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Beszámoló	a	Magyar	Haltani	Társaság	2020.	évi	működéséről		
	

2020 végén 128 rendes tagja volt a társaságunknak, néggyel több, mint az előző év végén. A pártoló 

tagok száma nem változott, továbbra is 11 szervezet támogatását élvezzük. A működésünk személyi, 

technikai és anyagi feltételei egyaránt biztosítva voltak. Fizetett alkalmazottunk továbbra sincs, a 

feladatokat mindenki ügybuzgalomból, díjazás és költségtérítés nélkül látja el. 

Tervezett tudományos programjaink közül az egyik legfontosabb a Tiszafüred helyszínnel március 18–

19-ére tervezett XVI. Magyar Haltani Konferencia megszervezése volt. A munkához idejében 

hozzákezdtünk, és ennek eredményeként a megadott határidőig 24 előadással és 2 poszterrel jelentkeztek 

be a kutatók. Az érdeklődést jelzi, hogy a szimpózium első napjára 84, a másodikra 71 fő regisztrált. A 

konferencia részletes programját és lektorált előadás-kivonatait egy 24 oldalas füzetbe rendezve küldtük 

nyomdába, ahonnan – az ugyancsak előre megrendelt jegyzettömbökkel együtt – március elején meg is 

kaptuk a kész példányokat. A kitűzött időpont előtt tíz nappal már minden készen állt a vendégek 

fogadására, ám a COVID-19, az új típusú koronavírus-járvány miatt a konferenciát bizonytalan időre el 

kellett halasztanunk.  

A világjárvány a konferencia első napjának reggelére tervezett közgyűlésünket is érintette, de mivel ez 

a gyűlésnek már a második időpontja volt, amikor a határozatképesség már a résztvevők számától 

független, a rendkívül kis létszám ellenére is megtartottuk. Így nemcsak a 2019. évet zárhattuk le és 

tehettük föl idejében honlapunkra az erre vonatkozó dokumentumokat, hanem a 2020. évi munkát is a 

tagság által elfogadott, tehát érvényes munka- és költségtervvel folytathattuk. 

A tudomány terén másik fontos teendőnk az új kutatási eredmények publikálása. Mivel ez nem kívánja 

meg a szerzők, lektorok és szerkesztők közvetlen személyes találkozását, hanem online is megoldható, a 

terveink szerint valósult meg. Évente megjelenő kiadványunk, a Pisces	Hungarici 16 dolgozatot adott közre, 

melyek közül nyolc az elhalasztott konferencia előadásainak anyagából állt össze. A 176 oldalas kötet 2020 

szeptemberére készült el, és ezt követően – tagjaink és partnereink részére – a postázása is megtörtént. 

Ugyancsak a publikációink körébe tartik a Halászat szaklapban vezetett rovatunk, amely az év folyamán 

tagjainknak húsz kisebb terjedelmű tudományos közleményét jelentette meg. 

Ismeretterjesztő tevékenységünk – immár hagyományosan január elsején – az „év hala” választási 

eredményének a kihirdetésével kezdődött. A közönségszavazás rekorderedménnyel zárult, 14642 voks 

alapján dőlt el, hogy a német bucó, a csuka és a süllő közül az utóbbi lett a győztes. A szokásos hírportálok 

és újságok híradásai mellett rádió- és tévériportokban ismertettük az akció célját és a verseny eredményét. 

Társaságunk tagjai pedig az Élet és Tudományban, a Természetbúvárban, a Honismeretben és a 

Halászatban cikkekben is beszámoltak a választásról és ismertették annak győztesét. Örömünkre a Magyar 

Posta is részt vállalt a publicitás növelésében: egy új bélyeg kiadásával népszerűsítette a 2020-as év halát.  

A 2021-es év hala megválasztásának előkészületeit októberben kezdtük meg. Elnökségünk három 

őshonos fajt állított jelöltként, az angolnát, a fürge csellét és a jászkeszeget. Társaságunk egy 

sajtóközlemény kiadásával, az MTI pedig egy erről készült riport közzétételével segítette a 

közönségszavazás sikeres beindítását. 

A COVID okozta problémák az ősz folyamán sajnos még a tavaszi időszaknál is súlyosabbak voltak, de 

az online ismeretterjesztő munkánkat zavartalanul folytathattuk. A legnagyobb érdeklődés a honlapunk Mit 

fogtam? oldalát kísérte, de népszerű volt a Hírek, és folyamatos figyelem kísérte a Rejtvény oldalunkat is.  

A vírusjárvány miatt a konferenciánk sajnos elmaradt, de a megrendezésére szánt két naptól eltekintve 

ugyanannyi tennivalónk volt az év során, mintha ezt is megtartottuk volna. Köszönet mindazoknak, akik 

részt vettek ebben a munkában. 
Dr. Harka Ákos elnök 

 


