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M, kir. földművelésügyi miniszter. T á r s y ; Az 1939- évi álta-
' lános halászati tilalmi idő
71.400/1939. szám. megállapítása.

VI. B. 2.

Valamennyi vármegye alispánjának, törvényhatósági joggal 
felruházott város polgármesterének és Budapest székesfő

város polgármesterének.
Értesítem alispán polgármester urat, hogy az 1925. évi XLIII. t.-c. 10. 

§-ában gyökerező jogomnál fogva az 1939. évi általános halá- 
szati tilalmat az ország összes nyiltvizeire elrendelem és annak 
tartamát f. évi május 1-től május hó 27-ig bezárólag terjedő 27 
napban állapítom meg. Ezen idő alatt nyiltvízből halat fogni nem 
szabad.

E rendelkezésem alól kivételt képez a Duna folyamnak 
1852.8—1861.8 km. közti és egyébb kisebb vízfolyásoknak a 
magyar-szlovák országhatárt képező szakasza, melyekre vonat
kozólag az általános halászati tilalmi idő a magyar királyság és 
csehszlovák köztársaság között létrejött korábbi egyezmény alap
ján április 1-től május hó 30-ig fog tartani.

Valamely vízfolyásnak országhatárt képező szakasza alatt 
azon folyómederrészt kell érteni, ahol a két ország közötti ha
tárvonal a vízfolyás közép vagy sodorvonalára esik.

A Duna folyamnak országhatárt jelentő szakaszán a tel
jesen magyar területre eső és a szabályozási művekkel a főme
dertől elválasztott mellékágai nem esnek fenti rendelkezés alá 
es ezeken az általános halászati tilalmat ugyancsak május 1-től 
május hó 27-ig terjedő időben kell megtartani.

Az első bekezdésben elrendelt tilalom alól kivétetnek:
1) a Duna, Dráva, Mura, Tisza, a dunai és tiszai holtágak, 

Fekete- és Fehérkörösök, a Maros és egyéb kisebb vízfolyások
nak a magyar- jugoszláv és magyar-román határt alkotó szaka
szai, melyekre nézve az általános halászati tilalom nem vonat
kozik.

2) A Velencei tó, melyre vonatkozólag az általános halá
szati tilalom azzal a megszorítással áll fenn, hogy az általános

tilalmi idő alatt kizárólag csak síkvizen húzóhálóval szabad ha
lászni. Minden más halászási mód tilos.

3) A Ferenc csatorna magyar szakasza, melyre nézve az 
általános halászati tilalom nem vonatkozik,

4) a Balaton, melyre vonatkozó üzemtervszerű halászati 
tilalom április hó 1-től 30-ig tart.

5) A sebes- és szivárványos pisztrángra vonatkozólag a 
halászati törvények végrehajtása tárgyában kiadott 9500/1926 sz. 
rendeletem 21. §-ában elrendelt tilalmi idő van érvényben, mely 
szerint a sebespisztrángot október hó 1-től január hó 15-ig, a 
szivárványos pisztrángot pedig március hó 1-től április hó 30-ig 
nem szabad fogni.

Felhívom p0̂ rm enster urat> h°gy fentiekről a hatáskörébe 
tartozó halászati társulatokat, illetékes főszolgabírákat, valamint 
a halászat ellenőrzésére hivatott összes közegeket haladéktalanul 
értesítse.

Budapest, 1939. március 23-án. A miniszter rendeletéből:
Nusser s. k. 

miniszteri osztályfőnök,

Halastavak termelési viszonyainak 
vizsgálata.

írta Hirsch Ferenc dr.
oki. mezőgazda. (Folytatás.)

A IV. sz. tóban az abszolút takarmányegyüttható 
3 39 volt. Meg kell említenem, hogy az abszolút takar
mányegyüttható kiszámításánál nem tudtam tekintetbe 
venni a trágyázás hatását, pedig ez lényegesen javítólag 
hatott.

A terméseredményekre vonatkozó irodalmi adatokat 
nem közlöm, mert ezek majdnem mind a legkülönbö
zőbb takarmányegyüttható alapján kiszámított természe
tes hozamokon alapulnak és még összehasonlításokra 
sem alkalmasak.
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Alább közlöm a két kísérleti tó összes adatairól 
készült általános kimutatást 1932-től kezdve:

A telelők leírása.
A halakat a lehalászás után mindaddig, míg el

szállításukra sor került „telelőkének nevezett 27 m hosszú, 
7 m széles és Y2 m mély kiásott medencében rak
tároztuk. Kivétel az ivadék, amelyet egy kisebb 
— másfél holdas — tóban szoktunk teleltetni, egyrészt 
mivel itt természetszerű viszonyok között jobban védve 
vannak fertőző betegségek ellen, másrészt pedig táplálékot 
találnak. Egy telelőben általában 40 q piaci pontyot 
szoktunk elraktározni, szükség esetén, rövid időre, azon
ban többet is lehet beletenni. A telelők egész nyáron át 
szárazon álltak és csak közvetlenül a lehalászás előtt 
töltöttük meg őket vízzel. Tavasszal a telelőket kiürülésük 
után egyenként 50 kg. égetett pormésszel fertőtlenítettük.

