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Rovatvezetõ − Compiler
PUSKÁS Gellért

A KÖZGYÛLÉS

A Magyar Rovartani Társaság 2012. február 17-én tartotta évi rendes
közgyûlését a budapesti József Attila Gimnáziumban. Mivel a február
10-ére meghirdetett közgyûlés határozatképtelennek bizonyult, ez már a
résztvevõk számától függetlenül határozatképes volt. Az ülés napirendjét a
2011. évi tisztikari beszámolók, a közhasznúsági jelentés elfogadása, a lejárt
mandátumú tisztségek megújítása, a Frivaldszky Imre emlékplakett áta-
dása, a pályázat eredményeinek ismertetése, majd a tagfelvételi kérelmek
elbírálása alkották.

A közgyûlést VIG Károly elnök nyitotta meg, majd felkérte a József Attila
Gimnázium igazgatónõjét, TÖRÕCSIK Zitát, hogy üdvözölje az egybegyûl-
teket. Ezután VIG Károly levezetõ elnökként felkérte GYÖRGY Zoltán
jegyzõt a jegyzõkönyv vezetésére, ellenjegyzésére pedig BALÁZS Klárát és
SZABÓKY Csabát. A közgyûlés ezt egyhangúlag elfogadta.

Elsõ napirendi pontként a tisztikari beszámolók hangzottak el. Az elnök
elõször PUSKÁS Gellértet kérte fel a titkári beszámolójának megtartására.

TITKÁRI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Közgyûlés, Kedves Vendégeink!
Társaságunk a mai közgyûléssel mûködésének 102. esztendejét zárja.
Az idén is hosszú azoknak a tagtársainknak a sora, akiknek a társaság-

ban eltöltött kora idén kerek évfordulós. Õszinte tisztelettel és megbecsülés-
sel köszöntjük MÓCZÁR Lászlót, aki 75 éve, GERE Gézát, aki 70 éve, KOZÁR
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Ferencet és SEPRÕS Imrét, akik 45 éve, BANIZS Károlyt, BÜRGÉS Györgyöt,
BÜRGÉS Györgynét, ROZNER Istvánt, SOLTÉSZ Györgyöt, SZERÉNYI Gábort
és SZÉKELY Kálmánt, akik 40 éve, BUSCHMANN Ferencet és LESKÓ Kata-
lint, akik 35 éve, BAKONYI Gábort, BUJÁKI Gábort, DULINAFKA Györgyöt,
HARMAT Beátát, KÁDÁR Ferencet, KORSÓS Zoltánt, KOVÁCS Tibort és
MÉSZÁROS Zoltánné VISNYOVSZKY Évát, akik 30 éve valamint CSÓKA
Györgyöt, NÉMETH Csabát és RÁCZ Istvánt, akik 25 éve léptek be a Magyar
Rovartani Társaságba.

Az elmúlt évben társaságunk 7 új taggal gyarapodott. Örömmel üdvö-
zöljük körünkben BÁSKAY Imre, CSIK Gábor, GÁTMEZEI Antal, MAJLÁTH
Zoltán, PÁLOS Ildikó, SZANYI Szabolcs és VARGA Kálmán tagtársainkat.

Sajnos 2011-ben halottai is voltak a társaságnak: BOGNÁR Sándor és
SZALAY László tagtársaink hunytak el.

Idén is több tagtársunk munkáját ismerték el különféle kitüntetések-
kel. Õszinte tisztelettel gratulálunk TÓTH Miklósnak, aki a Magyar Növény-
védelmi Társaság Balás Géza Emlékérmét, RIPKA Gézának, aki a Magyar
Növényvédelmi Társaság Szelényi Gusztáv Emlékérmét, és KOCZOR Sán-
dornak, aki a Szelényi Gusztáv Emlékérem Ifjúsági fokozatát vehette át.

Az új törvényi szabályozás szerint a személyi jövedelemadó 1 százalé-
kából befolyt összeg felhasználását az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
talnak kell jelentenünk. A Magyar Rovartani Társaság 2010-ben a személyi
jövedelemadó felajánlott 1 százalékából összesen 301.920 Ft visszatérítést
kapott. Ezt az összeget elsosorban a Folia entomologica hungarica szerkesz-
tési és nyomdaköltségeire (300.000 Ft), kis részét pedig fotópapír vásárlás-
ra (1.920 Ft) fordítottuk. Minden kedves felajánlónak ezúton is köszönetet
mondunk.

Kilenc elõadóülésünkön összesen 49 elõadás hangzott el. Az elõadási
anyagban négy rendszertani és muzeológiai, hat faunisztikai, hét rovarfizi-
ológiai és növényvédelmi, tíz ökológiai és viselkedésökológiai, hat színes úti-
beszámoló, nyolc tudománytörténeti és a társaság eseményeit bemutató va-
lamint nyolc köszöntés, megemlékezés és visszaemlékezés témájú elõadást
hallgathattunk. Elõadóüléseink látogatottsága jó, átlagosan 55 fõ vett részt
rajtuk.

