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A KÖZGYÛLÉS

A Magyar Rovartani Társaság 2010. február 19-én tartotta évi rendes
közgyûlését. Mivel a február 12-ére meghirdetett közgyûlés határozatkép-
telennek bizonyult, ez már a résztvevõk számától függetlenül határozat-
képes volt. Az ülés napirendjét a 2009. évi tisztikari beszámolók, az alapsza-
bályzat módosítása, a lejárt mandátumú tisztségek betöltése, a Frivaldszky
Imre emlékplakettek átadása, a pályázat eredményeinek ismertetése, a tag-
felvételi kérelmek elbírálása, majd a tagság indítványai alkották.

A közgyûlést VIG Károly elnök nyitotta meg, aki ismertette az ülés
programját, majd – NÁDAI László titkár távolléte miatt – maga olvasta fel a
titkári beszámolót.

TITKÁRI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Közgyûlés, Kedves Vendégeink!

Társaságunk a mai közgyûléssel mûködésének 100. esztendejét zárja.
Az idén is hosszú azoknak a tagtársainknak a sora, akik tagsága kezde-

tének évszáma öttel osztható. Õszinte tisztelettel és megbecsüléssel köszönt-
jük NAGY Barnabást, aki 70 éve; MARTINOVICH Valért és PAPP Jenõt, akik
55 éve; BENEDEK Pált és VARGA Zoltánt, akik 50 éve; PAPP Lászlót, RÁCZ
Verát, RÉZBÁNYAI Lászlót, SZARUKÁN Istvánt és SZERÉNYI Gábort, akik
45 éve; BASKY Zsuzsannát, GYULAI Pétert, HANGAY Györgyöt, HERCZIG
Bélát, MAJER Józsefet, PODLUSSÁNY Attilát, SZALÓKI Dezsõt, SZÕKE Lajost
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és THÚRÓCZI Csabát, akik 40 éve; BÁLINT Zsoltot, HOLLÓSY Ferencet,
KISS Ottót, KOCSY Gábort, PEREGOVITS Lászlót, ROZNER Györgyöt, SZÉL
Gyõzõt és SZÉKELY Pétert, akik 30 éve, valamint KOVÁCS Sándort és VIG
Károlyt, akik 25 éve tagjai a Magyar Rovartani Társaságnak.

Sajnos 2009-ben halottai is voltak a társaságnak: SÁRINGER Gyula,
STEINMANN Henrik, BOZZAY József és GASKÓ Kálmán tagtársaink huny-
tak el.

Az elmúlt évben a közgyûlés döntése alapján 8 új taggal gyarapodott
társaságunk. Örömmel üdvözöljük körünkben Michael HIERMEIER-t,
HORVÁTH Krisztina Margitot, KOVÁCS Sándort, LENKEI Tibort, LESTYÁN-
GODA Zsombort, RINGLER Miklóst, SZABÓ Barbarát és PÁL Attilát.

2009-ben is számos tagtársunk munkáját ismerték el különféle
kitüntetésekkel. Õszinte tisztelettel gratulálunk HANGAY Györgynek, aki a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét érdemelte ki, SZEÕKE Kálmán-
nak, aki a Magyar Növényvédelmi Társaságtól Balázs Géza Emlékérmet
vehetett át, VÉTEK Gábornak, aki Rainiss Lajos Emlékérmet kapott a Ma-
gyar Növényvédelmi Társaságtól.

A törvény szerint a személyi jövedelemadó 1 százalékából befolyt ösz-
szeg felhasználását közzé kell tennünk valamelyik lapban. A Kertészet és
Szõlészet címû hetilap 2009. október 9-én megjelent, 57. évfolyama 41. szá-
mában jelent meg a közzététel a következõ szöveggel: A Magyar Rovartani
Társaság 2008-ban az elõzõ évi személyi jövedelemadó 1 százalékának
felajánlásaiból összesen 469.923 Ft SZJA visszatérítést kapott. Pályázati úton
100.000 Ft támogatást nyertünk az Nemzeti Civil Alaptól. Ezt az összeget a
XXXI. Magyar Rovarászati Napok költségeire, a kutatási eredményeinket
közlõ Folia entomologica hungarica nyomdai költségeire, honlapunk fenn-
tartására, valamint elõadóüléseink lebonyolítására fordítottuk. Minden kedves
felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk.