A telelők az I. sz. tó táplálócsatornájából nyerik 
vizüket, amely az elosztócsatornából egy ráccsal ellátott 
kürtőn át, felülről ömlik be. A víz a telelőkből barát
zsilipek segítségével bocsátható le, egy gyűjtőcsatornán 
át pedig újra visszajut az I. sz. tó táplálócsatornájába. 
A telelőkön, amikor ezekben hal van, állandóan erősen 
áramlik át a víz.

A telelők vizének hőmérsékletét üzemben tartásuk 
alatt három ízben mértem és a következő értékeket találtam:
1936. nov. 7-én a telelők vizének hőmérséklete 10*1 C fok volt
1937. jan. 10-én „ „ „ „ lő  „ „
1937. ápr. 5-en ,, » „ „ 3 1 , ,  „ ,,

A telelők vizének oxygéngáz tartalmát szintén három
ízben határoztam meg és az utolsó két meghatározás al
kalmával külön mértem az oxygéntartalmat a felszínen 
és külön a fenéken, amikor is egészen eltérő értékeket 
találtam. A fenékről úgy vettem vízmintát, hogy a rendes 
Winkler-féle oxygén-palackot, megterhelve, zsinegen le- 
bocsátottam a fenékre, miután nyílását zsinegre kötött 
parafadugóval zártam el. Amikor éreztem, hogy az üveg 
feneket ér, a dugót a rákötött zsineg segítségével ki
rántottam, megvártam, míg az üveg vízzel megtelik (a fel
szálló légbuborékok szolgáltak útmutatóul) és azután 
óvatosan felhúztam.

A telelők vizének oxygéntartalma következőképpen 
alakult: 1937.

I. 10. III. 19. IV. 5.
1. sz. telelő oxygéntartalma fimi &6 c”8, — cf ' f i  c”8‘
O — » — » — n^ • n n felül 6*6 „ — „ — „
q alul “  » 2*5 „ ~  „
«3* yy yy yy felül 67 „ 4*1 „ — „

a alul „ 2*9 „  5*3 „
4 . „ „ „ felül 6-8 „ 3*6 „ 5*4 ,
r alul — „ 5*5 „ — „
5 - „ » >, felül 6*6 „ 5*7 „ -  „

Az első mérés eredménye azt mutatja, hogy az 
egyes telelők vizében kb. egyforma mennyiségű oxygén- 
tartalom volt (akkor még egyformán volt bennük hal). 
A második mérésnél már lényegesen kevesebb oldott 
oxygént találtam, ekkor ugyanis egyrészt már melegebb 
volt a víz, tehát kevesebb oxygén tudott benne oldódni, 
másrészt pedig a halak életműködése is megélénkült. 
Igen fontos megfigyelés az alsó vízrétegnek sokkal ala
csonyabb oxyigénlartalma, aminek oka, hogy a víz a 
telelőkbe felül folyt be és szintén felül folyt ki, tehát 
mindig csak a felső vízréteg cserélődött ki, pedig a halak 
túlnyomó része éppen a telelők fenekén szokott tartóz
kodni. Feltevésem helyességét igazolják az 5. sz. telelő 
adatai, amely 1937. március 19-én, közvetlenül a minta
vétel előtt lett vízzel megtöltve és amelyben alig mutatkozott 
eltérés a felső és alsó vízréteg oxygéntartalma között. 
Az utolsó mintavételnél sem találtam nagy eltérést a

felszín és a fenék oxygéntartalmában, mert ekkor már 
csak igen kis mennyiségű hal volt a telelőben (1—2 q).

A tenyészhalak kiválasztása.
A tógazdának az a célja, hogy gyorsan növő, ta

karmányt jól értékesítő és kórokokkal szemben ellenálló- 
képes állományra tegyen szert. Miután pedig az állomány 
öröklődő tulajdonságait a tenyészegyedektől nyeri, arra 
kell törekedni, hogy a tenyészhalak ennek a három kö
vetelménynek megfeleljenek, és azonkívül a piac minden
kori kívánalmait is kielégítsék. A piaci kívánalmakhoz 
való alkalmazkodást utoljára említettem, pedig talán ez 
a legfontosabb és nem ritkán ellentétben van az előbbi 
három tulajdonság valamelyikével. így pl. — amint a 2. 
fejezetben már említettem — újabban Magyarországon 
a hosszúkás alakú (nagyobb profilindexű) halakat szíve
sebben vásárolják, tehát a tógazdaságok kénytelenek 
nyúltabb alakú pontyokat tenyészteni, pedig ezek lassab
ban fejlődnek és a takarmányt sem értékesítik olyan jól, 
mint a zőmökebb testalkatúak. Hasonlóképpen a közön
ségnek a zsíros haltól való idegenkedése kényszeríti a 
tógazdákat, hogy olcsó kukorica helyett drágább takar
mányféleségekkel táplálják halaikat.

