meg Közép-Európa pajzstetű monográfiáját. A 
Fauna Hurgariae sorozat pajzstetű határozó kötete, az első a maga nemében az Állattani 
Osztályon, pedig már 1978-ban publikálásra került. Kozár Ferenc 5 tudományra nézve új 
genuszt és 16 tudományra nézve új pajzstetű fajt írt le. 

A tudományos közösség érdekében végzett munkája a különböző akadémiai és nemzetközi 
bizottságokban és az új szakemberek képzésén keresztül folyik. E feladatok közül kiemelendő 
az 1985 óta, a TMB Általános Biológiai Szakbizottságban végzett titkársági teendők ellátása. 
1991-től a MAE Állattani Szakosztályának az elnöke. 

A Magyar Rovartani Társaságnak 1967-óta, választmányának szinte folyamatosan tagja. 
Előadásokkal rendszeresen jelentkezik. 

A MRT Frivaldszky Emlékplakett Bizottsága úgy határozott, hogy dr. Kozár Ferenc 
hozzájárulását a magyar rovartan fejlődéséhez az ezüst fokozat adományozásával ismeri el. 

SZABÓKY CSABA MÉLTATÁSA 

Szabóky Csaba több, mint 25 éve foglalkozik lepkészettel. Amikor csaknem kereken 20 
évvel ezelőtt először találkoztunk (írja Ronkay László), már komoly, szépen rendezett moly-
és nagylepkegyűjteménnyel rendelkezett. Mint kizárólag nagylepkékkel foglalkozó amatőr, 
jól emlékszem, milyen szeretettel és konok elszántsággal kutatta, gyűjtötte és dolgozta fel 
molylepke it, noha kezdetben - a többi fiatal lepkészhez hasonlóan - elsősorban nagy lepkékkel 
foglalkozott. Az elmúlt hosszú időszakban érdeklődése mindinkább a molyok felé fordult, és 
napjainkra a Kárpát-medencei molylepkefauna kiváló ismerőjévé, kiemelkedő amatőr moly-
lepkésszé vált. 

Kezdetben Budapest környékén gyűjtött elsősorban, de már igen korán, a hetvenes évek 
elejétől bekapcsolódott két nagyobb hazai tájegység, a Bakony és a Balaton-felvidék, valamint 
a Zempléni-hegység faunisztikai feltárásába. Kedvenc gyűjtőhelyei Szigliget, Nyirád 
környéke és Rostalló voltak, ezekről a helyekről valóban reprezentatív anyaggal rendelkezik. 

1977-ben kapcsolódott be a „Bakony természeti képe" kutatási programba, amelynek 
keretében nemcsak a Bakony lepkefaunájának vált jelentős kutatójává, de emellett felállította 
a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum molylepke gyűjteményét. Nem sokkal később 
a Bakony molylepkefaunájára vonatkozó addigi ismereteket összefoglaló alapvető tanulmányt 
jelentetett meg. 

A nyolcvanas évektől kezdve rendszeresen jelentek meg a hazai molylepkefauna újdonsá
gait tartalmazó közleményei, több tucat molylepkefaj első hazai adatainak közlése fűződik 
nevéhez. Ebben az időszakban már mindenekelőtt molylepkékkel foglalkozott, nagylep
kegyűjteményének legnagyobb része a Természettudományi Múzeumba került. Részese volt 
három hazai nemzeti parkunk és a Barcsi Borókás faunafeltáró kutatásainak. A magyarországi 
nemzeti parkok faunáját ismertető sorozat, továbbá a Bátorliget I I . kötet lepkészeti munkáinak 
társszerzője. 

Gyűjtőtevékenységét ebben az időszakban terjesztette ki a Balkánra és Kisázsiára. Több
szörjárt Bulgáriában és Törökországban, ahol eredményes nagylepke gyűjtések mellett - nem 



egy tudományra nézve új bagolylepke fajt talált meg elsőként - igen jelentős molylepke-
anyagot hozott haza. Ennek feldolgozása jelenleg folyik. 

Botanikusokkal közös expedíción járt Mongóliában, ahol főként bagolylepkéket és bi
zonyos molylepkecsoportok jellegzetes belső-ázsiai fajait sikerült begyűjtenie. Egy azóta leírt 
endemikus mongol Noctuidae fajt-az Amphipoea szabokyi-i-a gyűjtőnek dedikáltak a leírók. 
Legutolsó gyűjtőútján Finnországban járt. 

