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A XXXIX. MAGYAR ROVARÁSZATI NAPOK

A Magyar Rovartani Társaság 2017. február 17–18-án rendezte meg a 
XXXIX. Magyar Rovarászati Napokat a budapesti Veres Pálné Gimnázium au-
lájában. A program a korábbi évekhez hasonlóan előadások, a kiírt pályázat ered-
ményeinek ismertetése, a beérkezett pályamunkákból rendezett kiállítás, a Fri-
valdsz ky Imre emlékplakett átadása valamint a társaság éves közgyűlése volt. A 
meg szokottól eltérően azonban a társaság közgyűlésére ezúttal a rendezvény má-
sodik napján került sor, míg a nyitó napon színesebb, a középiskolások számára is 
érdekes előadások hangzottak el, és ekkor volt a díjak és kitüntetések átadása is.

Vig Károly, a Magyar Rovartani Társaság elnöke köszöntötte a Rovarászati 
Napok résztvevőit, majd átadta a szót a Veres Pálné Gimnázium igazgatójának. 
Korompay Bálint köszöntötte a vendégeket, és röviden bemutatta az iskolát. 
Vig Károly megköszönte, hogy helyszínt biztosít a XXXIX. Magyar Rovarászati 
Napok számára, és átadta a Bogarak a Pannon régióban című könyvet az iskola 
könyvtára számára.

FRIVALDSZKY IMRE EMLÉKPLAKETT 

A Frivaldszky Plakettbizottság 2017. január 20-án hozott döntése alapján 
a Frivaldszky Imre Emlékplakett ezüst fokozatát Haltrich Attila és Orosz 
András kapta meg. Vig Károly felolvasta a jelöléseket a díjazottak életrajzával, 
majd átadta a kitüntetéseket.

Haltrich Attila felterjesztése

A rovartan területén kifejtett tevékenységéért és az egyesület munkájában 
való kiemelkedő részvételéért a Frivaldszky Imre Emlékplakett ezüst fokozatára 
szeretném javasolni Haltrich Attila egyetemi docenst.
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Haltrich Attila 1956. augusztus 3-án született Szászrégenben. Iskoláit 
szülővárosában végezte, majd okleveles biológus oklevelet szerzett a kolozsvári 
Babes-Bólyai Tudományegyetem Biológia-Földrajz-Geológia Karán. Öt éven ke-
resztül oktatott biológiát Szatmárnémetiben, majd 1988 novemberében családos-
tól áttelepült Magyarországra. 

Azóta, tehát 28 éve, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Rovartani 
Tanszékén (j elenleg Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar) oktat, gya-
korlatokat és előadásokat tart. Kezdetben tanszéki mérnök (1989–90), majd tu-
dományos segédmunkatárs (1990–93), tanársegéd (1993–99), adjunktus (1999–
2000), majd 2000-től egyetemi docens. 1999-ben tudományos fokozatot szerez, a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa lesz.

Az 1970-es évek közepén kezdett érdeklődni Erdély nappalilepke-faunája 
iránt, diplomamunkáját is ebből írta „A Szalárd völgye (Görgényi-havasok) nap-
pali lepkéi” címmel. 

Kutatómunkája során hazai gyümölcsösök levéltetű-együtteseinek populá-
ciódinamikájával, Magyarország faunájára új kártevő rovarok elterjedésének, 
életmódjának kutatásával foglalkozik.

Négy tankönyv illetve egyetemi jegyzet társszerzője, szerkesztője. Tudomá-
nyos publikációinak száma mintegy 70, emellett 18 ismeretterjesztő cikket je-
gyez. Szakmai ismereteinek bővítése és közös kutatási projektek céljából számos 
országban vett részt szakmai tanulmányúton: Olaszország (1993), Hollandia 
(1994, 1996), Belgium (1994), Finnország (1995), Németország (1999), Görög-
or szág (1999), Skócia (1999).

Társadalmi tevékenysége sokrétű, a Magyar Rovartani Társaság mellett tag-
ja az európai és a román lepidopterológiai társaságnak (1980–: Societas Europaea 
Lepidopterologica; 1993–: Societatea Lepidopterologică Română), a román bi-
ológiai társaságnak (1979–:  Societatea Ştiinţelor Biologice din România), a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek (1997–), 2004-től pedig a 
Magyar Növényvédelmi Társaság titkára.

Az oktatásban és a növényvédelemben elért eredményeit többször is díjaz-
ták, 1998-ban a „Kertészeti és Élelmiszeripari egyetem érdemes dolgozója” lett, 
és megkapta a „Szántóföldi és kertészeti kultúrák kártevői” nívódíjat is. 2001-ben 
munkáját a Magyar Agrártudományi Egyesület Aranykoszorús jelvényével ismer-
ték el, 2010-ben a Nagyváthy János-díjat, 2013-ban „Az év oktatója” kitüntető cí-
met érdemelte ki.

Haltrich Attila aktív szerepet vállal a nyári hallgatói rovarásztáborok 
szervezésében és lebonyolításába. A Mészáros Zoltán professzor által indított 
egyetemi rovarásztáborok segítője, majd 2007-től szervezője. A táborokon, 2000-
től a Rovartani Társaság tagjai nagyobb számban is részt vettek. Ezek a táborok 
nagyban hozzájárultak a rovartan megismertetéséhez és a társaság taglétszámá-
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nak növekedéséhez. A táborok során a Társaság tagjai (pl. Szőcs Gábor) rend-
szeresen tartanak szakmai előadásokat.