A kísérleti tógazdaság tenyészhalait két éves korban 
szoktam ősszel lehalászáskor kiválasztani, még pedig 
mindig valamelyik sűrűn népesített tóból. Ugyanis abból 
a feltevésből indulok ki, hogy a sűrűn népesített tóban, 
amely egyedek konkurrens társaikat súlyban elhagyják 
azok amellett, hogy meg van bennük a gyors fejlődő
képesség faktora, élelmesek is és hajlandók a több táp
lálék megszerzésével járó munkát elvégezni. Tehát meg 
van a remény, hogy ezeket a kedvező tulajdonságokat 
ivadékaikra is át fogják örökíteni. A tenyészegyedek ki
választásánál arra törekedtem, hogy a piac által meg
kívánt profilindex mellett a legkisebb keresztmetszetin
dexű halakat tartsam meg. Amellett ügyeltem, hogy a 
fej a testhez viszonyítva lehetőleg kicsi legyen (a fo
gyasztás szempontjából ez kisebb értékű).

A tenyészegyedeket — éppen úgy, mint az ivadé
kot — nem telelőkben tartjuk télen át, hanem az iva
dékkal együtt egy kisebb tóban (VI. sz. tó). Tavasszal 
nyujtótóba kerülnek (itt nem lehet őket elcserélni) és 
következő évben már tenyésztésbe vehetők. Gyakran 
előfordul, hogy már a két éves tenyészegyedek leívnak, 
ami ellen úgy lehetne védekezni, hogy ivar szerint el
különítve másik-másik tóba helyezném őket, de mivel 
az ivadék mindig kifogástalan volt, ezt nem tartottam 
szükségesnek.

A tenyészhalakat tavasszal később helyezem ki 
a tavakba, mint az ivadékot és a kihelyezés időpont
ját mindig a víz felmelegedésének mértéke szabja meg. 
Egy törzset általában három tejes és két ikrás ponty
ból szoktam összeállítani, de inkább eltérek ettől az 
aránytól, semhogy erősen heterogén vagy más okból 
kifogásolható egyedek kerüljenek egy törzsbe.

Miután 1931. óta mindig a saját nevelésű anyagból 
kerülnek ki a tenyészegyedek, rokontenyésztés is gyakran 
előfordulhat (egyedi jelzés hiányában biztosan nem le
het tudni), de ennek semmi hátrányát sem tapasztaltam.

A halhús szárazanyagtartalmának 
meghatározása.

Miután a halhús táplálóértékére annak száraz
anyagtartalmából következtetni lehet, erre vonatkozólag 
is végeztem vizsgálatokat. Magyarországon — tudtom
mal — ezideig csupán Lindmeyer Antal végzett ily
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rányú vizsgálatokat és az ő eredményeiből közlöm a 
<övetkező adatokat:

pontyhús szárazanyagtartalma: 26‘62%
„ „ 31-68%
„ „ 2924%
„ „ 36-08%

A halhús szárazanyagtartalmának meghatározását 
i M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Állattenyésztéstani Intézetének laboratóriumában 
/égeztem a következő módon. A halakat pikkelyeiktől 
negtisztítottam, az úszókat levágtam, majd hasukon fel- 
netszve eltávolítottam az összes belső szerveket (ezek 
i fogyasztás szempontjából értéktelenek). Ezután a halat 
oldalára fektetve levágtaip a fejet és a fej mögött egy 
eb. 10 cm széles szeletet, amelyet azután közönséges 
íúsdarálón háromszor megdaráltam (bőrrel és csontok- 
cal együtt). A megdarált húst alaposan összekevertem 
is ebből vettem két mintát, amelynek szárazanyagtar- 
almát (súlyállandóságig szárítva) négy tizedesnyi pon- 
ossággal meghatároztam és a két eredmény átlagát fogad- 
am el. Öt tükrös és három pikkelyes hal húsának száraz- 
myagtartalmát határoztam meg és a következő eredménye
det kaptam:
ükrös ponty húsának szárazanyagtartalma: 33"3933% 

,  „ „ „ 31-5702%
.  • » „ 26-3318%
„ „ 38-6122%
„ „ „ „ 31*3552%

)ikkelyes„ „ „ 33-9034%
„ „ » „ 363036%

32-8424%
Tehát a halhús szárazanyagtartalma 26'3% és 

Í8*6 % között ingadozott. A tükrös és pikkelyes pontyok 
íúsának szárazanyagtartalmában nem találtam kü- 
önbséget.

Összefoglalás.
Munkám végeztével, mielőtt annak eredményéből 

dövetkeztetéseket vonnék le, meg kell állapítanom azt a 
:ényt, hogy a két kísérleti tó közül a IV. sz. adta a 
íagyobb termést (8‘9%-al) amellett, hogy ebben a tóban 
i halak kevesebb takarmányt fogyasztottak és ezt job- 
)an értékesítették. Tehát ez mutatkozott „jobb“ tónak. 
Miután a mesterséges tényezők mindkét tó számára azo- 
íosak voltak, a különbség okát a természeti viszonyok 
iltérő voltában kell keresni.

A tavak nagyságát illetőleg a kisebb tó mutatko- 
ott „jobb“-nak.

A tavak népesítésénél azt találom, hogy a „jobb“ 
ó sűrűbb népesítést bír el, sőt azt gazdag természetes 
áplálékának kihasználása érdekében meg is kívánja.

A tóvíz keménységének vizsgálatánál a „jobb“ tó 
izében kevesebb összes keménységet és kevesebb Ca- 
:eménységet találtam.

A hydrogénion-concentratioban nem találtam a két 
6 vize között eltérést.

