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A KÖZGYŰLÉS

A Magyar Rovartani Társaság 2021. március 19-én tartotta a társaság éves 
rendes közgyűlését, a járványügyi korlátozások miatt az online térben, 
Zoom konferencia formájában. A közgyűlés napirendjét a 2020. évi tisztikari 
beszámolók, a 2021. évi munkaterv és költségvetés elfogadása, a Frivaldszky Imre 
Emlékplakett kitüntetettjeinek ismertetése, a fotópályázat eredményhirdetése, a 
lejárt mandátumú tisztségek megújítása és az indítványok alkották.

A Magyar Rovartani Társaság elnöke, Vig Károly – a közgyűlés levezető  
elnöke – köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, majd megnyitotta a közgyűlést. 
Bejelentette, hogy a 2021. március 19., 15.30 órára összehívott közgyűlés 
határozatképtelen volt, és megállapította, hogy a második alkalommal, 2021. 
március 19., 16.00 órára összehívott közgyűlés – a résztvevők számától függet-
lenül – határozatképes. Megállapította, hogy a Magyar Rovartani Társaság 
42 szavazásra jogosult tagja és 0 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 Dombi Orsolyát és Puskás 
Gellértet. 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.
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TITKÁRI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Közgyűlés!

Társaságunk a mai közgyűléssel működésének 111. esztendejét zárja. A 
hagyományokhoz híven először azokat a tagtársainkat köszöntjük, akik régi 
tagjai a Magyar Rovartani Társaságnak és a belépésük ideje kerek évfordulós.

70 éve lépett be a később tiszteletbeli taggá választott Kosztarab Mihály; 
60 éve lett tagunk Balázs Klára, Bodor János, Kajati István és Simonyi 
Sándor; 55 éve Gátmezeiné Helmeczy Katalin és Szeőke Kálmán; 50 éve  
Szabóky Csaba; 45 éve Sziráki György; 40 éve Markó Viktor; 35 éve 
Ábrahám Levente, Muskovits József, Kondorosy Előd, Kutassy Viktor, 
Muskovics András, Rozner Istvánné és Szabó Tibor. 30 évvel ezelőtt lett 
tiszteletbeli tagunk Bejung-Hoon Lee. 25 éve lépett a társaságba Bérces Sándor, 
Bukovinszky Tibor, Puskás János, Somlai Ferenc és Szentkirályi Ferenc; 
20 évvel ezelőtt pedig Illár Lénárd, Katona Gergely és Keresztes Balázs.

2020-ban egy új taggal gyarapodott a társaságunk. Örömmel üdvözöljük 
körünkben Liptovszky Györgyöt (ajánlói Dombi Orsolya és Tóth Balázs)! 

Sajnos három halottunk is volt az elmúlt évben. Az év elején hunyt el Tanács 
Lajos, a Szegedi Tudományegyetem vadméheket kutató professzora. Nyáron, 
életének 99. évében halt meg Nagy Barnabás, a növényvédelmi rovartan és az 
orthopterológia kiemelkedő kutatója, aki 80 éve volt tagja a Magyar Rovartani 
Társaságnak, és rendkívül aktív szerepet vállalt a társasági életben. Decemberben 
tragikusan fiatalon hunyt el Vétek Gábor, a Kertészettudományi Kar Rovartani 
Tanszékének docense.

2020-ban öt tagot töröltünk a nyilvántartásból, így 2021. január 1-én a 
Magyar Rovartani Társaság tagjainak száma 201 (193 rendes és 8 tiszteletbeli tag).

Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben ismét rangos kitüntetésekben 
részesültek tagtársaink. Balázs Klára az Agrárminisztérium által adományozott 
Életfa Emlékplakett ezüst fokozatát kapta meg. Vig Károly az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által adományozott Móra Ferenc-díjat vehette át 2020. augusztus 
20-án. A rovartani kutatások története Magyarországon című könyve két kitüntetést 
kapott: a Szép Magyar Könyv-díjat és a Fitz József-díjat is elnyerte. A Magyar 
Tudományos Akadémia Jermy Tibor-díjának kitüntetettje Soltész Zoltán.

Az élet minden egyéb területéhez hasonlóan a Magyar Rovartani Társaság 
2020. évi működését is alapvetően befolyásolta az elmúlt évben a Covid-19 
járvány. Két őszi, szabadtéri alkalmat leszámítva tavasztól nem tartottunk 
előadóüléseket, valamint a szokásos gyűjtőkirándulások és a Rovarász tábor is 
elmaradtak. 

Az elmúlt évben 5 ülést szerveztünk, amelyeken összesen 13 előadás 
hangzott el. A januári és a Rovarászati Napokhoz kapcsolódó előadóülések még 
rendre lezajlottak, márciustól azonban bizonytalan időre felfüggesztettük az élő 
találkozásokat. Fél éves szünet után szeptemberre összehívtunk egy szabadtéri 
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alkalmat a Kertészettudományi Kar arborétumában, ahol a járványügyi 
óvintézkedéseket betartva kötetlen beszélgetés formájában találkozhattak a 
tagtársaink. Hasonló körülmények között októberben is tartottunk ülést, ahol 
előadások is elhangzottak. Az ülések látogatottsága a vendégkönyv tanúsága 
szerint 22 és 79 fő között változott, átlagosan 41,6 fő volt.

A XLII. Magyar Rovarászati Napokat 2020. február 21–22-én rendeztük 
meg a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnáziumban. A rendezvény 
keretében tartotta társaságunk az éves közgyűlését, pályázatot írtunk ki, 
rovarokból és rovarábrázolásokból kiállítást rendeztünk és előadóülést 
szerveztünk. A fotópályázatot tavaly első ízben online hirdettük meg, ahova 52 
pályázó nevezett 255 fényképpel. 

Az év rovara 2020-ban a tavaszi álganéjtúró (Trypocopris vernalis) volt, 
amiről a nyomtatott és elektronikus sajtó számos alkalommal hírt adott a  
társaság által közzétett sajtóanyag felhasználásával. Ismeretterjesztő 
cikkek jelentek meg több folyóiratban, valamint rádió- és TV-műsorokban 
népszerűsítettük az év rovarát. A korábbi években szokásos élő előadások és 
foglalkozások megtartása a korlátozások miatt nagyrészt elmaradt. Elsősorban 
Merkl Ottó, továbbá Dedák Dalma, Szőke Viktória és Vig Károly vették ki 
részüket a munkából.