Kiemelkedő fajtaismeretét nemcsak a faunakutatásban kamatoztatta. Nagyszámú növény
védelmi és erdészeti fénycsapda, valamint attraktánscsapdák molylepkeanyagának feldol
gozásávaljelentősen hozzájárult az alkalmazott entomológiai kutatások sikeréhez is. 

A Magyar Rovartani Társaságnak 1971 óta tagja, több éve a Választmány tagja is. 
Szabóky Csaba eddigi pályafutása, lelkesedése, kitartása, szakértelme és a lepkészet iránti 

elhivatottsága bízvást állítható példaként kezdő és gyakorló rovarászok elé egyaránt. A 
Magyar Rovartani Társaság Frivaldszky Emlékérem bronz fokozata mindenképpen méltó 
kezekbe kerül. 

DR. MERKL OTTÓ MÉLTATÁSA 

Dr. Merkl Ottónak, a Magyar Természettudományi Múzeum Bogár Gyűjteménye vezető
jének a Frivaldszky Emlékplakett Bizottsága a bronz fokozatot adományozta. 

Dr. Merkl Ottó 1957-ben született Budapesten. A Kaffka Margit Gimnázium biológiai 
tagozatán végzett 1975-ben, amely évben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt is 
megnyerte. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán 1981-ben 
szerzett biológus diplomát. 

Az egyetem elvégzése után a Magyar Természettudományi Múzeum Bogár Gyűjte
ményébe került muzeológusnak. 1983-ban summa cum laude minősítéssel doktorált, ál
latrendszertan-állatföldrajz tárgykörben. 

Szakterülete a Gyászbogarak (Tenebrionidae) és a Gyapjasbogarak (Lagriidae) taxo
nómiája. Eddig 50 tudományos közleménye jelent meg, részben a hazai fauna, részben az 
ausztráliai- Új-guineai és az orientális faunabirodalom tárgyköreiben. 

1985 óta vezeti a Múzeum Bogár Gyűjteményét. Irányítja és szervezi a hazai bogárfauna 
feltárását, az expedíciós anyagok feldolgozását. Lehetővé teszi az amatőröknek, hogy a 
gyűjteményben dolgozzanak, segíti a kezdőket, sohasem sajnálja az időt és a fáradtságot ha 
velük foglalkozik. Végzi és irányítja a nemzeti parkok, a kiemelt védett területek bogárfauná
jának feltárását. Részt vesz a nemzeti parkoknak, az OKTH által szervezett állapotfelmérésé
ben, a koleopterológiai munkát végzi. 

A rendszeres hazai terepmunka mellett részt vett külföldi gyűjtőexpediciókon is, Törökor
szágban, Üzbegisztánban, Örményországban, Koreában, Kenyában és a szomszédos országok 
magashegységeiben járt e célból. 

Szerkesztője a Természettudományi Múzeum évkönyvének, szerkesztőbizottsági tag a 
Folia Entomologica Hungarica-nál. 

Ismeretterjesztő tevékenysége kiállítási forgatókönyvekben, gyűjtemény-bemutatásokban, 
televíziós műsorokban és cikkekben nyilvánul meg. 

Tagja a barcelonai székhelyű European Association of Coleopterology társaságnak. A 
Magyar Rovartani Társaságnak 1978 óta tagja, résztvesz Választmányának munkájában is. 

A kitüntetések átadását követően került sor az indítványokra. 

Frivaldszky Imre Emlékplakett alapító okirata módosításának megtárgyalása. 

Előző évi Közgyűlésünk úgy döntött dr. Papp László ezirányú indítványáról, hogy a 
Választmány utalja a javaslatot az Emlékplakett Bizottsághoz. A Bizottság határozata: jelen 



Közgyűlés titkos szavazással döntse el, hogy a most ismertetésre kerülő A vagy B változatot 
fogadja el. 

Az A változatot - marad a Frivaldszky Emlékplakett 3 fokozata (bronz, ezüst és arany), 
némi szövegmódosítással - a Titkár olvasta fel. 