Elõadóüléseinken összesen 34 elõadás hangzott el: 2 rendszertani, 7
ökológiai és környezetvédelmi, 9 faunisztikai, 9 színes útibeszámoló, 7 kö-
szöntés, megemlékezés és tudománytörténeti témájú elõadást hallgathat-
tunk. Elõadóüléseink látogatottsága jó, a vendégkönyv bejegyzései alapján
átlagosan 55 fõ volt ülésenként.

A XXXI. Magyar Rovarászati Napokat 2009. február 20–21. között
rendeztük meg az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában.

A Balatoni Nyár keretében tagtársaink sikeres rovarkiállítást rendez-
tek Vászolyon.
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2009. június 12–14. között a Kõszegi-hegységbe a Stájerházakhoz ren-
deztük éves rovarászkirándulásunkat. Köszönjük SZABÓKY Csabának és
VIG Károlynak a szervezést és lebonyolítást.

A Magyar Természettudományi Múzeummal közösen megjelentettük
a Folia entomologica hungarica 70. kötetét, illetve a Rovarász Híradó 53–56.
számait. Elõbbi szerkesztõje MERKL Ottó, utóbbié HALTRICH Attila.

Köszönettel tartozunk a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudo-
mányi Karának, hogy rendezvényeink számára helyet biztosít, PÉNZES Béla
tanszékvezetõnek és HALTRICH Attilának, hogy közremûködtek a helyszín
biztosításában. Külön köszönjük GÁTMEZEI Antalné lelkes közremûkö-
dését a zsíroskenyér-partik lebonyolításában.

Köszönöm a tagtársak munkámhoz nyújtott segítségét!
Kérem a Tisztelt Közgyûlést, hogy titkári beszámolómat fogadja el!

A Közgyûlés a titkári beszámolót egyhangúlag elfogadta. Ez után az
elnök felkérte SIMONYI Sándort, hogy ismertesse ellenõri jelentését.

ELLENÕRI JELENTÉS
a Magyar Rovartani Társaság 2010. év február havi

közgyûlése részére

Tisztelt Közgyûlés!

A Magyar Rovartani Társaság Naplófõkönyvének és OTP számlája
nyilvántartásának ellenõrzését elvégezve mindezt rendben lévõnek találtam.

A 2009. évi zárszámadás és vagyonkimutatás alapján a Társaság gaz-
dálkodásáról a következõket látom célszerûnek elmondani.

A Társaság a 2009. évben a tervezett 1.844.324 forint bevételhez képest
jóval kevesebb, 1.070.903 forintnyi forrásból gazdálkodott. Kiadása viszont
ugyancsak jóval (765.179 forinttal) kevesebb lett a tervezettnél, s így a
reméltnél szerényebb bevétel ellenére is a tervezettnél (432.324 forint) alig
kevesebb, 424.082 forint pénzmaradvánnyal rendelkezik.

A tagdíjbevételek (256.307 forint) a tervezett 350.000 forinttól jóval
elmaradtak, úgy az esedékes, mind a hátralékos tagdíjakat tekintve. A sze-
mélyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg 369.626 Ft volt, ami megkö-
zelítette a tervezettet (350.000 Ft). Felhasználom az alkalmat, arra hogy
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megköszönjem a Társaság tagjainak az így tanúsított lojalitását. Az NCA
támogatás (tervezett 400.000 forint) 2009–ben nem érvényesült, 2010-ben
lesz felhasználható.