Az elmúlt évben megalakult az ArtEnto Alapítvány, amely rendkívül 
látványos kiállítást szervezett a Vászolyi Nyár 2020 programsorozat keretében 
Rovarkincsek, ékszerormányosok címmel. A kiállítást Dusnoki Anna, 
Podlussány Attila, Retezár Imre és Székely Kálmán tagtársaink hozták 
létre, augusztus 1–30. között volt megtekinthető a Vászolyi Galériában, ahol kb. 
930 látogatója volt.

2020-ban megjelent a Folia entomologica hungarica, a Magyar Természet-
tudományi Múzeummal közös folyóiratunk 81. kötete. Megjelentettük továbbá 
a Rovarász Híradó 97–100. számait, a cikkek a társaság honlapjára böngészhető 
formában is fölkerültek. A Folia entomologica hungarica szerkesztője Merkl 
Ottó, a Rovarász Híradóé Haltrich Attila.

Tíz év rovarai címmel az év végén megjelent a Magyar Rovartani Társaság 
első nem rendszeres kiadványa. Az Agrárminisztérium Zöld Forrás pályázatá-
nak anyagi támogatásával elkészült kiadvány elektronikus változata letölthető 
a társaság honlapjáról. A kötet az Év rovara kampány első tíz évében készült 
írásos anyagok összefoglalója, számos szerző és fotós közös munkája, szerkesztői 
Merkl Ottó és Dedák Dalma. 

Honlapunkhoz Károlyi Balázs biztosította az informatikai hátteret, 
Szőke Viktória pedig az arculatát alakította. A társaság internetes jelenétét 
segítette még Dombi Orsolya, Horváth Dávid, Koczor Sándor, Lukátsi 
Márk és Merkl Ottó. Gátmezei Antal és Sulyán Péter Gábor az ülések  
videóra rögzítésével és online megjelenítésével tette lehetővé az előadások 
fennmaradását és elérhetőségét.
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Köszönettel tartozunk a Magyar Természettudományi Múzeumnak, 
a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának, valamint a Budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnáziumnak, hogy társaságunk székhelye 
és rendezvényei számára helyet biztosított az elmúlt évben is. Külön köszönjük 
a zsíroskenyérpartik lebonyolítását Haltrich Attilának, az előadóülések 
technikai feltételeinek biztosítását pedig Borbély Csabának, Haltrich 
Attilának és Mezőfi Lászlónak.

Köszönöm a tagtársak munkámhoz nyújtott segítségét és támogatását, 
nemcsak 2020 folyamán, hanem leköszönő titkárként is az elmúlt bő egy 
évtizedben. 

Végül a néhány hete elhunyt Merkl Ottóról szeretnék megemlékezni egy 
gondolattal. Mint a társaság titkára, én magam is rengeteg segítséget kaptam 
tőle, amit személyesen sajnos már nem tudok neki megköszönni. De talán  
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben ő volt a társaság motorja, 
nem csak I. alelnöke és a Folia entomologica hungarica szerkesztője. Bármilyen 
ügyben mindig számíthattam rá, legyen az határozás, hirtelen jött interjúfelkérés, 
pályázat és kiállítás lebonyolítása, az Év rovara kampány, döntéshelyzet a 
választmányi üléseken stb. Ezt a rengeteg munkát azonban ezentúl nekünk 
kell elvégeznünk. Arra kérem a tagtársakat, hogy ki-ki gondolja át, mi az, amit 
örömmel tenne a társaság jövőjéért.

A titkári beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A társaság 
2020. évi pénzügyi tevékenységével kapcsolatos ellenőri jelentést, valamint a 
tervezett 2021. évi költségvetést Balázs Klára, a Számvizsgáló Bizottság elnöke 
összefoglalója alapján Puskás Gellért olvasta fel.

 
ELLENŐRI JELENTÉS

A Magyar Rovartani Társaság Naplófőkönyvének és OTP-számlája 
nyilvántartásának ellenőrzését elvégeztem, mindent rendben találtam.

A Magyar Rovartani Társaság gazdálkodásáról a 2020. évi zárszámadás és 
vagyonkimutatás alapján a következőket kívánom elmondani.

A Társaság 2020-ban 5  422  986 Ft bevételből, a tervezettnél 2  069  181 Ft  
többletből gazdálkodott. Ez annak köszönhető, hogy 1  744  000 Ft összeget 
nyertünk az Agrárminisztériumtól és jelentős, 500 ezer Ft feletti összeget kaptunk 
adományként.

Társaságunk a 2020. évben a tervezett 2 045 000 forinttal szemben 1 601 424 
forintot költött. Ügyvitelre – OTP, posta, papíráru, nyomtatvány, könyvelő, 
honlap – közel 50 ezer forinttal kevesebbet költöttünk a tervezetnél, ami főleg 
a nyomtatóüzemeltetés és a pályázati költség elmaradásának köszönhető. 
Rendezvényekre több mint 400 ezer forinttal kevesebbet költöttünk a tervezetnél. 
Ez sajnos annak köszönhető, hogy a Covid-19 járvány miatt valamennyi Rovarász 
kirándulás elmaradt, és terembérletre sem kellett fizetnünk. A tervezett 
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100  000 forintnál többel, 522  900 forinttal támogattuk a Folia entomologica 
hungarica 2019. évi kiadását. Ezt megtehettük, mivel meg volt hozzá az anyagi 
fedezetünk. A Frivaldszky Imre Emlékplakett kitüntetésre, reprezentációra, 
eszközkarbantartására viszont nem költöttünk. A Tíz év rovarai kiadvány  
nyomdai előkészítésére és nyomdai kivitelezésére a tervezettnek megfelelő 
összeget, 675  675 forintot fordítottunk. Bevételeink és kiadásaink egyenlege 
alapján a 2020. évet 3 821 562 forinttal zártuk.

Tevőleges vagyonunk (készpénzben, OTP-számlán) az év végén 3 821 562 Ft, 
tagdíjhátralékból 1  200  000 Ft. Nemleges vagyonunk a tagdíjhátralék 50%-
a (600  000 Ft). Tiszta vagyonunk ennek megfelelően 4  421  502 Ft. Felszerelési 
tárgyaink változatlanok: laptop, projektor, diavetítő, fénymásoló, printer, 
számológép, papírvágó, videokamera, mikrofon és hangfal.

