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Beszámoló a Magyar Haltani Társaság 2017. évi működéséről
Taglétszámunk az év végén – miként az előző évben is – változatlanul 130 volt. A szavazati joggal bíró
rendes tagok száma 119, a pártoló tagoké 11. Működésünk anyagi, tárgyi és személyi feltételei biztosítva
voltak, az egyesületi feladatokat minden tagunk önkéntesen, díjazás és költségtérítés nélkül látta el. A
társaságunk előző évi tevékenységéről és gazdálkodásáról készített beszámolót, valamint a 2017. évre
vonatkozó terveket az egyesület közgyűlése határidőre elfogadta.
Január elsején ‒ miként az már megszokott ‒ az „év hala” választás eredményének közzétételével kezdtük
tevékenységünket. Sajtóközleményünk jelentős érdeklődést váltott ki, az elektronikus és a nyomtatott
sajtóban egyaránt számos cikk foglalkozott az Év Hala címet elnyert harcsával, s ezek eredményeként több
rádió‐ és televízióriportban népszerűsíthettük őshonos halainkat.
A halak napja bevezetésére 2016‐ban elindított kezdeményezésünk 2017‐ben sikerre vezetett. Miután
javaslatunkat a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztálya, a Magyar Országos
Horgász Szövetség, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, továbbá az Akvaristák
Magyarországi Egyesülete is támogatta, március 20‐án a budapesti Mohosz‐székházban, a földművelésügyi
miniszter jelenlétében került sor a halak napja első központi rendezvényére, melyet a média megfelelő
érdeklődése kísért, és amelyen a nyitóelőadást társaságunk prezentálta.
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Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási
Tanszéke rendezte meg társaságunk fontos tudományos eseményét, a XIII. Magyar Haltani Konferenciát. Az
elhangzott előadások anyagából számos dolgozat született, melyek közül a lektorok tizenegyet találtak
közlésre alkalmasnak. Ezek – évente megjelenő kiadványunkban – a Pisces Hungariciben láttak napvilágot.
Periodikánk a kor követelményeihez igazodva, most első alkalommal színes nyomással, a korábbiaknál
lényegesen esztétikusabb kivitelben készült el.
Ismeretterjesztő tevékenységünket – az új év halának bemutatásával – már január elsején megkezdtük, és
ezt folytattuk a Természetbúvárban, az Élet és Tudományban, a Honismeretben, valamint a Halászat című
lapban közölt cikkeinkkel.
Két szabadtéri bemutatón is részt vettek munkatársaink, ahol ugyancsak az év hala népszerűsítése volt a
cél. Az egyiket – a madarak és fák napján – a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezte.
Helyszíne a budai Jókai kert volt, ahol több mint 200 látogató kereste fel a standunkat, ismerkedve más vízi
élőlényekkel is az év hala mellett. A másik rendezvénynek – a nemzeti parkok hete keretében – Eger volt a
helyszíne, ezt azonban a rendezők nem készítették elő kellőképpen, így munkatársunk előkészületeinek és
fáradozásainak sajnos kevés hozadéka volt.
Az ismeretterjesztés leghatékonyabb, legszélesebb kört megmozgató eszköze továbbra is a honlapunk,
amelyet főként Facebook‐oldalunk híradásai nyomán keresnek fel. Nagy közönséget vonz a fajismeretet
fejlesztő „Mit fogtam?” és „Rejtvény” rovatunk, valamint a „Hírek” oldalunk. Az október elején indított „év
hala” választás ugyancsak nagyon kedvelt, októbertől december 31‐ig 5771 szavazat érkezett be a három
jelöltre.
Az ismeretterjesztés kapcsán megemlíthetjük azt a terepre szánt, mellényzsebbe illő kiadványt is, amely
Halhatározó horgászoknak, halbarátoknak címmel a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és
Halgazdálkodási Főosztályának a megrendelésére készült, ugyanis a 88 oldalon 50 rajzzal és 136 színes
fotóval illusztrált könyvecske teljes egészében társaságunk tagjainak a munkája. Reméljük, hogy a vízen és
vízparton járó érdeklődőknek hasznos segítője lesz.
Végül megköszönöm társaságunk tagjainak, hogy munkájukkal, támogatásukkal elősegítették
szervezetünk hatékony működését.
Dr. Harka Ákos elnök
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A XIII. Magyar Haltani Konferencia megnyitása
a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság‐, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán

Wilhelm Sándor előadása a konferencián
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