A Társaság tervezett és a tényleges kiadási tételeinek egybevetése sze-
rint a Társaság minden téren visszafogottan, takarékosan törekedett gaz-
dálkodni, s így a kiadások a tervezett 1.412.000 forinttal szemben mindössze
646.821 forintot tettek ki. A különbözetnek, azaz megtakarításnak több,
mint a felét a Folia entomologica hungarica és a rovarásztábor tervezett támo-
gatásának az elmaradása eredményezte, de a nagy rendezvények költségei is
jóval kisebbek voltak a tervezettnél (rovarászkirándulás 150.000 helyett
115.400 forint, Rovarászati Napok 150.000 helyett 77.720 forint). A posta-
költségek a tervezett 180.000 forint helyett csak 124.000 forintot értek el,
ami arra mutat, hogy indokolt tovább szorgalmazni a levelezés elektronikus
úton történõ bonyolítását, amihez kedves tagtársaink további, szíves közre-
mûködését reméljük.

A Társaság 2010. évi költségvetését tervezve a következõ bevételi
forrásokat volt célszerû figyelembe venni:

– a 2009. évi pénzmaradványt (424.082 Ft);
– a remélt tagdíjbevételeket (300.000 Ft);
– a 2009-ben elnyert NCA támogatást (400.000 Ft);
– a 2010-ben remélt NCA támogatást (490.000 Ft);
– szja 1%-ából várható összeget (300.000 Ft);

A tervezett kiadások között (a kedvezõ tapasztalat alapján) a posta-
költségeknek (a 2009. évi tényekhez képest) csak kismértékû növekedésére
célszerû számítani, amely így 150.000 forint. A további ügyviteli kiadások
között a papír, írószer és nyomtatványok tétele (80.000 forint) és ezzel is
összefüggõen a fénymásoló várható üzemeltetési költségei (60.000 forint) a
jelentõsebbek.

A rendezvények között a rovarászkirándulás elõirányzata 150.000 Ft,
a rovarásztábor tervezett támogatása 100.000 Ft. A Rovarászati Napok
megrendezésének fedezete 150.000 Ft. A vászolyi kiállításra szánt összeg
70.000 Ft. (A támogatás elengedhetetlen feltétele a támogató, a Magyar
Rovartani Társaság megfelelõ megjelenítése.)

Ebben az évben a Frivaldszky-emlékplakett vésetésérõl is szükséges
gondoskodni, ami 7.000 forint fedezetet igényel.
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A Magyar Rovartani Társaság fennállásának 100. éve alkalmából cen-
tenáriumi kiadvánnyal indokolt méltóképpen megemlékezni, amelynek
fedezete 150.000 forint.

A Folia entomologica hungarica kiadásának tervezett támogatása
300.000 Ft.

A tervezett kiadások összege (itt néhány további, kisebb tételt nem
részletezve) 1.576.000 Ft. A tervezett pénzmaradvány mintegy 338.080 Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyûlést, hogy fogadja el az ellenõri jelentést és a
2010. évi költségvetés javasolt elõirányzatait.
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Egyszeres könyvvitelt vezetõ társadalmi szervezetek
közhasznú beszámolójának eredmény-levezetése

Magyar Rovartani Társaság, 2009. év

Sor-
szám

adatok eFt-ban
A tétel megnevezése 2008 2009

1. 874 627
2. 874 627

3. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 470 0
4. a. alapítótól 0 0
5. b. központi költségvetésbõl 0 0
6. c. egyéb, ebbõl 1% 470 370
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 100 0
8. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 0 0
9. 4. Tagdíjból származó bevétel 303 256

10. 5. Egyéb bevétel 1 1
11. 0 0
12. 0 0
13. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0
14. 2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 0 0
15. 874 627
16. 0 0
17. 1.037 705
18. 1. Ráfordításonként érvényesíthetõ kiadások 979 647
19. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 58 58
20. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások 0 0
21. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások 0 0
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Sor-
szám