Javaslat a Frivaldszky Imre Emlékplakett alapító okiratának módosítására 

1. Az emlékplakett neve: „Frivaldszky Imre Emlékplakett", röviden „Frivaldszky Emlék
plakett. 

2. (Változatlan, esetleg leírni a plakettet). 
3. A Frivaldszky Emiéplakettnek három fokozata van: arany, ezüst és bronz fokozat. 
3.1. Bronz fokozat adományozható a Magyar Rovartani Társaság azon tagjának, aki a 

rovartani kutatások területén számottevő eredményt ért el, azokat nívós közleményekben 
ismertette; tudományos értékű, tematikus rovargyűjteményt állított fel. A Magyar Rovartani 
Társaság aktív tagja. 

3.2. Ezüst fokozat adományozható a Magyar Rovartani Társaság azon tagjának, aki a 
rovartani kutatások területén jelentős munkásságot fejtett ki, annak eredményeit nemzetközi 
folyóiratokban, könyvben, könyvrészletekben adta közte, külföldi szakmai körökben is 
elismerést szerzett; nemzetközileg is helytálló, tematikus gyűjteményt állított fel. A Magyar 
Rovartani Társaság érdekeit eredményesen szolgálja. 

3.3. Arany fokozat adományozható a Magyar Rovartani Társaság azon tagjának, akinek a 
rovartan területén kiemelkedő, átfogó jellegű munkássága van, eredményeit nívós nemzetközi 
folyóiratokban, könyvekben, könyvrészletekben adta közre. Tudományterületének fejlődését 
munkájával, szervező, oktató tevékenységével eredményesen szolgálja, szolgálta. A Magyar 
Rovartani Társaság célkitűzéseinek megvalósítása érdekében kiemelkedő munkásságot fejt, 
fejtett k i . 

4. Kivételesen, bármely fokozat egyszerre két személynek is kiadható. 
5. A Frivaldszky Emlékplakett odaítélésére a „Frivaldszky Emlékplakett Bizottság" ille

tékes. Tagjai a Magyar Rovartani Társaság Választmányának tagjai. A Bizottság elnöke a 
Magyar Rovartani Társaság Elnöke. A Magyar Rovartani Társaság Elnökségének joga van a 
Frivaldszky Emlékplakett Bizottság üléseire - szavazati joggal - a magyar entomológia olyan 
prominens képviselőit meghívni, akik egyébként nem tagjai a Választmánynak. A Bizottság 
a hozzá benyújtott javaslatok alapján titkos szavazással dönt. 

6. A Frivaldszky Emlékplakett odaítélésére a Magyar Rovartani Társaság bármely tagja 
javaslatot tehet. Az indoklással ellátott írásbeli javaslatot a Magyar Rovartani Társaság 
Titkárához kell benyújtani, legkésőbb két hónappal a Közgyűlés időpontja előtt. 

7. A Frivaldszky Emlékplakettet a díjazott nevével ellátva, oklevél kíséretében, a Magyar 
Rovartani Társaság évi Közgyűlésén, ünnepélyes keretek között, a kitüntetett érdemeinek 
rövid méltatását követően az Elnök adja át. 

A B változatot - a Társaság új kitüntetéseire tett javaslatát - dr. Papp László ismertette. 

Javaslat a Magyar Rovartani Társaság által adományozott kitüntetések új rendjének 
kialakítására 

Társaságunk januári közgyűlésén szóbeli javaslatot tettem a Frivaldszky Emlékplakett 
szabályzatának megváltoztatásáról. Az ott elhangzott javaslatnak megfelelően a Frivaldszky 
Bizottság számára írásos javaslatot készítettem. A bizottsági vitában két álláspont alakult ki: 

a) a 3 fokozatú Frivaldszky Emlékplakett rendszere jó, csak kisebb javításokat igényel, 
b) a Magyar Rovartani Társaság alapvetően alakítsa át kitüntetéseinek rendjét. 



