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A KÖZGYŰLÉS

A Magyar Rovartani Társaság 2018. február 16–17-én rendezte meg a XL. 
Magyar Rovarászati Napokat a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey 
Andor előadótermében. A programsorozat első napján tartotta a társaság éves 
rendes közgyűlését, melynek napirendjét a 2017. évi tisztikari beszámolók, a 
2018. évi munkaterv és költségvetés elfogadása, a lejárt mandátumú tisztségek 
megújítása, a Frivaldszky Imre emlékplakett átadása, a pályázat eredményeinek 
ismertetése, végül az indítványok alkották.

Vig Károly, a Magyar Rovartani Társaság elnöke és a közgyűlés levezető 
elnöke köszöntötte a Rovarászati Napok résztvevőit, majd megnyitotta a köz-
gyűlést. Bejelentette, hogy a 2018. február 16-án 15:30 órára összehívott köz-
gyűlés határozatképtelen volt, és megállapította, hogy a második alkalommal, 
2018. február 16-án, 16:00 órára összehívott közgyűlés – a résztvevők számától 
függetlenül, az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal – határozatképes. 
Megállapította, hogy a Magyar Rovartani Társaság 48 szavazásra jogosult tagja és 
11 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 érkezett 
javaslat. Ezt követően a levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére Szőke Viktóriát 
kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítésére Balázs Klárát és Both Veronikát. A köz-
gyűlés 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.
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TITKÁRI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégeink!

Társaságunk a mai közgyűléssel működésének 108. esztendejét zárja.
A hagyományokhoz híven először azokat a tagtársainkat köszöntjük, akik 

régi tagjai a Magyar Rovartani Társaságnak és a belépésük ideje kerek évfordu-
lós.

55 éve lépett be a Magyar Rovartani Társaságba Orosz András; 50 éve 
Józan Zsolt, Martinovich László és Tóth Gábor Sándor; 45 éve Tóth 
József és Vásárhelyi Tamás; 40 éve Havasréti Béla; 30 éve Haltrich 
Attila, Rahmé Nikola, Repkényi Zoltán és Sár József. 20 éve lett tagunk Both 
Veronika, Jovián Péter, Kinál Ferenc, Kovács Gábor, Kutassy Györgyné, 
Pozsgai Gábor, Romsauer János, Seres Gábor és Somay László.

Az elmúlt évben társaságunk 8 új taggal gyarapodott. Örömmel üdvözöl-
jük körünkben Bakardzsiev Krisztián (Székely Kálmán, Merkl Ottó), 
Bozsó Miklós (Orosz Szilvia, Puskás Gellért), Dombi Orsolya (Sulyán Péter 
Gábor, Katona Gergely), Károlyi Balázs (Puskás Gellért, Horváth Dávid), 
Korányi Dávid (Haltrich Attila, Mezőfi László), Lajos Károly Attila 
(Tóth Ferenc, Szénási Ágnes), Póss Anett (Tóth Ferenc, Szénási Ágnes) és 
Tóth Balázs Ferenc (Puskás Gellért, Katona Gergely) tagtársainkat (zárójel-
ben az ajánlóik).

Szomorú tény, hogy hét halottunk is volt az elmúlt évben. Börzsöny László, 
Kutassy György, Mészáros Zoltán, Papp Jenő, Soltész György, Szécsényi 
Lajos és Végh László tagtársaink hunytak el. Mészáros Zoltán három cikluson 
át volt a társaságunk elnöke (1993–1999, majd 2005–2008), Papp Jenő két cik-
luson keresztül alelnöke (1988–1993), mindketten a Választmány örökös tagjai 
voltak.

2017-ben 135 tagunkat kellett törölnünk a nyilvántartásból, így jelenleg a 
Magyar Rovartani Társaság tagjainak száma 247 (236 rendes és 11 tiszteletbe-
li tag). 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben ismét rangos kitüntetések-
ben részesültek tagtársaink. A Magyar Földművelésügyi Minisztérium kitünte-
tettjei Kosztarab Mihály, aki az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát vehette 
át, valamint Vétek Gábor, aki Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott. A XXIX. 
Magyar Rovarászati Napokon Haltrich Attila és Orosz András a Frivaldszky 
Imre Emlékplakett Ezüst fokozatát kapta meg. Haltrich Attilát emellett Entz 
Ferenc Emlékéremmel tüntették ki a Szent István Egyetem Kertészettudományi 
Karán. A Magyar Növényvédelmi Társaság a Balás Géza Emlékérmet Mészáros 
Zoltánnak ítélte oda.
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Két tagunk (Szőcs Gábor és Markó Viktor) MTA doktora címet szerzett 
az elmúlt évben.

2017-ben 10 előadóülést szerveztünk, amelyeken összesen 35 előadás hang-
zott el. Az előadások a rovartani témák széles spektrumát ölelték fel. Az ülések 
látogatottsága a vendégkönyv tanúsága szerint 37 és 78 fő között változott, átla-
gosan 52 fő volt.

Az év rovara 2017-ben a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) volt, amiről 
a nyomtatott és elektronikus sajtó számos alkalommal hírt adott a Társaság ál-
tal közzétett sajtóanyag felhasználásával. Ismeretterjesztő cikkeket jelentettünk 
meg a Természetbúvár, az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a Honismeret 
folyóiratokban. Rádió és TV műsorokban népszerűsítettük az év rovarát, vala-
mint előadásokat tartottunk, foglalkozásokat tartottunk különböző rendezvé-
nyeken. Merkl Ottó és Vig Károly voltak a népszerűsítő írások szerzői.

