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A Magyar Haltani Társaság 2014. évi működéséről
Egyesületünk taglétszáma az év során 124‐ről 128‐ra nőtt. A szavazati joggal bíró rendes
tagok száma 115, a pártoló tagoké 13. Működésünk anyagi, tárgyi és személyi feltételei
rendezettek. Az egyesületi feladatokat minden tagunk önkéntesen, díjazás nélkül látja el.
Az évet ‒ immár hagyományosan ‒ az év hala választás eredményének január elsejei
közzétételével indítottuk. Sajtóközleményünket számos médium átvette, s ennek hatására
több rádióriportban és a közszolgálati televízióban is lehetőséget kaptunk őshonos halaink
népszerűsítésére. Ismeretterjesztő cikkeinket egyebek mellett az Élet és Tudomány, a
Természetbúvár, a Halászat, valamint a nagyváradi és újvidéki magyar sajtó is közölte.
A társaságunktól ez évben kért két ismeretterjesztő előadás egyike is az év haláról szólt,
a másik a Tisza‐tó élővilágáról. Tiszafüred Város Önkormányzata támogatásával, ugyancsak
ismeretterjesztő céllal jelent meg az a füzet, amely félszáz színes fotóval illusztrálva mutatja
be hazánk második legnagyobb vízterének halvilágát (Harka Ákos‒Csiki Anetta: A Tisza‐tó
halai), s közreműködtünk a NÉBIH két halismertető kiadványának elkészítésében is.
Három éve bevezetett szolgáltatásunkat, melynek keretében beküldött fényképek
alapján segítünk azonosítani a fogott halakat, mind többen veszik igénybe, s azokat a
közérdeklődésre számot tartó kérdéseket és válaszokat, amelyek a honlapunkra is
fölkerülnek, szívesen böngészgetik a látogatók.
Honlapunk 2013 januárjában indított rejtvényoldala is őrzi népszerűségét. Halfelismerő
játékunkban 7 országból 109 érdeklődő vett részt, s havonta átlag 53 megoldás érkezett be.
Tizenkilenc olyan versenyző akadt, aki mindegyik fordulóban részt vett, s közülük
tizenketten minden alkalommal hibátlan választ adtak. Utóbbiak valamennyien
könyvjutalmat nyertek.
Egészében nézve is elégedettek lehetünk a honlapunk iránti érdeklődéssel, hiszen 2011.
augusztus 23‐i megújításától 2014 végéig 130 országból 72 ezren látogatták meg. Mégis úgy
éreztük, tovább kell szélesítenünk kapcsolatainkat, ezért fiatal kollégáink
közreműködésével létrehoztuk a társaság Facebook‐oldalát, amely egyre népszerűbb.
Tudományos téren az év legfontosabb eseményét a Magyar Haltani Konferencia
jelentette számunkra, amely az általunk rendezett valamennyi konferencia beszámításával a
tízes sorszámot kapta. A tiszafüredi művelődési házban tartott kétnapos rendezvényen 28
előadás és 6 szóbeli poszterbemutató hangzott el. A nyolcvan főnyi hallgatóság zömét hazai
szakemberek adták, köztük a halgazdálkodás felső szintű vezetői, de voltak lengyel, szlovák,
ukrán és romániai résztvevők is.
A konferencián bemutatott előadások anyagából számos dolgozat készült. A lektorok
által közlésre javasolt kéziratok a Pisces Hungarici 8. kötetében jelentek meg. A részben
magyar, részben angol nyelvű kiadványt – társaságunk tagjain túlmenően – mintegy 50
közintézmény és könyvtár címére is ingyenesen juttattuk el.
A Halászat folyóirat részünkre biztosított rovatában társaságunk tagjai az év során 17
rövidebb írással jelentkeztek. Ezeket a közleményeket – magyarul és angolul – a honlapunk
Hírek (News) oldalán is elérhetővé tettük.
Társaságunk növekvő társadalmi presztízsének és eddigi tevékenységünk elismerésének
jele, hogy a Földművelésügyi Minisztérium partnerséget ajánlott fel számunkra. A
megtisztelő felkérést elnökségünk jóváhagyta, így a MOHOSZ, a MAHAL és a MASZ mellett
társaságunk a negyedik civilszervezet, amelynek véleményét már a halainkkal kapcsolatos
jogszabályok tervezési fázisában kikérik a szakigazgatási szervek.
Az év legjelentősebb ismeretterjesztő akciójaként október elején hirdettük meg a 2015‐
re vonatkozó év hala választást, amelyre nagyon sok munkával ugyan, de négyezernél több
szavazót sikerült mozgósítanunk. Köszönet mindazoknak, akik segítették társaságunk
eredményes működését.
Dr. Harka Ákos elnök
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