Ezt a javaslatot a következőkben foglalom össze. 
1/ Tisztelettel javaslom a „háromfokozatú" emlékplakett megszüntetését és három önálló 

kitüntetéssé alakítását. 
Társaságunk legnagyobb kiadott kitüntetése a Frivaldszky Imre érem lenne. 
Ez a jelenlegi arany fokozatnak felelne meg, azaz annak adományozható, „aki az entomo-

lógia terén kiemelkedő munkásságot fejtett k i " és a „Magyar Rovartani Társaság munkáját 
mindig hűségesen támogatta". Az adományozás feltételeinek pontos kialakításakor figyelem
mel kell lenni arra, hogy e legmagasabb kitüntetést amatőr és professzionális rovarász 
tagtársaink egyaránt megkaphassák. 

A Frivaldszky Imre érem Társaságunk legmagasabb kitüntetése, de nem volna kívánatos, 
hogy a nem-magyar állampolgárokat eleve kizárjuk a kiválaszthatók köréből. Ugyancsak nem 
volna tanácsos kirekeszteni az elismerésből a magyarok külföldön végzett munkájának 
elismerését. 

Az érem formája a mai arany „emlékplakett" formájának felelne meg, azaz a meglévő nyers 
érmek korlátlanul felhasználhatók. (Korábbi javaslatomban megfontolásra érdemesnek 
ajánlottam, hogy a kitüntetés neve is megváltozzék és olyan magyar rovarászról nevezzük el 
(Szelényi G., Kaszab Z., Kertész K., Soós A.), aki a tudományban többet ért el és nem
zetközileg is ismertebb, mint Frivaldszky. A változtatás további költségekkel járna, ezért 
ehhez a változtatási javaslathoz nem ragaszkodom). 

21A másik kitüntetés a Bíró Lajos érem lehetne. Ezt egyértelműen a gyűjtők, a kiemelkedő 
értékű gyűjtemények megalkotóinak kitüntetése lenne. Az adományozáskor nem lehet szem
pont, hogy valaki professzionális, azaz pl. múzeumi kurátor, vagy un. amatőr gyűjtő. Az 
elbírált tevékenységhez hozzátartoznék, hogy a gyűjteménynek el kell érnie egy bizonyos 
feldolgozási fokot, azonban az adományozáskor nem a tudományos közlemények száma és 
színvonala, hanem a kiváló gyűjtemény az elismert érdem. Az előbbi kitüntetéssel szemben 
kizárólag Magyarországon őrzött gyűjtemény elismeréseként kerülhetne kiosztásra. 

3/ A harmadik kitüntetés a Dudich Endre érem. Ezt a kitüntetést - kivétel nélkül - olyan 
fiatal, azaz 35 év alatti magyar rovarász kaphatná, aki a rovartani tudományban már addig 
kiemelkedő eredményeket ért el és Társaságunk munkájában aktívan részt vett. Ez a változtatás 
tehát az indoklásban is más, mint az eredeti dokumentumnak a bronz fokozatra vonatkozó 
része. 

Az utóbbi két kitüntetés formája szerint kb. 50 mm átmérőjű, lapos érem lenne. Egyik 
oldalán Társaságunk neve (köriratban) és emblémája szerepelne, előlapján a névadó Biró 
Lajos/Dudich Endre képmása és a kitüntetés neve. A kitüntetett nevét az érmen nem kell 
feltüntetni, hiszen az oklevél éppen annak tanúsítására szolgál, hogy az illetékes grémium 
valóban az illető személyt tüntette ki az adott évben. 

A változtatás fő indokaként előadom, hogy az elmúlt 31 évben az emlékplakett adományo
zásakor a Frivaldszky-plakettbizottság nem tartotta magát az eredeti dokumentumhoz. Ami a 
bronz fokozatnak nem fiatal rovarász számára és nem egyes fontos munkáik elismeréseként 
való kiadását illeti, ez nem okozott bajt, pusztán konstatálnunk kell az eredeti cél megváltoz
tatását. Az ezüstfokozat valamiféle „pótaranyként" való kezelése azonban Társaságunknak 
erkölcsi kárt okozott azáltal, hogy igen érdemes tagjainkat „jutalmaztuk" vele; az évek során 
ide-oda csúszott a megítélés az „amatőr" kitüntetés és a „majdnem aranyos" tudós elismerése 
között. 

A jelenlegi kitüntetés valójában nem plakett, és a helytelen szóhasználat megszüntetésére 
a javasolt változtatások adnák meg a lehetőséget. 