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

A XXXIX. Magyar Rovarászati Napokat 2017. február 17–18. között ren-
deztük meg a Veres Pálné Gimnáziumban. Ennek keretében tartotta társaságunk 
az éves közgyűlését, pályázatot írtunk ki, rovarokból és rovarábrázolásokból kiál-
lítást rendeztünk és előadóülést szerveztünk.

Tavaly a Bakonyban (Kab-hegy, Hubertus Erdészeti Erdei Iskola) rendez-
tük éves rovarászkirándulásunkat június 16–18. között. Az eseményt Szabóky 
Csaba szervezte és vezette, 29 fő vett rajta részt.

A Vá szolyi Nyá r 2017 programsorozat keretében Lackó Gábor és Medvegy 
Mihály kiállítása (A bogárvilág óriásai és trópusi rovarász expedíciók lepkéi) és 
Retezár Imre fotói (Kaukázusi képek) voltak láthatók július 29. és augusztus 28. 
között a Vászolyi Galériában. A kiállításoknak 950 látogatója volt.

Haltrich Attila vezetésével a Szent István Egyetem Kertészettudományi 
Kar Rovartani Tanszékén dolgozó tagtársaink ismét rovarásztábort szerveztek. 
2017. július 23–30. között a Nagy Retyezátba látogatott a rekord számú (73) 
résztvevő. 

Két nagy látogatószámú rendezvényen vett részt társaságunk a Magyar 
Természettudományi Múzeummal közösen. 2017. április 23-án a TerraPlaza 
XX6 terrarisztikai börzén, valamint 2017. október 4–8. között a Fővárosi Állat- 
és Növénykert által szervezett Állatszeretet Fesztivál rendezvénysorozatának há-
rom utolsó napján.

2017-ben a Magyar Természettudományi Múzeummal közös folyóiratunk-
nak (Folia entomologica hungarica) megjelent a 78. kötete. Megjelentettük to-
vábbá a Rovarász Híradó 85–88. számait. A Folia szerkesztője Merkl Ottó, a 
Rovarász Híradóé Haltrich Attila.
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Nagy várakozás és hosszas előkészületek után 2017 decemberében elindult a 
Magyar Rovartani Társaság új honlapja a www.rovartani.hu címen. Sokan vettek 
részt a létrehozásában: Károlyi Balázs (informatikai háttér), Szőke Viktória 
(grafi ka), Lukátsi Márk (fórum), Merkl Ottó, Dedák Dalma, Szél Győző, 
Puskás Gellért, Kóbor Péter, Haltrich Attila, Vig Károly (új tartalmak).

Köszönettel tartozunk a Szent István Egyetem Kertészettudományi 
Karának, a Veres Pálné Gimnáziumnak (Korompay Bálint igazgatónak) és a 
Magyar Természettudományi Múzeumnak (Korsós Zoltán főigazgatónak), 
hogy rendezvényeink számára helyet biztosított az elmúlt évben is. Külön köszön-
jük a zsíroskenyérpartik lebonyolítását Haltrich Attilának, az előadóülések 
technikai feltételeinek biztosítását Haltrich Attilának, Korányi Dávidnak, 
Mezőfy Lászlónak és Saliga Rebekának, az előadások videóra rögzítését pedig 
Gátmezei Antalnak és Sulyán Péter Gábornak.

Köszönöm a tagtársak munkámhoz nyújtott segítségét!
A titkári beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A társaság 2017. 

évi pénzügyi tevékenységével kapcsolatos ellenőri jelentést, valamint a tervezett 
2018. évi költségvetést Balázs Klára, a Számvizsgálói Bizottság elnöke olvas-
ta fel.

ELLENŐRI JELENTÉS

A Magyar Rovartani Társaság 2018. február 16-i közgyűlésére
A Magyar Rovartani Társaság Naplófőkönyvének és OTP számlája nyilván-

tartásának ellenőrzését elvégeztem, és mindent rendben találtam.
A Magyar Rovartani Társaság gazdálkodásáról, a 2017. évi zárszámadás és 

vagyonkimutatás alapján a következőket kívánom elmondani.
A Társaság 2017-ben 2 449 501 Ft bevételből gazdálkodott, amely kerekítve 

csak 59 000 forinttal volt kevesebb, mint a 2017-re tervezett összeg.
Bevételként ugyan elmaradt a Nemzeti Együttműködési Alap 400 ezer fo-

rintra tervezett támogatása, de az esedékes tagdíjakból, a tagdíjhátralékokból és 
adományból befolyt plusz 318 400 Ft, valamint a személyi jövedelemadó 1 száza-
lékából kapott, a tervezetnél nagyobb összeg ezt majdnem kiegyenlítette.

Ami a kiadásokat illeti, jól gazdálkodtunk. Társaságunk a 2017. évben a ter-
vezett 1 266 000 forinttal szemben 1 082 904 forintot költött.

Ügyviteli kiadásainkat 30 000 forinttal csökkentettük, annak ellenére, hogy 
a honlappal kapcsolatos költségeink érthető módon növekedtek. A csökkenés a 
postaköltséggel és az irodaszerekkel való jó gazdálkodásnak köszönhető.

Rendezvényköltségeink csökkenése a terembérleti díj elmaradásából adó-
dott.
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A rovarászkirándulásra, a Rovarászati Napokra és a Vászolyi kiállításra ösz-
szesen 357 725 forintot költöttünk. A Folia entomologica hungarica megjelenését 
200 ezer forinttal támogattuk.