A társaság 2021. évi költségvetését tervezve a következő bevételekre 
számítunk: tagdíjból és tagdíjhátralékból, előrefizetett tagdíjból 570  000 Ft,  
a személyi jövedelemadó 1 százalékából 250  000 Ft. Ehhez járul a 2020. évi 
3  821  562 Ft pénzmaradvány. Ennek értelmében 4  641  562 Ft-ból tervezünk 
gazdálkodni.

Tervezett kiadásaink: ügyviteli kiadásokra 367  000 Ft, rendezvényekre 
1  077  000 Ft összeget tervezünk, amely magába foglalja a terembérleti díjat, 
a Rovarász kirándulásokat és a Magyar Orthopterás Találkozó költségeit. A  
Folia entomologica hungarica kiadásának 2020. és 2021. évi támogatására  
600  000 Ft, projektorra és eszközkarbantartásra 220  000 Ft, a rovartani kuta-
tásokra 410 000 Ft, poszterre 305 000 Ft, egyéb kiadásokra 85 000 Ft összeget 
tervezünk. A tervezett kiadásaink összesen: 3 064 000 Ft. Ennek megfelelően a 
2022. évre tervezett pénzmaradványunk 1 577 562 Ft.

Megköszönöm Szalóki Dezső pénztárosunk és a könyvelőnk gondos, 
naprakész munkáját. Kérem az ellenőri jelentés elfogadását. Köszönöm 
figyelmüket, és köszönöm Puskás Gellértnek, hogy a jelentést felolvassa.

 
A Magyar Rovartani Társaság 2020. évi zárszámadása 

BEVÉTELEK megvalósult

1. Készpénzmaradvány 2019-ből: 2 533 805      

2. Tagdíjhátralékból 71 000         

3. Esedékes tagdíjakból 253 000     

Előre fizetett tagdíjakból 10 000     

4. Agrárminisztérium támogatása (Zöld Forrás) 1 744 000     

5. Személyi jövedelemadó 1%-a 287 179     

Adomány 524 000     
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OTP-számla kamatai 2     

Bevételek összesen 5 422 986     

KIADÁSOK

1. Ügyviteli kiadások

 – OTP kezelési költség 48 703     

 – postaköltség 24 745     

 – papír, írószer, nyomtatvány 5 940     

 – könyvelő, közjegyző 44 700     

 – pályázat –

 – honlap költségei 12 486     

 – nyomtató üzemeltetése –

2. Rendezvények

 – terembérleti díj –

 – rovarász kirándulás (tavasz) –

 – rovarász kirándulás (nyár) –

 – rovarász kirándulás (ősz) –

 – Rovarászati Napok 190 775     

 – Vászolyi Nyár kiállítása 48 555     

3.
A 2019. évi Folia entomologica hungarica kiadásának 
támogatása

522 900     

4.
A 2020. évi Folia entomologica hungarica kiadásának 
támogatása

–

5. Frivaldszky Imre Emlékplakett –

6. Útiköltség-térítés 11 945     

7. Reprezentáció (TerraPlaza) –

8. Egyéb váratlan kiadások 15 000     

9. Eszközök karbantartása –

Projektor (javítás vagy új) –

A Tíz év rovarai című könyv nyomdai kivitelezése 675 675     

A Tíz év rovarai című könyv nyomdai előkészítése –

Kiadások összesen 1 601 424     

Maradvány 3 821 562         
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VAGYONKIMUTATÁS

I. Tevőleges vagyon

1. Készpénz: 75 420     

2. OTP számlán 3 744 622     

3. PayPal 1 520     

Összesen 3 821 562     

4. Tagdíjhátralék 1 200 000     

Tevőleges vagyon összesen 5 021 562     

II. Nemleges vagyon: a tagdíjhátralék 50 %-a 600 000

III. Tiszta vagyon 4 421 562     

Felszerelési tárgyak: laptop, projektor, diavetítő, fénymásoló, nyomtató, számológép, 
papírvágó, videokamera, mikrofon, hangfal

 
 

A Magyar Rovartani Társaság tervezett 2021. évi költségvetése 

BEVÉTELEK

1. Készpénzmaradvány 2020-ból 3 821 562         

2. Tagdíjhátralékból 150 000     

3. Esedékes tagdíjakból 400 000     

Előre fizetett tagdíjakból 20 000     

4. Személyi jövedelemadó 1%-a 250 000     

OTP-számla kamatai

Bevételek összesen 4 641 562     

KIADÁSOK

1. Ügyviteli kiadások

 – OTP kezelési költség 45 000     

 – postaköltség 40 000     

 – papír, írószer, nyomtatvány 30 000     

 – könyvelő 40 000     

 – pályázat 2 000     

 – honlap költségei 200 000     

 – nyomtató üzemeltetése 10 000     



Társasági élet – Society news172

Folia ent. hung. 82, 2021

2. Rendezvények

 – terembérleti díj 90 000     

 – rovarász kirándulás 200 000     

 – Rovarászati Napok 300 000     

 – Vászolyi Nyár kiállítása 100 000     

 – Magyar Orhopterás Találkozó 387 000     

3. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása, 2020 400 000     

4. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása, 2021 200 000     

5. Frivaldszky Imre Emlékplakett 15 000     

6. Útiköltség-térítés 30 000     

7. Reprezentáció (TerraPlaza) 10 000     

8. Egyéb váratlan kiadások 30 000     

9. Eszközök karbantartása 20 000     

10. Projektor (javítás vagy új) 200 000     

11. Poszter (lebontók) 305 000         

12. GPS készülék 80 000

13. Terepi gyűjtőeszközök 200 000

14. Cserhát-kutatás 130 000

Kiadások összesen 3 064 000     

Tervezett maradvány 1 577 562     

Az ellenőri jelentést és a 2021. évi pénzügyi tervet a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. Ezután az elnök felkérte Vas Zoltánt, a Folia entomologica hungarica 
olvasó szerkesztőjét, hogy ismertesse a szerkesztői beszámolót.

