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A Magyar Rovartani Társaság 2002. január 18-án tartotta évi rendes közgyű
lését. A január 11-ére meghirdetett közgyűlés határozatképtelennek bizonyult, az 
újabb már a résztvevők számától függetlenül határozatképes volt. Az ülés napi
rendjét az 2001. évi tisztikari beszámolók, a lejárt mandátumú tisztségek betöltése, 
majd dr. Mészáros Zoltán, Orosz András, Szeőke Kálmán: Tíz nap Katalóniában 
című úti beszámolója alkotta. 

A közgyűlést dr. Jenser Gábor elnök nyitotta meg. Ismertette az ülés prog
ramját, majd felkérte Szalóki Dezsőt titkári beszámolójának megtartására. 

TITKÁRI BESZÁMOLÓ 

Tisztelt Közgyűlés, kedves Vendégeink! 
Társaságunk a mai közgyűléssel működésének 92. esztendejét zárja. Az idén 

különösen hosszú azoknak a sora, akik kerekszámú évek óta tagjaink. Őszinte tisz
telettel és megbecsüléssel köszöntjük Csiby Mihályt, aki 45 éve, Bozai Józsefet, 
Delyné Draskovits Ágnest, Horvatovich Sándort és Orosz Andrást, akik 40 éve, 
Józan Zsoltot, Martinovich Lászlót és Polgár Lászlót, akik 35 éve, Tóth Józsefet és 
Vásárhelyi Tamást, akik 30 éve tagjai a Magyar Rovartani Társaságnak. 

Az elmúlt évben 18 új taggal gyarapodott Társaságunk. Örömmel üdvözöljük 
körünkben Andrásfalvy Pált, Sár Pétert, Mezey Ágotát, Petrass István Attilát, Eva-
nics Balázs Zoltánt, Horgos Csabát, Szotyori Zsombort, ifj. Fekete Mátyást, ifj. 
Léman Györgynét, dr. Takács Andrást, Keresztes Balázst, dr. Lucskai Attilát, dr. 
Nádasy Miklóst, Hudák Krisztinát, Katona Gergely Pétert, Kozma Pétert, Illár Lé
nárdot és Murányi Dávidot. 



Ez évben Társaságunk három tagja részesült magas elismerésben. Dr. Balogh 
Jánosnak a „Corvin Lánc"-hoz, dr. Kozár Ferencnek a „Szelényi Gusztáv Emlék-
érem"-hez és Hufnagel Leventének az „Ifjúsági Szelényi Emlékérem"-hez gratu
lálunk. 

2001-ben 1 millió Ft támogatásért pályáztunk a Magyar Országgyűlés Társa
dalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Előkészítő Bizottságnál. Ezúttal 
200 ezer forintot, az elmúlt évinél kevesebbet kaptuk. Idén a választások miatt 
előbbre hozták a pénzek szétosztását. Sajnos 2002-re csak 90 ezer forint támoga
tást adtak. 

Még 1999-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóságával; ennek keretében több tagtársunk végzett kutatáso
kat a Balaton-felvidéken. 

A törvény szerint a személyi jövedelemadó 1 százalékából befolyt összeg fel
használását közzé kell tennünk valamelyik lapban. A Köznevelés című lap 28., 
2002. szeptember 21-i számában jelent meg a közzététel a következő szöveggel: 
„A Magyar Rovartani Társaság 2000-ben az előző évi személyi jövedelemadó 1 
százalékának felajánlásaiból összesen 277 512 Ft támogatást kapott. Ezt az össze
get a X X I I I . Magyar Rovarászati Napok költségeire (kiállítás és pályázatok díjai) 
és a kutatási eredményeinket közlő Folia entomologica hungarica nyomdai költsé
geire fordítottuk. Minden kedves felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk." 

Előadóüléseinken és a XXIV. Magyar Rovarászati Napokon összesen 35 elő
adás hangzott el. A színvonalas előadási anyagban 5 faunisztikai, 15 színes úti be
számoló, 9 ökológiai és rendszertani, 5 alkalmazott rovartani és etológiai előadás, 
valamint 1 megemlékezés hangzott el. Előadóüléseink látogatottsága jó, naplónk 
alapján átlagosan 63 fő volt ülésenként. Legnagyobb látogatottság a Rovarászati 
Napok péntekén volt, ekkor 109-en hallgattuk az előadókat. Köszönettel tartozunk 
a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának, hogy rendezvényeink szá
mára helyet biztosít és dr. Mészáros Zoltánnak, hogy ezt intézi. Külön köszönjük 
Gátmezeiné Helmeczy Katalin, Mészáros Annamária és dr. Haltrich Attila lelkes 
közreműködését a zsíroskenyér partik lebonyolításában. 