Nagyobb beszerzésként videokamerát és tartozékait, mikrofont, valamint 
hangfalat vásároltunk, összesen 245 600 forintért.

Az előbbiek értelmében 1 366 591 Ft-tal zártuk az évet.
Tevőleges vagyonunk (készpénzben, OTP-számlán és tagdíjhátralékból) az 

év végén: 1 666 597 Ft.
Nemleges vagyonunk a tagdíjhátralék 50 százaléka (150 000 Ft).
Tiszta vagyonunk ennek megfelelően 1 516 597 Ft.
Felszerelési tárgyaink: laptop, projektor, diavetítő, fénymásoló, printer, szá-

mológép, papírvágó, videokamera, mikrofon és hangfal.
A Társaság 2018. évi költségvetését tervezve a következő bevételekre számí-

tunk: tagdíjból és tagdíjhátralékból, előre fi zetett tagdíjból 470 000 Ft, a személyi 
jövedelemadó 1 százalékából 200 000 Ft. Ehhez járul a 2017. évi pénzmaradvány. 
Ennek értelmében 2 036 597 forintból tervezünk gazdálkodni.

Tervezett kiadásaink: ügyviteli kiadások 248 000 Ft, rendezvények 418 000 
Ft, a Folia entomologica hungarica támogatása 100 000 Ft, egyéb kiadások (esz-
közkarbantartás, útiköltség, reprezentáció, reklám, Frivaldszky-emlékplakett) 
395 000 Ft.

Ennek megfelelően a 2018. évre tervezett pénzmaradványunk 1 040 597 Ft.
Megköszönöm Szalóki Dezső pénztárosunk és a könyvelőnk gondos, nap-

rakész munkáját.
Kérem, fogadják el az ellenőri jelentést és a 2018. évi költségvetés javasolt 

előirányzatait.
Köszönöm fi gyelmüket.

A Magyar Rovartani Társaság 2017. évi zárszámadása

BEVÉTELEK

1. Készpénzmaradvány 2016-ból: 1 438 738
2. Tagdíjhátralékból 353 900
3. Esedékes tagdíjakból 378 000

Előre fi zetett tagdíjakból 20 000
4. Nemzeti Együttműködési Alap támogatása, 2017 –

Adomány 35 500
OTP-számla kamatai 37

5. Személyi jövedelemadó 1%-a 222 326
Bevételek összesen 2 449 501



Társasági élet – Society news208

Folia ent. hung. 79, 2018

KIADÁSOK

1. Ügyviteli kiadások
– OTP kezelési költség 42 859
– postaköltség 77 915
– papír, írószer, nyomtatvány 7 710
– könyvelő 36 000
– pályázat 2000
– honlap költségei 34 000
– nyomtató üzemeltetése 32 270

2. Rendezvények
– terembérleti díj –
– rovarászkirándulás 178 400
– Rovarászati Napok 130 900
– vászolyi kiállítás 48 325

3. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 200 000
4. Frivaldszky Imre Emlékplakett 3 000
5. Útiköltség-térítés 10 485
6. Reklám (Sajó Károly, Terra Plaza) 29 439
7. Egyéb váratlan kiadások –
8. Eszközök karbantartása 4 445
9. Videokamera és tartozékai 179 116

10. Mikrofon, hangfal 66 480
Kiadások összesen 1 082 904

Bevételek összesen: 2 449 501
Kiadások összesen: 1 082 904
Maradvány 1 366 597
VAGYONKIMUTATÁS

I. Tevőleges vagyon
1. készpénz 163 135
2. OTP-számlán 1 203 462
Összesen 1 366 597
3. Tagdíjhátralék 300 000
Tevőleges vagyon összesen 1 666 597

II. Nemleges vagyon (a tagdíjhátralék 50%-a) 150 000
III. Tiszta vagyon 1 516 597

Felszerelési tárgyak: laptop, projektor, diavetítő, fénymásoló, nyom-
tató, számológép, papírvágó, videokamera, mikrofon, hangfal
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A Magyar Rovartani Társaság tervezett 2018. évi költségvetése

Az ellenőri jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezután az 
elnök felkérte Merkl Ottót, hogy ismertesse a szerkesztői beszámolót.

BEVÉTELEK

Készpénzmaradvány 2017-ből 1 366 597
Tagdíjhátralékból 150 000
Esedékes tagdíjakból 300 000
Előre fi zetett tagdíjakból 20 000
Személyi jövedelemadó 1%-a 200 000
Bevételek összesen 2 036 597

KIADÁSOK

Ügyviteli kiadások
– OTP kezelési költség 45 000
– postaköltség 80 000
– papír, írószer, nyomtatvány 30 000
– könyvelő 36 000
– pályázat 2 000

– honlap költségei 20 000

– nyomtató üzemeltetése 35 000
Rendezvények
– terembérleti díj 88 000
– rovarászkirándulás 150 000
– Rovarászati Napok 130 000
– Vászolyi kiállítás 50 000
A Folia Entomologica Hungarica kiadásának támogatása, 2018 100 000
Frivaldszky Imre Emlékplakett 10 000
Útiköltség-térítés 30 000
Reprezentáció, reklám (molinó) 60 000
Egyéb váratlan kiadások 30 000
Eszközök karbantartása 20 000
Konferenciatámogatás 50 000
Videokamera táska 30 000
Kiadások összesen 996 000

Tervezett maradvány 1 040 597
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SZERKESZTŐI JELENTÉS

Tisztelt Közgyűlés!