 
SZERKESZTŐI JELENTÉS

A Folia entomologica hungarica 2020. évi 81. kötete 200 nyomatott példányban 
jelent meg, a kiadáshoz szükséges összeget a Magyar Rovartani Társaság, illetve 
annak nyertes Zöld Forrás pályázata (PTKF/484/2020, Agrárminisztérium) 
biztosította. A kötet terjedelme 174 számozott oldal; 16 angol nyelvű taxonómiai 
és faunisztikai témájú tudományos közleményt tartalmaz, illetve ezek mellet 
egy búcsúztatást és a magyar nyelvű Társasági élet rovatot. A szerzők száma 23, 
közülük 17 magyar, 4 moldovai, 1 cseh, 1 olasz. Az új tudományos eredmények 
közül a Magyarország és más országok faunájára új, valamint a tudományra új 
fajok megoszlása az alábbi táblázatban látható.
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Csoport
Magyarországra 

új fajok
Más országokra 

új fajok
Tudományra 

új fajok

Szitakötők 
(Odonata)

1

Poloskák 
(Heteroptera)

1

Bogarak 
(Coleoptera)

7 5 2

Hártyásszárnyúak 
(Hymenoptera)

1 25 3

Lepkék 
(Lepidoptera)

2 1

Kétszárnyúak 
(Diptera)

1 4

Összesen 13 31 9

A közgyűlés a szerkesztői jelentést egyhangúlag elfogadta.

 
FRIVALDSZKY IMRE EMLÉKPLAKETT

A Frivaldszky Plakettbizottság 2021. január 15-én hozott döntése alapján a 
Frivaldszky Imre Emlékplakett arany fokozatát Podlussány Attilának és 
Retezár Imrének, bronz fokozatát Károlyi Balázsnak ítélte oda. Vig Károly a 
plakettek átadását későbbi időpontra halasztotta.

 
Podlussány Attila felterjesztése

Podlussány Attila az ormányosbogarak nemzetközileg is jegyzett gyűjtője,  
szakértője. Elhivatottsága, szaktudása, állhatatos precizitása megkérdőjelez-
hetetlen. Az általa meghatározott és fölcédulázott bogárpéldányok száma több 
millióra tehető. Szinte alig van olyan entomológiával foglalkozó hazai intézmény, 
múzeum vagy amatőr gyűjtő, akinek Podlussány Attila ne határozott 
volna ormányosbogarakat. Gyűjteménye jelenleg több mint 5000 faj 220 ezer 
meghatározott példányából, köztük 109 faj 382 típuspéldányából áll, melyet 
a világ ormányosbogár-specialistái éppúgy számon tartanak, mint a Magyar 
Természettudományi Múzeum (MTM) felbecsülhetetlen értékű anyagát. 
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Podlussány Attila Budapesten született 1941. augusztus 21-én. Az általános 
iskola elvégzése után mezőgazdasági technikumot végzett, de mint városi gyerek, 
más, számára érdekesebb pályát, a nyomdászatot választotta. Miután 25 évig a 
Zrínyi Nyomdában dolgozott, az MTM házinyomdájának lett a vezetője. Nyugdíjba  
vonulása, 2003 óta szerződéssel, illetve önkéntesként az MTM Bogárgyűjteményében 
dolgozik, ahol az ormányosalkatúak gyűjtésében, határozásában, gyűjtemény-
kezelésében, kölcsönzési munkálataiban rendkívül hasznos munkát végez, mellyel 
igen sok terhet levesz a gyűjteményi munkatársak válláról.

A természet iránti szeretetének köszönhetően, és édesapja, Podlussány 
Lajos amatőr lepkész hatására már igen korán, 1952-ben elkezdett bogarakat 
gyűjteni. Gyűjtésében, preparálásában hamar kialakult az a mintaszerű 
igényesség, mely rovarász pályafutásának egyik fő jellemzője. Kezdetben 
mindenféle bogarat gyűjtött, majd később az ormányosbogarakra specializálódott. 
Ehhez az is hozzájárult, hogy Kaszab Zoltán felkérte a hazai nemzeti parkok 
ormányosbogarainak feldolgozására.

Számos tanulmánya jelent meg a nemzeti parkok állatvilágát bemutató 
kötetekben, és szinte minden más hazai terület bogárfaunájával foglalkozó 
műben megtaláljuk a nevét, ha nem a közlemény szerzőjeként, akkor a 
határozásért járó köszönetnyilvánításban. A Bakonyi Természettudományi 
Múzeum által szervezett, A Bakony természeti képe című kutatási programba 
1976-tól kapcsolódott be. A magyar tájak közül számára talán legkedvesebb 
Bakony ormányosbogár-faunájáról 2007-ben 224 oldalon számolt be A Bakony 
természettudományi kutatásának eredményei című sorozat 30. kötetében. 
Hasonló intenzitással és eredményességgel vett részt a Savaria Múzeum által 
szervezett Az Alpokalja természeti képe c. kutatási programban is.

A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság által szervezett Biodiverzitás 
Napok szinte mindegyikén részt vett – ez a rendezvény és gyűjtőprogram 2006-
tól kezdődően eddig 20 alkalommal került megrendezésre. A programok során az 
általa és mások által gyűjtött nem csekély mennyiségű ormányosalkatú bogarat 
szinte kivétel nélkül ő dolgozta fel.

A hazai és a Kárpát-medencei ormányosalkatúakon kívül Podlussány 
Attila érdeklődése és gyűjtőtevékenysége kiterjed a Palearktikus régió más részeire 
is, többek között a következő országokra: Románia, Bulgária, Görögország, 
Törökország, Marokkó. A Palearktikus régión kívül többször járt Ausztráliában is, 
ahol igen eredményesen gyűjtött két régi jó barátja, Hangay György és Rozner 
István társaságában. E vidékhez erős érzelmi szálakkal is kötődik. A távoli 
területek faunájának alapos megismeréséhez, a gyűjtött anyag feldolgozásához 
szükséges volt a vonatkozó szakirodalom szinte teljes körű beszerzése, valamint 
a külföldi specialistákkal – többek között Bialooki, Borovec, Caldara, 
Colonnelli, Gültekin, Junakov, Korotyaev, Magnano, Meregalli, 
Wanat – való aktív kapcsolat. Ez utóbbira jó példa, hogy a 2020 februárjában 
SYNTHESYS-vendégként itt tartózkodó Roman Borovec, a palearktikus és dél-
afrikai ormányosbogarak kiváló kutatója egy teljes napot töltött Podlussány 
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Attilánál, hogy konzultáljanak, és hogy az – egyes vonatkozásban a múzeumi 
gyűjteménynél is teljesebb – kollekciót tanulmányozhassa.