A XXXIII. Magyar Rovarászati Napokat 2011. február 18–19. között
rendeztük meg az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában. Ennek kereté-
ben tartotta társaságunk az éves közgyûlését, pályázatot írtunk ki, rovarok-
ból és rovarábrázolásokból kiállítást rendeztünk, és elõadóülést tartottunk.
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2011. június 17–19. között az Õrségbe (Õrimagyarósd) rendeztük éves
rovarász-kirándulásunkat, amelyen 43 fõ vett részt. Köszönjük SZABÓKY
Csabának a szervezést és lebonyolítást, valamint BOTH Verának, hogy az
esemény háziasszonya volt.

Sikeres rovarkiállítást rendeztek tagtársaink 2011. július 9 – augusztus
28. között a 4.000 látogatót vonzó Vászolyi Nyár 2011 programsorozat ke-
retében.

Tagtársaink részt vettek a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság által
koordinált 7. és 8. Magyar Biodiverzitás Nap szervezésében, lebonyolításá-
ban és a begyûjtött anyag azonosításában. Az események helyszíne a bátor-
ligeti Fényi-erdõ és az esztergomi Nagy-Strázsa-hegy volt.

HALTRICH Attila vezetésével a Corvinus Egyetem Rovartani Tanszé-
kén dolgozó tagtársaink rovarásztábort szerveztek Erdélybe, a Szebeni-ha-
vasokba 2011. július 25–31. között, 62 résztvevõvel.

Társaságunk nagy érdeklõdéssel övezve részt vett a Fõvárosi Állat- és
Növénykert 2011. október 2–9. között megrendezett Állatünnep rendez-
vénysorozatán, ezen az eseményen 8.339 fõ vett részt.

Kaszab Zoltán, a Magyar Természettudományi Múzeum volt fõigaz-
gatója, és 40 éven át a Bogárgyûjtemény vezetõje 1986. április 4.-én hunyt el.
Halálának évfordulóján a Farkasréti temetõben lévõ urnasírján a Magyar
Rovartani Társaság nevében MERKL Ottó alelnök, a múzeum nevében
MATSKÁSI István fõigazgató és FORRÓ László tárigazgató koszorút helye-
zett el. A Társaság 2011. áprilisi ülésén MERKL Ottó elõadást tartott Kaszab
Zoltán munkásságáról.

A Magyar Természettudományi Múzeummal közös folyóiratunk, a
Folia entomologica hungarica 72. kötete megjelent, és megjelentettük a
Rovarász Híradó 61–64. számait. Elõbbi szerkesztõje MERKL Ottó, utóbbié
HALTRICH Attila.

Köszönettel tartozunk a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudo-
mányi Karának és a Magyar Természettudományi Múzeumnak, hogy ren-
dezvényeink számára helyet biztosítottak, PÉNZES Béla tanszékvezetõnek
és HALTRICH Attilának, hogy közremûködtek a helyszín biztosításában.
Külön köszönjük GÁTMEZEI Antalné és SCHMIDTKA Zsuzsa lelkes közre-
mûködését a zsíroskenyér-partik lebonyolításában. Hálával tartozunk
GÁTMEZEI Antalnak, aki mozgóképi anyag rögzítésével örökítette meg a
gyûjtõkirándulás és a rovarász tábor emlékezetes pillanatait.
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Köszönöm a tagtársak munkámhoz nyújtott segítségét. Kérem a Tisz-
telt Közgyûlést, hogy titkári beszámolómat fogadja el.

A titkári beszámolót a közgyûlés egyhangúlag elfogadta. Az ellenõri je-
lentést SIMONYI Sándor, a számvizsgáló bizottság elnöke olvasta fel.

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
A Magyar Rovartani Társaság

2012. év februári közgyûlése részére

Tisztelt Közgyûlés!
A Magyar Rovartani Társaság naplófõkönyvének és OTP-számlája nyil-

vántartásának ellenõrzését elvégezve mindezt rendben lévõnek találtam.
A 2011. évi zárszámadás és vagyonkimutatás alapján a Társaság gaz-

dálkodásáról a következõket látom célszerûnek elmondani.
Az elmúlt év a Társaság bevételei (összesen 1.307.510 Ft) szempont-

jából kedvezõtlenül alakult, mivel azok több, mint 300.000 forinttal ma-
radtak el a költségvetésben tervezett források összegétõl (1.628.240 Ft). A
gazdálkodás biztonságát a jelentõs pénzmaradvány (678.240 Ft) segítette elõ.
A tervnek megfelelõen voltaképpen a tagdíjbevételek alakultak (303.600 Ft
+ 23.500 Ft elõre fizetett), de az elõre fizetett tagdíjakkal együtt még meg is
haladták a várakozást. Az NCA támogatása azonban csak 100.000 Ft volt a
költségvetésben remélt 350.000 Ft-tal szemben, és a személyi jövedelemadó
1%-ából kapott 180.864 Ft is messze elmaradt a remélt 300.000 Ft-tól. Ado-
mány is járult azonban Társaság 2011. évi bevételeihez, amelyért köszönet
illeti meg az adományozót.