A Folia entomologica hungarica 2017. évi 78. kötete 2017. december 30-i dá-
tummal megjelent. A kiadáshoz szükséges összeget a Magyar Természettudományi 
Múzeum és a Magyar Rovartani Társaság biztosította.

A kötet terjedelme 284 nyomtatott oldal; 16 angol nyelvű, taxonómiai, fau-
nisztikai és ökológiai témájú tudományos közleményből, illetve a magyar nyel-
vű Társasági életből áll. A szerzők száma 31, közülük 22 magyarországi magyar, 3 
romániai magyar, 1 szlovákiai magyar, 2 cseh, 1 horvát, 1 spanyol és 1 svéd.

Az új tudományos eredmények közül a Magyarország és más országok fau-
nájára új, valamint a tudományra új fajok és alfajok megoszlása az alábbi táblá-
zatban látható.

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

A 2018. ÉVI MUNKATERV ÉS KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA

Vig Károly ismertette a Magyar Rovartani Társaság 2018. évi munkatervét 
és a költségvetés tervezetét, amelyet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

TISZTÚJÍTÁS

A levezető elnök bejelentette, hogy 2018. február 28-án az Elnökség tag-
jainak, a Számvizsgáló Bizottság elnökének és két tagjának, illetve a Magyar 
Rovartani Társaság Választmánya négy tagjának (Haltrich Attila, Kiss Balázs, 
Orosz András és Szél Győző) mandátuma lejár.

Csoport Magyarországra 

új fajok

Más országra 

új fajok

Tudományra új 

fajok és alfajok

Bogarak (Coleoptera) 15 18 (Balkán), 
1 (Ghána)

1 (Románia)

Hártyásszárnyúak Hymenoptera) 2 3 (Vietnam) 1 (Vietnam)

Lepkék (Lepidoptera) – 1 (Korea)

Összesen 17 23 2
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Vig Károly bemutatta az Elnökség és a Választmány által, a 2018. január 19-i 
ülésen az Elnökség, a Számvizsgáló Bizottság, a Választmány örökös tagja és a 
Választmány megüresedett posztjaira javasolt személyeket. A közgyűlés egyhan-
gúlag elfogadta a tisztségekre tett személyi javaslatokat. Újabb személyre senki 
nem tett javaslatot. Ezt követően a levezető elnök a Szavazatszedő Bizottság elnö-
kének Markó Viktort, tagjainak Nádai Lászlót és Hegyessy Gábort kérte fel. 
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a Szavazatszedő Bizottság 
összetételére tett javaslatot és megválasztotta azt. Ezt követően került sor a titkos 
szavazásra. A szavazatszámlálás idejére a levezető elnök rövid szünetet rendelt el.

A szavazatok összeszámlálása után Markó Viktor tájékoztatta a közgyűlést, 
hogy a beérkezett 48 szavazat közül 47 érvényes volt, majd ismertette a szavazás 
eredményét. Az összesített szavazatok alapján a közgyűlés a Magyar Rovartani 
Társaság Elnöksége, a Számvizsgáló Bizottság, a Választmány örökös tagja és a 
Választmány rendes tagja tisztségre az alábbi személyeket választotta meg (a név 
után zárójelben a kapott érvényes szavazatok száma olvasható):

Elnökség:
– elnök 2021. február 28-ig Vig Károly (47),
– I. alelnök 2021. február 28-ig Merkl Ottó (47),
– II. alelnök 2021. február 28-ig Szőcs Gábor (47),
– titkár 2021. február 28-ig Puskás Gellért (47),
– előadásszervező 2021. február 28-ig Koczor Sándor (47),
– szerkesztő 2021. február 28-ig Merkl Ottó (47),
– pénztáros 2021. február 28-ig Szalóki Dezső (47),
– jegyző 2021. február 28-ig Szőke Viktória (47).
Számvizsgáló Bizottság:
– a Számvizsgáló Bizottság elnöke 2021. február 28-ig Balázs Klára (47),
– a Számvizsgáló Bizottság tagja 2021. február 28-ig Both Veronika (47),
– a Számvizsgáló Bizottság tagja 2021. február 28-ig Sulyán Péter Gábor (47),
Választmány:
– a Választmány örökös tagja Podlussány Attila (47),
– a Választmány örökös tagja Orosz András (47),
– a Választmány tagja 2021. február 28-ig Haltrich Attila (46),
– a Választmány tagja 2021. február 28-ig Szél Győző (45),
– a Választmány tagja 2021. február 28-ig Fónagy Adrien (42),
– a Választmány tagja 2021. február 28-ig Kiss Balázs (39),
– a Választmány tagja 2021. február 28-ig Tóth Balázs (33).
Sasvári Zoltán a Választmány tagjaként való jelölésére 25 szavazatot kapott.
A levezető elnök megköszönte a Szavazatszedő Bizottság munkáját, gratu-

lált a tisztségre megválasztott személyeknek.
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A Magyar Rovartani Társaság vezetősége 2018-ban

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
Sulyán Péter Gábor

Választmányi tagok
2019. február 28-ig: Hegyessy Gábor, Markó Viktor, 

Ronkay László, Rozner István, Szénási Ágnes.
2020. február 28-ig: Ilniczky Sándor, Kutasi Csaba, 

Szabóky Csaba, Vas Zoltán.
2021. február 28-ig: Fónagy Adrien, Haltrich Attila, 

Kiss Balázs, Szél Győző, Tóth Balázs.
Örökös tagok: Nagy Barnabás, Orosz András, Podlussány Attila, 

Retezár Imre.