Rovarász bált rendeztünk februárban a Magyar Természettudományi Múzeum 
kiállítási épületében a Ludovika téren. 78-an gyűltünk össze és jól éreztük magun
kat. 

Ez évi rovarász kirándulásunk június 28-a és július l-e között az Abaliget 
melletti Kovácsszénájára vezetett. Ezenkívül több tagtársunk vett részt a SZIE 
Kertészettudományi Kar Rovartani tanszéke által a Fogarasi-havasokba szervezett 
kiránduláson (július 23-29.). 

2001 novemberében megrendeztük a XXIV. Magyar Rovarászati Napokat a 
Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán. Pályázatokat hirdettünk meg, 



klubestet tartottuk, kiállítást és rovarbörzét szerveztünk az Almássy téri Szabadidő 
Központban. 

A költségekhez sikertelenül pályáztunk a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé 
Alapítvány által kiírt pályázaton. 

A beérkezett pályázatokat a lektorok véleménye alapján a bírálóbizottság dí
jakkal jutalmazta: 

Dolgozatok: 1. Szederkényi Norbert; 2. Buschmann Ferenc és Dudás György 
- Sár József. 

Gyűjtemény: 1. Rozner István; 2. Nádai László és Szalóki Dezső; 3. Szabóky 
Csaba; oklevelet kapott Csővári Tibor. 

Dia: 1. Szabóky Csaba; 2. dr. Medvegy Mihály és Papp Zoltán - Turcsányi 
István; 3. dr. Patkó Ferenc. 

Különdíj: Szabóky Csaba és dr. Medvegy Mihály - Retezár Imre. 
Tagtársaink idén is több sikeres kiállítást szerveztek. Budapesten (Békásme

gyeren, a Római-parton, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán és az 
Almássy téri Szabadidő Központban), Veszprémben és a hagyományoknak meg
felelően Vászolyon. Ezeken Balázsházy Mária, Csővári Tibor, Fábián György, 
Gaskó Kálmán, dr. Marosi Pál, dr. Medvegy Mihály, dr. Merkl Ottó, dr. Mészáros 
Zoltán, Nádai László, a Papilio Alapítvány, Retezár Imre, Rozner István, Szabóky 
Csaba, Szalóki Dezső, dr. Szél Győző és Végh László anyagait láthatta a több mint 
40 ezer látogató. 

2001-ben megjelentettük a Folia entomologica hungarica LXI I . kötetét és a 
Rovarász Híradó 30. és 31. számát. 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy titkári beszámolómat fogadja el. 
A Közgyűlés a titkári beszámolót elfogadta. Ezután az elnök felkérte Simonyi 

Sándort, hogy ismertesse ellenőri jelentését. 

ELLENŐRI JELENTÉS 

A Magyar Rovartani Társaság 2002. január havi közgyűlése részére 

Tisztelt Közgyűlés! 
A Magyar Rovartani Társaság naplófőkönyvének és OTP számlája nyilván

tartásának ellenőrzését elvégezve mindezt rendben lévőnek találtam. 
A 2001. évi zárszámadás és vagyonkimutatás alapján a Társaság gazdálkodá

sáról a következőket látom célszerűnek elmondani. 
A Társaság a 2001. évben a tervezettnél (1 717 709 Ft) jóval kevesebb bevé

telből gazdálkodott. A bevétel a 2000. évinél jóval (mintegy 200 ezer Ft-tal) keve-



sebb volt. Ennek oka a tervezett 1 millió Ft-hoz, de a korábbi évihez képest is ki
sebb költségvetési támogatás. 

A tényleges bevétel (1 311 628 Ft) kevesebb volt a tervezettnél (1 723 845 
Ft), aminek az oka kizárólag a reméltnél (800 ezer Ft) sokkal kisebb költségvetési 
támogatás (300 ezer Ft) volt. A többi bevétel a vártnál kedvezőbben alakult, úgy a 
tagdíjbevételeket, mint a szja 1 %-ából befolyt összeget tekintve (386 500 Ft), amely 
utóbbi a Társaság legjelentősebb bevételi forrásává vált. Felhasználom az alkalmat 
arra, hogy megköszönjem a Társaság tagjainak, i l l . támogatóinak az így tanúsított 
lojalitást és kérem őket, hogy a jövőben se feledkezzenek meg a Társaság támoga
tásáról. 