Az elmúlt évben a kiadások is sokkal kisebb összeget (862.072 Ft) tet-
tek ki a költségvetésben elõirányzottnál (1.300.500 Ft), ami úgy is igen taka-
rékos gazdálkodást tanúsít, hogy a keletkezett jelentõs pénzmaradványban
(445.438 Ft) a Folia entomologica hungarica 2011. évi kiadása tervezett tá-
mogatásának (200.000 Ft) elmaradása is érvényesül.

Az (itt részletezni nem kívánt) ügyviteli kiadások összesen mintegy
80.000 Ft-tal kevesebbet tettek ki a tervezettnél. A rendezvények kiadásai
között a Rovarászati Napok a tervezett 150.000 forinttal szemben csak
70.000 Ft ráfordítást igényeltek. (Ha több pályázat érkezik be, akkor a rá-
fordítás is nagyobb lehetett volna.) A vászolyi kiállítás a Társaság részérõl a
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tervezett 57.715 forinttal szemben 27.795 Ft kiadással járt. A centenáriumi
kiadvány többe került a tervezettnél (mintegy 30.000 forinttal), de a költség-
vetés további, felsorolni nem kívánt tételeinél az utóbbiakra elõirányzott
100.000 Ft fedezetbõl további 46.000 Ft megtakarítás keletkezett.

A Társaság 2012. évi költségvetését tervezve (az elõzõ évi tapaszta-
latokat realitásként tekintve) a következõ bevételi forrásokat volt célszerû
figyelembe venni:

– a 2011. évi pénzmaradványt  (445.438 Ft),
– a remélt tagdíjbevételeket (350.000 Ft),
– a 2012-ben pályázandó NCA támogatást (100.000 Ft),
– személyi jövedelemadó 1%-ából remélt összeget (100.000 Ft).

A tervezett kiadások között az elõzõ évi kedvezõ tapasztalatok alapján
nem szükséges az ügyviteli költségek jelentõs növekedéssel számolni, így a
postaköltségek elõirányzata 120.000 forint. A további ügyviteli kiadások
között a papír, írószer és nyomtatványok tétele 50.000 forint. A rendezvé-
nyek között a rovarászkirándulás elõirányzata 100.000 Ft. A Rovarászati
Napok megrendezésének tervezett fedezete ugyancsak 100.000 Ft. A vá-
szolyi kiállításra szánt összeg 30.000 Ft. A 2012. évi költségvetésben kell
fedezetet biztosítani a Folia entomologica hungarica 2011. évrõl áthúzódott
kiadásának a támogatására, ami 150.000 Ft, a 2012. évi kiadás támogatása
100.000 Ft. A további, itt részletezni nem kívánt tételek tervezett fedezete
azonos a 2011. évi elõirányzataikkal, amelyek összege 100.000 Ft.

A 2012-re tervezett kiadások összege 900.000 Ft. A tervezett pénzma-
radvány mintegy 195.438 Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyûlést, hogy fogadja el a Számvizsgáló Bizottság
jelentését.
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1. Készpénzmaradvány 2010-bõl 678.240
2. Tagdíjhátralékból 125.900
3. Esedékes tagdíjakból 177.700

Elõre fizetett tagdíjakból 23.500
4. Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatása, 2011 100.000
5. Személyi jövedelemadó 1%-a 180.864

OTP számla kamatai 306
Adomány 21.000

1. Ügyviteli kiadások
− OTP kezelési költség 38.296
− postaköltség 119.940
− papír, írószer, nyomtatvány 38.413
− könyvelõ 33.000
− honlap költségei 4.000
− fénymásoló üzemeltetés 30.026

2. Rendezvények
− terembérleti díj 63.000
− rovarászkirándulás 197.065
− Rovarászati Napok 70.000
− vászolyi kiállítás 27.795

4. Centenáriumi kiadvány 186.437
5. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása
6. Útiköltségtérítés 5.050
7. Reprezentáció 4.050
8. Egyéb váratlan kiadások 45.000
9. Eszközök karbantartása

Bevételek összesen 1.307.510
Kiadások összesen 862.072

I. Tevõleges vagyon
1. készpénz 100.915
2. OTP számlán 344.523

3. Tagdíjhátralék 200.000

II. Nemleges vagyon
A tagdíjhátralék 50%-a 100.000

III.
Felszerelési tárgyak



Az ellenõri jelentést a közgyûlés egyhangúlag elfogadta. Ezután az elnök
felkérte MERKL Ottót, hogy ismertesse a szerkesztõi beszámolót.

