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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 
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Útmutató	a	Pisces	Hungarici	szerzői	számára	
(mintaként	a	Pisces	Hungarici	legutóbbi	kötete	szolgál)	

	

Bővebb tájékoztató itt érhető el: http://haltanitarsasag.hu/pisceshungarici_hu.php  
 

Formai	előírások		
A maximálisan 10 oldalas dolgozatokat doc (ne docx) formátumban, B5‐ös	
oldalbeállítással,	mindenütt	2,5	cm	margóval készítsük, Cambria betűtípussal, szimpla 
sorközzel. A	Tab	és a	Caps	Lock	billentyűt	ne	használjuk!	
	

A	dolgozat	felépítése 
Cím.	Magyar és angol nyelven is kérjük megadni a dolgozat legelején. (12-es félkövér betűk, 

kisbetűs	írásmód, balra igazítva, a cím	fölött	hagyjunk	6	üres	sort) 
Szerző(k). A családnevet kiírjuk, az egyéni névnek csak a kezdőbetűjét adjuk meg. 

Társszerzőként	 csak olyan személy neve tüntethető fel, aki ehhez hozzájárult. 
(KISKAPITÁLIS betűk, 12-es betűméret, balra igazítva) 

A	nevek	alatt a munkahelyet vagy a postacímet adjuk meg (9,5-es betűméret, szintén balra 
igazítva, dőlt betűkkel).  

Kulcsszavak.	Legfeljebb 5	olyan	szó vagy kifejezés, amely a	címben	nem	szerepel. (9,5-es 
betűméret, balra igazítva)		

Keywords.	A kulcsszavak angolul. (9,5-es betűméret, balra igazítva) 
 

Abstract	
Angol nyelven	foglalja össze, hogy mikor, hol, mit vizsgált a szerző, mutassa be a legfontosabb eredményeket 
és következtetéseket. (8-as betűméret) 
 

Kivonat	
Az Abstract magyar nyelven. Csak az angol nyelvű cikkekhez kötelező. Az Abstract és a Kivonat együtt sem 
lehet több annál, mint amennyi ráfér	az	első	oldalra. (8-as betűméret) 
	
Javasolt	 alcímek a magyar, illetve angol nyelvű dolgozatokban	 (félkövér betűk, 9,5-es 

betűméret). 
Bevezetés vagy Introduction 

Anyag	és	módszer vagy Material	and	methods 
Eredmények vagy Results 
Értékelés vagy Discussion	

Rövid közlemény (maximum 4 oldal) és áttekintő cikk (review) esetén eltérő lehet a tagolás. 
	
Szöveg. A betűméret 9,5 pontos legyen. A szöveges részben a bekezdések első sorának 

behúzása 0,5 cm	 (se	 Tab,	 se	 szóköz	 billentyűt	 ne	 használjunk	 e	 célra), az 
irodalomjegyzékben a függőbehúzás értékét állítsuk be 0,5 centiméterre. 

Szövegközi	 hivatkozás: Tóth (1998) vagy (Tóth 1998), illetve Tóth (1998, 1999), két 
szerző esetén Tóth, Szabó (2009) vagy Tóth & Szabó (2009), kettőnél több szerző 
esetén Tóth és munkatársai (2009), Tóth és mtsi. (2009) vagy (Tóth et al. 2009) 
formában történjék.  

Ha a zárójelen belül több szerzőnek több munkáját is idézzük, akkor a (Tóth 1999, 2001, 
Szabó 2002) vagy a (Tóth 1999, 2001; Szabó 2002) forma alkalmazható. 

Ha ugyanazon szerző(k) egyazon évben megjelent több cikkére is hivatkozunk, akkor 
betűkkel különböztetjük meg azokat egymástól, például: Tóth (1998a), Tóth (1999b,c). 
A Tóth (in print) jelölés csak a már közlésre elfogadott, tényleges nyomdai előkészítés 
alatt álló munkák esetében használható. 

Szerző, cím és évszám nélküli internetes anyag esetén a hivatkozás: URL1, URL2 stb. 
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Ábrák	 és	 táblázatok. Ugyancsak doc	 formátumban kell beilleszteni a szöveg megfelelő 
helyére. Az	 ábrák	 címét	 az	 ábra	 alá, a táblázatokét	 a	 táblázat	 fölé írjuk. Magyar 
nyelvű dolgozatokban az ábrák, táblázatok címét és feliratait angolul	is fel kell tüntetni. 
Az eredeti, minimum 300 dpi felbontású ábrákat és képeket is csatolni kell a kézirathoz. 