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum anyagi támogatásával közel 
egy évtizedig jártak Dobrudzsába, illetve a Duna-deltába Fetykó Kinga, Kocs 
Irén, Rozner István, Székely Kálmán, Székely Levente, Tallósi Béla 
társaságában. Az expedíciósorozat eredményeit a rövidesen megjelenő közlemény 
(Kocs I., Krátký, J., Podlussány A. & Teodor, L. A.: Contribution to the 
knowledge of the Curculionoidea fauna of Danube-delta and Dobrogea Region 
(Romania)) tartalmazza. A területről 689 fajt mutattak ki, amelyből 249 a régióra, 
59 Romániára és 3 a tudományra új.

A hosszú évtizedeket átívelő magyarországi faunakutatásainak mintegy 
koronája a nemrég a Folia entomologica hungarica-ban társszerzős cikként 
megjelent ormányosbogár checklist, mely a magyar neveket is tartalmazza.

Több tudományra új fajt is felfedezett. Három fajt maga írt le a Kárpátokból, 
kettőt pedig társszerzővel Iránból. Tudományos munkájának színvonalát 
és elismertségét jól mutatja, hogy mintegy 11 rovarfaj, főleg bogár viseli a 
„podlussanyi” fajnevet.

A Magyar Rovartani Társaság üléseire már gyermekként eljárt. 1970 óta 
tagja a Társaságnak, melynek 1990-ben jegyzője, majd 1993 és 1999 között titkára 
volt. Tevékenységéért 1983-ban a Frivaldszky Imre Emlékplakett bronz, 2014-
ben ezüst fokozatával tüntették ki. Véleményünk szerint Podlussány Attila 
rovartani munkássága kimagasló és elismerést érdemlő. Ezért, illetve a fentiek 
alapján javasoljuk az emlékplakett arany fokozatának odaítélését.

Podlussány Attiláról elnevezett bogarak családonként:
Mordellidae – Mordellistena podlussanyi Czető, 1990;
Scirtidae – Scirtes podlussanyi Watts, 2004;
Elateridae – Agriotes podlussanyi Németh et Platia, 2011, Cardiophorus 

podlussanyi Németh et Platia, 2014, Dicronychus podlussanyi Németh et  
Platia, 2014;

Curculionidae – Aomus podlussanyi Bialooki, 2007, Foucartia podlussanyi 
Borovec et Pelletier, 2010, Gyratogaster podlussanyi Borovec, 2003, Tychius 
podlussanyi Caldara, 2010. 

Podlussány Attiláról elnevezett gyilkosfürkészek (Braconidae): Chelonus 
podlussanyi Papp, 2003, Triaspis podlussanyi Papp, 1998.

 

Ajánlók: Szalóki Dezső, Hegyesy Gábor, Tallósi Béla és Szél Győző 
Az ajánlók képviseletében: Szalóki Dezső és Szél Győző 
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Retezár Imre felterjesztése

Ezúton szeretném felterjeszteni Retezár Imrét a Frivaldszky Imre Emlékplakett 
arany fokozatára. Indokaimat a következő szempontok alapján szeretném 
kifejteni:

a) Magas színvonalú entomológiai tevékenység, a Kárpát-medence és a 
Kaukázus futóbogarainak kutatója

b) Igen jelentős publikációs tevékenység
c) Magas színvonalú rovarfotózás
d) Ismeretterjesztő, kiállításszervező tevékenység
e) Rovarászokat összefogó közösségi tevékenység

a) Világszerte elismert Carabus-specialista. Ezt hatalmas Kárpát-medencei 
és kaukázusi Carabus-gyűjteménye, általa leírt faj (az egyik legszebb és legnagyobb 
faj a Carabus martviliensis Retezár et Djavelidze, 1992) és a nevét viselő fajok 
bizonyítják.

Mellékelek egy olyan ívet, melyen a világ különböző országaiban élő és 
dolgozó Carabus-specialisták elismerik, hogy Imre az egyik legjelentősebb 
Carabus-specialista a világon (1. ábra).

b) Több folyóiratban megjelent publikáció mellett három igen gyönyörű 
kivitelű, tartalmában igen sok szakember számára fontos könyvét emelném ki: 
The Carabus of Abkhazia, Caucasus, Atlas of the Carabus of the Caucasus és egy 
Morphocarabus-monográfia. Készülőben van a talán ezeknél is jelentősebb műve 
a Kárpát-medence Carabus-fajairól.

c) Mind a régebbi hagyományos, mind a digitális technika igen magas 
színvonalú alkalmazása – ezt bizonyítják sok helyen megjelent, számos más 
szerző által felkért fotózásai, kiállítási plakátjai vagy a Székely Kálmánnal 
közös Kárpát-medence cincéreinek fotóalbuma.

d) Mintegy 25 éve szervezi és manuálisan is kivitelezi a vászolyi nyári egy-
egy hónapos rovartani ismeretterjesztő kiállításokat, melyek évente sok ezer 
embernek szereznek örömet, ezt dicsérő bejegyzéseik tanúsítják.

e) A vászolyi Öreg-hegyi házikója a rovarászok egyik „szentélye” – mind 
gyűjtés, mind társas kapcsolatok ápolása szempontjából. Nem tudom, hiányzott-e 
Imre valamikor is a havi rovartani vagy a választmányi ülésekről. Kiérdemelte 
már ezen érem ezüst fokozatát, de azóta a fentiek alapján véleményem szerint az 
arany fokozatot is kiérdemelte.

Medvegy Mihály
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1. ábra. Retezár Imre felterjesztését támogató nyilatkozat
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Károlyi Balázs felterjesztése

Ezúton szeretnénk javaslatot tenni a Frivaldszky Imre Emlékplakett bronz 
fokozatának odaítélésére Károlyi Balázs tagtársunk számára, mivel évek óta 
kiemelkedően fontos tevékenységeivel sok tekintetben támogatja a Magyar 
Rovartani Társaság munkáját és a hazai rovarászati kutatásokat.