A Társaság tervezett és a tényleges kiadási tételeinek egybevetése szerint a 
tervezetthez képest minden téren visszafogottan, takarékosan gazdálkodott. A ke
letkezett pénzmaradvány (459 485 Ft) azért még így is jóval felülmúlja a tervezet
tet (112 709 Ft). 

A 2002. évi költségvetést tervezve szükséges előrebocsátani, hogy az erre az 
évre elnyert költségvetési támogatás nagysága már ismert (90 ezer Ft), ami sajnos 
igazolja az annak csökkenésében tapasztalt eddigi tendenciát és annak szükséges
ségét, hogy - körültekintően takarékos gazdálkodás mellett is - az eddigieknél job
ban támaszkodjon más bevételi lehetőségekre. Elkerülhetetlennek látszik a tagdí
jak, a jelenlegi 800 Ft/fő/évről 1000 Ft/fő/évre való emelése. 

Mindezek figyelembe vételével a Magyar Rovartani Társaság 2002-re be
csült bevételi forrásai: 

2001. évi pénzmaradvány: 459 485 Ft 
Tagdíjbevételek: 

esedékes tagdíjakból 70 000 Ft 

Az ügyviteli költségek további növekedésével kell számolnunk: OTP számla
kezelés, posta, papír, írószer, másológép üzemeltetési díj: összesen 290 ezer Ft; 
nyomdaköltség (beleértve a Folia entomologica hungarica támogatását is) 120 
ezer Ft. A további ráfordítások tervezésénél is az előző évi tényleges kiadások 
emelkedését célszerű mértékadónak tekinteni, úgy a rendezvényekre vonatkozóan 
(Rovarász bál, Rovarászati Napok, szakmai kirándulás), amelyekre összesen 310 
ezer Ft előirányzattal számolunk, mint a további egyéb elkerülhetetlen kiadásokra. 
Fedezetet kell biztosítani a Frivaldszky-emlékplakett előállításának költségeire, a 

tagdíjhátralékból 
Költségvetési támogatás: 
Szja 1%-a: 
Összesen: 

77 325 Ft 
90 000 Ft 

350 000 Ft 
1 046 810 Ft 



benzinköltség térítésére, az eszközök karbantartására, továbbá egyéb kisebb, vá
ratlan kiadásokra, összesen 190 ezer Ft előirányzattal. Elkerülhetetlen a pénztárosi 
feladatok ellátásához egy kalkulátor beszerzése. 

A tervezett kiadások itt teljes körűen nem részletezett összege 920 ezer Ft. A 
tervezett pénzmaradvány 126 810 Ft. 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az ellenőri jelentést és az ahhoz 
mellékelt zárszámadást, valamint a 2002. évi költségvetés javasolt előirányzatait 
és a javasolt tagdíjemelést. 

1. melléklet: A Magyar Rovartani társaság 2001. évi zárszámadása (Ft) 
1. Készpénzmaradvány 2000-ről 74 034 
2. Maradvány az OTP számlán 313 675 

Összes maradvány: 387 709 
3. A 2001. évi bevételek 

3.1. Tagdíjakból 
Tagdíjhátralékból 
2001. évi tagdíj 
Előre fizetett tagdíj 

54 500 
68 700 
24 600 

147 800 Tagdíj összesen: 
3.2. Adományokból 
3.3. Költségvetési támogatás 
3.4. Szja 1%-a 
3.5. OTP számla kamatai 
2001. évi összes bevétel 

200 000 
386 505 

4 272 
738 577 

0 

Bevételek 1-3. pontig 1 126 286 

4. Kiadások 
4.1. Ügyviteli kiadások 

OTP számla kezelési költsége 
Postaköltség 
Papír, írószer 
Nyomdaköltség 
Tintapatron a nyomtatóhoz 
A másológép üzemeltetési díja 