A Magyar Rovartani Társaságnak 1988 decemberétől tagja, 1993–2005 kö-
zött jegyzője, majd a Választmány Tagja. 2003-tól a Rovarász Híradó szerkesz tő je, 
rendszeres szerzője. Munkája nyomán a Rovarász Híradó a hagyományos fekete-
fehér kinyomtatott formátumon túl digitálisan, színesben és bővebb képanyag-
gal is megjelenik. Mészáros Zoltán nyugdíjba vonulása után eljárt és jelenleg is 
eljár az egyetem vezetőségénél, hogy továbbra is itt lehessen megtartani a veze-
tőségi és az előadóüléseket. Az ülések után gondoskodik a „zsíroskenyérparti”-
ról, amely a kötetlen beszélgetések során a közösség összekovácsolódását is segí-
ti. Oktatói munkája nyomán számos fi atal szakdolgozó és PhD-hallgató tart elő-
adást a társaság ülésein és lesz tagja az egyesületnek, mindamellett maga is rend-
szeres előadója az üléseknek.

Haltrich Attila önzetlen, segítőkész munkája példaértékű. A rovartan te-
rén kifejtett tevékenységéért, a Magyar Rovartani Társaság munkájában való kie-
melkedő részvételéért javaslom őt a Frivaldszy Imre Emlékplakett ezüst fokozatára.

Kutasi Csaba

Orosz András felterjesztése

A Frivaldszky Imre Emlékplakett ezüst fokozatának odaítélését javasoljuk 
Orosz András tagtársunknak.

Orosz András több mint ötven éve tagja a Magyar Rovartani Társaságnak, 
és neve ez idő alatt az állandóság, kitartás és szakmaszeretet szinonimájává vált. 
Társaságunkban – és azon kívül is – számos kolléga vágta bele fejszéjét a kabócá-
szat nemes fájába, sokuk komoly sikereket is elért ezen a területen, de a hazai 
kabócataxonómia és kabócafauna-kutatás elsőszámú, meghatározó egyénisége 
mind a mai napig Orosz András. 

Orosz András egyike azoknak a jelentős hazai entomológusoknak, akik 
nem biológus végzettségűek, de szakterületükön maradandót alkottak. Lepké-
szekben óhatatlanul felmerül bizonyos párhuzam a felejthetetlen emlé kű Goz-
mány Lászlóval, aki szintén nem volt biológus, de szerelmese volt a növények-
nek és ugyanúgy tagja volt Agócsy Pál természetjáró körének. Orosz Andrást 
is, mint oly sok más kollégát, Agócsy Pál vezette be a zoológia berkeibe – és 
a Természettudományi Múzeum Állattárába is –, ahol először csodálkozott rá a 
múzeumi gyűjteményekben megőrzött Természetre, annak változatosságára, és a 
természetkutatás szépségére. Innen már csak egy lépés volt a kabócák iránti sze-
relem fellobbanása, mely azóta is változatlan. 

A kabócászathoz nagyszerű alapokat szerzett, miután az 1960-as évek-
ben engedély kért a Természettudományi Múzeum főigazgatójától, Kaszab 
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Zoltántól a Szipókás rovarok gyűjteményének folyamatos látogatására, két mu-
zeológus erkölcsi felelősségvállalásával. A gyűjtemény vezetője, Soós Árpád, ha-
talmas tudású és egyben türelmű zoológus volt, aki felismerte Orosz Andrásban 
a jövendő kabócaspecialistát, és időt-fáradságot nem kímélve, fokozatosan vezet-
te be a kabócák világába. Ehhez persze a tehetséges fi atalember el kellett, hogy 
mélyedjen a rendszertan és állatföldrajz rejtelmeiben – de kiváló diáknak bizo-
nyult, pedig délutánonként-esténként, munkaidő után dolgozott az Állattárban, 
Újhelyi Ágostonné felügyelete mellett.

Kidolgozva a szükséges boncolási technikát és eszközöket a mikroszkópi 
vizsgálatokhoz, bekapcsolódott a magyarországi nemzeti parkok faunájának ku-
tatásába. Mind a terepi munkában, mind az állatok meghatározásában és az ered-
mények publikálásában komoly részt vállalt. A faunakutatás, a növényvédelmi és 
természetvédelmi tárgyú munkák és az állandó segítségnyújtás mellett egyre több 
taxonómiai kérdéssel foglalkozott.

Taxonómiai munkáiban új lendületet adott, hogy nyugdíjba vonulása után, 
1992. szeptember 14-től az Állattár munkatársa lett. Kezdetben preparátorként, 
majd önkéntesként minden szabad – és olykor nem szabad – idejét is a Baross ut-
cában, illetve terepmunkával töltötte. Hazai faunakutatási munkája mellett vé-
gigbarangolta a Mediterráneum és Kis-Ázsia, Kazahsztán, Szibéria és Mongólia 
számos, zoológus szemmel nézve varázslatos vidékét, de részt vett thaiföldi rova-
rász expedícióban is. A felhalmozott hatalmas anyag és a nagy előd, Horváth 
Géza által feldolgozott és felállított gyűjtemény kiváló lehetőséget nyújtott és 
nyújt számára mind a mai napig a világ kabócafaunájának megismerésére, taxo-
nómiai revíziók elkészítésére, a tudományra nézve új fajok azonosítására és leírá-
sára, melyet irigylésre méltó kitartással végez. A hazai kutatásokat sem hanyagol-
ta soha, oroszlánrészt vállalt és vállal a revideált hazai kabócafajjegyzék elkészí-
tésében és rendszeres aktualizálásában.

Orosz András 1983-ban kapta meg a Frivaldszky Imre Emlékplakett bronz 
fokozatát. Kutató- és gyűjtőmunkája, múzeumi gyűjteményépítő tevékenysége az-
óta is töretlen. Változatlan kitartással tanít bárkit a kabócászat jeles mesterségére.