Kitüntetéseink rendszerének átalakítása természetesen igen komoly anyagi kihatásokkal 
(költségekkel) járna. Úgy gondolom azonban, eljött az ideje, hogy a korunkban itthon működő 
más szakmai társaságok kitüntetéseitől, illetve a világ jól működő rovartani társaságai kitün
tetési rendszereitől való sajnálatos elmaradásunkat megszüntessük. 

Javaslom a jelölés formája az legyen, hogy a közgyűlést megelőző szeptember 1-től írásos 



javaslatok érkeznek Társaságunk elnökéhez, minimálisan 1 gépelt oldal (2000 n) terjedelem
ben. Az előterjesztéshez mellékelni lehet a jelölt publikációs jegyzékét, gyűjtők esetében a 
gyűjteményére vonatkozó részletes adatokat stb. Nyomatékosan javaslom, a Bizottság szóban 
előterjesztett javaslatokkal a jövőben egyáltalán ne foglalkozzék. A Bizottság titkosan szavaz 
a beérkezett javaslatokról, a szavazás számszerű végeredményét a Közgyűlésnek sem jelenti, 
csak a kitüntetett nevét közli. 

A kitüntetésekből évente csak l - l adományozható. 
Társaságunk Titkára gondoskodnék arról, hogy a kitüntetések ténye hazai napilapban, 

illetve a nemzetközi rovarászsajtóban megjelenjék. 
A két javaslat ismertetését követően élénk vita alakult ki , pro- és kontra érvek hangzottak 

el mindkét javaslattal kapcsolatban. Végűi olyan vélemény is elhangzott, hogy a javaslatokkal 
kapcsolatos szavazást el kellene halasztani. 

Erre vonatkozóan az Elnök nyílt szavazást rendelt el, amelynek eredményeként 5 ellen
szavazat és 1 tartózkodás ellenében a Közgyűlés úgy döntött, hogy a mostani ülésen kivan 
titkos szavazással a kérdésben dönteni. 

A titkos szavazásra a Vezetőség választásával egyidőben kerül sor. 

Dr. Medvegy Mihály írásbeli javaslatának megtárgyalása 

Medvegy Mihály írásbeli javaslatát a Titkár olvasta fel. A javaslat lényege: a Rovarászati 
Napok keretében kerüljön sor a „legérdekesebb rovar bemutatására". Be lehetne mutatni új 
fajokat, érdekes aberrációkat, extrém kis vagy nagy példányokat, torz példányokat, összeha
sonlításként normál példánnyal együtt. A Javaslattevő két díjat is javasol: tudományos szem
pontból a legfigyelemreméltóbb és az esztétikailag legérdekesebb rovart bemutatónak. 

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta mag a javaslatot. 

Dr. Jermy Tibor szóbeli javaslata 

Az írásbeli javaslatokat követően dr. Jermy Tibor a Választmány örökös tagja kért szót. 
Méltatta és megköszönte a leköszönő Vezetőségnek az elmúlt 6 év munkáját, majd jegy
zőkönyvi dicséretet és köszönetet javasolt. A tagság vastapssal és egyhangúan fogadta el a 
javaslatot. 

A napirend értelmében ekkor került sor az új Vezetőség és a lejárt mandátumú választmányi 
tagok választására. 

Az Elnök bejelentette, miután a decemberi ülésen ismertettük a Választmány jelöltjeit, 
amelyekkel kapcsolatban azóta sem írásban, sem szóban nem érkezett észrevétel, ezért a 
szavazólapokon ezek a nevek szerepelnek. Majd felkérte a Közgyűlést a Szavazatszedő 
Bizottság megválasztására. Nyílt szavazással dr. Polgár László lett a Bizottság elnöke, Rozner 
Istvánné és dr. Bujáki Gábor a tagjai. 

A választás előtt a Titkár ismertette a szavazás menetét, majd bejelentette, az alapokmány 
értelmében a most leköszönő 5 választmányi tag helyett csak kettőt kell megválasztani, mert 
a leköszönő Elnök és Titkár automatikusan a Választmány tagja lesz, illetve a a novemberi 
választmányi ülés döntése értelmében az, akit a mostani két jelölt közül nem választanak 
elnökké, szintén választmányi tag lesz. 

Az Elnök szünetet rendelt el a választás idejére, majd a Szavazatszedő Bizottság megkezdte 
munkáját. 