FRIVALDSZKY IMRE EMLÉKPLAKETT 

A Frivaldszky Plakettbizottság 2018. január 19-én hozott döntése alapján a 
Frivaldszky Imre Emlékplakett ezüst fokozatát Hangay Györgynek, a bronz fo-
kozatot Nádai Lászlónak ítélte oda. Az elnök felolvasta a kitüntetettek méltatá-
sát, majd átadta a kitüntetéseket.

Hangay György felterjesztése

Hangay György 1941. augusztus 3-án született Budapesten. Tanulmányait 
a hajdani Medve utcai Általános iskolában kezdte (ma Csik Ferenc Általános 
Iskola és Gimnázium), majd Ausztráliában a Sydney-i és a Wollongong-i 
Egyetemen fejezte be az Alkotóművészetek Doktora Diploma megszerzésével. 
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1965-ben elhagyta Magyarországot, és azóta hosszabb-rövidebb megszakítások-
kal Ausztráliában él feleségével, Lányi Katalinnal.

Ausztráliában, Sydneyben szobrászként, modellkészítőként, természetkuta-
tó muzeológusként dolgozott, mint az Australian Museum főpreparátora és a ki-
állítási osztály projektmenedzsere egészen nyugállományba vonulásáig. A nyug-
díjazás esetében csak munkaügyi szempontból értendő, hiszen azóta is rendület-
lenül járja a világot, és nem csökkenő intenzitással tart előadásokat, jelennek meg 
magyar és angol nyelvű könyvei és írásai.

Hangay György szerteágazó tevékenységének pusztán vázlatos áttekinté-
se is hosszú oldalakat töltene meg, így ezen a helyen csak a legjelentősebbek fel-
villantására vállalkozunk. Eddig 16 könyve jelent meg, melyek többsége magyar 
nyelvű, képes útibeszámoló, mint az Ahol még kék az ég (1998), Kuszkusz kókusz-
szal (1999), Tábortüzek a Dél Keresztje alatt (második, bővített kiadás is) (1999), 
Túl a horizonton (2014), de vannak köztük angol nyelvű szakkönyvek is, mint 
az idén publikált, társszerzőségben írt szarvasbogaras könyve (A guide to Stag 
Beetles of Australia). A bogarakról szóló, átfogó ismeretterjesztő könyve, A boga-
rak bolygója szintén 2017-ben jelent meg. Remek tollal megírt cikkeinek száma 
jóval meghaladja a 200-at, melyek közül a magyar nyelvűek elsősorban a Vadon, a 
Természet, a Süni, a Magasles és az Állatvilág oldalain jelentek meg. Néhány ezek 
közül: Rend a lelke mindennek; A kenguruk szigete; Buff on, a felvilágosodás ter-
mészettudósa; Mamut az aszfaltban; Ahol a madár se jár; Alfr ed Russel Wallace; 
Törpe óriások vagy óriás törpék; Henri Fabre; Ahol még van őserdő; Egy bogaras ku-
tató; Egy nagy magyar természetkutató, Xántus János.

Számos videó és fi lm szerzője és rendezője, ezek többek között taxidermiáról, 
preparálási és szobrászati technikákról, illetve Ausztráliáról szólnak. 
Szaktanácsadója, külföldi ügyintézője és szereplője volt egy sor Magyarországon 
bemutatott népszerű dokumentumfi lmnek, mint például az Utazás Ausztráliában 
(2000); Felfedezni pedig kell! (Xántus János borneói utazását dokumentáló fi lm, 
2001); Ahol még kék az ég (Ausztráliáról és Hangay Györgyről szóló riportfi lm, 
2002); Fenichel Sámuel és Bíró Lajos nyomában Új-Guineában (három fi lm, 2008).

Hangay György rádió- és tévészerepléseit, különböző fórumokon tartott 
előadásait roppant nehéz számba venni – de azt kiemeljük, hogy 2008 és 2010 kö-
zött 44 előadást tartott nagy tengerjáró hajókon.

Rendes tagja a Magyar Professzorok Világszövetségének, a Magyar Rovartani 
Társaságnak, a Szent László Rendnek, a Linnean Societynek, az Entomological 
Society of New South Wales-nek és az Entomological Society of Queensland-
nek, tudományos tagja a Royal Zoological Societynek, nem akadémikus köz-
testületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának és a Magyar Művészeti 
Akadémiának. 1980-ban Új-Dél-Wales Állam Igazságügyi Minisztériuma béke-
bíróvá (Justice of the Peace) nevezte ki.
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Díjai és kitüntetései: New Settler of the Year – New Settlers’ Federation, 
Australia (1969); Magyar Köztársaság Érdemkeresztje (arany, 2009); Whitley Díj 
(a Royal Zoological Society által „az év legjobb természettudományos útmutató-
ja” kategóriájában a Guide to the Beetles of Australia c. könyvért, 2010). A Társaság 
Frivaldszky Emlékplakettjének bronz fokozatát 2001-ben nyerte el.