Úgy véljük, Orosz András esetében méltó kézbe kerülne a Frivaldszky Imre 
Emlékplakett ezüst fokozata, melynek odaítélését ezúton kívánjuk javasolni.

Mészáros Zoltán, Peregovits László, Ronkay László, 
Ronkayné Tóth Mária

PÁLYÁZAT

A Magyar Rovartani Társaság a XXXIX. Magyar Rovarászati Napok alkal-
mából pályázatot írt ki az alábbi kategóriákban: 1) rovartani témájú dolgozat, 2) 
rovargyűjtemény, 3) alkalmazott művészet. A társaság ezúttal javasolta a pálya-
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munkákon a 2017. év rovara, a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) bemutatását 
is. A bíráló bizottság tagjai Merkl Ottó, Németh Tamás, Puskás Gellért, Szél 
Győző és Székely Kálmán voltak.

Rovartani témájú dolgozat kategóriában nem érkezett be pályamű. Az al-
kalmazott művészet kategóriát a sok pályaműre való tekintettel a bíráló bizottság 
két részre osztotta: külön értékelte a rajz és a fotó kategóriákat. 

A pályázat eredményei és a pályaművek rövid szöveges értékelése

Rajz kategória

Verebélyi Viktória, 1. díj – Az impozáns megjelenésű szarvasbogár ábrá-
zolása Dürer óta nagy feladat a képzőművészeknek. Verebélyi Viktória grafi -
kája a művészi szabadságot ötvözi az igényes kivitelezéssel. A háttér szürkeségé-
ből kiemelkedő bogártest plasztikussága a fény-árnyék hatás mesteri alkalmazá-
sának köszönhető.

Huszár Kata, 2. díj – A havasi cincér és a zengőlégy karakterábrázolása hi-
teles, a szarvasbogár, illetve a vércincér kevésbé meggyőző alkotások. A vegyes 
technikával készült akvarellek a rovarvilág szépségeire irányítják rá a fi gyelmet.

Patkó Ferenc, 2. díj – Az ábrák eredetiben jóval kisebbek voltak, ez a fel-
nagyított képeken szembetűnő. A holyvák tussal készített habitusrajzai tudomá-
nyos igényű ábrák, melyet a szerző szakcikkekhez készített. 

Ferenci Rita, 3. díj – A pontozásos és satírozásos technikával készült hím 
szarvasbogár tollrajza a sajátos megjelenésű, emblematikus bogár alapélményét 
közvetíti a néző felé. A bogár megjelenésében kissé szoborra emlékeztető, mint-
ha a modell nem egy valóságos, élő példány lett volna.

Mezőfi László, 3. díj – A harlekinkatica jobb testfelét megjelenítő tusrajz-
sorozat a szakmunkák szándékosan leegyszerűsített részletrajzait idézi, míg a 
vastag fekete keret és az elrendezés monotóniája sajátos, egyéni látásmódot tük-
röz. Kár, hogy a színváltozatokat fekete-fehér ábrán láthatjuk.

Fotó kategória

Bodonyi Nóra, 1. díj – A nagyméretű, színes fényképfelvételek a rovarvi-
lág sokféle, többnyire feltűnő képviselőit mutatják be természetes környezetük-
ben, így tankönyvi ábráknak is jól megfelelnének. A fotók technikailag kifogás-
talanok, nagy részük még további nagyítást is elviselne.

Koncz-Bisztricz Tamás, 1. díj – A rovarfotózás magasabb szintjét képvi-
selik a rovarportrék, például az alföldi szitakötő fejének, szemének közeli képe. 
Az apró termetű, növényi termést cipelő hangya fotója a mozgás dinamizmusát is 
bemutatja. A szerző többi képe is a rovarvilág egy-egy ellesett pillanatát ábrázolja.



Társasági élet – Society news268

Folia ent. hung. 78, 2017

Szlovik Márton, 2. díj – A hazai nappali lepkéket bemutató fotósorozat el-
sősorban az objektumok élethű, bár statikus ábrázolására törekszik. A jó fényvi-
szonyok mellett készített fényképfelvételek kellőképpen élesek, alkalmasak a faji 
szintű azonosításra.

Báskay Imre, 3. díj – A rovarvilág képviselői jelennek meg a színes fénykép-
felvételeken: lepkék, bogarak vagy éppen a lódarázs. A fotók többsége technika-
ilag jó, kár, hogy néhány felvétel nem egészen éles.

Gyűjtemény kategória

Medvegy Mihály és Retezár Imre, 1. díj – A közel egy négyzetméteres 
nagyságú doboz valójában egy dioráma, mely a dél-amerikai esőerdő válogatott 
rovarcsodáit mutatja be. A háttér és a doboz belsejében elhelyezett különleges 
megvilágítás révén a néző képet kap a lámpa körül kavargó rovaróriások éjszakai 
rajzásáról, ezáltal a semmi máshoz nem fogható trópusi gyűjtés részesévé is válik.

Nádai László, 1. díj – Nádai László palearktikus lemezescsápú gyűjtemé-
nyének néhány doboznyi részlete az esztétikus preparálás, a precíz cédulázás és 
helyes határozás iskolapéldája.

Grabant Aranka és Merkl Ottó, oklevél – A gyűjtemény kiállítói a Magyar 
Természettudományi Múzeum munkatársai, ezért pályázaton kívül mutatják be 
Vietnami bogárinspirációk című installációjukat.  A dobozokban a preparált ro-
varok sokaságának monotóniáját feloldó játékosság jelenik meg, amely azonban 
nem megy a rendezettség rovására.