SZERKESZTÕI JELENTÉS

Kedves Tagtársak!
A Folia entomologica hungarica 2011. évi, 72. kötete 2011. december

15-i dátummal megjelent. A kiadáshoz szükséges összeget a Magyar Rovar-
tani Társaság és a Magyar Természettudományi Múzeum biztosította. Mivel
a Nemzeti Kulturális Alap múzeumonként legfeljebb egy folyóirat kiadását
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1. Készpénzmaradvány 2011-bõl 445.438
2. Tagdíjhátralékból 100.000
3. Esedékes tagdíjakból 250.000
4. Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatása, 2012 100.000
5. Személyi jövedelemadó 1%-a 200.000

1. Ügyviteli kiadások
− OTP kezelési költség 40.000
− postaköltség 120.000
− papír, írószer, nyomtatvány 50.000
− könyvelõ 33.000
− honlap költségei 4.000
− fénymásoló üzemeltetése 30.000

2. Rendezvények
− terembérleti díj 63.000
− rovarászkirándulás 100.000
− Rovarászati Napok 100.000
−vászolyi kiállítás 30.000

4. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása, 2011 150.000
5. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása, 2012 100.000
6. Útiköltségtérítés 30.000
7. Reprezentáció 10.000
8. Egyéb váratlan kiadások 20.000
9. Eszközök karbantartása 20.000



támogatja – ami ebben a tárgyévben is az Annales historico-naturales Musei
nationalis hungarici volt –, nem volt értelme oda pályázatot benyújtanunk.

Az igen nehéz pénzügyi helyzet miatt a kötet terjedelme csupán 126
nyomtatott oldal (köztük hét színes oldal); tíz angol nyelvû tudományos
közleménybõl, illetve a „Társasági élet”-bõl áll. A közlemények közül kettõ
taxonómiai, nyolc faunisztikai jellegû. A szerzõk szerinti megoszlás a követ-
kezõ: hat közlemény szerzõi magyarok, négy közleményé magyar és külföl-
di társszerzõk, de a külföldi társszerzõk közül ketten határon túli magyarok.
Az új tudományos eredmények közül két kategória (a Magyarország fauná-
jára új, valamint a tudományra új fajok) megoszlása az alábbi táblázatban
látható.

A szerkesztõi jelentést a közgyûlés egyhangúlag elfogadta.

A második napirendnek megfelelõen az elnök ismertetette a közhasz-
núsági jelentést, melyet a közgyûlés egyhangúlag elfogadott.

TISZTÚJÍTÁS

Harmadik napirendi pontként került sor a lejárt mandátumú tisztsé-
gek megújítására. VIG Károly elnök ismertette a lejárt mandátumú választ-
mányi tagok névsorát. KOZÁR Ferenc korábban lemondott választmányi
tagságáról, ezzel téve gesztust a fiatalabb tagok felé. 2012-ben öt választ-
mányi tag (HALTRICH Attila, OROSZ András, ROZNER István, SZÉL Gyõzõ,
VÁSÁRHELYI Tamás) mandátuma járt le, õket az elnök újra felterjesztette
erre a pozícióra. Egy új választmányi tagságra történt jelölés KOCZOR Sándor
személyében. VIG Károly a közgyûlésen az öt választmányi tagságon túl egy
örökös választmányi tagság (KOZÁR Ferenc) megszavazására tett javaslatot,
miután életútjukat fényképes beszámolóval bemutatta. A jelöléseket mind-
egyik jelölt esetében a közgyûlés kézfeltartással egyhangúlag elfogadta. A
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Levéltetvek (Aphidina) 2 −
Egyenesszárnyúak (Orthoptera) 1 −
Bogarak (Coleoptera) − 3
Hártyásszárnyúak (Hymenoptera) 3 −



szavazás megkezdésekor a levezetõ elnök JENSER Gábort felkérte a sza-
vazatszedõ bizottság elnökének, tagoknak pedig ILNICZKY Sándort és
PUSKÁS Gellértet. A funkciót a felkértek és a közgyûlés elfogadták. Az írás-
beli szavazás szabályainak ismertetése után a levezetõ elnök felkérte a bizott-
ságot a szavazás megkezdésére. A szavazócédulák kiosztásra kerültek. A
megadott listáról legalább egy nevet kellett kihúzni. Az elnök ezután ismer-
tette a lejárt mandátumú tisztségviselõk névsorát, bemutatta az új jelölteket,
majd felkérte a Szavazatszedõ és Számláló Bizottságot (HALTRICH Attila
elnök, MARKÓ Viktor és KOTÁN Attila) a szavazólapok kiosztására. A
Választmány elfogadta az összes új vezetõségi tag jelölését.