Károlyi Balázs Pápán született 1981. június 28-án. Már gyerekkorában 
megmutatkozott az élőlények sokfélesége iránti érdeklődése, szívesen forgatta 
a Fürkész könyvek köteteit és más elérhető kiadványokat. Alap- és középfokú 
tanulmányait szülővárosában végezte, a Pápai Református Kollégium 
Gimnáziumában érettségizett 1999-ben. Hivatásaként az informatikát 
választotta: 2004-ben diplomázott a Szegedi Tudományegyetemen programozó 
matematikusként. 2007-től dolgozik a szakmájában, elsősorban webfejlesztéssel 
foglalkozik. A Network Kft. munkatársaként a network.hu közösségi oldalt 
fejlesztette, 2010-től pedig a Ustream (majd a cég megvásárlása után az IBM) 
frontend fejlesztője.

Felnőttként is megmaradt benne a rovarvilág megismerésének igénye, 
közülük is a poloskák és a bogarak állnak hozzá legközelebb. A poloskákról 
eleinte nagyon kevés forrást talált, ez felkeltette az érdeklődését, és beleásta 
magát a csoport szakirodalmába. Ő maga nem gyűjti, sokkal inkább fényképezi 
a rovarokat, ugyanakkor tisztában van a gyűjtemények fontosságával, ezért az 
érdekesebbnek tűnő példányokat gyakran elteszi rovarász ismerőseinek vagy a 
Magyar Természettudományi Múzeum számára.

Jellemző rá, hogy közvetlen környezetében észreveszi a mások számára 
talán érdektelen természeti kincseket. Így született hiánypótló fényképe egy  
pókgazdán fejlődő fürkészlárváról, amely később a Darazsak – Gesta 
Hymenopterorum c. könyv fontos illusztrációjává vált, valamint jó szeme 
immár két, hazánk faunájára új faj – a rőtcsápú vándorpoloska (Acrosternum 
heegeri) és a japán pajzstetvészbogár (Cybocephalus nipponicus) – megtalálását 
is eredményezte. Károlyi Balázs három entomológiai témájú tudományos 
közlemény szerzője (I. melléklet).

A Magyar Rovartani Társaságnak 2017 óta tagja, de már az ezt megelőző 
években is rendszeresen látogatta az előadóüléseket. Néhány fiatal rovarász 
társával ekkor kezdték el a Fauna Hungariae kötetek digitalizálását és elérhetővé 
tételét. Rendkívül fontosnak tartja a szakirodalom és az adatok szabad 
hozzáférhetőségét, fejlesztői tapasztalatait ennek érdekében is hasznosítja.

Közösségi online adatgyűjtés céljából álmodta meg az izeltlabuak.hu  
weboldalt, amelynek fejlesztésén 2014 óta dolgozik szabadidejében, és 
amelyet 2016-ban nyitott meg a nyilvánosság számára. Az oldal egyaránt 
szól természetkedvelőknek, szakembereknek és természetfotósoknak is. Az 
adatrögzítéshez korlátlan tárhely áll rendelkezésre, valamint szakértők általi 
határozást biztosít. A csatlakozás és a rekordokhoz, képekhez való hozzáférés 
nyílt. A tartalmak szabadon felhasználhatók, a találati adatok exportálhatók és  
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a közösségi médiában is megoszthatók. A számok magukért beszélnek: a  
rögzített találatok száma jelenleg meghaladja a 160 ezret, a feltöltött fényképeké 
a 270 ezret, a honlapon megtalálható hazai fajoké pedig a 13 és fél ezret. A 
feltöltött adatokat jelenleg 37 nagyobb ízeltlábú taxonba lehet besorolni, illetve 
ezeken belül további rendszertani felosztások is rendelkezésre állnak. Lehetőség 
van a rendszertani kategóriák áttekintésére, esetenként fajlistákkal, valamint 
elérhetők elterjedési térképek, ismeretterjesztő írások, továbbá nevezéktani és 
határozási segítség szakirodalommal együtt. Adott fajjal kapcsolatos adatok 
áttekintését segíti egy önálló, a fajra vonatkozó találati oldal, ahol minden hozzá 
kapcsolódó korábbi feltöltött adat megtekinthető. Megtalálható a weboldalon 
a védett és fokozottan védett ízeltlábúfajok listája, amin a Natura 2000-es és a 
kiemelt jelentőségű Natura 2000-es fajok is jelölve vannak – mindezek pedig az 
egyes fajok saját találati oldalán is megjelennek.

Az izeltlabuak.hu weboldalra feltöltött fényképek számtalan helyen 
jelentek és jelennek meg, többek közt könyvekben (pl. Biodiverzitás a Soroksári 
Botanikus Kertben – Bogarak, Tíz év rovarai, Lepkék és Boroszlánok – A Tétényi-
fennsík védelmének húsz éve), honlapokon (pl. a Magyar Rovartani Társaság 
honlapja, a Magyar Természettudományi Múzeum honlapja és blogja, a National 
Geographic Magyarország honlapja) és ismeretterjesztő folyóiratokban is  
(pl. Élet és Tudomány, TermészetBúvár). Mindemellett pedig folyamatosan szü-
letnek tudományos eredmények is a feltöltött rekordok alapján (II. melléklet).