A KÖZGYŰLÉS

A Magyar Rovartani Társaság 2017. február 18-án 15.30 órai kezdettel tartot-
ta évi rendes közgyűlését a Veres Pálné Gimnázium aulájában. Az ülés napirend-
jét a 2016. évi tisztikari beszámolók, a 2017. évi munkaterv és költségvetés elfo-
gadása, a lejárt mandátumú tisztségek megújítása, végül az indítványok alkották.

Vig Károly, a Magyar Rovartani Társaság elnöke köszöntötte a közgyűlés 
részt vevőit és megnyitotta a közgyűlést. Bejelentette, hogy az első alkalommal 
(2017. február 18., 15 óra) összehívott közgyűlés határozatképtelen volt. Eztán 
meg állapította, hogy a második alkalommal, 2017. február 18-án 15.30 órára 
össze hívott közgyűlés – a résztvevők számától függetlenül – határozatképes. Meg-
állapította, hogy a Magyar Rovartani Társaság 42 szavazásra jogosult tagja és 9 
szavazásra nem jogosult vendég tisztelte meg jelenlétével a közgyűlést.

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a közgyűlés 
nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadott. További napirendi pontra nem ér-
kezett javaslat. Ezt követően a levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére Szőke 
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Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Balázs Klárát és Puskás Gellértet kér-
te fel. A közgyűlés a javasolt személyeket nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

Első napirendi pontként a tisztikari beszámolók hangzottak el. Az elnök 
először Puskás Gellértet kérte fel a titkári beszámolójának megtartására.

TITKÁRI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégeink!
Társaságunk a mai közgyűléssel működésének 107. esztendejét zárja.
A hagyományokhoz híven először azokat a tagtársainkat köszöntjük, akik régi 

tagjai a Magyar Rovartani Társaságnak és a belépésük ideje kerek évfordulós.
60 éve lépett be a Magyar Rovartani Társaságba Tóth Sándor, 45 éve Banizs 

Károly, Rozner István, Soltész György, Székely Kálmán és Szerényi Gábor, 
40 éve Buschman Ferenc, 35 éve Harmat Beáta, Korsós Zoltán és Mészáros 
Zoltánné Visnyovszky Éva, valamint szintén 35 éve lett tiszteletbeli tag Horst 
Aspöck, Dušan Čamprag és Bernhard Klausnitzer. 30 évvel ezelőtt lépett 
be Csóka György és lett tiszteletbeli tag Hiroshi Inoue. 25 éve lett tagunk 
Hegyessy Gábor, Kovács Tibor és Takács Attila.

Az elmúlt évben társaságunk 6 új taggal gyarapodott (zárójelben az ajánló-
ik): örömmel üdvözöljük körünkben Ferencsik Norbert (Petrányi Gergely, 
Szabóky Csaba), Horváth Dávid (Keszthelyi Sándor, Sulyán Péter 
Gábor), Kákai Ágnes (Fónagy Adrien, Kiss Balázs), Katona Patrik (Papp 
László, Puskás Gellért), Kóbor Péter (Keresztes Balázs, Kondorosy Előd) 
valamint Szőke Viktória (Puskás Gellért, Vas Zoltán) tagtársainkat. 2016-ban 
négy tagtársunk lépett ki a társaságból.

Sajnos halottunk is volt az elmúlt évben: 94 éves korában elhunyt Csiby 
Mihály festő- és grafi kusművész tagtársunk. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben ismét rangos kitüntetések-
ben részesültek tagtársaink. A Magyar Földművelésügyi Minisztérium kitünte-
tettjei Mészáros Zoltán, aki az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát vehetett 
át. A XXVIII. Magyar Rovarászati Napokon Rozner István a Frivaldszky Imre 
Emlékplakett ezüst fokozatát kapta meg.

2016-ban 9 előadóülést szerveztünk, amelyeken összesen 48 előadás hang-
zott el. Az előadások a rovartani témák széles spektrumát ölelték fel. Két ülésün-
kön a rovartan területén kiemelkedőt alkotó idősebb tagtársaink kerek születés-
napjait ünnepeltük: májusban Orosz Andrást és Rozner Istvánt, szeptemberben 
pedig Nagy Barnabást és Mészáros Zoltánt köszöntöttük. Az ülések látogatottsága 
a vendégkönyv tanúsága szerint 39 és 70 fő között változott, átlagosan 54 fő volt.

A 2016. év rovara a mezei tücsök volt, amiről a nyomtatott és elektronikus 
sajtó számos alkalommal hírt adott a Társaság által közzétett sajtóanyag felhasz-
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nálásával. Ismeretterjesztő cikkeket jelentettünk meg a Természetbúvár, az Élet és 
Tudomány, a Természet Világa és a Honismeret folyóiratokban. Rádió- és tévémű-
sorokban népszerűsítettük az év rovarát, valamint előadásokat tartottunk, foglal-
kozásokat tartottunk különböző rendezvényeken.

A korábbi évekhez hasonlóan társaságunk tavaly is támogatta a Sajó Károly 
Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny megrendezését.

A XXXVIII. Magyar Rovarászati Napokat 2016. február 19–20. között ren-
deztük meg a kőbányai Szent László Gimnáziumban. Ennek keretében tartotta 
társaságunk az éves közgyűlését, pályázatot írtunk ki, rovarokból és rovarábrázo-
lásokból kiállítást rendeztünk és előadóülést szerveztünk.

A Bükkben, Jávorkúton rendeztük éves rovarász kirándulásunkat június 17–
19. között. Az eseményt Szabóky Csaba szervezte és vezette, 25 fő vett rajta részt.

