
Közgyűlés és konferencia 
(A társaság 7. konferenciája) 

 
A Magyar Haltani Társaság 2011. március 18-án közgyűlést tartott a Debreceni Egyetem 

Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában. Ennek napirendjén a múlt évi beszámoló, 

valamint az idei munkaterv és költségvetés jóváhagyása mellett tisztújítás is szerepelt. 

Utóbbira való tekintettel a közgyűlést dr. Csepregi István, az egyesület jogi végzettségű tagja 

vezette le. 

 Mivel a társaság tagjai a beszámolót és a munkatervet írásban előre kézhez kapták, az 

elnök csupán rövid szóbeli kiegészítést fűzött a dokumentumokhoz. Ezt követően a taggyűlés 

a beszámolót és a munkatervet is ellenszavazat nélkül elfogadta. 

A tisztújítás bevezetéseként dr. Harka Ákos diaképek segítségével felidézte a társaság 

eddigi tevékenységét, majd a jövő feladatairól szólt. Utóbbiak közül – mint legfontosabbakat 

– elsőként említette a debreceni haltani konferenciák és a tiszafüredi halas fórumok évi 

váltásban történő rendszeres megrendezését.  

Ezután a levezető elnök javaslatot kért a résztvevőktől az új elnökség tagjaira. Felhívására 

dr. Bíró Péter akadémikus reagált, aki az elnökség valamennyi tagjának újraválasztását 

indítványozta. A közgyűlés – egyetértve az ajánlással – ellenszavazat nélkül választotta meg 

újabb 5 évre az eddig sikeresen tevékenykedő vezetőséget. A tisztújítás eredményeként tehát 

társaság elnöke továbbra is dr. Harka Ákos, az alelnök dr. Juhász Lajos, a három elnökségi 

tag pedig dr. Nagy Sándor Alex, Sallai Zoltán és Szepesi Zsolt. A taggyűlés végén az 

újraválasztott elnök az elnökség nevében szólva köszönte meg a tagság bizalmát. 

 A taggyűlést követően a IV. Magyar Haltani Konferenciára érkező vendégekkel is 

kiegészült a létszám. A résztvevőket a régi-új elnök köszöntötte, majd az ugyancsak régi-új 

alelnök megnyitójával kezdetét vette a tudományos program.  

 

  
                  A résztvevők köszöntése                                                             A hallgatóság 

 



 
                        A nyitó előadás                                                           Előadás a küllőfajokról  

 

  
                      Érdeklődő figyelem                                                      Az elhangzottak megvitatása 

 

  
     Előadás a törpecsík állománybecsléséről                                      A poszterek megbeszélése 

 

Különböző problémák miatt néhány előadó sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen, 

ezért a lápi póc szaporításáról és a Fruska Gora halairól tervezett előadás elmaradt. 

Ugyanezen okból a Bittva patak halfaunáját bemutató posztert sem láthatta a közönség, de a 

nap folyamán így is 16 előadás hangzott el, emellett 9 poszter megtekintésére és 

megbeszélésére is lehetőség volt. A konferenciát több résztvevő is úgy értékelte, hogy az a 

társaság egyik legtartalmasabb és legsikeresebb tudományos rendezvénye volt.  