A hálóplankton mennyisége a „jobb“ tóban egész 
yáron át mindig (többszörösen) meghaladta a „gyen- 
ébb“ kísérleti tóét. Tóvirágzás alkalmával mindkét tó- 
'an igen csekély mennyiségű hálóplankton volt. A nan- 
oplankton mennyisége a két tóban felváltva volt nagyobb 
s kisebb, de ez az eredmény a mérések pontatlansága 
liatt nem megbízható. A háló- és nannoplankton minő
égében nem találtam eltérést, csak azt tudtam megfi- 
yelni, hogy a „jobb“ tóban a mérések háromnegyed 
észénél kevesebb fajt találtam (ha a mennyiség nagyobb 
5 volt).

A két tó vizének hőmérséklete között nem talál
tam nagyobb eltérést, habár a „jobb“ tó vizének hőmér
séklete erősebben ingadozott, de ennek oka a kisebb víz- 
mennyiség volt. Mindkét tó vizének hőmérséklete általá
ban a napi (napon mért) maximális hőmérsékletet igye
kezett követni, természetesen a nagyobb kilengések 
mellőzésével.

A csapadék általában lehűtötte a vizet.
A víz oxygéngáz tartalmában mindig volt eltérés 

a két tó között és ha a szabályos különbség nem is 
mutatkozott, a mérések túlnyomó része szerint a „jobb“ tó 
vizében több oxygén volt oldva, amit a nagyobb meny- 
nyiségű plankton erősebb asszimilációjának lehet tulaj
donítani.

A „jobb“ tó, kát. holdanként, a másik tóban 
megetetett abraknak kb. csak kétharmad részét fogyasz
totta el és ezt sokkal jobban (1-66 : T88) értékesítette. 
A kedvező takarmányegyütthatók létrejöttét a bőséges 
trágyázás is erősen elősegítette, de ennek mértékét csak 
külön kísérlettel lehetne megállapítani. A megelőző évek 
adataiból az derül ki, hogy minél nagyobb mennyiségű 
takarmányt fogyasztottak el a halak, azt annál rosszabbul 
értékesítették.

A próbahalászatok eredményei azt mutatták, hogy 
ilymódon nem lehet a halak fejlődéséről megbízható 
tájékozódást szerezni.

A teleltetők vizének oxigéntartalma a mérések 
szerint a viz alsó rétegében lényegesen alacsonyabb 
volt, mint a felszínen. Ezen úgy lehetne segíteni, hogy 
a víz befolyását vagy kifolyását a telelő fenekén kellene 
eszközölni, mert így a víz áramló hatása minden rétegben 
egyformán tudna érvényesülni. (Vége.)

-----  --------- esetleg azonnali belépésre.

Halászm esternresünk C  K S Ä
---- I l i i  Fejér megye. | | |

TÁRSULATOK — EGYESÜLETEK.
Az Országos Halászati Egyesület 1939. évi március hó 

30-án a földmívelésügyi minisztériumban tartotta meg évi rendes 
közgyűlését, mintegy 50 tag részvételével.

Elnökölt Tomcsányi Vilmos Pál, jegyzőkönyvvezető vitéz 
lllésy Zoltán igazgató.

1) Elnök: Üdvözlöm az Egyesület nagy számban megjelent 
tagjait és bejelentem, hogy egyrészt a f. évi március hó 12-ére 
kitűzött közgyűlés nem volt határozatképes, másrészt, hogy a mai 
közgyűlés alapszabályaink értelmében a megjelentek számára 
való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés tárgysorozata előtt külön üdvözlöm a magyar 
Felvidék és Kárpátalja visszacsatolásával hozzánk visszatért halá
szokat és összes halászati érdekelteket.

A jegyzőkönyv vezetésére felkérem az egyesület igazgató
ját, annak hitelesítésére pedig Corchus Dezső és Raskó Pál urakat.

Felkérem az igazgató urat évi jelentésének előterjesztésére.
Igazgató:
Tisztelt Közgyűlés! Jelentésemben először is az elmúlt év 

és a legutóbbi hetek nagy történelmi eseményét, — a magyar
lakta Felvidék nagy részének és a Kárpátaljának visszacsatolását 
emelem ki, — az országos halászati egyesület és az egész halász
társadalom részéről meleg szeretettel köszöntve a visszakerült 
hazai földet és több mint másfélmilliónyi visszatért magyart, kö
zöttük pedig különösen halásztársainkat.

Hálát adunk a Teremtőnek, hogy a visszacsatolás vérontás 
és pusztítás nélkül ment végbe és mélységes hódolattal tisztel
günk a hont visszaszerző nagybányai vitéz Horthy Miklós Főmél
tóságú Kormányzó Urunk előtt, a kinek 20 évi bölcs és előrelátó 
vezérlete az elvesztett területek egy részének visszaszerzését lehe
tővé tette.

Az általános gazdasági helyzet 1938. évben kedvezőtleneb
bül alakult mint előző évben. A nagy fegyverkezési erőfeszítés, 
a melyet elsősorban a nagy ipari államok diktálnak, nem hatott 
élénkitően a gazdasági életre. Hazai termelésünkre ez a kereske
delmi forgalomban is éreztette hatását, mert a kivitel és beho-
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zatal összforgalmában 13*4% visszaesés mutatkozik az 1937. év
vel szemben.