Medvegy Mihály és Retezár Imre tagtársaink Repülő ékszerek címmel 
Pintér Antal emlékére rendeztek kiállítást a Vá szolyi Nyá r 2016 plusz program-
sorozat keretében. A látványos rovarkiállítás július 30. és augusztus 28. között 
volt látható a Vászolyi Galériában, 1540 látogató tekintette meg.

Haltrich Attila vezetésével a Szent István Egyetem Kertészettudományi 
Kar Rovartani Tanszékén dolgozó tagtársaink ismét rovarásztábort szerveztek. 
A 63 résztvevő ezúttal a Bihari-havasok keleti tömbje, a Vlegyásza-hegység kör-
nyékére látogatott 2016. július 24–30. között. 

Az Újpesti Kulturális Központ 2016. február 25–27. között megrendezett 
programjára, a Természet Csodái kiállításra és vásárra társaságunkat is meghívta. 
A hétvégén élő és preparált rovaranyaggal, makettekkel és játékokkal, valamint 
tanácsadással színesítettük a programot.

A Fővárosi Állat- és Növénykert 2016. október 4–9. között rendezte meg 
az Állat- és Növényszeretet Fesztivál rendezvénysorozatát, amelynek három utol-
só napján az elmúlt évekhez hasonlóan társaságunk is részt vett. Asztalunkat szá-
mos érdeklődő kereste fel.

2016. december 4-én a TerraPlaza XX4 nemzetközi egzotikus állatkiállítás és 
-vásár rendezvényen is jelen volt a Magyar Rovartani Társaság. A legnagyobb ha-
zai terrarisztikai kiállításon és vásáron való részvétel az előzőekhez hasonlóan ki-
váló lehetőség a rovarvilág népszerűsítéséhez.

2016-ban a Magyar Természettudományi Múzeummal közös folyóiratunk-
nak (Folia entomologica hungarica) megjelent a 77. kötete. Megjelentettük továb-
bá a Rovarász Híradó 81–84. számait. A Folia entomologica hungarica szerkesztő-
je Merkl Ottó, a Rovarász Híradóé Haltrich Attila.

Köszönettel tartozunk a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának és 
a Magyar Természettudományi Múzeumnak, hogy rendezvényeink számára helyet 
biztosított a múlt évben is. Külön köszönjük Gátmezei Antalné Katinak, Schmidt-
ka Zsuzsának és Haltrich Attilának a zsíroskenyérpartik lebonyolítását.
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Köszönöm a tagtársak munkámhoz nyújtott segítségét!
A titkári beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A társaság 2016. évi 

pénzügyi tevékenységével kapcsolatos ellenőri jelentést valamint a tervezett 2017. 
évi költségvetést Balázs Klára, a Számvizsgálói Bizottság elnöke olvasta fel.

ELLENŐRI JELENTÉS
A Magyar Rovartani Társaság 2017. február 18-i közgyűlésére

A Magyar Rovartani Társaság Naplófőkönyvének és OTP számlája nyil-
vántartásának ellenőrzését elvégeztem, mindent rendben találtam, a 2016. évi 
zárszám adás és vagyonkimutatás alapján a következőket kívánom elmondani. A 
Társaság 2016-ban 2 281 923 Ft bevételből gazdálkodott, amely 737 594 Ft-tal 
kevesebb, mint a 2016-ra tervezett 3 079 517 Ft. Ennek főleg az az oka, hogy el-
maradt a Nemzeti Együttműködési Alap 975 000 Ft összegre tervezett támoga-
tása. Ezt a hiányt viszont jelentősen csökkentette a 114 300 Ft összegű adomány.

Ami a kiadásokat illeti, igen jól gazdálkodtunk. Társaságunk a 2016. évben 
a tervezett 2  017  017 Ft-tal szemben összesen 843  185 Ft-ot költött. Jelentősen 
csökkentettük ügyviteli kiadásainkat, amelyhez a bank-, a posta-, az irodaszer-, a 
nyomtatvány-, a honlap-, a nyomda- és a könyvelői költségek tartoztak, de a külön-
böző rendezvényekre fordított összeg is 131 465 Ft-tal kevesebb volt a tervezettnél.

A tervezettől eltérően 2016-ben sem költöttünk a Folia entomologica hunga-
rica kiadásának támogatására, nem fi zettünk útiköltséget, és nem kellett eszköz-
karbantartásra, videokamerára pénzt fordítanunk. A tervezettnél többet csak a 
rovarászkirándulásra és a vászolyi kiállításra költöttünk. Az előbbiek értelmében 
a tervezett 1 062 017 Ft helyett 1 438 738 Ft maradvánnyal zártuk a 2016. évet. 

Tevőleges vagyonunk (készpénzben, OTP-számlán és tagdíjhátralékból) az 
év végén 1 738 738 Ft. Nemleges vagyonunk a tagdíjhátralék 50%-a (150 000 Ft). 
Tiszta vagyonunk ennek megfelelően 1 588 738 Ft.

Felszerelési tárgyaink: laptop, projektor, diavetítő, fénymásoló, nyomtató, 
számológép, papírvágó.

A Társaság 2017. évi költségvetését tervezve a következő bevételekre számí-
tunk: tagdíjból és tagdíjhátralékból, előrefi zetett tagdíjból 470 000 Ft, a személyi 
jövedelemadó 1 százalékából 200 000 Ft, a Nemzeti Együttműködési Alap támo-
gatásából 400 000 Ft. Ehhez járul a 2016. évi jelentős pénzmaradvány. Ennek ér-
telmében 2 508 738 Ft-ból tervezünk gazdálkodni.

