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A	Magyar	Haltani	Társaság	2016.	évi	működéséről		
	

Egyesületünk	 taglétszáma	 az	 év	 végén	 ugyanúgy	 130	 volt,	 mint	 az	 előző	 évben.	 A	
szavazati	 joggal	 bíró	 rendes	 tagok	 száma	 119,	 a	 pártoló	 tagoké	 11.	 	Működésünk	 anyagi,	
tárgyi	 és	 személyi	 feltételei	 biztosítottak,	 az	 egyesületi	 feladatokat	 minden	 tagunk	
önkéntesen,	díjazás	nélkül	látja	el.		

Az	 évet	 ‒	 miként	 az	 már	 megszokott	 ‒	 az	 „év	 hala”	 választás	 eredményének	 január	
elsejei	 közzétételével	 kezdtük.	 Sajtóközleményünket	 számos	 médium	 átvette,	 s	 ennek	
következtében	 több	 rádió‐	 és	 televízió‐riportban	 nyílt	 lehetőségünk	 őshonos	 halaink	
népszerűsítésére.	 Erre	 vonatkozó	 ismeretterjesztő	 cikkeinket	 egyebek	 mellett	 a	
Természetbúvár,	 az	 Élet	 és	 Tudomány,	 a	 Honismeret,	 valamint	 a	 Magyar	 Horgász	 és	 az	
újvidéki	Magyar	Szó	is	közölte.		

Társaságunk	 ez	 évben	 három	 ismeretterjesztő	 előadást	 tartott,	 s	 ugyanilyen	 céllal	
folyamatosan	működött	 a	 honlapunk	 „Mit	 fogtam?”	 oldala	 és	 rejtvényrovata.	Mindkettőre	
rendszeresen	 hivatkozunk	 a	 Facebook‐oldalunk	 bejegyzéseiben,	 így	 onnan	 is	 sokan	
látogatnak	 el	 a	weboldalunkra.	 Az	 év	 legjelentősebb	 ismeretterjesztő	 akciójaként	 október	
elején	 hirdettük	 meg	 a	 2017‐re	 vonatkozó	 „év	 hala”	 választást,	 amelyre	 ötezernél	 több	
szavazót	sikerült	mozgósítanunk.	

Tudományos	 téren	 az	 év	 legfontosabb	 eseményét	 a	 XII.	 Magyar	 Haltani	 Konferencia	
jelentette	számunkra,	melyet	a	tiszafüredi	Hableány	Hotel	konferenciatermében	rendeztünk	
meg	a	helyi	önkormányzat	támogatásával.	A	kétnapos	rendezvényen	25	előadás	és	5	szóbeli	
poszterbemutató	hangzott	el.	A	mintegy	hetven	főnyi	hallgatóság	zöme	a	hazai	szakemberek	
köréből	 került	 ki,	 de	 voltak	 szlovákiai	 és	 romániai	 vendégeink	 is.	 A	 bemutatott	 előadások	
anyagából	 számos	 dolgozat	 készült.	 A	 lektorok	 által	 közlésre	 alkalmasnak	 minősített	
kéziratok	a	Pisces	Hungarici	10.	kötetében	jelentek	meg.	A	részben	magyar,	részben	angol	
nyelvű	kiadványt	–	társaságunk	tagjain	túlmenően	–	mintegy	50	közintézmény	és	könyvtár	
címére	is	ingyenesen	juttattuk	el.	

Munkatervünkben	további	két	kiadványt	is	terveztünk	erre	az	évre,	de	a	Woynárovich‐
emlékkötet	 kiadásához	 sajnos	 nem	 gyűlt	 össze	 elegendő	 anyag.	 Arról	 viszont	 örömmel	
számolhatunk	 be,	 hogy	 Wilhelm	 Sándor	 paducról	 írt	 kismonográfiája	 a	 társaságunk	
gondozásában	megjelent.	Ez	a	kötet	–	 túl	azon,	hogy	átfogó	és	részletes	 ismereteket	közöl	
egy	különleges	halunkról	–	az	erdélyi	magyar	haltan	egyik	kiemelkedő	alakjának,	a	szerző	
egykori	tanárának,	a	paduczónát	elsőként	leíró,	immáron	bő	negyedszázada	elhunyt	Gyurkó	
István	professzornak	is	méltó	emléket	állít.		

Egyesületünkre	két	fontos	szervezeti	feladat	is	várt	ebben	az	évben:	a	kötelezően	előírt	
alapszabály‐módosítás,	 valamint	 az	 elnökség	 újraválasztása.	 Jogban	 jártas	 segítőinknek	
köszönhetően,	 ha	 nehézségekkel	 küzdve	 is,	 de	 mindkettőt	 sikeresen	 abszolváltuk.	 Új	
alapszabályunk	határidőre	elkészült	és	jogerőre	emelkedett,	az	újabb	öt	évre	megválasztott	
elnökség	 pedig	 továbbra	 is	 a	 korábbi,	 változatlan	 összetételben	 látja	 el	 feladatát.	 Ennek	
keretében	 –	 szakértőnk	 közreműködésével	 –	 ez	 évben	 is	 minden	 halakkal	 kapcsolatos	
jogszabálytervezetet	 véleményeztünk,	 amelyre	 a	 Földművelésügyi	 Minisztérium	 felkért	
bennünket.	

Elnökségünk	értékelése	szerint	halaink	és	a	velük	kapcsolatos	témák	még	ma	sem	kapják	
meg	 a	 társadalomtól	 azt	 a	 figyelmet,	 amelyet	 jelentőségük	 indokolna.	 Erre	 tekintettel	
társaságunk	kezdeményezte,	hogy	2017‐től	minden	év	március	20‐a	 legyen	a	halak	napja.	
Javaslatunkkal	 az	 FM	 illetékes	 főosztálya,	 a	 Mohosz,	 a	 Mahal,	 a	 MASZ	 és	 az	 akvaristák	
országos	 egyesülete	 is	 egyetértett,	 s	 mindannyian	 társként	 vesznek	 részt	 a	 programok	
szervezésében.	 Ennek	 jegyében	 társaságunk	 a	 jövőben	 mindig	 a	 március	 20‐i	 dátumhoz	
kötődve	kívánja	megrendezni	éppen	aktuális	haltani	konferenciáját,	amelyen	természetesen	
a	halak	jelentősége	is	mindig	megfelelő	hangsúlyt	fog	kapni.	
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