adatok eFt-ban
A tétel megnevezése 2008 2009

22. 0 0
23. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 0 0
24. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 0 0
25. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások 0 0
26. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások 0 0
27. –163 –78
28. 1. Tárgyévi pénzügyi eredmény (A/I-E/1-E/4) –105 –20
29. 2. Nem pénzben realizált eredmény (A/II-E/2-E/3) –58 –58
30. 0 0
31. 1. Tárgyévi adóalapot jelentõ pénzügyi eredmény 0 0
32. 2. Nem pénzben realizált adóalapot jelentõ tárgyévi

eredmény 0 0

33. –105 –20
34. –58 –58
35. 0 0
36. 0 0

Ft
1. Készpénzmaradvány 2009-bõl: 424.080
2. Tagdíjhátralékból 100.000
3. Esedékes tagdíjakból 200.000
4. Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatása, 2009 400.000
5. Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatása, 2010 490.000
6. Személyi jövedelemadó 1%-a 300.000

1. Ügyviteli kiadások
– OTP kezelési költség 34.000
– postaköltség 150.000
– papír, írószer, nyomtatvány 80.000
– könyvelõ 35.000
– honlap költségei 45.000
– fénymásoló üzemeltetése 60.000



A Közgyûlés az ellenõri jelentést egyhangúlag elfogadta. Ezután az elnök
felkérte MERKL Ottó fõszerkesztõt a szerkesztõi jelentés ismertetésére.

SZERKESZTÕI JELENTÉS

Kedves Tagtársak!

A Folia entomologica hungarica 2009. évi, 70. kötete 2009. december
15-i dátummal megjelent. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályá-
zatunkon nem nyertünk pénzügyi támogatást, ezért a kiadást nagyrészt a
Magyar Természettudományi Múzeum fedezte a saját költségvetésébõl. A
megjelentetéshez támogatást nyújtott a Magyar Rovartani Társaság is.

A kötet terjedelme 252 nyomtatott oldal (köztük 11 színes oldal); 17 an-
gol nyelvû tudományos közleménybõl, 1 angol nyelvû nekrológból ( SÁRINGER
Gyuláról szóló megemlékezés, valamint közleményeinek teljes felsorolása),
illetve a „Társasági élet”-bõl áll. A közlemények közül 3 taxonómiai, 14 pe-
dig fõleg faunisztikai jellegû. Az új tudományos eredmények közül két kate-
gória (a Magyarország faunájára új, valamint a tudományra új fajok és alfajok)
megoszlása az alábbi táblázatban látható.

A Közgyûlés a jelentést egyhangúlag elfogadta.
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Ft
2. Rendezvények

– terembérleti díj 75.000
– rovarászkirándulás 150.000
– rovarásztábor támogatása 100.000
– Rovarászati Napok 150.000
– Vászolyi kiállítás 70.000

3. A Frivaldszky-emlékplakett vésetése 7.000
4. Centenáriumi kiadvány 150.000
5. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 300.000
6. Útiköltség-térítés 50.000
7. Reprezentáció 20.000
8. Egyéb váratlan kiadások 50.000
9. Eszközök karbantartása 50.000



AZ ALAPSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az elnök ismertette RÉDEI Dávid korábbi javaslatát a titkári feladatok
megosztását célzó új tisztség, az elõadásszervezõ titkár létrehozására. E poszt
viselõjének feladata az elõadóülések programjának megszervezése volna. A
Közgyûlés egy ellenszavazattal elfogadta az alapszabályzat módosítását.

TISZTÚJÍTÁS

Az elnök ezután ismertette a lejárt mandátumú tisztségviselõk név-
sorát, tudatta a Választmánnyal, hogy az eddigi titkár, NÁDAI László
lemond tisztségérõl, bemutatta az új jelölteket, majd felkérte a Szavazat-
szedõ és Számláló Bizottságot (SZÉKELY Kálmán elnök, MUSKOVITS József,
KUTASI Csaba) a szavazólapok kiosztására. A Választmány elfogadta az
összes új vezetõségi tag jelölését. A tisztújító szavazás során összesen 49 (47
érvényes és 2 érvénytelen) szavazat érkezett a Szavazatszedõ és Számláló
Bizottsághoz.