Tervezett kiadásaink: ügyviteli kiadásokra 363 000 Ft-ot, rendezvényekre 
408 000 Ft-ot, a Folia entomologica hungarica támogatására 200 000 Ft-ot, video-
kamera és tartozékai, mikrofon és hangfal vásárlására 250 000 Ft-ot, egyéb kiadá-
sokra (eszközkarbantartás, útiköltség, reprezentáció, reklám, Frivaldszky Imre 
Emlékplakett) 395 000 Ft-ot tervezünk költeni.
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Ennek megfelelően 2017-re tervezett pénzmaradványunk 1 242 738 Ft.
Megköszönöm Szalóki Dezső pénztárosunk és a könyvelőnk gondos, nap-

rakész munkáját. Kérem fogadják el az ellenőri jelentést és a 2017. évi költségve-
tés javasolt előirányzatait.

Köszönöm fi gyelmüket!

A Magyar Rovartani Társaság 2016. évi zárszámadása

Bevételek

1. Készpénzmaradvány 2015-ből 1 434 517
2. Tagdíjhátralékból 160 000
3. Esedékes tagdíjakból 285 000

Előre fi zetett tagdíjakból 32 000
4. Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatása, 2016 –

Adomány 114 300
5. Személyi jövedelemadó 1%-a 255 980

OTP-számla kamatai 126
Bevételek összesen 2 281 923

Kiadások

1. Ügyviteli kiadások
– OTP kezelési költség 42 275
– postaköltség 80 820
– papír, írószer, nyomtatvány 12 950
– könyvelő 36 000
– pályázat –
– honlap költségei 4 000
– nyomdaköltség 29 591
– nyomtató üzemeltetése 49 294

2. Rendezvények:
– terembérleti díj 63 000
– rovarászkirándulás 273 800
– Rovarászati Napok 63 000
– vászolyi kiállítás 96 835
– Tücsök Nap –

3–4. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása –
5. Frivaldszky Imre Emlékplakett 8 400
6. Útiköltség–térítés –
7. Reprezentáció (köszöntések) 54 485
8. Egyéb váratlan kiadások (TerraPlaza) 16 555
9. Eszközök karbantartása –

10. Videokamera és tartozékai –
11. Mikrofon, hangfal, pointer 12 180

Kiadások összesen 843 185

Bevételek összesen: 2 281 923
Kiadások összesen: 843 185
Maradvány 1 438 738
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A Magyar Rovartani Társaság tervezett 2017. évi költségvetése

Vagyonkimutatás

I. Tevőleges vagyon

– készpénz 100 875
– OTP számlán 1 337 863
Összesen 1 438 738

Tagdíjhátralék 300 000
Tevőleges vagyon összesen 1 738 738

II. Nemleges vagyon (a tagdíjhátralék 50%-a) 150 000
III. Tiszta vagyon 1 588 738

Felszerelési tárgyak: laptop, projektor, diavetítő, fénymásoló, nyomtató, 
számológép, papírvágó

Bevételek

1. Készpénzmaradvány 2016-ból 1 438 738
2. Tagdíjhátralékból 150 000
3. Esedékes tagdíjakból 300 000
4. Előre fi zetett tagdíjakból 20 000
5. Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatása, 2017 400 000

Személyi jövedelemadó 1%-a 200 000
Bevételek összesen 2 508 738

Kiadások

1. Ügyviteli kiadások
– OTP kezelési költség 45 000
– postaköltség 100 000
– papír, írószer, nyomtatvány 30 000
– könyvelő 36 000
– pályázat 2 000
– honlap költségei 15 000
– nyomtató üzemeltetése 35 000

2. Rendezvények
– terembérleti díj 88 000
– rovarászkirándulás 150 000
– Rovarászati Napok 120 000
– Vászolyi kiállítás 50 000
A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása, 2017 200 000
Frivaldszky Imre Emlékplakett 5 000
Útiköltség-térítés 30 000
Reprezentáció, reklám (molinó) 60 000
Egyéb váratlan kiadások 30 000
Eszközök karbantartása 20 000
Videokamera és tartozékai 130 000
Mikrofon, hangfal 120 000
Kiadások összesen 1 266 000

Tervezett maradvány 1 242 738
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Az ellenőri jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezután az elnök fel-
kérte Merkl Ottót, hogy ismertesse a szerkesztői beszámolót.

SZERKESZTŐI JELENTÉS

Tisztelt Közgyűlés!

A Folia entomologica hungarica 2016. évi 77. kötete 2016. december 30-i dá-
tummal megjelent. A kiadáshoz szükséges összeget a Magyar Természettudományi 
Múzeum biztosította.

A kötet terjedelme 144 nyomtatott oldal; 13 angol nyelvű, taxonómiai, 
faunisztikai és ökológiai témájú tudományos közleményből, illetve a magyar 
nyelvű Társasági életből áll. A szerzők száma 24, közülük 12 magyarországi ma-
gyar, 5 romániai magyar, 1 bolgár, 2 cseh, 1 1 francia, 1 libanoni és 1 moldovai.

Az új tudományos eredmények közül a Magyarország és más országok fauná-
jára új, valamint a tudományra új fajok megoszlása az alábbi táblázatban látható.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a szerkesztői jelentést.
A szerkesztői jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A 2017. ÉVI MUNKATERV ÉS KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA

Vig Károly ismertette a Magyar Rovartani Társaság 2017. évi munkatervét 
és a költségvetés tervezetét, amelyet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

TISZTÚJÍTÁS

A levezető elnök bejelentette, hogy György Zoltán munkahelyi elfoglalt-
ságai miatt év közben lemondott a jegyzői posztról, amelyet az Elnökség és a 
Választmány elfogadott. Az Elnökség és a Választmány 2017. január 20-i ülésén a 
jegyzői posztra Szőke Viktóriát javasolta.

