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Beszámoló	a	Magyar	Haltani	Társaság	2018.	évi	működéséről		
	

Tagságunk	 az	 év	 során	 egy	 fővel	 gyarapodott,	 így	 a	 létszám	 131‐re	 nőtt.	 A	 szavazati	
joggal	 bíró	 rendes	 tagok	 száma	 120,	 a	 pártoló	 tagoké	 11.	 Működésünk	 anyagi,	 tárgyi	 és	
személyi	 feltételei	 biztosítva	 voltak,	 az	 egyesületi	 feladatokat	minden	 tagunk	 önkéntesen,	
díjazás	és	költségtérítés	nélkül	látta	el.		

Január	 elsején	 az	 „év	 hala”	 választás	 eredményének	 közzétételével	 kezdtük	
tevékenységünket.	Sajtóközleményünk	 jelentős	érdeklődést	váltott	ki,	az	elektronikus	és	a	
nyomtatott	sajtóban	egyaránt	számos	cikk	foglalkozott	az	Év	Hala	címet	elnyert	balinnal,	s	
ezek	eredményeként	több	rádió‐	és	televízióriportban	népszerűsíthettük	őshonos	halainkat.		

Március	20‐án,	a	halak	napja	budapesti	ünnepségén	két	prezentációval	vettünk	részt.	Dr.	
Juhász	Lajos	„Halak	Napja	a	Zöld	Naptárban”	című	ppt‐előadása	és	Szendőfi	Balázs	„Hegyek‐
völgyek	halai”	című	filmje	egyaránt	nagy	sikert	aratott.	

Szepesi	 Zsolt	 kollégánk	 segítségével	 idejében	 elkészült	 a	 beszámoló	 társaságunk	 előző	
évi	tevékenységéről	és	gazdálkodásáról,	amelyet	a	2018‐as	évre	vonatkozó	tervvel	együtt	az	
egyesület	közgyűlése	határidőre	elfogadott,	majd	ezt	követően	a	honlapunkra	is	felkerült.	

Ismeretterjesztő	tevékenységünket	az	interneten	–	az	új	év	halának	bemutatásával	–	már	
január	elsején	megkezdtük,	és	ezt	folytattuk	a	Természetbúvárban,	az	Élet	és	Tudományban,	
a	 Honismeretben,	 a	 Magyar	 Horgászban	 és	 a	 Halászatban	 közölt	 cikkeinkkel,	 valamint	 a	
személyes	 kapcsolatok	 kiépítését	 is	 lehetővé	 tevő	 ppt‐előadásokkal.	 Utóbbiak	 közül	
kiemelkedik	 Sallai	 Zoltán	 keszthelyi	 gimnáziumban	 tartott	 prezentációja,	 amely	 annak	 a	
Vutskits	Györgynek	mutatta	be	életét	és	munkásságát,	aki	haltani	kutatásai	elismeréseként	e	
gimnázium	 tanáraként	 kapott	 megbízást	 a	 Fauna	 Regni	 Hungariae	 halakkal	 foglalkozó	
fejezetének	a	megírására.	

Egy	 szabadtéri	 bemutatót	 is	 tartottak	 munkatársaink.	 Az	 év	 élőlényeit	 bemutató	
rendezvényt	 a	Magyar	Madártani	 és	 Természetvédelmi	 Egyesület	 szervezte	 a	madarak	 és	
fák	 napján.	 Helyszíne	 a	 budai	 Jókai	 kert	 volt,	 ahol	 több	 mint	 300	 látogató	 kereste	 fel	 a	
standunkat,	s	az	év	hala	mellett	sok,	más	vízi	élőlénnyel	 is	megismerkedhetett,	elsősorban	
Weiperth	András	kollégánk	gondosságának	köszönhetően.	

Társaságunk	 –	 Tiszafüred	 Város	 Önkormányzata	 jelentős	 anyagi	 támogatásával	 –	
március	 22‐én	 és	 23‐án	 regisztrációs	 díj	 nélküli,	 sikeres	 konferenciát	 rendezett	
Tiszafüreden.	 Az	 első	 napon	 délelőtt	 tíz,	 délután	 kilenc	 kutató	 számolt	 be	 egy‐egy	 rövid	
előadás	 keretében	 az	 utóbbi	 idők	 eredményeiről,	 a	 második	 nap	 pedig	 a	 halvédelem	
lehetőségeinek	a	megvitatásával	 telt.	Az	előadások	anyagából	készített	dolgozatok	közül	 a	
lektorok	tizenötöt	találtak	közlésre	alkalmasnak,	amelyek	a	Pisces	Hungarici	12.	kötetében	
jelentek	 meg.	 A	 színesben	 nyomott,	 szép	 megjelenésű	 kötetet	 –	 a	 korábbi	 évek	
gyakorlatának	megfelelően	–	tagjaink	mellett	a	partnereink	részére	is	eljuttattuk.	

A	 civilszervezetek	 egyikeként	 ebben	 az	 évben	 is	 részt	 vettünk	 az	 Agrárminisztérium	
halakkal	kapcsolatos	jogszabályainak	előkészítésében.	Véleményünk	kialakításában	éveken	
át	 Halasi‐Kovács	 Béla	 szakismerete	 jelentette	 a	 fő	 segítséget,	 de	mivel	 időközben	 a	 HAKI	
igazgatójává	 nevezték	 ki,	 most	 már	 a	 kutatóintézet	 nevében	 véleményezi	 a	 tervezeteket.	
Felkérésemre	 ezért	 a	 továbbiakban	 az	 e	 téren	 rendkívül	 nagy	 tapasztalattal	 rendelkező	
tagtársunk,	Udvari	Zsolt	vállalta,	hogy	segítségünkre	lesz.		

Elsősorban	 Nyeste	 Krisztiánnak	 és	 Dr.	 Antal	 Lászlónak	 köszönhetően	 az	 év	 során	
zavartalanul	működött	a	honlapunk	és	a	Facebook‐oldalunk,	sőt	a	látogatottságuk	is	nőtt.		Ez	
elsősorban	a	„Mit	fogtam?”,	a	„Rejtvény”,	„Az	év	hala”	és	a	„Hírek”	rovatunknak	köszönhető.	
De	 bízunk	 benne,	 hogy	 a	 2018	 novemberében	 bevezetett	 folyamatos	 fotópályázatunk	 –	
amelynek	 keretében	 a	 beküldött	 fényképekből	 rendszeresen	 megjelenik	 „A	 hét	 fotója”	 –	
hamarosan	ugyancsak	népszerű	lesz.	

Végül	köszönöm	társaságunk	tagjainak,	hogy	munkájukkal,	támogatásukkal	elősegítették	
szervezetünk	sikeres	működését.	

Dr.	Harka	Ákos	elnök	
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A	Tiszafüreden	tartott	XIV.	Magyar	Haltani	Konferencia	megnyitása		

	
	
	

	
Molnár	Kálmán	nagy	érdeklődéssel	kísért	előadása	a	konferencián	

	
	