A szünet után ismét dr. Jermy Tibor kért szót, majd átadta a leköszönő elnöknek, dr. Jenser 
Gábornak és a leköszönő titkárnak, dr. Balázs Klárának a Választmány ajándékát. 



Ezt követően került sor Nagy Z. László „Fotográfiai kirándulások Japánban" című 
előadásra. 

A vetítettképes utibeszámolót követően dr. Polgár László ismertette a választás végered
ményét. Ennek értelmében: 

- a MRT kitüntetéseire 52 szavazat érkezett, amelyből 1 érvénytelen volt. 41 szavazat az 
„A" variációt (maradjon a Frivaldszky arany, ezüst, bronz fokozat), 10 pedig a „B" variációt 
(Frivaldszky, Biró és Dudich érem) támogatta. 

- a MRT Tisztikarára 54 szavazat érkezett, amelyből 6 volt érvénytelen. A tagság elnöknek 
dr.Mészáros Zoltánt választotta 37 szavazattal, dr. Papp Jenő 9 szavazatot, dr. Vojnits András, 
dr. Mahunka Sándor l - l szavazatot kapott. I . Alelnök dr. Kozár Ferenc (47 szavazat), I I . 
Alelnök Orosz András (48 szavazat), Titkár Podlussány Attila (48 szavazat) lett. Dr. Nagy 
Barnabás kapott még 1 szavazatot az I . Alelnöki tisztségre. 48 szavazattal dr. Mahunka Sándort 
szerkesztőnek, Retezár Imrét pénztárosnak és Simonyi Sándort ellenőrnek választották. A 
Számvizsgáló Bizottságba szintén 48 szavazattal dr. Bognár Sándor, dr. Vásárhelyi Tamás és 
dr. Vojnits András került. Választmányi tag lett 1994-ig dr. Martinovich Valér (48 szavazat), 
1995-ig Rozner István (48 szavazat). Az 1996-ig szóló két mandátumra Szabóky Csaba 42, 
dr. Szőcs Gábor 21, dr. Ordögh Gizella 20, dr. Papp László 13 szavazatot kapott. Ennek 
megfelelően Szabóky Csaba és dr. Szőcs Gábor lett választmányi tag. 

A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 1992. évi előadóüléseinek tárgysorozata: 

618. ülés, egyben az 1992. évi Közgyűlés, január 24-én (Megjelentek száma: 43 fő) 
1. Tisztikari beszámolók. 2. Tiszteletbeli tagok választása. 3. Indítványok. 4. Lejárt man

dátuma tisztségek betöltése. 5. Választás eredményének ismertetése. 6. Dr. Szőcs Gábor: Az 
Újvilágba vonzottak a feromonok. 

6191 ülés, február 21-én. (Megjelentek száma: 44 fő) 
1. Dr. Szentesi Árpád: Melanoplus sanguinipes (Orthoptera, Acrididae) sáskák magatartás 

válaszai vizuális és olfaktorikus ingerekre, álló és mozgó levegőben. 2. Dr. Kozár Ferenc és 
Diaa El Sheble: Az eper-pajzstetű (Pseuaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) magyaror
szági elterjedése és a téli hőmérséklet közötti kapcsolat. 3. Simonyi Sándor és Szécsényi Lajos: 
Adatok Erdély magashegységeinek nagylepke faunájához. 

620. ülés, március 20-án. (Megjelentek száma: 52 fő) 
1. Dr. Kiss Béla: A Duna-delta Orthoptera-faunájának állatföldrajzi jellegzetességei. 2. Dr. 

Kajati István: Adatok a répalevéltetű (Aphis fabae Scop.) életmódjához. 3. Dr. Víg Károly: 
Kaukázus! Kaukázus! Gyűjtőuton a Kaukázusban. 

621. ülés, április 24-én. (Megjelentek száma: 47 fő) 
1. Stollmayer Ákosné: Felhívás a Naplás tó (Budapest) és környéke rovartani kutatására. 

2. Szabóky Csaba: Gyűjtések a Tordai hasadék és a Gyilkos tó környékén. 3. Podlussány Attila, 
dr. Ronkay László és dr. Varga Zoltán: Gyűjtőuton Türkméniában. 