Csoport Magyarországra 

új fajok

Más országra 

új fajok

Tudományra új fajok

Tripszek (Th ysanoptera) 3 – –
Bogarak (Coleoptera) 3 9 (Libanon), 

1 (Szíria)
1 (Libanon), 2 (Th aiföld)

Hártyásszárnyúak Hymenoptera) 11 1 (Románia) 1 (Magyarország)
Tegzesek (Trichoptera) – – 1 (Románia), 1 (Bosznia-

Hercegovina), 1 (Montenegro)
Kétszárnyúak (Diptera) 2 – –
Összesen 19 1 7
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2016. december 31-én a Magyar Rovartani Társaság Választmánya öt tag-
jának (Ilniczky Sándor, Kutasi Csaba, Podlussány Attila, Szabóky Csaba, 
Vas Zoltán) mandátuma járt le.

Vig Károly bemutatta az Elnökség és a Választmány által javasolt szemé-
lyeket (Ilniczky Sándor, Kutasi Csaba, Podlussány Attila, Sasvári Zoltán, 
Szabóky Csaba, Vas Zoltán) a Választmány megüresedett posztjaira.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tisztségekre tett személyi javaslato-
kat. Újabb sze-mélyre senki nem tett javaslatot. A levezető elnök a Szavazatszedő 
Bizottság elnökének Markó Viktort, tagjainak Kiss Balázst és Lőkkös Andort kér-
te fel. A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a Szavazatszedő Bizottság 
összetételére tett javaslatot és megválasztotta azt. Ezt követően került sor a titkos sza-
vazásra. A szavazatszámlálás idejére a levezető elnök rövid szünetet rendelt el.

A szavazatok összeszámlálása után Markó Viktor tájékoztatta a közgyű-
lést, hogy a beérkezett 42 szavazat közül 42 érvényes volt, majd ismertette a sza-
vazás eredményét. Az összesített szavazatok alapján a jegyzői és választmányi 
tagi tisztségre az alábbi személyeket választotta a közgyűlés (a név után zárójel-
ben a kapott érvényes szavazatok száma olvasható):

– jegyző 2017. december 31-ig Szőke Viktória (41),
– a Választmány tagja 2019. december 31-ig Ilniczky Sándor (40),
– a Választmány tagja 2019. december 31-ig Kutasi Csaba (41),
– a Választmány tagja 2019. december 31-ig Podlussány Attila (39),
– a Választmány tagja 2019. december 31-ig Szabóky Csaba (39),
– a Választmány tagja 2019. december 31-ig Vas Zoltán (31).
A levezető elnök megköszönte a Szavazatszedő Bizottság munkáját és gratu-

lált a tisztségre megválasztott személyeknek.

A Magyar Rovartani Társaság vezetősége 2017-ben

Elnök: Vig Károly
I. alelnök: Merkl Ottó

II. alelnök: Szőcs Gábor
Titkár: Puskás Gellért

Előadásszervező: Koczor Sándor

Szerkesztő: Merkl Ottó
Pénztáros: Szalóki Dezső

Jegyző: Szőke Viktória

Számvizsgáló Bizottság
Balázs Klára (elnök)

Both Veronika
Fetykó Kinga
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Választmányi tagok

2017. december 31-ig: Haltrich Attila, Kiss Balázs, Orosz András, Szél 
Győző.

2018. december 31-ig: Hegyessy Gábor, Markó Viktor, Ronkay László, 
Rozner István, Szénási Ágnes.

2019. december 31-ig: Ilniczky Sándor, Kutasi Csaba, Podlussány 
Attila, Szabóky Csaba, Vas Zoltán.

Örökös tagok: Mészáros Zoltán, Nagy Barnabás, Papp Jenő, Retezár Imre.

INDÍTVÁNYOK

A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként indítványok benyújtására volt le-
hetőség. Vig Károly tájékoztatta a közgyűlést, hogy előzetesen a Vezetőség részé-
ről nem érkezett indítvány. 

Simonyi Sándor bejelentette, hogy Szécsényi Lajos tagtársunk 2017 janu-
árjában elhunyt. Kérte a közgyűlés tagjait, hogy egyperces néma felállással adóz-
zanak az elhunyt emléke előtt. A közgyűlés lerótta tiszteletét.

Horváth Dávid felvetette, hogy a társaság előadóüléseit digitálisan rögzít-
sék, és tegyék közzé a világhálón. Az elnök jelezte, hogy az eszközök meg-vásár-
lására a 2017. évi költségvetésben forrásokat különítenek el, és a rögzítés, illetve 
a közzétételt bevezetik.

Vig Károly megállapította, hogy több indítvány nem érkezett, majd meg-
köszönte a résztvevők aktív közreműködését és bezárta a Magyar Rovartani 
Társaság 2017. évi rendes közgyűlését.

A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 2016. ÉVI ELŐADÓÜLÉSEINEK 
TÁRGYSOROZATA

834. ülés, január 15.

 1. Jósvai Júlia Katalin: Nőstény fogására is alkalmas szintetikus molycsalétkek
 2. Puskás Gellért: A hangyásztücsök hímjéről
 3. Vas Zoltán: Magyarország és a környező országok faunájára új darázsfajok 

(Hymenoptera: Ichneumonidae, Xiphydriidae, Diprionidae, Crabronidae)
 4. Kiss Balázs: Beszámoló a 7. Európai Hemiptera Kongresszusról (Schloss 

Seg gau (Ausztria, Stájerország), 2015. július 19–24)
 5. Medvegy Mihály, Lukács István és Pintér Antal: Rovargyűjtés Nicaragua 

trópusi erdeiben
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XXXVIII. Magyar Rovarászati Napok: a Magyar Rovartani Társaság éves közgyű-
lése, február 19.