A tisztségekre jelölt személyek: MÉSZÁROS Zoltán (a Választmány
örökös tagja, 46 szavazattal megválasztva), PUSKÁS Gellért (a Társaság tit-
kára, 47 szavazattal megválasztva), RÉDEI Dávid (elõadásszervezõ titkár,
47 szavazattal megválasztva), SIMONYI Sándor (a számvizsgáló bizottság
elnöke, 47 szavazattal megválasztva); választmányi tagjelöltek: HEGYESSY
Gábor (45 szavazattal megválasztva), MARKÓ Viktor (40 szavazattal meg-
választva), NÁDAI László (16 szavazat, nincs megválasztva), PETRÁNYI
Gergely (39 szavazattal megválasztva), RONKAY László (41 szavazattal meg-
választva), ROZNER István (45 szavazattal megválasztva).
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Csoport Magyarország faunájára
új fajok

Tudományra új fajok és
alfajok

Ászkák (Isopoda) 1 –
Poloskák (Heteroptera) 2 –
Bogarak (Coleoptera) 3 –
Hártyásszárnyúak (Hymenoptera) 1 –
Lepkék (Lepidoptera) 17 7



A Magyar Rovartani Társaság vezetõsége 2010-ben

Elnök: VIG Károly
I. alelnök: MERKL Ottó
II. alelnök: SZÕCS Gábor
Titkár: PUSKÁS Gellért
Elõadásszervezõ titkár: RÉDEI Dávid
(a tisztséget 2010 júniusáig vállalta)
Szerkesztõ: MERKL Ottó
Pénztáros: SZALÓKI Dezsõ
Jegyzõ: RAHMÉ Nikola

Számvizsgáló Bizottság

Elnök: SIMONYI Sándor
Tagok: BALÁZS Klára, CSÓKA György

Választmányi tagok:

2011-ig: KOZÁR Ferenc, KUTASI Csaba, PODLUSSÁNY Attila, SZABÓKY
Csaba, SZÉKELY Kálmán

2012-ig: HALTRICH Attila, OROSZ András, RETEZÁR Imre, SZÉL Gyõzõ,
VÁSÁRHELYI Tamás

2013-ig: HEGYESSY Gábor, MARKÓ Viktor, PETRÁNYI Gergely, RONKAY
László, ROZNER István.

Örökös tagok: BOGNÁR Sándor, JENSER Gábor, MÉSZÁROS Zoltán, JERMY
Tibor, MÓCZÁR László, NAGY Barnabás, PAPP Jenõ, PAPP László.

A FRIVALDSZKY-EMLÉKPLAKETTEK ÁTADÁSA

SZABÓKY Csaba az emlékérem ezüst fokozatát, RÉDEI Dávid a bronz
fokozatát kapta. VIG Károly felolvasta a díjazottak méltatását és átadta a
kitüntetéseket.
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SZABÓKY Csaba

SZABÓKY Csaba a magyarországi lepke-, különösen molylepke-fau-
nisztikai munkája során olyan kimagasló eredményeket ért el, hogy már ez
önmagában elegendõ lenne a jelöléshez. Az Erdészeti Tudományos Inté-
zetben (ERTI) a Fénycsapda Figyelõ Jelzõszolgálati Rendszernél az elmúlt
15 évben szintén rendkívül magas színvonalú munkát végzett. A Magyar
Rovartani Társaságnak 38 éve tagja, a társasági életében aktívan részt vesz,
évek óta sikeresen szervezi a nyári kirándulásokat, és a választmányban is
mindig határozott, egyedi véleményt képvisel. A hosszú évek munkája,
óriási szakmai teljesítmény és komoly anyagi áldozatok árán 2007-ben
megjelent A lepkészet története Magyarországon címû mû szerzõje.

További részletes méltatásnak álljon itt az említett könyvben meg-
jelent életrajza. Az ERTI honlapján elérhetõ igen terjedelmes publikációs
jegyzéke.