A tógazdaságok üzemmenetét ismertetve megállapítható, 
hogy a múlt évben a halak átteleltetése zavartalan volt, mert 
sem vízhiány sem túlságos és hosszantartó fagy sem hótakaró 
nem okozott káros oxygéncsökkentést a teleltetőkben. A téli csa
padék nem volt túlságosan bő, de a tavak tavaszi feltöltése — 
kevés kivételektől eltekintve — nem hagyott kívánni valót. A jár
ványos halbetegségek szempontjából kritikus tavasz is eltelt a 
nélkül, hogy nagyobb mérvű halbetegségek — különösen vörös 
kórság — tömeges halpusztulást okozott volna.

A tavaszi időjárás nem volt kedvező haltenyésztés szem
pontjából, mert a márciusi meleg után április hó és május első 
fele aránylag hideg volt, e miatt a halnövekedésben behozhatat
lan hátráltatás állott be. Június és július havi meleg napok da
cára sem volt általában vízhiány, mert a legkritikusabb augusztus 
hónapban beköszöntöttek az esőzések. Augusztus második és 
szeptember első felében az időjárás újra hideggé vált, úgy hogy 
a halnövekedés nem kárpótolhatta magát a hideg tavaszért. A 
magas takarmányárakkal kapcsolatban a kevesebb etetés is hozzá
járult ahhoz, hogy a haltermés a tavalyin alul maradt.

Az ívás jól sikerült, úgy hogy a kihelyezésre szolgáló 
tenyészanyagon felül több mint 1000 mázsa ivadékfelesleget jelen
tettek be a tógazdaságok eladásra.

A halértékesítés terén a szezon elején — október-novem
berben kizárólag nagyobb súlyú halak iránt volt érdeklődés, — 
majd a németországi lehalászások elvégezte után a német keres
kedelem a közepes súlyú halak iránt is kezdett erősebben érdek
lődni, a mi megjavította a kisebb súlyú halak túlságosan csök
kent keresletét. Ezt még alátámasztotta a fokozódó palesztínai 
kis-hal kereslet.

A visszacsatolt Felvidék és különösen a Felvidéken élő te
kintélyes számú zsidóság a fogyasztás emelése körül nem vál
totta ugyan be a hozzáfűzött várakozást, de kétségtelen, hogy 
figyelemreméltó fogyasztó piacot jelent főleg az elhanyagolt kisebb 
halakra nézve.

A tógazdasági mellékhalak közül a harcsánál feltűnő árha
nyatlás állott be a túltermelés miatt, ez ársülyedés azonban a 
fogyasztás emelését nem vonta arányosan maga után.

Az elmúlt nyáron még nagy készlet eladatlan hal maradt 
a mely aránylag oly olcsó áron volt értékesíthető, a mely nem 
volt arányban a nyári tárolás kockázatával és költségtöbbletével.

A halkivitel emelését az előző évvel szemben csak kismér
tékben sikerült előmozdítani, a mennyiben az exportált hal meny- 
nyisége a múlt évi 9421 mázsáról 9649-re emelkedett a mi pénz
értékben mintegy 80 ezer pengő többletnek felel meg. Az 1938. 
évi exportálás részletezve a következő országokra terjed ki 
mennyiségileg és értékben:

Németország 3943 mázsa 443.000 P
Ausztria 3480 „ 347.000 „
Anglia 895 „ 40.000 „
Palesztina 720 „ 29.000 „
Csehszlovákia 273 „ 21.000 „
Olaszország 326 „ 27.000 w
Egyéb országok 12 „ 2.528 „

A külföldi értékelésnél elért átlagár 94.26 P volt mázsán
ként az előző évi 88.06 P-vel szemben.

Az exportot a földmívelésügyi kormányzat a következő 
prémiumokkal támogatta: Ponty után angliai szállításnál 20. — P, 
palesztínai exportnál 30. — P métermázsánként. Fogas után 
Svájcba 40. — P, Olaszországba 30. P —- volt a térítés mázsánként.

Az export lebonyolítása és a belső piac rendezése érde
kében egyesületünk javaslatot terjesztett elő a külkereskedelmi 
hivatalnak illetve a földmívelésügyi minisztériumnak. Ezt a javas
latot a Halászat 1938. novemberi számában teljes terjedelmében 
közöltük. Lényege az volt, hogy a hazai nagvkereskedők szindi
kátust alakítva bizományi alapon bonyolítják le az exportot, s e 
mellett kötelezik magukat az összes hazai haltermés átvételére 
és értékesítésére.

A választmány által elfogadott javaslatot a külkereskedelmi 
hivatal az egyesületen kívül álló érdekeltség bevonásával több 
ízben tárgyalta, és a halforgalom lebonyolítására egy korlátolt 
felelősségű társaság létrehozását hozta javaslatba.

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium ez előterjesztéshez 
elvben hozzájárult ugyan, de mivel az előrehaladott idő miatt e 
Kft. létrehozása hosszabb időt vett volna igénybe — úgy rendel
kezett, hogy egyelőre a halexport lebonyolítása a múlt évi kon
strukció szerint történjék. A minisztérium a belső halpiac ren
dezése érdekében javasolt azon előterjesztésnek, hogy a buda
pesti piac zárttá nyilvánittassék — egyelőre nem adott helyt.