 1. Tisztikari beszámolók
 2. Lejárt mandátumú tisztségek megújítása
 3. A választás eredményeinek ismertetése
 4. Frivaldszky Imre emlékplakett átadása 
 5. A pályázat eredményeinek ismertetése
 6. Új tagok bemutatása
 8. Indítványok
 9. Haltrich Attila: Beszámoló a Királykői Rovarász-táborról
10. Dobos János: Bepillantás a Királykő-hegység lepkevilágába
11. Kutasi Csaba és Tallósi Béla: Bogarászás a Királykő lábánál

835. ülés, február 20.

 1. Papp László: Agromyzidae of Hungary, 1. kötet
 2. Kocs Irén és Podlussány Attila: Ormányosalkatú bogarak Dobrudzsából
 3. Tóth Balázs és Ronkay László: Tudományra új karcsúbaglyok a Magyar 

Ter mészettudományi Múzeum Lepkegyűjteményében (Lepidoptera: Erebi-
dae, Hypeninae)

 4. Lenkei Tibor: Szőnyegre szállt szender. Korai anatóliai szőnyegek motívum-
kincsének átértékelése, rovartani vonatkozásokkal

 5. Kutasi Csaba: Védett bogarak nyomában a Balaton-felvidéken

836. ülés, március 18.

 1. Orosz Szilvia: A Scaphoideus titanus, a Rhagoletis completa és a Drosophila 
suzu kii országos felderítési vizsgálatainak eredményei

 2. Egri Ádám: Polarizációs bögölycsapdák bemutatása, valamint repülő rova-
rok távérzékelésének lehetőségei

 3. Korányi Dávid: Poloskák Budapest juharfáin
 4. Mezőfi László: A kaolin részecskefi lm alkalmazása a meggy növényvédel-

mében
 5. Vig Károly: Méhekről másképp

837. ülés, április 15.

 1. Oláh Richárd: Diót károsító Diptera-fajok elterjedése és életmódja Magyar-
országon 
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 2. Orgován Edit, Imrei Zoltán, Larry Hanks, Lohonyai Zsófi a, Jocelyn G. 
Millar, Vétek Gábor, Judy Mongold-Diers és Tóth Miklós: Cincér-
fajok kombinált feromoncsalis felvételezése kétféle csapdával

 3. Schwéger Szabina, Melika George és Pénzes Zsolt: Kelet-palearktikumi 
inkvilin tölgygubacsdarazsak (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) taxonó-
miája és fi logenetikája

 4. Takács Attila, Szabóky Csaba, Szövényi Gergely és Bérces Sándor: 
Meg oldódott egy évszázados rejtély, a budai szakállasmoly (Glyphipterix 
loricatella) életmódja

 5. Vig Károly: Rovarok vellumon

838. ülés, május 20.

 1. Vig Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti Orosz Andrást és Roz-
ner Istvánt 80. születésnapjuk alkalmából

 2. Ronkayné Tóth Mária, Orosz András és Ronkay László: Kabócák pác-
ban. Faunisztika és elmélkedés a vácrátóti Nemzeti Botanikus kertben

 3. Koczor Sándor: Csodálatos kabócák Magyarországról és a világ más tájairól
 4. Kóbor Péter és Kondorosy Előd: Új-Kaledónia bodobácsai
 5. Vásárhelyi Tamás: A kéregpoloskák különleges világa
 6. Erdeiné Dér Zsófi a: Az ezerarcú kabócák
 7. Sziráki György: Közös utakon

A Magyar Rovartani Társaság 839., a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szak-
osz tálya 1033. és a Magyar Természettudományi Múzeum közös előadóülése, szep-
tember 16.

 1. Vig Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti Mészáros Zoltánt és 
Nagy Barnabást

 2. Nagy Péter: Az ünnepeltek köszöntése a Magyar Biológiai Társaság Állattani 
Szakosztálya részéről

 3. Korsós Zoltán: A Magyar Természettudományi Múzeum köszönti az ünne-
pelteket

 4. Varga Zoltán: Emlékvázlatok hat évtized távlatából
 5. Ábrahám Levente: Prof. Dr. Mészáros Zoltán 80 éves
 6. Szentesi Árpád: A tudományos sokféleség dicsérete – pillanatképek Nagy 

Barnabás szakmai munkásságából
 7. Szövényi Gergely és Puskás Gellért: Nagy Barnabás, az orthopterológus
 8. Haltrich Attila: Mészáros Zoltán a Rovartani Tanszéken
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840. ülés, október 21.

 1. Czuppon Bálint: A rovaremésztő növények rendszertana és evolúciója
 2. Haltrich Attila és Höhn Mária: Kalotaszeg határában, a Vlegyásza-hegy-

ség lábánál táboroztunk

841. ülés, november 18.

 1. Vas Zoltán: Faunára és tudományra új darazsak Magyarországról (Hyme no-
pte ra)

 2. Bérces Sándor, Merkl Ottó, Németh Tamás, Kovács Tibor és Tóth 
János Pál: Rovartani kutatások a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságon

 3. Vig Károly: Amikäfer és kolorádóbogár

842. ülés, december 16.

 1. Fónagy Adrien, Molnár Béla Péter és Markó Viktor: A XXV. Nemzetközi 
Rovartani Kongresszuson jártunk (USA, Orlando)

 2. Tóth Balázs, Mecsnóber Melinda és Herényi Márton: Adatok a budai 
Béka-tó és a János-hegy lepkefaunájához

 3. Puskás Gellért: Az év rovara margójára – új és kevésbé új eredmények a ha-
zai tücskökről

 4. Merkl Ottó: Az év rovara 2017-ben: a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)