622. ülés, május 15-én. (Megjelentek száma: 87 fő) 
1. Dr. Papp László és dr. Vásárhelyi Tamás: Megemlékezés Soós Árpádról (1912-1991). 

2. Dr. Kiszely György: Egy X V I I I . századi könyv rovarábrái. 3. Dr. Móczár László: Mak
rófényképezés. 4. Dr. Endrődy-Younga Sebestyén: Dél-Afrika természeti szépségei - 20 éves 
tanulmányút. 

623. ülés, szeptember 25-én. (Megjelentek száma: 49 fő) 
1. Dr. Majer József: A két leggyakoribb bögölyfaj táplálékválasztása és petefészkük 

állapota közötti összefüggés. 2. Dr. Jenser Gábor és dr. Terpó András: Thysanopterák az 
útmenti növénytársulásokban. 3. Simonyi Sándor és Szabóky Csaba: Havas tájakon Törökor
szágban. 

624. ülés, október 16-án. (Megjelentek száma: 47 fő) 



1. Dr. Papp Jenő: Emlékezés dr. Szelényi Gusztávra (1904-1982). 2. Dr. Nagy Barnabás: 
Erdélyi elemek ÉK-Magyarország Orthoptera faunájában. 3. KÉE Rovartani Tanszéke és 
Hallgatói: Rovarász tábor Erdélyben, 1992 júliusában. 

625. ülés, november 20-án. 
A tárgysorozat a XV. Magyar Rovarászati Napok rendezvényeinek ismertetésénél található. 
626. ülés, december 18-án. (Megjelentek száma: 49 fő) 
1. Dr. Bognár Sándor és dr. Erdélyi Csaba: Emlékezzünk dr. Manninger G. Adolfra 

(1910-1982). 2. Dr. Papp Jenő: Korea hymenopterológiai kutatásának eredményei. 3. Dr. 
Sziráki György: A fatetvek szépségei. 4. Dr. Víg Károly: Vulkánon jártunk - tanulmányút 
olaszországi vulkánokon. 

A X V . MAGYAR ROVARÁSZATI NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA 
1992. november 20-22 

November 20-án: Magyar Rovartani Társaság 625. ülése (Megjelentek száma: 71 fő) 
1. Dr. Jenser Gábor: A XV. Magyar Rovarászati Napok megnyitása - Eredményhirdetés. 

2. Dr. Majer József: A dinoszauruszok sorsára jutnak-e a taxonomusok? 3. Dr. Mészáros Zoltán 
és Simon Csaba: Fénycsapdás megfigyelések egy magyar tengerjáró hajón Amerika és Afrika 
atlanti partjaihoz közel. 4. Lobmayer András, dr. Merkl Ottó és Várkonyi Gergely: Terep
gyakorlat Kelet-Afrikában. 5. A diaverseny győztes képeinek bemutatása. 

November 21-én, de. (Megjelentek száma: 37 fő) 
1. Dr. Mészáros Zoltán, dr. Hreblay Márton és Ferenczy Antal: Lepkék aktivitása a síkfokúti 

tölgyes különböző szintjein, Malaise csapdák gyűjtési eredményei alapján. 2. Markó Viktor, 
Szalóki Dezső és dr. Mészáros Zoltán: Bogáregyüttesek faji összetétele a Síkfőkút projekt 
területén. 3. Dr. Czencz Kornélia és dr. Jenser Gábor: Aelothrips intermedins Linnaeus 
élőhelye. 4. Rozner István és Rozner Istvánné: Kettesben az Atlaszon innen és túl. 

November 21-én, du. (Megjelentek száma: 32 fő) 
1. Dr. Papp László: Felhívás a Rovarászok Európai Társaságának megalakítására. 2. Dr. 

Novinszky László, dr. Károssy Csaba és dr. Tóth György: A fénycsapdás rovargyűjtés 
eredményessége a Hess-Brezowsky-féle makroszinoptikus időjárási helyzetekben. 3. Dr. 
Lesznyák Mátyás: Ujabb adatok a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis Hbn.) rajzásdinamiká
jához, fénycsapda fogási eredmények alapján. 4. Dr. Jenser Gábor: Thysanoptera-fajok 
megoszlása a sikfőkúti tölgyesekben. 5. Csóka György: Cynipida gubacsok a magyarországi 
tölgyesekben. 