22 463 
97 218 
47 455 

6 500 
20 250 
27 048 
30 884 
7 454 

4.2. Rovarász kirándulás 
(ebből az előkészítés útiköltsége) 

4.3. A Rovarászati Napok 
Pályadíjak 109 000 



Tárgyi jutalom (rovartű) 48 500 
Előadó útiköltsége (Hegyessy) 1 962 
Szállásdíj 6 000 

4.4. Benzinköltség 32 197 
4.7. A Folia entomologica hungarica támogatása 200 000 
4.8. Frivaldszky-emlékplakettek vésetése 12 740 
4.9. Reprezentáció 4 584 

Összesen: 666 841 

Bevételek: 1 126 801 
Kiadások: 666 841 
Maradvány: 459 485 

Vagyonkimutatás (Ft) 
Tevőleges vagyon: 

1.1. Készpénz-számlán 64 544 
1.2. OTP-számlán 394 941 

Őszesen: 459 485 
1.3. Tagdíjhátralék: 154 650 

Összesen: 614135 
I I . Nemleges vagyon 

a tagdíjhátralék 50 %-a 77 325 
I I I . Tiszta vagyon 536 810 

(+) Felszerelési tárgyak: 

2. melléklet: A tervezett 2002. évi költségvetés (Ft) 
Bevételek 

1. 2000. évi pénzmaradvány 
Készpénz számlán 64 554 
OTP-számlán 394 941 

2. Esedékes tagdíjak 70 000 
3. Tagdíjhátralék 77 000 
4. Költségvetési támogatás 90 000 
5. Szjal%-a 350 000 

Összesen: 1 046 810 

Kiadások 
1. Ügyvitel 

OTP-számla kezelési költség 20 000 



Postaköltség 150 000 
Papír, írószer 80 000 
Nyomdaköltség (meghívók, Folia ent. hung.) 120 000 
Másológép üzemeltetési díja 
(Rovarász Híradó + egyéb másolás) 35 000 

2. Rendezvények 
Rovarász bál 30 000 
Rovarászati Napok 200 000 
Rovarász kirándulás 80 000 

3. Benzinköltség térítés 50 000 
4. A Frivaldszky-emlékplakett költségei (új érmek készítése) 60 000 
5. Egyéb, váratlan kiadások 30 000 
6. Eszközök (fénymásoló, nyomtató, diavetítő) karbantartása 50 000 
7. Eszközvásárlás (kalkulátor) 10 000 

Összesen: 920 000 
Tervezett maradvány: 126 810 

A Közgyűlés az ellenőri jelentést elfogadta. Ezután az elnök a szerkesztői je
lentés ismertetésére kérte - dr. Mahunka Sándor szerkesztő távollétében - dr. Bá
lint Zsoltot. 

SZERKESZTŐI JELENTÉS 

Elnézést kérek, hogy jelentésem ismertetésére ezúttal rovatvezető kollégámat 
kellett az utolsó pillanatban megkérnem, de sajnos családi problémáim miatt nem 
tudtam a közgyűlés időpontjában Budapesten lenni. 

Pedig, úgy érzem, nem kell a tagtársak elől elbujdokolnom, mert folyóira
tunk, a Folia, ugyanúgy, mint eddig megjelent, s ha formailag nem is vagyok telje
sen elégedett, tartalmilag annál inkább. A kötet minden eddiginél vaskosabb, 427 
oldalt tartalmaz. Sajnos két közleményt (a hazai pókász találkozóról és a könyvis
mertetést) az utolsó pillanatban ki is kellett emelnünk, mert a költségek messze 
meghaladták a tervezett és rendelkezésre álló pénzkeretet. 

A kötet összesen 32 cikket és 20, úgynevezett kisebb közleményt tartalmaz, s 
hajói számoltam 71 szerző jegyzi ezeket. Úgy érzem imponáló számok. Hasonló 
imponáló számot kapnánk akkor, ha a kötetben tudományra újként leírt fajokat 
számolnánk össze. Mindezt hihetetlen mennyiségű faunisztikai adat egészíti ki. 
Néhány adósságunkat is sikerült törlesztenünk. 



A kötet megjelenése nem volt problémamentes, mert az 1 millió Ft körüli költ
séget több helyről összekaparva lehetett csak biztosítani. Szerencsére a múzeum 
vezetésének segítségével ismét sikerült. 