„1950. február 22-én született Budapesten. Az Árpád Gimnáziumban
érettségizett 1968-ban. A Keszthelyi Mezõgazdasági Felsõfokú Techniku-
mot fél év után abbahagyva esztergályosnak tanult. Elsõ munkahelye a 3.
számú Csavargyár volt Rómaifürdõn, majd a Központi Élelmiszeripari Ku-
tató Intézetben dolgozott 18 éven keresztül. Az MTA Növényvédelmi Kuta-
tó Intézete négy évig volt a munkahelye, 1994-tõl kezdõdõen pedig az Erdé-
szeti Tudományos Intézetben, a Fénycsapda Figyelõ Jelzõszolgálati Rend-
szernél helyezkedett el.

Hatéves korától kezdõdõen érdekelték a lepkék. Szülei, testvérei pozi-
tívan fogadták bimbózó szenvedélyét. Édesanyja lepkehálót varrt, édesapja
a kertben szerettette meg vele a növényeket, testvérei a kirándulásaik alkal-
mával mutatták meg neki Magyarország természeti értékeit. Anyai nagyany-
jával sokat járt kirándulni a Budai-hegységbe. Tanítómestere Bezsilla László
lett, akivel 1966-ban találkozott. Még ugyanabban az évben belépett a
Herman Ottó Biológiai Körbe. Néhány évvel késõbb, 1971-ben lett a Magyar
Rovartani Társaság tagja, az egyik ajánlója Mészáros Zoltán volt. 1976-tól
kezdõdõen „A Bakony természeti képe” program oszlopos tagja. A Bakonyi
Természettudományi Múzeum molylepkegyûjteményét 1980-ban állította
fel. Az MTA Növényvédelmi Kutató Intézetben a zömében Reichart Gábor
által gyûjtött molylepkeanyagból létrehozott egy összehasonlító gyûjte-
ményt. Pécsett, 1984-ben készített egy molylepkegyûjteményt, melynek
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alapját Nattán Miklós molyanyaga képezte. Seprõs Imre megbízásából két
éven keresztül határozta a több mint 50 szexferomoncsapda hetente érkezõ
lepkeanyagát. Az idõszak végére a csapdaaljakból több mint 160.000 pél-
dányt determinált. Még 1984-ben Seprõs Imre felkérésére 80 kártevõ moly-
lepkét rajzolt le. A várt kiadvány nem készült el, de húsz évvel késõbb újból
megrajzolta a meglévõ fajokat, sõt megduplázta a tusrajzok számát, amelyek
végül Balázs Klára segítségével önálló kiadványként napvilágot láttak. Az
Erdészeti Rovartan címû tankönyv lepkefejezetének 120 habitusképét szin-
tén õ rajzolta.

Csak nagylepkéket gyûjtött 1970-ig. A késõbbiekben egyre inkább, vé-
gül kizárólag a molylepkéknek szentelte minden idejét. A budapesti Termé-
szettudományi Múzeumban Szõcs József terelgette a molylepkész pálya felé.
Szõcs Józsefet és Vojnits Andrást követõen az ERTI fénycsapdák molylepke-
anyagát határozta hosszú éveken keresztül. Részt vett a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum Nemzetipark-programjában, ahol eleinte társszer-
zõként, majd késõbb önállóan összegezte a vizsgált területek molylepke-
együttesét.

A szombathelyi Savaria Múzeum nagylepkegyûjteményét 2003 és 2005
között rendezte.

Magyarország összes tájegységén gyûjtött: az Északi- és Dunántúli-
középhegység, a Kõszegi-, a Soproni- és a Villányi-hegység mind kedvelt
helyei voltak. Elõszeretettel gyûjtött a Duna–Tisza közén, Ágasegyháza,
Örkény, Kunpeszér térségében. Buschmann Ferenccel Jászberényben és
környékén is megfordult.

Finnországban, Romániában, Bulgáriában, Törökországban, Mongó-
liában, Nepálban, Thaiföldön és Tajvanon járt gyûjtõexpedíciókon. Magyar-
országról több mint száz faunára új molylepkét publikált. Gyûjteménye
40.000 lepkébõl áll, melynek több mint a fele molylepke.