A megfelelő termelői árak biztosítására és az áralakulás 
megakadályozása céljából a minisztérium részvételével működő 
halármegállapító bizottság felállítását rendelte el, a melyből 2 ta

got az orsz. mezőgazdasági kamara haltermelő tagjai közül, 2 
tagot az országos halászati egyesület, 2 tagot a keresk. érdekelt
ség és 1 tagot pedig a külkereskedelmi hivatal delegál.

Meg kell még emlékeznünk a múlt évben lefolyt halpropa
gandáról is. A külföldi exportnehézségek a belső halfogyasztás 
emelését tették szükségessé. Az egyesület propagandabizottsága 
a fővárosi halfogyasztást jelentékenyen emelte az által, hogy 
mintegy 1000 plakátot függesztett ki, azonkívül hónapokon ke
resztül az összes mozgószínházakban vetítette a filmiroda által 
készített pontyreklámot. Az összes költségek mintegy 7600 pen
gőt tettek ki, a melyhez sajnos csak kevés termelő — főleg 
Corchus Zoltán — járult hozzá, a kiadás nagy részét a Magyar Tó
gazdaságok r. t. — azonkívül a Zimmer cég viselte. A többi hal
kereskedő a megállapodás ellenére nem volt hajlandó anyagi 
áldozatot hozni.

A halászati érdekeltséget érintő ügyekben az egyesület az 
év folyamán több ízben részint írásbeli beadvány részint szemé
lyes intervenciók útján eljárt.

Ezek közül a következőket említjük meg:
1) a budapesti kishalászok kérelmének pártoló továbbítása 

a székesfőváros polgármesteréhez a parti kikötés és fogyasztási 
adó tárgyában.

2) Beadvány és értekezlet a kereskedelemügyi minisztéri
umhoz a hálóanyag vámjának mérséklése ügyében.

3) Beadvány a keresk. minisztériumhoz a karácsonyi ünne
pek előtti napokon a halnagykereskedések éjjel 2 órakor való 
nyithatása iránt.

4) A külföldi exportnál a prémiumok engedélyezését ered
ményező beadványok.

5) A földmív. minisztérium az egyesületet a Halászat című 
lapjának előállítási költségeihez hozzájárulás címén 1000 pengő
vel segélyezte. Az egyesületnek az elmúlt évben kifejtett tevé
kenysége közül még az alábbiak említendők meg:

Az elmúlt évi közgyűlés határozata szerint a nyiltvizi ha
lászat kérdéseinek megtárgyalása érdekében a Halászat szerkesz
tője a múlt évi májusi számban értekezletet hívott össze, hoev 
az érdekeltek a halvédelem körüli teendőket megtárgyalják. Elő
zetesen a lap áprilisi és májusi számaiban, azonkívül az egyesü
lethez intézett külön 13 beadványban több kiváló szakember és 
hivatásos halász fejtette ki álláspontját. A május 30-án megtar
tott értekezleten 35 halászati érdekelt jelent meg. Ez alkalommal 
történt hozzászólások után a felvetett kérdések közül szavazás 
útján elfogadták a harcsára vonatkozólag a 1/2 kg-ban megálla
pítandó legkisebb méretet, a kíméleti területek kijelölésének el
vét, de csakis a halászati tilalom felfüggesztése ellenében. Nem 
fogadták el a domolykó, ragadozó ön és csuka védelmére meg
állapítandó legkisebb méretre vonatkozó, továbbá a fenékhorog 
és a kishalászok által eddig használt halfogó szerszámok eltil
tása iránti indítványt. Kívánta a gyűlés egyhangúlag azt is, hogy 
az orvhalászat szigorúbban büntettessék — és hogy csak hiva
tásos halász v. sporthorgász egyesület bérelhessen halászati jogot.

A mindszenti halászok ez évben is megtartották a Péter- 
Pálnapi halásznapot, a mely alkalommal a Csongrád- szegedi 
tiszai halásztársulat is 40 éves fennállása alkalmából ünnepi köz
gyűlést tartott Mindszenten. Dr. Taraba József esperes plébános ün
nepi miséje után az egyesület nevében az igazgató koszorút 
helyezett a községet alapitó halászok jelképes sírjára. Az ünneplő 
közönség sorában a vármegye vezetősége is résztvett a főispán
nal és alispánnal élén,

A IV. nemzetközi édesvízi halpropaganda kongresszus 1938. 
év szeptember 17—21 között Belgrádban tartatott meg. A kong
resszuson 9 állam szakemberei vettek részt. Tiszteletbeli elnöke 
a jugoszláv helyettes földmívelésügyi miniszter volt. Egyesületünk 
részéről dr. Maucha Rezső, dr. Unger Emil, id. Zimmer Ferencz 
és dr. Paluzsa László választmányi tagok vettek részt. Az orsz. ma
gyar halászati egyesületet az a kitüntetés érte, hogy a tanácsko
zások első napjára elnöknek dr. Unger Emilt mint az egyesület 
kiküldöttét választották meg. A kongresszus ülésszakán dr. Maucha 
a cukorgyári szennyvizekről, dr. Unger a halastavak mellékhala
iról tartott értékes előadást.