A kötet imponáló mérete miatt ismét felmerült régi álmunk, visszatérés az 
évenkénti 2 füzethez. Nagyon remélem, hogy sikerül, s ezzel folyóiratunk jó hírne
ve tovább növelhető lesz. Kérem jelentésein elfogadását és a tagtársak további bi
zalmát. 

A Közgyűlés a szerkesztői jelentést elfogadta. 

INDÍTVÁNYOK 

Simonyi Sándor ellenőri jelentésében indítványozta a tagdíj felemelését 
2002-ben 1 000 Ft-ra, 2003-ban 1 600 Ft-ra (szavazás: 42 mellette, 4 ellene, 6 tar
tózkodás). 

Dr. Vásárhelyi Tamás a Nemzeti Múzeum 200 éves évfordulója kapcsán fel
hívja a társaság jelen levő tagjainak figyelmét az elkövetkező ünnepségekre. 

Az elnök ezután ismertette a lejárt mandátumú vezetőségi tagok névsorát és a 
választmány jelöltjeit, majd felkérte a Szavazatszedő bizottságot (dr. Haltrich Atti
la, dr. Markó Viktor, Rahmé Nikola) a szavazólapok kiosztására. 

JELENTÉS A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 
ÚJ VÁLASZTMÁNYI TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

A szünetben a szavazólapokat a Szavazatszedő bizottság értékelte. A leadott 
52 szavazólapból 51 érvényes volt. Ezek alapján a Közgyűlés a vezetőséget egy
hangúlag, dr. Mészáros Zoltánt (51), Podlussany Attilát (47), Szabóky Csabát 
(44), dr. Vig Károlyt (41) és dr. Papp Jenőt (37) 2005-ig a Választmány tagjai közé 
választotta. Szavazatot kapott még: Szeőke Kálmán (35). 

A Magyar Rovartani Társaság vezetősége 2002-ben 

Elnök: Dr. Jenser Gábor 
/. Alelnök: Dr. Merkl Ottó 
II. Alelnök: Dr. Szőcs Gábor 
Titkár: Szalóki Dezső 
Szerkesztő: Dr. Mahunka Sándor 



Pénztáros: Rozner Istvánné 
Ellenőr: Simonyi Sándor 
Jegyző: Dr. Haltrich Attila 
Számvizsgáló Bizottság: Dr. Balázs Klára, dr. Csóka György, Gaskó Kálmán 

Választmányi tagok: 
2003- ig: Dr. Markó Viktor, dr. Martinovich Valér, Orosz András, Retezár 

Imre, dr. Szél Győző 
2004- ig: Hegyessy Gábor, dr. Ronkay László, Rozner István, Székely Kál

mán, dr. Sziráki György 
2005- ig: Dr. Mészáros Zoltán, dr. Papp Jenő, Podlussany Attila, Szabóky 

Csaba, dr. Víg Károly, dr. Kozár Ferenc 
Örökös tagok: Dr. Bognár Sándor, dr. Gozmány László, dr. Jermy Tibor, dr. 

Móczár László, dr. Nagy Barnabás, dr. Papp László, dr. Sáringer Gyula 

A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 2001. ÉVI 
ELŐADÓ ÜLÉSEINEK TÁRGYSOROZATA 

699. ülés, egyben a 2001. évi Közgyűlés január 21-én (megjelentek száma: 60) 
1. Tisztikari beszámolók 
2. A Frivaldszky Imre Emlékplakettek átadása 
3. Lejárt mandátumú tisztségek betöltése 
4. Indítványok 
5. A választás eredményeinek ismertetése 
6. Dr. Vig Károly: Csipetnyi Brazília - beszámoló a X X I . Rovartani Világ

kongresszusról 

700. ülés, február 16-án (megjelentek száma: 56) 
1. Dr. Majer József: A bögölyök nem egyszerűen legyek a többi kétszárnyú

ak között 
2. Dr. Melika George és dr. Csóka György: Magyarország gubacsdarázs fau

nája (Hym.: Cynipidae) 
3. Nádai László és Rahmé Nikola: Corsica 

18.30-tól Rovarász Bál (megjelentek száma: 78) 

701. ülés, március 23-án (megjelentek száma: 65) 
1. Dr. Sziráki György: Beszámoló a VI I . Nemzetközi Neuropterológiai 