 

Köszönetnyilvánítás	vagy	Acknowledgement 
Legfeljebb 5 sor (8-as betűméret). 
 

Irodalom vagy References 
 Az	 irodalomjegyzékben kizárólag	 nyomtatásban	 vagy	 elektronikus	 úton	 publikált	
dolgozatok	 szerepelhetnek.	Közülük	 is	csak	azok,	amelyekre	a	dolgozat	 szövegében	
hivatkozunk. Az idézett munkák szoros ábécérendben, ezen belül időrendben, sorszámozás 
nélkül kövessék egymást. (8-as betűméret, 0,5 cm függőbehúzás) 
Külföldi szerzők esetén a családnév után tegyünk vesszőt, majd ezt kövesse az egyedi név 
kezdőbetűje. Magyar	szerzők	esetén	a	családnév	után	ne	tegyünk	vesszőt. 
Minden	tételnek	azt	a	részét	kell	dőlt	betűkkel	kiemelni,	amelyen	a	könyvtárban	vagy	
az	 internetes	 adatbázisban	 nyilvántartják. Tehát könyvek és alkalmi kiadványok 
esetében a kötet címe legyen dőlt betűs, folyóiratban megjelent cikkek esetében pedig a 
periodika neve. A folyóiratoknak a teljes nevét írjuk ki, az oldalszámok közé pedig 
nagykötőjelet (–) tegyünk (8-as betűméret). 
Mintaként a továbbiak szolgálnak.  
Tudományos	közlemény	(tanulmánykötetből,	folyóiratból):  
Bănărescu, P. M., Telcean, I., Bacalu, P., Harka Á., Wilhelm S. (1997): The fish fauna of the Cris/Körös river 

basin. In Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. (ed.): The	Cris/Körös	Rivers	Valleys. Szolnok–Szeged–Târgu Mures, 
301‒325. 

Guti G., Erős T., Szalóky Z., Tóth B. (2003): A kerekfejű géb, a Neogobius	 melanostomus (Pallas, 1811) 
megjelenése a Duna magyarországi szakaszán. Halászat 96/3: 116‒119. 

Juhász L., Sallai Z. (2001): A Dél-Nyírség halfaunája. A	debreceni	Déri	Múzeum	évkönyve,	2000–2001, 17‒45. 
Könyv:	 
Harka Á., Sallai Z. (2004): Magyarország	 halfaunája.	 Képes	 határozó	 és	 elterjedési	 tájékoztató. Nimfea 

Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 269 p. 
Könyvrészlet:	
Bíró P. (1999): Ctenopharyngodon idella (Cuvier and Valenciennes, 1844). In Bănărescu P. (ed.):	 The	

Freshwater	Fishes	of	Europe, Vol. 5/I, Cyprinidae 2/I. AULA-Verlag, Wiebelsheim, 305‒343. 
Internetről	letölthető	anyag:	
Halasi-Kovács B. (2005): Ecological Survey of Surface Waters, Hungary, BQE: Fish. www.eu‐

wfd.info/ecosurv/presentations/	eloadas_HKB%20res.pdf 
Ha	szerző,	esetleg	cím	sincs	megadva:	
URL1: www.fishbase.org	(zárójelben	a	letöltés	dátuma)	
URL2: www.edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/vizved/w_felszini.html‐30k	
Kézirat,	szakdolgozat,	disszertáció,	kutatói	jelentés:	
A szerző nevének és esetleg a dolgozat címének vagy témájának az említésével 
hivatkozhatunk rá a szöveges részben, de az irodalomjegyzékben csak nyomtatásban vagy 
elektronikus úton publikált dolgozatok szerepelhetnek. 
  
A dolgozat	legvégén	
Author(s): Balra igazított alcím alatt adjuk meg a szerző(k) teljes nevét az angol 
nyelvhasználat szerinti sorrendben (a családnevet KISKAPITÁLISSAL), továbbá zárójelben 
legalább egy, maximum 3 e-mail címet. (8-as betűméret, dőlt betűk) 
 

A	kéziratok	benyújtása 
Az ábrákat és táblázatokat is tartalmazó kéziratot a kívánt formába tördelve, egyetlen	doc	 
(ne docx) fájlban kérjük beküldeni a szerkesztő címére (Harka Ákos: harkaa2@gmail.com).
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Készült 300 példányban 
Kreatív Fókusz Nyomdaipari Kft., Diósd, Ipar u. 11. 

Ügyvezető: Sztasák Árpád 


