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A Magyar Haltani Társaság 2015. évi működéséről
Egyesületünk taglétszáma az év végén 130 volt, kettővel több, mint az előző évben. A
szavazati joggal bíró rendes tagok száma 119, a pártoló tagoké 11. Anyagi helyzetünk a
takarékos gazdálkodásnak köszönhetően stabil, további működésünk személyi és tárgyi
feltételei biztosítva vannak, a teendőit minden tagunk önként, díjazás nélkül látja el.
Az évet ismét az „év hala” választás eredményének január elsejei közzétételével
indítottuk. Az MTI oldalán közzétett sajtóközleményünk hatására több rádióriportban és a
közszolgálati televízióban is lehetőséget kaptunk őshonos halaink népszerűsítésére. A címet
elnyerő kecsegéről a nyomtatott sajtó is több cikket közölt társaságunk tagjainak tollából.
Tudományos téren az év legfontosabb eseménye társaságunk számára a XI. Magyar
Haltani Konferencia volt, amelyre 2015. március 26‐án és 27‐én a Debreceni Egyetem
agrárcampusának B épületében, a Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék
szervezésében került sor. A kétnapos konferencián megközelítőleg nyolcvanan vettek részt,
a hazai érdeklődők mellett szlovákiai, romániai és szerbiai szakemberek is. Az első nap
programjában 18 különböző témájú előadás és 7 poszterbemutató szerepelt. A második
napon vitafórumot tartottunk, amelyen az előadók, az opponensek és a hozzászólók a fogási
korlátozások hatásaival kapcsolatban fejtették ki véleményüket.
A konferencia előadásainak anyagából számos dolgozat készült. A lektorok által közlésre
alkalmasnak minősített kéziratok a Pisces Hungarici 9. 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 16
rövidebb írással jelentkeztek. Ezek a közlemények – magyarul és angolul – a honlapunk
Hírek (News) oldalán is elérhetők. Ennek köszönhetően örömmel tapasztaltuk, hogy
nemzetközi folyóiratokban is hivatkoznak rájuk, különösen azokra, amelyek az inváziós
fajok terjedéséről, újabb lelőhelyeiről számolnak be.
A társaságunktól ez évben három ismeretterjesztő előadást kértek. Mind megtartottuk,
mert a személyes kapcsolattartás sem hanyagolható el, de tény, hogy az elektronikus
formában közzé tett információink nagyságrendekkel nagyobb közönséghez jutnak el.
Utóbbiak közül a honlapunk Mit fogtam? rovata változatlan népszerűségnek örvend. A
beküldött kérdések és a válaszok száma azonban időközben annyira felszaporodott, hogy a
régebbieket – hasonlóan a Hírek rovatunkhoz – pdf‐fájlokba kellett csomagolnunk.
A rejtvényoldalunk is kedvelt. A tizenkét fordulóból álló tudáspróbán kilenc országból
122 érdeklődő vett részt, a havi átlag 71 játékos. Közülük 43 fő szerepelt minden
fordulóban, 31 játékos szerepelt hibátlan mérleggel, s utóbbiak között 5 db könyvjutalmat
sorsoltunk ki. A nyereményeket négy belföldi és egy erdélyi címre postán juttattunk el.
A Facebook‐oldalunk látogatottsága is szépen alakult: 2014‐ben egy‐egy poszt százakhoz
jutott el, 2015‐ben viszont már ezrekhez. Az oldalt létrehozó fiatal szerkesztőktől azonban
nagyobb aktivitást kérnénk, hogy minél változatosabb legyen a tartalom.
Az év legjelentősebb ismeretterjesztő akciója ma már vitathatatlanul az „év hala”
választás, amelyet október elején hirdettük meg, és amelyre az előző évi négy és fél ezerrel
szemben 6364 szavazat érkezett be.
A Földművelésügyi Minisztériummal kötött partnerségi szerződésünkben foglaltaknak
megfelelően
minden
olyan
rendeletmódosítást
véleményeztünk,
amelyet
a
halgazdálkodással kapcsolatban megkaptunk, s adott esetben az ellenvéleményünknek és az
aggályainknak is hangot adtunk. Megelégedéssel nyugtáztuk, ha a javaslataink beépültek a
jogszabályokba, s csalódottan, ha nem hasznosultak, de annak is tudatában vagyunk, hogy a
döntések felelőssége mindig az illetékesek vállán van.
Dr. Harka Ákos elnök
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