Rovarászati tevékenységének elismeréseképpen kilenc bogarat, három lep-
két, egy legyet, egy kabócát valamint egy atkát neveztek el Hangay Györgyről. 
Ezek közül érdemes kiemelni a 2015-ben felfedezett Hangaya enigmatica nevű 
gyászbogarat, melynek leírói Eric Matthews és Merkl Ottó. Ez esetben nem a 
fajt, hanem a genuszt dedikálták Hangay Györgynek.

Hangay György érdeklődése a bogarak iránt már korán megnyilvánult, 
amikor ifj ú korában Vojnits Andrással bebarangolták Magyarországot és a 
Kárpátokat. Endrődi Sebő volt az első mestere. Sebő fi a, Endrődy-Younga 
Sebestyén később egyik legjobb barátja lett, sok közös gyűjtőúton vettek részt 
Afrikában és Ausztráliában. A Magyar Rovartani Társaság 1970-ben vette fel so-
raiba, Hangay György azóta is élénk fi gyelemmel kíséri a Társaság munkáját. A 
Rovarász Híradó-ban gyakran jelennek meg írásai. Három magyar-ausztrál bo-
gárgyűjtő expedíciót szervezett és vezetett Ausztráliában, egyikről bélyegsoro-
zat is megjelent. Rendszeresen küld Ausztráliában gyűjtött bogarakat a Magyar 
Természettudományi Múzeum részére, de dél-amerikai, afrikai, új-guineai és ma-
lajziai bogarakat is ajándékozott a múzeumnak. Ezek között látványos példányok 
és tudományos szempontból is értékes fajok egyaránt találhatók, melyek között 
több tudományra új is akadt – ezek típuspéldányai szintén a múzeumot gazda-
gítják. A legutóbbi küldeménye egy majdnem köbméteres dobozban érkezett, az 
anyag szétválogatása pedig napokig tartott.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy Hangay György számára a Magyar 
Rovartani Társaság a Frivaldszky Imre Emlékplakett ezüst fokozatát odaítélje.

Podlussány Attila, Rozner István, Merkl Ottó és Szél Győző

Nádai László felterjesztése

Nádai László 1965. július 14.-én Dorogon született. Gyerekkorában sokat 
járt kirándulni a Gerecse és a Pilis hegységekbe és már akkor sok mindent gyűj-
tött. Érdeklődése gimnazista korában fordult a bogarak felé. Elsősorban lemezes-
csápú bogarakat kezdett gyűjteni.  

A Magyar Rovartani Társaságról 1989-ben hallott először, és 1990-ben fel is 
vették annak tagjai sorába. A Társaság életében aktívan részt vesz. Tucatnyi úti be-
számolót tartott, majálist szervezett, 2 éven át titkár, 8 éven át választmányi tag volt.

Munkájához kapcsolódóan rengeteg túrán vett részt, ahol minden lehe-
tőséget megragadott, hogy gyűjthessen is. A gyűjtött bogarakból sok került a 
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Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyűjteményébe. 85 alkalommal 
járt Európán kívül, 20-25 alkalommal a palearktikus régióban. Ezeken az utakon 
gyűjtött példányokból sok tudományra új fajt írtak le, amelyek közül 10 viseli a 
nadaii faji jelzőt (5 Melolonthidae, 2–2 Elateridae és Tenebrionidae, valamint 
egy Curculionidae). Több útján mi is vele tartottunk, ezeken mindig jó úti- és 
gyűjtőtársnak bizonyult.

Szépen preparált, gondosan cédulázott gyűjteményét közel ötvenezer Scara-
baeoidea-példány alkotja, benne több mint 1200 meghatározott faj a palearktikus 
régióból. Gyűjteményének értékét növeli, hogy több mint 40 faj típusai találha-
tók meg benne. Bogarakon kívül a csigák is érdeklik, csigagyűjteménye közel 
9000 példányos.

Önállóan és társzerzőként tíz tudományos publikációja jelent meg a hazai és 
palearktikus faunáról.

Mi, jó barátai, méltónak tartjuk a Frivaldszky Emlékérem bronz fokozatá-
nak elnyerésére.

Podlussány Attila és Szalóki Dezső

PÁLYÁZAT

A Magyar Rovartani Társaság a XL. Magyar Rovarászati Napok alkalmából 
pályázatot írt ki az alábbi kategóriákban: 1) rovartani témájú dolgozat; 2) rovar-
gyűjtemény; 3) alkalmazott művészet. A társaság ezúttal javasolta a pályamunká-
kon a 2018. év rovara, az óriás-szitakötő (Anax imperator) bemutatását is. A bírá-
ló bizottság tagjai Merkl Ottó, Németh Tamás, Puskás Gellért, Szél Győző 
és Székely Kálmán voltak. Az alkalmazott művészet kategóriát a sok pályamű-
re való tekintettel a bíráló bizottság két részre osztotta: külön értékelte a fotókat 
és képzőművészeti alkotásokat.

A pályázat eredményei

Dolgozat

Drimmer György: Az információs forradalom és az iskolai rovargyűjte-
mény, 3. díj

Gyűjtemény

Lengyel Béla, 1. díj – Dicséretet érdemel a tárgyak gondos kiválasztása, öt-
letes és esztétikus elrendezése és a precíz cédulázás. Oktatási anyagnak is kiváló.

Nádai László, 2. díj – A palearktikus virágbogár-gyűjtemény néhány dobo-
za szemlélteti, milyen a mintaszerű preparálás, a pontos cédulázás és megbízható 
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határozás. A kéneslepkék bemutatódoboza pedig túlmutat a bizonyítópéldányok 
egyszerű tárolási megoldásán.