Negyedik napirendi pontként a 42 érvényes szavazat alapján az elnök
kihirdette az eredményt: KOZÁR Ferencet a közgyûlés egyöntetûen el-
fogadta örökös választmányi tagnak. HALTRICH Attila 40, RETEZÁR Imre
37, OROSZ András 35, KOCZOR Sándor 35, SZÉL Gyõzõ 32, VÁSÁRHELYI
Tamás 30 szavazatot kapott.

Elnök: VIG Károly
I. Alelnök: MERKL Ottó

II. Alelnök: SZÕCS Gábor
Titkár: PUSKÁS Gellért
Szerkesztõ: MERKL Ottó

Pénztáros: SZALÓKI Dezsõ
Jegyzõ: GYÖRGY Zoltán

Elnök: SIMONYI Sándor
Tagok: BALÁZS Klára, CSÓKA György

Választmányi tagok

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

2014-ig: ILNICZKY Sándor, KUTASI Csaba, PODLUSSÁNY Attila, SZABÓKY
Csaba, SZÉKELY Kálmán
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2015-ig: HALTRICH Attila, KOCZOR Sándor, OROSZ András, RETEZÁR
Imre, SZÉL Gyõzõ

Örökös tagok: JENSER Gábor, JERMY Tibor, KOZÁR Ferenc, MÉSZÁROS Zoltán,
MÓCZÁR László, NAGY Barnabás, PAPP Jenõ

A FRIVALDSZKY IMRE EMLÉKPLAKETT ÁTADÁSA

A Frivaldszky Imre Emlékplakett átadását az 5. napirendi pont tartal-
mazta. A társaság elnöke bejelentette, hogy a Frivaldszky Emlékplakett arany
fokozatát VARGA Zoltán kapta.

VARGA Zoltán

VARGA Zoltán professzor a hazai zoológia kiemelkedõ alakja, a tudo-
mányterület oszlopos tagja, a „nagy öregek” egyike, akit itthon és külföldön
egyaránt ismernek és elismernek, nem csupán szûkebb szakterületén, de
számos társtudományban és azon túl is. Ifjú titánként robbant a hazai ento-
mológiai közéletbe, faunánkra nézve új bagolylepkefajok felfedezésével és
úttörõ állatföldrajzi minõsítési rendszerével, melynek azóta sokszorosan
bõvített és továbbfejlesztett változatait évtizedeken át iránytûként hasz-
nálták és használják a hazai lepkészek.

Az ezt követõ közel ötven esztendõben annyi mindennel foglalkozott,
mi több, eredményesen foglalkozott, hogy nem könnyû eldönteni, miben is
járatos leginkább. Még a szemezgetõ felsorolás is tekintélyt parancsoló: nem-
zetközileg elismert specialistája számos bagolylepkecsoportnak, ugyanak-
kor kiváló ismerõje az eurázsiai nappali lepkéknek is. Az oreális faunakör,
ezen belül a xeromontán fauna evolúciójának elmélete és az área-analitikus
módszer kidolgozása a biogeográfia nagyjai közé emelte. Populáció-bioló-
giai és populáció-genetikai kutatásai az elméleti vonatkozásokon túlmenõ-
en a természetvédelmi biológia fontos építõkockáit képviselik, a csatlakozó
filogeográfiai vizsgálatokkal karöltve a Kárpát-medence posztglaciális be-
népesülésének történetét próbálják megfejteni, lépésrõl lépésre. Expedíciói
során bejárta Eurázsia számos vidékét, fogyhatatlan energiával kutatva,
gyûjtve azok lepkefaunáját, miközben temérdek egyéb botanikai, zoológiai,
geográfiai és még ki tudja, mennyi más tudományághoz tartozó ismeretet
halmozott fel saját tapasztalataként, melyeket sikerrel épített be természet-

Folia ent. hung. 73, 2012

124 Társasági élet − Society news



ismereti képébe. Ez a kompex világlátás és retorikai képességei tették és
teszik õt kivételes elõadóvá, kinek elõadásait élvezet és egyben komoly szel-
lemi torna hallgatni és nyomon követni, aki képes magával ragadni hallga-
tóságát mind elméleti síkon, mind pedig a gyakorlati természetbiológia
kacskaringós ösvényein, legyen szó a krioxerotikus magashegyi faunáról, az
illír-dácikus harapófogóról vagy az alföldi láprétek élõvilágáról.