Az egyesület részt vett végül a múlt évi március hóban 
tartott országos mezőgazdasági kiállításon és a halászati pavilon
ban a hazai tógazdasági és nyílt vízi halászat termékeit meg
felelő keretben bemutatta. Részt vettek a kiállításon a Magyar 
Tógazdaságok r. t., a Magyar-Német mezőgazdasági r. t., gr. 
Károlyi-uradalom felgyői tógazdasága, a soproni pisztrángos tó
gazdaság, Illik Viktor és Tóth Kálmán nyilt vizi halászbérlők, 
Zimmer Ferencz halkeresk. r. t. főleg balatoni halanyaggal, az 
aquarium és terrárium egyesület, Major János cég sporthorgász 
eszközökkel és Ádám Miksa cég hálóanyaggal.

Végül megemlítendő, hogy az új sajtótörvény értelmében 
az egyesület szaklapjának a Halászatnak megjelenését az előírt 
eljárás lefolytatása után a miniszterelnökség továbbra is en
gedélyezte. Ez év elején töltötte be a lap fennállásának 40 éves
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ubileumát a mellyel kapcsolatban a szerkesztő úr januárban 
ubileumi számot jelentetett meg.

A nyílt vízi halászatra az időjárás elég kedvező volt, mert 
i téli hideg nem tartott soká, és a tavaszi árvizek elég korán 
elenkeztek. A halívást elősegítette a március-augusztus hónapok 
ilatt, de főleg május hóban úgy a Dunán mint a Tiszán jelentkező 
nagas vízállás. A természetes szaporodás következményekép 
i múlt évekhez képest a halszaporodás jelei a nagyobb fogási 
‘redményekben mutatkoznak. Helyenként a bérösszegek jelentéke- 
íyen emelkedtek az újabb bérbeadásoknál. Az alsó Tiszán főleg a 
íarcsa szaporodik.

Ezzel szemben a Dunán a káros törpe harcsa is elterje- 
iőben van és most már a Soroksári Dunaágba is feljutott.

A pézsmapocok már az egész Dunántúl elterjedt a Bakony 
is Pilisi hegység kivételével. A Duna balpartján még csak a 
3estvármegyei társulat főlecsapolójáig terjedő területen észlelték. 
\ nyílt vizek halállományának emelése érdekében a földmívelés- 
igyi minisztérium több helyen mesterséges ívó és ivadéknevelő 
elepet létesített, azonkívül a kubikgödrök vízlevezetésének mun- 
iáit főleg a Tisza mentén államsegélyezéssel megindította, hogy 
íz itt rekedt halivadékot az elpusztulástól megmentse. A hal- 
illomány emelése érdekében államköltségen mintegy 65 millió 
ermékenyített süllőikra és 50.0 q pontyivadék és pontyanya 
íelyeztetett ki.

A halászati tilalom egyes kivételektől eltekintve 1938 évben 
íz általános miniszteri rendeletben előírt időben, azaz április 20- 
:ól május 31-ig, — míg a csehszlovák-magyar folyószakaszokon 
íz egyezménynek megfelelően április 1-től május 30-ig tartatott meg.

A horgászat fejlődését az évről-évre szaporodó egyesületek, 
?zzel a horgászsportot űzők növekedése mutatja. Ezzel kapcso- 
atban a horgászatra alkalmas, főleg városok közelébe eső, 
íyíltvizeket mint Hernád, Soroksári Dunaág, Rába, Marcal igye- 
ceznek a megalakult társaságok bérbevenni. A pisztrángtenyész- 
és és halasítás a már évek óta fennálló sopronkőhidai és lilla- 
üredi telepeken kívül újabb hegyvidéki patakjaink népesítésével 
olytatódott. A Felvidék egyrészének és Kárpátaljának visszacsa- 
olásával a hegyvidéki jellegű folyóvizekben a telepítés újabb 
ehetőséggel biztat.

Az egyesületet érintő személyi vonatkozású eseményeket a 
következőkben van szerencsém ismertetni.

Kormányzó Úr Ö főméltósága dr. Maucha Rezsőt a Hal- 
ilettani Állomás vezetőjét, továbbá Lindmeyer Antalt kísérletügyi 
gazgatóvá nevezte ki, dr. Unger Emilnek a kísérletügyi igazgatói, 
zitéz Illésy Zoltánnak a miniszter tanácsosi címet és jelleget dr. 
Stráner Ernő fegyintézeti igazgatónak a VII. fiz. osztály jellegét 
adományozta az év folyamán.

vitéz Baskay Gyula választmányi tagunkat főrendiházi taggá 
választotta Csongrád vármegye, dr. Paluzsa Lászlót a Magyar 
Tógazdaságok r. t. vezérigazgatójává, Köhler Gézát pedig a Ba- 
aton Halászati r. t. ügyvezető igazgatójává választották meg.

Dómján János a biharugrai tógazdaság intézője a múlt 
§vben töltötte be szolgálatának 25 éves évfordulóját.

Mindannyiuknak az egyesület jókívánságait fejezzük ki a 
ól megérdemelt előléptetéshez illetve kitüntetéshez.

Áz év szomorú eseményei közé tartozik az egyesület halot
tinak felsorolása.