Grabant Aranka és Merkl Ottó, oklevél (pályázaton kívül bemutatott 
gyűjtemény).

Medvegy Mihály, oklevél (pályázaton kívül bemutatott gyűjtemény).

Fotó

Szlovik Márton, 2. díj – Magas fotótechnikai szinten megoldott, színvilá-
gában és kompozíciójában kissé lírai hatásokat és erényeket is felmutató képek.

Koncz-Bisztricz Tamás, 2. díj – A bemutatott fotók esztétikai értéke 
és művészi hatásai is meggyőzőek. Letisztult kompozíciók és képkivágások jel-
lemzik. A fény-árnyék hatások és színkontrasztok megjelenítése karakteres. Ki-
emelendők az ellenfényben és vakuval készített légyfotók, melyek hűen adják 
vissza a rovar szőrözöttségét.

Bodonyi Nóra, 2. díj – Az éti csigán lakmározó szentjánosbogarak vagy a 
petetokon tartózkodó imádkozósáska lárvájának fotói a természetben (és a ro-
varfotókon is) ritkán látható jeleneteket örökítenek meg. A peszércén tartózko-
dó kifejlett imádkozósáska fotója részletgazdagságával tűnik ki.

Kovács Mercédesz, oklevél – Az összecsukott szárnyú busalepke technika-
ilag helyes felvétel. Mivel azonban csak egy képet kaptunk, azt bemutatkozásnak 
tekintjük, és érdeklődéssel várjuk a következő évi pályázatra beküldendő, felte-
hetően több képből álló anyagot.

Képzőművészeti alkotás

Zilahi Boglárka, 1. díj – A májusi cserebogár pajorjának ötletes, textil-
ből és műanyagból készült „puha szobra” bámulatba ejtő, talán a legkülönlege-
sebb alkotás az idei pályaművek közül. A fej és a lábak igényes kidolgozása kü-
lön dicséretet érdemel. A szerző kiváló rajzkészségét bizonyítják a bizarr formá-
jú imádkozósáska habitusábrái is. A képregény pedig az alkotó animációban való 
jártasságra utal.

Mazács Anita, 1. díj – Az év rovarait megjelenítő nyolc alkotás harmadik 
dimenziót csempész a képi világba azzal, hogy az ábra nem a szokásos módon, a 
képkeretezésre szolgáló üveg alatt, a papíron jelenik meg, hanem az üveg alsó fe-
lére van festve. Ezt a hatást tovább fokozza a földi dongó szárnyának különleges, 
rendkívül élethű kivitelezése.

Vargyas Ildikó, 1. díj – A hosszú kollázson az egymás alatti szitakötők az 
alkotás három fázisát mutatják be. Az alkotó további szitakötőábrái is kiváló 
rajzkészségről és alapos tárgyi tudásról tesznek bizonyságot, melyek tudományos 
illusztrációként is megállnák a helyüket.
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Sándor Eszter Erzsébet, 3. díj – A kissé stilizált rozsdavörös színű rókalep-
ke és a mögötte háttérként megjelenő küllőrojt varázslatos kékje erős kontrasztot 
teremve hat az érzelmekre.

Szederkényi Norbert, 3. díj – Az ősmaradványt imitáló „szitakötőlenyomat” 
gipsztáblán jelenik meg reliefk ént. A művészi szabadság keretein belül hitelesnek 
mondható.

Perecsi Enikő, 3. díj – A szitakötő pasztellszínű ábrája légies hatást kelt, 
ugyanakkor a rovartest és a háttér (a kolokánnal benőtt vízpart) kidolgozottsága 
mind a művészi, mind a tudományos igényeket kielégíti.

Lengyel Béla, oklevél – Az alkotó tollas szitakötőjének ötletességét dicsé-
ri a jobbára növényi részekből kialakított, stilizált, de találó rovaralakzat. Eredeti 
gondolat a szárnyak helyére illesztett színes madártoll is.

INDÍTVÁNYOK

A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként indítványok benyújtására volt le-
hetőség. Dr. Vig Károly tájékoztatta a közgyűlést, hogy előzetesen a tisztikar ré-
széről egy indítvány érkezett, a Frivaldszky Emlékplakett alapszabálya módosítá-
sára. A közgyűlés 48 „igen” szavazattal elfogadta a módosítási javaslatot. 

A módosítás értelmében a Frivaldszky Emlékplakett alapszabálya az alábbi-
ak szerint módosult:

4. A Frivaldszky Imre Emlékplakett odaítéléséről a Frivaldszky Plakettbizottság 
dönt, melynek elnöke a Magyar Rovartani Társaság elnöke, tagjai a két alelnök, a 
titkár, a Választmány tagjai és az örökös választmányi tagok. ...

helyett:
4. A Frivaldszky Imre Emlékplakett odaítéléséről a Frivaldszky Plakettbizottság 

dönt, melynek elnöke a Magyar Rovartani Társaság elnöke, tagjai az Elnökség, a 
Választmány és a Számvizsgáló bizottság tagjai. ...