Szimpóziumról 



2. Szabóky Csaba: A cserebogár halhatatlansága 
3. Fábián György: Téli gyűjtés emlékképei Iránban 

702. ülés, április 20-án (megjelentek száma: 62) 
1. Szénási Ágnes és dr. Jenser Gábor: Milyen tripszeket rejt a Stellaria 

media? 
2. Hegyessy Gábor és Kovács Tibor: Bölények közt bogarásztunk 
3. Dr. Móczár László: Valódi faj vagy szinonima? 
4. Dr. Szeöke Kálmán: Lepkegyűjtés Krétán (50 perc) 

70S. ülés, május 25-én (megjelentek száma: 48) 
1. Dr. Bognár Sándor: Emlékezzünk a 150 éve született Sajó Károlyra 

(1851-1939) 
2. Dr. Szálai Zita: A pollenkitt hatása a mézelő méhre 
3. Hegyi Tamás: A Phytoseidae atkákról általában, és a gyakorlat 
4. Dr. Kajati István, dr. Budai Csaba és Kiss Ferencné: „A hajdan volt világ 

végén jártunk" 

704. ülés, szeptember 21-én (megjelentek száma: 67) 
1. Dr. Szeöke Kálmán: A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hbn.) 

és a globális felmelegedés 
2. Dr. Lenti István: A bátorligeti nagyrét 
3. Pál János: Mexikó - ember és természet 

705. ülés, október 19-én (megjelentek száma: 70) 
1. Pálfi Szilvia: Hol szaporodik el tömegesen a fagyal-tripsz (Dendrotrips 

ornatus Jabl.) 
2. Hegyessy Gábor: Futóbogarak táplálkozásáról 
3. Dr. Sziráki György és Horváth Edit: Gyűjtőúton Thaiföldön 

706. ülés, november 16-án (megjelentek száma: 109) 
A tárgysorozat a XXIV. Magyar Rovarászati Napok rendezvényeinek is
mertetésénél található. 

707. ülés, december 14-én (megjelentek száma: 51) 
1. Szabóky Csaba: A vörösfenyő gubacsmoly (Cydia zebeana Ratz.) Ma

gyarországon 
2. Bleicher Krisztina és dr. Markó Viktor: East Mallingban jártunk 



3. Dr. Szél Győző, Retezár Imre és Sághy Zsolt: X. Európai Carabidológiai 
Szimpózium 

4. Nádai László: Kenya-hegy 

A XXIV. MAGYAR ROVARÁSZATI NAPOK 
RENDEZVÉNYSOROZATA 

2001. november 16-18. 

706. ülése, november 16-án(megjelentek száma: 109) 
1. Dr. Jenser Gábor Elnök: A XXIV. Magyar Rovarászati Napok megnyitása 

- Eredményhirdetés 
2. Dr. Majer József: Az Asilidák a legyek sólymai 
3. Dr. Nagy Barnabás, Szövényi Gergely és Orci Kiril l Márk: Beszámoló a 

Montpelier-i Orthopterologiai Világkongresszusról 
4. Dr. Hangay György, Podlussany Attila, Rozner Antal és Rozner István: 

Kerítésország - Ausztrália. Magyar Entomológiai Expedíció Ausztráliá
ban, 2000 

5. Klubest 22 óráig 

November 11-én délelőtt {megjelentek száma: 51 ) 
1. Dr. Ábrahám Levente: Hány faj él Somogyban? 
2. Dr. Szőcs Gábor: Amikor a lepkecsáp kisegíti a csúcstechnológiát (a 

bükkfa-téliaraszoló feromon meghatározása kapcsán) 
3. Dr. Szél Győző és Kutasi Csaba: Tihany bogárfaunájáról napjainkban 

November 17-én délután (megjelentek száma: 48) 
1. Dr. Patkó Ferenc: A Nagy-Küküllőben élő vízi rovarfajok és a vízszennye

ződés (Erdély - Románia) 
2. Újvárosi Lujza, Czezar Csongor és Péter Csaba: Ujabb adatok a romániai 

Tipulomorphak ismeretéhez (Diptera) 
3. Dr. Szél Győző és Retezár Imre: Talajcsapda vizsgálatok Csévharaszt kör

nyékén 
4. Kutasi Csaba, Retezár Imre és dr. Tallósi Béla: Rovarász kirándulás a 

Fogarasi havasokba 
November 18-án délelőtt (megjelentek száma: kb. 300) 

Rovarcsere - Rovarbörze - Kiállítás az Almássy téri Szabadidő Központban 
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