VARGA Zoltán professzor nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is
sokat tett a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvásáért, szóban,
írásban és tettekben egyaránt. Bizonnyal – és egyben sajnálatosan – kevés
olyan tanácsadója volt és van a hazai természetvédelemnek, aki ennyire szé-
les és átfogó tudományos alapokon képes a helyi viszonyoknak is megfelelõ
javaslatokkal segíteni a természetvédelem ügyét.

A hazai szakmai közéletben is jól ismert személyiség, idõrõl idõre je-
lentõs hazai és nemzetközi grémiumok, bizottságok tagja, a Debreceni Egye-
tem egyik doktori iskolájának vezetõje, a Mindentudás Egyeteme meghívott
elõadója, és még folytathatnánk hosszan a sort. Társaságunknak egyetemis-
ta kora óta tagja, elõadóüléseinken számos alkalommal tartott elõadásokat,
legutoljára épp a Társaság százéves fennállását ünneplõ jubileumi ülésen.

Azonban az elmondottak még mindig nem tükrözik hûen színes egyé-
niségét, nem ejtenek szót nyelvtehetségérõl, kézügyességérõl, mûvészettör-
ténetben, zenében, sakkban és egyéb sportokban való jártasságáról, melyek-
rõl idõrõl idõre valamennyien meggyõzõdhettünk. Láthattuk rajzait és
festményei, tudományos és tudományos ismeretterjesztõ dolgozatokban és
könyvekben, kiállításokon, legendák szólnak egyetemi terepgyakorlatok tá-
bortüzei mellett recitált klasszikus és oldottabb áriákról és dalokról, tankö-
rök és intézmények közötti focimeccsekrõl és anyanyelvi németeket elké-
pesztõ, rögtönzött német nyelvû kiselõadásokról. Évtizedekkel ifjabb kol-
légák nézhették hátát, amint zergéket megszégyenítõ tempóban kerget hegy-
nek felfelé lepkéket és ugrólábúakat.

Szétágazó és mégis teljesen koherens munkásságát az idõk folyamán szá-
mos elismerés övezte, ezek közül hadd emeljünk ki hármat. Széchenyi pro-
fesszori ösztöndíja tükrözi azt a csaknem öt évtizedes oktatói munkát, mely
hallgatók ezreivel ismertette és igencsak sokakkal szerettette meg az élõ ter-
mészetet, annak szépségét és törvényszerûségeit. A hazai természetvédelem
érdekében kiemelkedõ tevékenységet folytató személyeknek adományoz-
ható Pro Natura díj fémjelzi VARGA professzor a hazai – és európai – ter-
mészetvédelemben játszott szerepét. Korszakos tudományos életmûvét a
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Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József-koszorúval honorálta; ahogy
azt az MTA honlapján olvashatjuk: „az evolúcióbiológia, a taxonómia, a bio-
geográfia és a természetvédelmi biológia területén nemzetközileg is elismert
eredményeiért, módszertani újításaiért, kiemelkedõen eredményes doktori
és tudományos diákköri témavezetõi tevékenységéért”.

Aligha lehet kétséges, hogy a Magyar Rovartani Társaság legrangosabb
kitüntetése méltó kezekbe kerül. Mindannyiunk nevében még hosszú alko-
tó éveket és jó egészséget kívánunk Professzor Úrnak!

RONKAY László

A méltatás felolvasása után a professzor úr a díjat átvette, és néhány
perces beszédében megköszönte.

PÁLYÁZAT

A 6. napirendi pont szerint az elnök ismertette a pályázat eredményeit,
majd átadta a díjakat. A XXXIV. Magyar Rovarászati Napok pályázatának
eredményei:

: II. díj: SOLTÉSZ Zoltán.
: I. díj: SIPOS Bánk Botond; II. díj: MOLNÁR Ábel és SZLOVIK

Márton; III. díj: KOCZOR Sándor és VARGA Katinka; oklevél: HARSÁNYI
Bertold.

: I. díj: SZEDERKÉNYI Norbert; III. díj: BAGARUS Anita és
PAULOVKIN András.

: III. díj: MAROSI Pál; oklevél: MEDVEGY Mihály, RETEZÁR
Imre és MERKL Ottó.

TAGFELVÉTEL

A 7. napirendi pont a tagfelvétel volt. VIG Károly elmondta, hogy bár
korábban (2007-ben öt fõ és 2010-ben három fõ) többen szabályosan kér-
ték a felvételüket, adminisztrációs hiba miatt a felvételük elmaradt, ugyan-
akkor egyesek közülük tagdíjat is fizetnek. Felvételüket a közgyûlés egyhan-
gúlag elfogadta, a tagság kezdetét a belépési nyilatkozat benyújtását követõ
tagfelvétel idõpontjától számítva. Az elnök felsorolta a 2012-es évre érvé-
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nyes belépési nyilatkozatot kitöltõ tagjelöltek listáját (12 fõ nagykorú és két
fõ kiskorú). A közgyûlés a 14 fõ tagságát egyhangúlag elfogadta.