6. A Frivaldszky Imre Emlékplakett odaítélésére a Magyar Rovartani Társaság 
bármely tagja javaslatot tehet. A javaslathoz minden esetben részletes indoklás csa-
tolandó. A javaslatot a Rovartani Társaság titkárának írásban kell benyújtani, leg-
később négy hónappal a közgyűlés megtartása előtt.

helyett:
6. A Frivaldszky Imre Emlékplakett odaítélésére a Magyar Rovartani Társaság 

bármely tagja javaslatot tehet. A javaslathoz minden esetben részletes indoklás csa-
tolandó. A javaslatot a Rovartani Társaság titkárának írásban kell benyújtani, leg-
később két hónappal a közgyűlés megtartása előtt.
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Vig Károly megállapította, hogy több indítvány nem érkezett, majd meg-
köszönte a résztvevők aktív közreműködését és bezárta a Magyar Rovartani 
Társaság 2018. évi rendes közgyűlését.

A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 2017. ÉVI ELŐADÓÜLÉSEINEK 
TÁRGYSOROZATA

843. ülés, január 20.

 1. Szita Éva, M. Bora Kaydan és Isabella Vea: A csáp érzékszőrök evolúciója 
lemezes pajzstetveknél (Coccomorpha, Ortheziidae)

 2. Kiss Balázs: A pettyesszárnyú muslica súlyos kártételei Magyarországon 
2016-ban

 3. Kóbor Péter: Poloskász élmények a londoni Természettudományi Múzeum-
ban

 4. Babics János és Tóth Balázs: (Lepkész) kalandok Dél-Koreában

XXXIX. Magyar Rovarászati Napok, február 17–18.
844. ülés, február 17.

 1. Szőcs Gábor: Szexferomon-kóstolgató
 2. Vig Károly: Szarvasbogárgyűjtés a képzőművészetben
 3. Medvegy Mihály, Sághy Zsolt, Lukács István és Horváth Zsolt: Az óri-

áscincérek földjén

845. ülés, a Magyar Rovartani Társaság éves közgyűlése, február 18.

 1. Szél Győző: A magyar állatnevek tegnap és ma, különös tekintettel a futó-
bogarakra

 2. Soltész Zoltán és Papp László: Javaslat egyes hazai kétszárnyúcsaládok 
(Diptera) magyar neveire

 3. Kutasi Csaba: Bogarak vizsgálata a Káli-medencében
 4. Merkl Ottó: Bogarászat Észak-Vietnamban

846. ülés, március 17.

 1. Csehó Gábor: Egy „bogaras” ember – megemlékezés Gaskó Béláról
 2. Kutasi Csaba: Bogarak vizsgálata a Káli-medencében
 3. Csönge Bálint, Papp Veronika és Vétek Gábor: A kanyargós szillevélda-

rázs (Aproceros leucopoda) hőösszegszámításon alapuló előrejelzése
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 4. MRT-fi lmklub – Buzás Mihály és Szolnoki József 1997: Leptinotarsa, 
avagy a Zsebcselek Csoport privát nyomozati anyaga a krumplibogár titok-
zatos feltűnéséről Magyarországon

847. ülés, április 21.

 1. Borbély Csaba, Nagy Csaba, Haltrich Attila és Markó Viktor: Hazai 
almaültetvények levéltetűfajai és ökológiai kapcsolataik, különös tekintettel 
a behurcolt invazív Aphis spiraecola fajra

 2. Orosz András és Ronkayné Tóth Mária: A 2014–15-ös Szilágy megyei 
kabócakutatás eredményei

 3. Tóth Mónika: Árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) alkalmazása a 
paleolimnológiai kutatásokban

 4. Sulyán Péter Gábor: Lehetőségek a faunisztikai adatgyűjtés, feldolgozás és 
felhasználás területén

848. ülés, május 19.

 1. Paulovkin András: Az ágyi poloska (Cimex lectularius) 21. századi terjedé-
sének okai és következményei

 2. Kóbor Péter: A nagyszemű bodobácsok (Lygaeoidea: Geocoridae) rend-
szertana: problémák és megoldások

 3. Sasvári Zoltán: A környezetpedagógia szerepe a rovarvilág védelmében – a 
Bogárháton projekt

 4. Szabóky Csaba és Hegyessy Gábor: Lepkék a zempléni tájakon

849. ülés, szeptember 15.

 1. Vas Zoltán: Szabadulószobák a Magyar Természettudományi Múzeumban
 2. Ujvári Zsolt: Igazságügyi entomológia
 3. Sáfrány József: Csavargások Ausztráliában Dr. Hangayval (dokumentum-

fi lm) – vetítés és beszélgetés a rendezővel

850. ülés, október 20.

 1. Szél Győző: Rösel von Rosenhof (1705–1759) és „Szórakoztató rovartana” 
 2. Vig Károly: Az indonéz szigetvilág magyar kutatója, Doleschall Lajos 

(1827–1859)
 3. Koczor Sándor: Beszámoló a Nemzetközi Kémiai Ökológiai Társaság 

(ISCE) 33. konferenciájáról ( Japán, Kiotó)
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851. ülés, november 17.

 1. Vig Károly: Tisztelgés a 150 éve született Kertész Kálmán előtt
 2. Murányi Dávid: A Capniidae álkérész (Plecoptera) család genusz szintű, és 

a japán Capniidae fauna faj szintű integratív revíziója
 3. Gorzó István: “High-speed” makrófotózás

852. ülés, december 15.

 1. Puskás Gellért és Károlyi Balázs: A Magyar Rovartani Társaság új hon-
lapja

 2. Pénzes Béla: Invazív kártevők a kertészeti kultúrákban régen és ma
 3. Merkl Ottó: Szép volt, Lucanus! Búcsú a 2017. év rovarától
 4. Szél Győző: Az év rovara 2018-ban: az óriás-szitakötő (Anax imperator)