Munkásságát 1994-ben a Frivaldszky-emlékplakett bronz fokozatával
honorálták.”

A fentiek alapján javasolom, hogy SZABÓKY Csaba számra a Magyar
Rovartani Társaság a Frivaldszky-plakett ezüst fokozatát odaítélje.

PETRÁNYI Gergely
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RÉDEI Dávid

Idén 30 éves. Biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomáját az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte 2002-ben. A Budapesti Cor-
vinus Egyetemen PhD hallgató volt 2002–2005 között, a fûszernövények
poloskanépességének vizsgálatából írt disszertációt.

A Budapesti Corvinus Egyetem Rovartani Tanszékén tanársegéd volt
2005-ben. 2002–2005 közt a Budapesti Corvinus Egyetem Rovartani Tan-
széken Növényvédelmi állattan gyakorlatokat tartott. 2005-tõl a Budapesti
Corvinus Egyetem Rovartani Tanszékén rendszeresen részt vett kertész-
mérnök szakos, növényvédelem és természetvédelem szakirányos hallgatók
képzésében

2003-tól a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen a Mûtárgykártevõ ízelt-
lábúak tárgyat oktatta. 2006-tól a Szent István Egyetem Zoológiai Központ-
jában a Zootaxonómia tárgy Hemiptera gyakorlatát tartja.

2006 óta a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárában a Szi-
pókásrovarok gyûjteményében dolgozik, feladatait nagy odaadással végzi.

A Magyar Rovartani Társaság tagja 2002 óta, titkára volt 2005–2008
között, feladatait lelkesen és hasznosan végezte el. A 2010-es Európai Rovar-
tani Kongresszust elõkészítõ Nemzeti Bizottság tagja.

A poloskák Reduviidae és Dipsocoromorpha taxonjain belül érdek-
lõdési területe a taxonómia, faunisztika, szisztematika. Számos publiká-
ciója jelent meg már PhD hallgató korában is ezekben a témákban.

A fenti érdemei alapján javaslom számára a Frivaldszky-emlékplakett
bronz fokozatának odaítélését.

VÁSÁRHELYI Tamás

TAGFELVÉTEL

Az elõzõ közgyûlés óta kilenc tagfelvételi kérelem érkezett a Társaság-
hoz, melyeket az elnök ismertetett. A kérelmeket a Közgyûlés egyhangúan
elfogadta. 2010-tõl a Társaság új tagjai: HAJDÚ Zsuzsanna, HÁRI Katalin,
LACZKÓ Gábor, LENGYEL Gábor Dániel, MOLNÁR Marcell, SIPOS Kitti,
SZABÓ Imre, SZÕCS Levente és VARGA Ákos.
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INDÍTVÁNYOK

SIMONYI Sándor indítványozta, hogy a Társaság elnöke levélben kérje
a Magyar Természettudományi Múzeum fõigazgatóját, hogy helyezze vissza
RONKAY Lászlót a Lepkegyûjteménybe.

VÁSÁRHELYI Tamás felvetette, hogy a rovarvilág és a rovarászat nép-
szerûsítése érdekében a Társaság minden évben szervezze meg az év rovara
kampányt egy-egy faj széleskörû bemutatásával.

A Közgyûlés mindkét indítványt elfogadta.

A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 2009. ÉVI
ELÕADÓÜLÉSEINEK TÁRGYSOROZATA

771. ülés, január 16.

1. JENSER Gábor: A 80 éves dr. Martinovich Valér köszöntése
2. SZALAY László: Méhcsaládok vészes összeomlása nálunk és a nagy-

világban (Colony Collapse Disorder)
3. SZIRÁKI György: A kövifátyolka a Kárpát-medencében
4. SÁR József és SZIRTES Bálint: Molnár Gábor emlékexpedició Bra-

ziliában

XXXI. Magyar Rovarászati Napok
A Magyar Rovartani Társaság éves közgyûlése és 772. ülése

február 20.