A Magyar Rovartani Társaság új tagjai

2007-tõl: DEÁK Csaba, KOCSIS Zsuzsanna, LUKÁTSI Márk, MOLNÁR
János és MOLNÁR Péter,

2010-tõl: NAGY Antal, RÉPÁSI Viktória és SCHMIDT Dávid,
2012-tõl: BÁLINT Norbert, DÁVID Attila, FETYKÓ Kinga Gabriella,

FÖLDESI Rita, KAKAS István, KISBENEDEK Tibor, LEDÓNÉ Ábrahám Rita,
MOLNÁR Ábel Péter, NAGY Csaba, NOVÁK János, PAULOVKIN András Imre
és SZABÓ Tiborné; ifjúsági tagozat: HARSÁNYI Bertold és KUTASSY Bálint.

Az elnök vitára bocsátotta a tagdíjváltozás kérdését. MÉSZÁROS Zoltán
felvetette, hogy az ifjúsági tagoknak legyen ingyenes a tagság, de az elnök
javaslata az volt, hogy 1.000 Ft csökkentett tagdíjat kérjünk. A 2012-es évre
vonatkozó tagdíjat (munkavállaló: 3.000 Ft, diák, nyugdíjas: 1.500 Ft, mun-
kanélküli: 1.500 Ft, ifjúsági: 1.000 Ft) a közgyûlés egyhangúlag elfogadta. A
2013-as tagdíjemelést (munkavállaló: 4.000 Ft, diák, nyugdíjas: 2.000 Ft,
munkanélküli: 1.750 Ft) négy fõ nem szavazata mellett többséggel megsza-
vazta. PUSKÁS Gellért titkár kérdést tett fel: 2013-ban mennyit fizessenek
az ifjúsági tagok? Az elnök a következõ közgyûlést jelölte meg a kérdés meg-
vitatására. HALTRICH Attila érdeklõdött a munkanélküli tagok felõl: van-
nak-e egyáltalán? SZALÓKI Dezsõ válaszából kiderül, hogy vannak, de nem
sokan, pontos adatot nem közölt.

A közgyûlésen indítvány nem volt. Az elnök kihirdette, hogy a köz-
gyûlés érvényes volt, és megköszönte a figyelmet.

A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 2011. ÉVI
ELÕADÓÜLÉSEINEK TÁRGYSOROZATA

789. ülés, január 21.

1. VIG Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti a 90 éves Bognár
Sándort
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2. JENSER Gábor: Bognár Sándor mint akarológus
3. BOGNÁR Sándor: Kapcsolataim az ízeltlábú állatokkal az elmúlt év-

tizedekben
4. FAIL József: A fejes káposzta dohánytripsz-érzékenysége
5. HAJDÚ Zsuzsanna: Örökzöldek atkafaunája
6. PETRÁNYI Gergely: Újabb lepkészkalandok Iránban

XXXIII. Magyar Rovarászati Napok
A Magyar Rovartani Társaság éves közgyûlése, február 18.

1. Tisztikari beszámolók
2. A közhasznúsági jelentés elfogadása
3. Lejárt mandátumú tisztségek megújítása
4. A választás eredményeinek ismertetése
5. A pályázat eredményeinek ismertetése
6. Tagfelvétel
7. Indítványok
8. ILNICZKY Sándor és SIMONYI Sándor: Omani gyûjtõút 2010-ben

790. ülés, február 19.

1. FÓNAGY Adrien, MOTO Ken’ichi, OHNISHI Atsushi, KURIHARA
Masaaki, KIS János és MATSUMOTO Shogo: A feromon-termelés
tanulmányozása a Pseudaletia separata Walker bagolylepkén, gáz-
kromatográfia és mikroszkóp segítségével (Lepidoptera; Noctu-
idae)

2. GYURIS Enikõ: Viselkedési szindrómák verõköltõ bodobácsoknál
(Pyrrhocoris apterus)

3. PFLIEGLER Walter: Hozzájárulhatnak-e az amatõr természetfotó-
sok Magyarország rovarfaunájának jobb megismeréséhez?

4. KOCS Irén: A Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyûj-
teményében található ormányosalkatú bogarak

5. KUTASI Csaba: Koleopterológiai vizsgálatok a Veszprém-Várpa-
lota Lõtér területén

6. RAHMÉ Nikola: Bogarászat és hüllõmegfigyelés Szíriában
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791. ülés, március 18.

