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Beszámoló a Magyar Haltani Társaság 2019. évi működéséről
Tagságunk taglétszáma az év során négy fővel gyarapodott, így a létszám 135‐re nőtt.
Ebből a szavazati joggal bíró rendes tagok száma 124, a pártoló tagoké 11. Működésünk
anyagi, tárgyi és személyi feltételei ebben az évben is biztosítva voltak, az egyesületi
feladatokat minden tagunk önkéntesen, ügyszeretetből, díjazás és költségtérítés nélkül látta
el.
Január elsején az „év hala” választás eredményének közzétételével kezdtük
tevékenységünket. Sajtóközleményünk most is jelentős érdeklődést váltott ki, az
elektronikus és a nyomtatott sajtóban egyaránt számos cikk foglalkozott az Év hala címet
elnyert vörösszárnyú keszeggel. A felkeltett érdeklődés eredményeként több rádió‐ és
tévériport mellett kisebb‐nagyobb cikkeiben a nyomtatott sajtó is népszerűsítette akciónkat.
Március 20‐án, a halak napja általunk szervezett tiszafüredi ünnepségén társaságunk
képviseletében Dr. Nagy Sándor Alex Melegedő klíma – kihívások a hal‐ és
halászatbiológiában című ppt‐előadása és a Szendőfi Balázs Tisza‐tóról készülő
természetfilmjéből bemutatott ízelítő egyaránt nagy sikert aratott.
Szepesi Zsolt kollégánk segítségével idejében elkészült a beszámoló társaságunk előző
évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, amelyet a 2019‐es évre vonatkozó tervvel együtt az
egyesület közgyűlése határidőre elfogadott, majd a honlapunkra is felkerült.
Ismeretterjesztő tevékenységünket az interneten – az új év halának bemutatásával – már
január elsején megkezdtük, és ezt folytattuk a Természetbúvárban, az Élet és Tudományban,
a Honismeretben, a Magyar Horgászban és a Halászatban közölt cikkeinkkel, valamint a
személyes kapcsolatok kiépítését is lehetővé tevő ppt‐előadásokkal.
Egy, az év élőlényeit bemutató szabadtéri rendezvényen is részt vettünk, melyet a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezett a madarak és fák napja
alkalmából. Helyszíne a budai Jókai‐kert volt, több mint 300 látogató kereste fel standunkat,
ahol az év hala mellett sok, más vízi élőlénnyel is megismerkedhetett Dr. Tóth Balázs
kollégánk gondosságának köszönhetően.
Társaságunk a Debreceni Egyetem MÉK Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási
Tanszékével együttműködve március 21–22‐én sikeres konferenciát rendezett
Debrecenben, az agráregyetem épületében. Az első napon a kutatók 20 előadás és 5
poszterbemutató keretében számoltak be az utóbbi idők kutatási eredményeiről, a második
napon pedig 8 előadást követően vitafórumra került sor, melynek témája: Hogyan lehetne
növelni és változatosabbá tenni a halivadék‐állományt természetes vizeinkben? A kétnapos
konferencia helyszíni lebonyolításának kitűnő megszervezéséért ehelyütt is köszönetet
mondunk Dr. Juhász Lajos alelnökünknek és csapatának.
Az előadások anyagából 12 dolgozat készült, amelyek a lektorok véleményezését
követően a Pisces Hungarici 13. kötetében jelentek meg. A színesben nyomott, szép
megjelenésű kötetet – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – tagjaink mellett a
partnereink részére is díjtalanul juttattuk el.
A civilszervezetek egyikeként ebben az évben is partnerként álltunk rendelkezésére az
Agrárminisztériumnak, amely október 7‐én négy évre szóló új megállapodást kötött
társaságunkkal. A halakkal kapcsolatos jogszabályok előkészítése és értékelése ügyében a fő
segítséget Udvari Zsolt szakismerete jelenti számunkra, aki vállalta, hogy megbízottként a
jövőben is ellátja ezt a feladatot.
Elsősorban Nyeste Krisztiánnak és Somogyi Dórának köszönhetően az év során
zavartalanul működött a honlapunk és a Facebook‐oldalunk, sőt a látogatottságuk is tovább
nőtt. Ez elsősorban az egész éven át folyamatosan megújuló „Mit fogtam?” és „Rejtvény”
rovatnak köszönhető, októbertől év végéig azonban a Dr. Antal László által gondozott, az „év
hala” szavazatokat fogadó oldalunk vonzotta a legtöbb látogatót.
Végül megköszönöm társaságunk pártoló és rendes tagjainak, hogy tagdíjukkal,
munkájukkal, a rendezvényeinken való aktív részvételükkel elősegítették szervezetünk
sikeres működését.
Dr. Harka Ákos elnök
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A XV. Magyar Haltani Konferencia megnyitása

Figyelmes résztvevők a debreceni agráregyetem épületében megrendezett konferencián
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