1. Tisztikari beszámolók
2. Lejárt mandátumú tisztségek betöltése
3. Indítványok
4. A választás eredményeinek ismertetése
5. A pályázat eredményhirdetése
6. CSÓKA György és MELIKA George: Gubacsdarazsak nyomában a

Távol-Keleten
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február 21.

1. HEGYESSY Gábor és PODLUSSÁNY Attila: Új Brachysomus-fajok
gyûjtése (Coleoptera, Curculionidae)

2. KUTASI Csaba: Bogarászás a Szarkaberki-völgyben (Isaszeg)
3. GYÖRGY Zoltán: Magyarországi eszelényfélék, áleszelényfélék,

levélsodrófélék
4. ROZNER István: Magyar koleopterológusok kutatásai Törökor-

szágban
5. KOCS Irén: Diószeghy László és a Székely Nemzeti Múzeum,

1934–1943
6. MURÁNYI Dávid: A Kárpátok álkérész (Plecoptera) faunája
7. FÓNAGY Adrien: Ritmikus biológiai folyamatok a rovarvilágban
8. RÉDEI Dávid és Jing-Fu TSAI: A Priassus genusz revíziója (Hete-

roptera: Pentatomidae)
9. ILNICZKY Sándor és SIMONYI Sándor: Omán

773. ülés, március 20.

1. MERKL Ottó: A skarlátbogár Magyarországon
2. VIG Károly, HÁCZ Tamás és SZÉKELY Kálmán: Újra Iránban

774. ülés, április 17-én

1. PAPP Jenõ: Megemlékezés dr. Miroslav Capek-rõl (1927–2008)
2. MELIKA George, CSÓKA György, PÉNZES Zsolt, Graham STONE

és James NICHOLLS: Tölgy-gubacsdarazsak gazdakapcsolatainak
evolúciója

3. KÚTI Zsuzsanna, RENDES Nikolett, SZABÓ Bence, CSONTOS Gábor
és SÁFIÁN Szabolcs : Gyûjtõúton a feketék földjén, Ghánában

775. ülés, május 15.

1. MARKÓ Viktor, MERKL Ottó és POZSGAI Gábor: A harlekinkatica
(Harmonia axyridis PALLAS) megjelenése és gyors elterjedése Ma-
gyarországon

2. TAKÁCS Attilla: Gánt-Gránás és környéke lepkéi
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776. ülés, szeptember 18.

1. KOCZOR Sándor, GYÖRFFY György, OROSZ András és KISS Balázs:
A magyarországi kabócafajok listája (Hemiptera: Archaeorrhyn-
cha, Clypeorrhyncha)

2. KUTASI Csaba: Futóbogarak az Ipoly árterérõl
3. SZÉL Gyõzõ és RAHMÉ Nikola: Rovarszínek, rovarfények

777. ülés, október 16.

1. PAPP Jenõ: A Frivaldszky Emlékérem díjazottai – tanulságok és
kitekintés

2. ROZNER György, LÕKKÖS Andor, FÁBICS Anita, FERINCZ Árpád
és VÁRI Ágnes: A balatoni hínárbogár (Macroplea mutica balato-
nica SZÉKESSY, 1941) elterjedésének vizsgálata

3. GÁTMEZEI Antal: Rovarászkirándulás a Kõszegi-hegységben

778. ülés, november 20.

1. VIG Károly: Dr. Móczár László 95 éves
2. GALLÉ László: Dr. Móczár László köszöntése
3. SZERÉNYI Gábor: Dr. Móczár László és az ismeretterjesztés
4. TÓTH Sándor: Rovarok közelrõl – Dr. Móczár László rovarfény-

képeirõl
5. MÓCZÁR László: Életem képekben

779. ülés, december 18.

1. SZÉL Gyõzõ, LENGYEL Gergõ és RAHMÉ Nikola: A természet szí-
nei. Rovarszínek, rovarfények

2. ILNICZKY Sándor: Örményország 2009
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