November 22-én, de. Rovarcsere, rovarbörze. 
A rovarkiállítás november 20 délutántól 22 délig volt nyitva. 



A M A G Y A R ROVARTANI TÁRSASÁG TISZTIKARA 1993-ban 

Elnök: Dr. Mészáros Zoltán 
/. Alelnök: Dr. Kozár Ferenc 

//. Alelnök: Orosz András 
Titkár. Podlussány Attila 

Szerkesztő: Dr. Mahunka Sándor 
Pénztáros". Retezár Imre 
Ellenőr. Simonyi Sándor 
Jegyző: Haltrich Attila 

Választmányi tagok 1994-ig: 
Gaskó Kálmán 
Dr. Martinovich Valér 
Dr. Merkl Ottó 
Dr. Seprős Imre 
Szalóki Dezső 

Választmányi tagok 1996-ig: 
Dr. Balázs Klára 
Dr. Jenser Gábor 
Dr. Papp Jenő 
Szabóky Csaba 
Dr. Szőcs Gábor 

Számvizsgáló Bizottság: 
Dr. Bognár Sándor 
Dr. Vásárhelyi Tamás 
Dr. Vojnits András 

Választmányi Tagok 1995-ig: 
Dr. Ronkay László 
Rozner István 
Dr. Szalay-Marzsó László 
Dr. Szentesi Árpád 
Dr. Víg Károly 

Örökös választmányi tagok: 
Balogh Imre 
Dr. Jermy Tibor 
Dr. Gozmány László 
Dr. Móczár László 
Dr. Nagy Barnabás 
Dr. Sáringer Gyula 

A FRIVALDSZKY IMRE 

ÉV ARANY 

EMLÉKPLAKETT KITÜNTETETTJEI : 1961-1993 

EZÜST BRONZ 

1961 Dr. Kadocsa Gyula 

1962 Dr. Dudich Endre 

1963 

1964 Dr. Szelényi Gusztáv 

1965 

1966 Dr. Balogh János 

1967 

1968 

1969 Dr. Kaszab Zoltán 

1970 

Dr. Fodor Jenő 

Györffy Jenő 
Móczár Miklós 

Reskovits Miklós 

Dr. Erdős József 

Dr. Györffy János 

Nattán Miklós 

Dr. Endrődy Sebő 

Szőcs József 

Lipthay Béla 

Dr. Gozmány László 

ifj. Endrődi-Y.Sebő 

Dr. Sáringer Gyula 

Dr. Szabó-János Barna 
Dr. Szalay-Marzsó László 

Dr. Steinmann Henrik 

Dr. Papp Jenő 

Dr. Mahunka Sándor 

Dr. Jenser Gábor 
Dr. Martinovich Valér 

1971 Dr. Nagy Barnabás 



1972 Dr. Soós Árpád 

1973 

1974 Dr. Mihályi Ferenc 

1975 Dr. Móczár László 

1976 Dr. Jermy Tibor 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 Dr. Gozmány László 

1984 

1985 

1986 Dr. Sáringer Gyula 

1987 Dr. Mahunka Sándor 

1988 

1989 

1990 Dr. Nagy Barnabás 

1991 

1992 

1993 Dr. Bognár Sándor 

Dr. Újhelyi Sándor 

Jablonkay József 

Balogh Imre 

Szalkay József 

Dr. Bognár Sándor 

Dr. Reichart Gábor 

Dr. Szontágh Pál 

Dr. Bálás Géza 

Dr. Papp Jenő 

Dr. Tóth Sándor 

Dr. Mészáros Zoltán 

Dr. Kozár Ferenc 

Benedek Pál 

Dr. Mészáros Zoltán 
Dr. Varga Zoltán 

Dr. Vojnits András 

Dr. Papp László 
Retezár Imre 

Dr. Varjas László 

Dr. Balázs Klára 
Zombori Lajos 

Dr. Szentesi Árpád 
Dr. Vásárhelyi Tamás 

Podlussány Attila 
Orosz András 

Dr. Ronkay László 

Rozner István 

Dr. Darvas Béla 

Simonyi Sándor 
Szalóki Dezső 

Dr. Merkl Ottó 
Szabóky Csaba 