Károlyi Balázs fejlesztői tapasztalata és szaktudása a Magyar Rovartani 
Társaság honlapjának megújulása szempontjából is nélkülözhetetlen volt.  
2017-re a társaság akkori honlapja technikailag már annyira elavulttá vált, hogy 
égető szükség volt egy új weboldal létrehozására. A tervezés elindult, a munka 
mégis döcögősen haladt, míg az addig szerényen a háttérbe húzódó Károlyi 
Balázs kézbe nem vette az összes informatikai feladatot – a többieknek a tartal-
mak megírása és a grafikai tervezés jutott. Ennek eredményeként egy-két hónap 
alatt elkészült, és decemberben el is indulhatott az azóta is töretlenül üzemelő 
rovartani.hu honlap. A korszerű webes megjelenés (honlap, Facebook oldal) 
látványosan segíti a társaság ismertségét, üzeneteinek célba érését – gondoljunk 
arra, hogy fennállásának három éve alatt több mint 230 ezer oldalmegtekintés 
történt a honlapon. A weboldal létrehozása után Károlyi Balázs annak 
karbantartását és további fejlesztését is elvállalta, szintén önkéntes alapon. 
A fejlesztések közül kiemelendő az Év rovara szavazás, valamint az online 
fotópályázat felületének létrehozása – különösen az utóbbi volt előre nem látott, 
gigantikus munka minden résztvevő számára. 2020 tavaszától már nem tudja 
vállalni a társaság honlapjának gondozását, azonban ekkor is olyan rendet 
hagyott maga után, ami nagyban megkönnyíti a következő fejlesztők munkáját. 
Tanácsaival, tudásának átadásával és néhány extra kérés teljesítésével pedig azóta 
is többször segítette a honlapos munkacsoportot.
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Károlyi Balázs újabban ritkábban jut el az előadóülésekre, ennek azonban 
a munkahelyi kötelezettségek mellett örömteli okai vannak: apai szerepét helyezi 
előtérbe, feleségével négy gyermeket nevelnek.

A Magyar Rovartani Társaság munkájában való aktív közreműködéséért, 
valamint az egész rovarász és természetfotós közösséget sokszínűen és 
kiemelkedően segítő izeltlabuak.hu weboldal létrehozásáért és működtetéséért 
javasoljuk Károlyi Balázs számára a Frivaldszky Imre Emlékplakett bronz 
fokozatának odaítélését.

I. melléklet: Károlyi Balázs entomológiai témájú tudományos közleményei:

Károlyi B. & Rédei D. 2017: Acrosternum heegeri Fieber, 1861 (Hemiptera: Heteroptera: 
Pentatomidae), another Mediterranean bug expanding to the north. – Zootaxa 4347(2): 
392–400.

Merkl O., Károlyi B. & Korányi D. 2017: First record of Cybocephalus nipponicus in 
Hungary (Coleoptera: Cybocephalidae). – Folia entomologica hungarica 78: 71–76.

Vétek G., Károlyi B., Mészáros Á., Horváth D. & Korányi D. 2018: The invasive brown 
marmorated stink bug (Halyomorpha halys) is now widespread in Hungary. – Entomologia 
Generalis 38(1): 3–14.

II. melléklet: Az izeltlabuak.hu weboldalon található rekordok alapján 
született publikációk:

Balogh D. & Tóth B. 2019: First record of Thysanoplusia orichalcea in Hungary (Lepidoptera: 
Noctuidae: Plusiinae). – Folia entomologica hungarica 80: 287–291.

Horváth D. & Lukátsi M. 2020: First record of Ophraella communa in Hungary (Coleoptera: 
Chrysomelidae). – Folia entomologica hungarica 81: 73–79.

Merkl O. & Szalóki D. 2020: Four new alien beetle species in Hungary (Coleoptera). – Folia 
entomologica hungarica 81: 33–41.

Puskás Gellért és Szőke Viktória

 
PÁLYÁZAT

Dombi Orsolya ismertette a 2020. évi fotópályázat részleteit. Összesen 190 
versenyző 916 fényképe közül kellett a zsűrinek döntenie. A díjazott pályamunkák 
eredményhirdetése korábban, online zajlott, de a nyertes képeket a közgyűlés 
megtekinthette egy rövid diavetítés formájában. A díjak átadása későbbi 
időpontban történik.
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A zsűri összetétele: Dedák Dalma, Dombi Orsolya, Kis Szilveszter, 
Koczor Sándor, Merkl Ottó, Potyó Imre, Sulyán Péter Gábor, Ujvári 
Zsolt, Vig Károly.

A pályázat eredményei

A zsűri pontszámai alapján:
I. helyezett: Kaszás Norbert – Tánc a vízen
II. helyezett: Szűcs Boldizsár – Szívószál
III. helyezett: Kocsis Ferenc – Lebegés

Különdíjak:
Év rovara különdíj: Barta Andrea – Kacsafarkú szender – Macroglossum 
stellatarum – 5
Sorozat különdíj: Altmann Péter – Sávos szitakötő
Móczár László különdíj: Bekő Tamás – Átkaroló hadművelet
A közönségszavazás nyertese: Tolnai Szabolcs Olivér – Napozó szitakötő

 
TISZTÚJÍTÁS

A levezető elnök bejelentette, hogy 2021. február 28-án az Elnökség tagjainak, a 
Számvizsgáló Bizottság elnökének és két tagjának, illetve az MRT Választmánya 
öt tagjának (Fónagy Adrien, Haltrich Attila, Kiss Balázs, Tóth Balázs, 
és Szél Győző) mandátuma járt le. Vig Károly bemutatta az Elnökség és a 
Választmány által, a 2021. március 5-i ülésen az Elnökség, a Számvizsgáló 
Bizottság, a Választmány örökös tagja és a Választmány megüresedett posztjaira 
javasolt személyeket. Mivel a Választmány tagjai közül további 3 fő az elnökségi 
jelöltek közé lépett, így ötnél több mandátum betöltésére állíthatott jelölteket az 
Elnökség és a Választmány.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tisztségekre tett személyi javaslatokat. 
Újabb személyre senki nem tett javaslatot. A levezető elnök Puskás Gellértet 
kérte fel az online szavazófelület kezelésére és a leadott szavazatok összesítésére. 
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a szavazás módjára és a 
működtető személyére vonatkozólag tett javaslatot. Ezt követően került sor a 
titkos szavazásra. A szavazatszámlálás idejére a levezető elnök rövid szünetet 
rendelt el.