1. HIRKA Anikó, SZABÓKY Csaba, SZÕCS Levente és CSÓKA György:
Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat elsõ 50 éve

2. CSÓKA György, HIRKA Anikó, SZABÓKY Csaba és SZÕCS Levente:
Mire jók az erdészeti fénycsapdák?

3. SZÕCS Levente, SZABÓKY Csaba, TÓTH Miklós, JANIK Gergely és
CSÓKA György: Miért ritka, ami ritka, miért védett, ami védett?

4. Gyapjaspille – Hernyók a Pokolból (MOSONYI Szabolcs filmje)

792. ülés, április 15.

1. MÉSZÁROS Zoltán: A 80 éves Jenser Gábor köszöntése
2. KISS Balázs, KOZÁR Ferenc, NAGY Barnabás, SZITA Éva és FETYKÓ

Kinga: Fajgazdagság az autópályák mentén
3. SZABÓ Árpád: Három hazai faunára új ragadozóatka faj (Mesostig-

mata) bemutatása
4. VIG Károly: Kik rajzolták a múlt századokban a rovarillusztráció-

kat?
5. MERKL Ottó: 25 éve halt meg Kaszab Zoltán

793. ülés, május 20.

1. VIG Károly: A Magyar Rovartani Társaság új kezdeményezése az
év rovarának kijelölése; az Év rovara 2011 bemutatása

2. GYÖRGY Zoltán: A Magyar Rovartani Társaság tervezett új hon-
lapjának és blogjának bemutatása

3. SZIRÁKI György: A rovarász Földi János
4. KORSÓS Zoltán: Ikerszelvényes-taxonómiai kutatás a Riukiu-szi-

geteken
5. ÁBRAHÁM Levente, FÁBIÁN György, KISBENEDEK Tibor, MALGAY

Viktor, ORSIK Mihály, ROZNER György, SZALÓKI Dezsõ, WÁGNER
László: Gyûjtõúton a Berberek földjén

794. ülés, szeptember 16.

1. VIG Károly: Újabb adalékok Sajó Károly életéhez és munkásságá-
hoz
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2. FARKAS Péter: A tripszek elleni védekezés csodafegyvere?
3. PÁSZTOR Bettina: Szerelem elsõ látásra – avagy vizuális kommu-

nikáció a málna-karcsúdíszbogár párválasztásánál
4. HALTRICH Attila és VARGA Ákos: Rovarásztábor a Radnai-hava-

sok lábánál

795. ülés, október 21.

1. MERKL Ottó: Végh László gyûjteménye a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumban

2. SZÉL Gyõzõ: Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-Project (Mo-
sonszolnok) területén (1984–1996)

3. KOCZOR Sándor, BAGARUS Anita és KINÁL Ferenc: Egy évszázad-
nyi talány: bizonyító adatok a déli énekeskabóca (Pagiphora annu-
lata Brüllé) Magyarországi jelenlétérõl

4. JÓSVAI Júlia és TÓTH Miklós: Mást is fog az almamoly (Cydia po-
monella) nõstények fogására kifejlesztett körte-észteres csalétek!

5. RETEZÁR Imre, PODLUSSÁNY Erzsébet és PODLUSSÁNY Attila:
Abházia 2011. Kaukázusi helyzetkép

A Magyar Rovartani Társaság 796. és a Magyar Biológiai Társaság
Állattani Szakosztályának 996. közös elõadóülése, november 18.

1. VARGA Zoltán: A 90 éves Nagy Barnabás köszöntése
2. VIG Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti a 90 éves Nagy

Barnabást
3. BOZSÓ Miklós: Gyepgazdálkodás hatása délkelet-alföldi szikes

gyepek egyenesszárnyú közösségeire
4. PUSKÁS Gellért és RUPRECHT Eszter: Parlagok Orthoptera együt-

teseinek szukcessziója az Erdélyi Mezõségben
5. KINÁL Ferenc: Fotósorozat a homokszínû sáska (Sphingonotus

caerulans) imágóvá vedlésérõl
6. KRAUSZ Krisztina és PÁPAI János: A Szekszárdi-dombság Orthop-

terái
7. NAGY Antal és RÁCZ István: Az Aggteleki-karszt orthopterológiai

kutatásának múltja, jelene és jövõbeli lehetõségei
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8. KOLICS Balázs: Kipusztult szöcskefajok Magyarországon
9. SZÖVÉNYI Gergely, ORCI Kirill Márk és PUSKÁS Gellért: Egy új

lomhaszöcske faj a Keleti-Kárpátokból

797. ülés, december 16.

1. PAPP Jenõ: Megemlékezés Tallós Pálról (1931–1968)
2. JENSER Gábor: Irisztripsz (Iridothrips iridis) populációk fennma-

radása vízalatti élõhelyen
3. VÁSÁRHELYI Tamás: Az Év rovara 2011 – a hétpettyes katica.

Összegzés és értékelés
4. VIG Károly: Rovarok – ecsettel és vésõvel
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