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A Magyar Haltani Társaság 2009. évi működése
Taglétszámunk az év során jelentősen nőtt, 64-ről 80-ra. A létszámból rendes tag 75 fő,
pártoló tag 5 jogi személy. Tagdíjfizetésben 5 főnél van elmaradás, 10 fő viszont előre eleget tett
2010. évi kötelezettségének is.
Összegzésként megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy 2009-re tervezett munkatervi
feladatainkat maradéktalanul sikerült teljesítenünk, sőt két olyan, elmaradt vállalásunkat is
pótoltuk, amelyet már 2007-től halasztottunk. Egyik közülük a Pisces Hungarici 2. kötetének a
kiadása volt, a másik pedig Magyarország és a szomszédos területek halfaunisztikai
bibliográfiájának az összeállítása. Utóbbinak egy szűkebb, az utóbbi 50 évet felölelő kronologikus
válogatása már megjelent a Halászat c. szaklap 2009/4. számában, a teljesebb változatot pedig a
Pisces Hungarici 2011. évi kötetében tervezzük közreadni. További tevékenységünk röviden a
következőkben foglalható össze.
2009. március 5-én Debrecenben tartottuk évi közgyűlésünket, amelyen az egyesület 2008.
évi tevékenységéről és gazdálkodásáról tartott elnöki beszámolót, valamint a 2009. évi
munkatervet a tagság egyhangúlag jóváhagyta.
Tárgyi feltételeinken nem tudtunk javítani az év folyamán, de a működésünk zavartalan volt.
Köszönhető ez annak a 100 ezer forintnak is, amelyet a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán
nyertünk működési költségeink támogatására. Az összeget internet-, telefon-, posta- és
útiköltségeink részbeni fedezésére fordítottunk.
Legjelentősebb programunk 2009-ben a III. Magyar Haltani Konferencia megszervezése és
lebonyolítása volt. Az esemény megrendezését most is a Debreceni Egyetem Természetvédelmi
Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke vállalta magára, nívós körülményeket biztosítva a
tanácskozáshoz. A konferencia anyagának publikálására benyújtott pályázatunkat a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal sajnos elutasította, ami komoly gondot okozott. Tagjaink közül
azonban sokan segítettek: kisebb-nagyobb összegekkel hozzájárultak a kiadási költségek
fedezéséhez, így néhány hónapon belül a Pisces Hungarici újabb, 3. kötetét is sikerült
megjelentetnünk.
A szeptemberi konferencia anyagát tartalmazó kötet – nagyrészt a TTK Hidrobiológiai és a
MgTK Állattani Tanszéke segítségének köszönhetően – már novemberben eljutott tagjaink
kezébe, s küldtünk belőle egyebek mellett a nemzeti parkjainknak, környezetvédelmi
felügyelőségeinknek, a vízügyi igazgatóságoknak, valamint az agrár-felsőoktatási és
biológusképző intézmények könyvtárainak is.
Időszaki kiadványunk köteteinek tartalmáról a Matarka internetes portál és a Halászat c.
szaklap mellett már az Állattani Közlemények is rendszeresen tájékoztatja olvasóit. A
www.agrarkutatas.net honlapon a cikkek magyar és angol nyelvű összefoglalói, saját
honlapunkon pedig a dolgozatok teljes terjedelemben is elérhetők.
Folyamatos teendőnk volt a Halászatban rendszeresen jelentkező rovatunk híranyaggal
történő ellátása. A negyedévente megjelenő lapszámokban összesen 14 kisebb-nagyobb hírrel
jelentkeztünk, köztük több olyan érdekességgel, amelyet az Agroinform hírszolgálata is átvett.
Folyamatosan frissítettük honlapunkat, amelyen – Vizeinkről, halainkról cím alatt – színes
fényképekkel illusztrálva olvashatók a halászatbeli kishírek.
Az ismeretterjesztés új útját keresve társaságunk elnöksége elhatározta, hogy 2010-től
rendszeresen kiválasztja az év halát, amelyet ennek kapcsán igyekszünk minél jobban
megismertetni az érdeklődő nagyközönséggel.
Az év során három ismeretterjesztő előadást tartottunk. A harmadikra 2009 novemberében, a
magyar tudomány hónapja alkalmából, Tiszafüreden került sor. A rendezvényen a Tiszafüredre
bejegyzett Magyar Chirodon Alapítvány, a Debreceni Egyetem Hidrobiológia Tanszéke és a
Magyar Haltani Társaság is közreműködött. Itt ismertettük eddigi tevékenységünket, s azt is
fölajánlottuk, hogy a jövőben – Tiszafüredi Halas Fórum címmel – kétévente a városban
szervezzük meg előadóülésünket. Javaslatunk kedvező fogadtatásra talált a város vezetőinél, az
önkormányzat segítséget és anyagi támogatást ígért megvalósításához.
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