A szavazatok összeszámlálása után Puskás Gellért tájékoztatta a közgyűlést, 
hogy a 42 résztvevőtől beérkezett 43 szavazat közül 41 érvényes és 2 érvénytelen 
volt, majd ismertette a szavazás eredményét. A Választmány tagjelöltjeinél 
szavazategyenlőség volt, amit egy második körös titkos szavazással döntött 
el a közgyűlés: az ennek során érkezett 40 szavazat közül 40 érvényes volt. Az 
összesített szavazatok alapján a közgyűlés az MRT Elnöksége, a Számvizsgáló 
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Bizottság, a Választmány örökös tagja és a Választmány rendes tagja tisztségekre 
az alábbi személyeket választotta meg (a név után zárójelben a kapott érvényes 
szavazatok száma olvasható):

– elnök Haltrich Attila 2024. február 29-ig (41),
– I. alelnök Vas Zoltán 2024. február 29-ig (40),
– II. alelnök Szabóky Csaba 2024. február 29-ig (39),
– titkár Dombi Orsolya 2024. február 29-ig (39),
– előadásszervező Koczor Sándor 2024. február 29-ig (41),
– szerkesztők Vas Zoltán és Szőke Viktória 2024. február 29-ig (41),
– pénztáros Szalóki Dezső 2024. február 29-ig (41),
– jegyző Szőke Viktória 2024. február 29-ig (41),

– a Számvizsgáló Bizottság elnöke Both Veronika 2024. február 29-ig (40),
– a Számvizsgáló Bizottság tagja Balázs Klára 2024. február 29-ig (41),
– a Számvizsgáló Bizottság tagja Sulyán Péter Gábor 2024. február 29-ig (41),

– a Választmány örökös tagja Vig Károly (39),
– a Választmány tagja 2023. február 28-ig Borbély Csaba (37 majd 10),
– a Választmány tagja 2024. február 29-ig Fónagy Adrien (39), 
   Kiss Balázs (38), Puskás Gellért (41), Szőcs Gábor (41) és 
   Tóth Balázs (37 majd 30).

A levezető elnök megköszönte a szavazást lebonyolító Puskás Gellért 
munkáját, gratulált a tisztségekre megválasztott személyeknek. Vig Károly 
leköszönő elnökként köszönetet mondott az elmúlt 12 évért, és sikeres munkát 
kívánt az új elnökségnek.

A Magyar Rovartani Társaság új elnöke, Haltrich Attila rövid köszöntőt 
mondott, és megköszönte a bizalmat.

 
A Magyar Rovartani Társaság vezetősége 2021-ben

Elnök: Haltrich Attila
I. alelnök: Vas Zoltán

II. alelnök: Szabóky Csaba
Titkár: Dombi Orsolya

Előadásszervező: Koczor Sándor

Szerkesztők: Vas Zoltán és Szőke Viktória
Pénztáros: Szalóki Dezső

Jegyző: Szőke Viktória
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Számvizsgáló Bizottság
Elnök: Both Veronika

Tagok: Balázs Klára, Sulyán Péter Gábor

 
Választmányi tagok

2022. február 28-ig: Hegyessy Gábor, Markó Viktor, Ronkay László, 
Sasvári Zoltán, Szénási Ágnes.

2023. február 28-ig: Borbély Csaba, Ilniczky Sándor, Mezőfi László.
2024. február 29-ig: Fónagy Adrien, Kiss Balázs, Puskás Gellért,  

Szőcs Gábor, Tóth Balázs.
Örökös tagok: Orosz András, Podlussány Attila, Retezár Imre, Rozner 

István, Vig Károly.

 
INDÍTVÁNYOK

A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként indítványok benyújtására volt lehetőség. 
Vig Károly tájékoztatta a közgyűlést, hogy előzetesen a Vezetőség részére nem 
érkezett indítvány.

A közgyűlés részéről két indítvány érkezett.
Koczor Sándor az online felületre szervezett előadóülések lehetőségéről 

érdeklődik, hogy támogatja-e a társaság az ilyen jellegű fórumon tartott eseményt? 
A kapott válaszok alapján a technikai feltételei megvannak, megszervezhető, ha 
van vállalkozó előadó.

Rédei Dávid a Frivaldszky Imre Emlékplakett kritériumrendszerének 
átgondolását javasolja. Úgy ítéli meg a most arany fokozattal díjazott személyek 
kapcsán, hogy a társaság kritériumrendszere a leírt szabályzattal már nem 
egyezik, így indítványozza a szabályzat felülvizsgálatát.

Vig Károly megállapította, hogy több indítvány nem érkezett, majd 
megköszönte a résztvevők aktív közreműködését, és bezárta a Magyar Rovartani 
Társaság 2021. évi rendes közgyűlését.
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A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 2020. ÉVI ELŐADÓÜLÉSEINEK 
TÁRGYSOROZATA

 
873. ülés, január 17.

 1. Tóth Balázs: Megjelent Magyarország nagylepkéinek határozója
 2. Málnás Kristóf és Lengyel Szabolcs: Sajátos finomszerkezetű cerkusz a 

tiszavirág hímjeinél, avagy speciális morfológiai adaptáció a speciális párzási 
viselkedésnek megfelelően

 3. Kóbor Péter és Orosz András: Új adatok a Közel-Kelet kabóca faunájához
 4. Haltrich Attila, Hark Uwe és Kovács Zsófia: Nyolc év után ismét a 

Szebeni-havasokban
 

XLII. Magyar Rovarászati Napok, február 21–22.
874. ülés, február 21.

 1. Vig Károly: A 2020. év rovara a tavaszi álganéjtúró? De miért pont ő?
 2. Merkl Ottó: Kincsek a Kopárokon
 3. Szőcs Gábor: Barangolások a feromonkutatás ösvényein
 4. Samu Ferenc: Szorít a cipő? Meddig nőhet még az emberiség ökológiai 

lábnyoma a Földön?
 

875. ülés, február 22.

 1. Kutasi Csaba: Védett bogarak a Bársonyos kistájról
 2. Kóbor Péter, Rédei Dávid és Kondorosy Előd: A nagyszemű bodobácsok 

egyes csoportjainak törzsfejlődése Új-Kaledónia életföldrajzának tükrében 
(Heteroptera: Lygaeoidea: Geocoridae)

 3. Ábrahám Levente, Ilniczky Sándor, Körtési Gábor és Simonyi Sándor: 
Afrika és Ázsia határán – Oman 

 

876 . ülés, szeptember 18.

 A járványügyi korlátozások miatt a szokásos előadóülés helyett kötetlenebb 
szabadtéri beszélgetés.
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877. ülés, október 16.

 1. Merkl Ottó: Lepkék és boroszlánok. Könyvismertetés a Tétényi-fennsíkról
 2. Soós Árpád: Visszapillantás a Magyar Rovartani Társaság történetébe – 

felvételről (elhangzott a Magyar Rovartani Társaság 500. előadóülésén, 
1978. december 15-én)