Elhunytak:
Bihari Sándor főjegyző a Tokaj-nagyhalászi halászati társu- 

at alelnöke.
Bariss Gyula a Balatoni halászati társulat 40 éven át 

gazgatója.
Isgum Rezső tolnai halászmester
Kövessy Győző ny. miniszteri tanácsos a Szatmár-vitkai és 

Tiszaújlak-vitkai halászati társulat igazgatója.
Dr. Korbüly Mihály kísérletügyi főigazgató, egyesületünk vá- 

asztmányának hosszú időn át tagja, ifj. gróf Majláth József a 
^áhony-cigándi halászati társulat elnöke, Zeke Imre ny. miniszteri 
anácsos a győrvidéki halászati társulat igazgatója, Ujváry Dezső 
iy. miniszteri tanácsos a bodrogközi halászati társulat elnöke, 
"inszíer Ferenc újpesti halászmester, gróf Eszterházy Ferenc 
íagybirtokos a tatai tógazdaság tulajdonosa, Gerlóczy Endre dr. 
igyvéd kormányfőtanácsos.

Az egyesület érzékeny veszteséget szenvedett értékes és 
lágyrészt régi tagjainak elmúlásával és emléküket kegyelettel 
ogja őrizni.

Tagmozgalmunk az előző évben a következő volt:
Belépett 47 új tag, akik közül 22 előfizetőből lett átminő

sítve, felvétel útján 25 pedig teljesen új tag. Kilepett és meghalt 
18 tag, úgy hogy a szaporodás 29.

A rendes tagok száma e közgyűlés napjáig 252, a Halászat 
belföldi, előfizetőinek száma 49, külföldi előfizetők száma 22.

Évi ügyforgalmunk 1938 évben 122 darab.

Id. Zimmer Ferenc tagtársunk által alapított jótékonysági 
alap kamataival együtt 579.50 P-t tesz ki. Az év folyamán egy 
20-pengős adomány terhelte az alapot, mint kiadás.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! A midőn az elmúlt év eseményeit 
a fentiekben röviden vázoltam, azzal a kívánsággal zárom le 
beszámolómat, hogy a közelmúlt fejleményei bizalommal töltsék 
el lelkünket, s a jobb jövőbe és nemzetünk történelmi hivatásába 
vetett hittel reméljük a magyar hajnal hasadását és országunk 
régi nagyságában való feltámadását.

Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét.
Elnök: Kíván valaki az igazgató jelentéséhez hozzászólni?
Minthogy senki sem jelentkezett, határozatilag kimondom, 

hogy a közgyűlés a jelentést elfogadta.
3) Elnök: Felkérem az igazgatót, hogy a választmány ré

széről az 1937 évi március 24-én tartott utolsó közgyűlés óta 
felvett tagokat névszerint olvassa fel.

Igazgató: Az 1937 évi közgyűlés idejétől kezdve a mai 
napig a választmány által elfogadott új tagok a következők:

Farkas Mátyás Ercsi, Mándy Sándor Simongát, Molnár 
Pál Mohács, dr. Nagy Sándor Sándorfalva, gr. Zichy Rafael 
Felsőszentiván, Preczner Zoltán Fehérvárcsurgő, Schummer Hen
rik Magyaróvár, Czilling András Révkomárom, Jankovics Bésán 
uradalom, gr. Károlyi Imre jószágfelügyelősége Zalaszentgrót, 
Elekes Gyula Réde, Derekegyházai gazdaságok, Ferenc Csatorna 
R. T., Szegedi ármentesítő társ. (Papp István Szeged) Kund Hit- 
bizomány Somogyfajsz, Szabó György Csallóközaranyos, Neményi 
Albert Budapest, Jankovits Bésán Elemér Öreglak, Angyal Dö
mötör Guta, Tamás Aladár Tiszaszalka, Alapfy Géza Felsőleperd, 
Győrváry Ernő Tüskepuszta, néhai gr. Ráday Gedeon erdészeti 
hivatala Somodor, gr. Széchenyi Frigyes Somogytarnóca, Helle- 
bronthné Bariss Pálma Budapest, Velencei tavi halászati társulat, 
Horváth János Siófok, özv. gróf Széchenyi Aladárné Rinyatamási, 
vitéz Király Miklós Szeghalom, Erős József Szentmargita puszta, 
Szabó Ferenc Tüskepuszta, Végh József Hortobágy, Ádám István 
Hortobágy, Száler Péter Pellérd, Witzman János Sárszentmiklós, 
Báli István Somogyszentmiklós, Bohár György Nagyláng, Milko- 
vits István Varászló, Himberger György Dunakeszi, Kereszty Pál 
Siófok, balatoni Farkas János Ócsa, Fritz Péter Budapest, Uzoni 
László Budapest, ifj. Heincz Frigyes Tolna, Czilling István Rév
komárom, Báldy Bálint Gödöllő, Gaszler Károly Győr.

Elnök: Kíván valaki a tagok felvételéhez hozzá szólni?
Ha nem, úgy határozatilag kimondom, hogy a közgyűlés a felolva
sottaknak tagfelvételét megerősíti,

4) Elnök: Felkérem Lindmeyer Antal számvizsgáló bizott
sági tag urat a vagyonkimutatás és az 1938 évi zárszámadás elő
erjesztésére.

Lindmeyer Antal:
Zárszámadás 1938 évről.

Bevétel:
Maradvány 1937 évről
a) Postatakarékpénztári folyószámlán 2555.52
b) Házi p é n z tá rb a n ........................... 142.22 2697.74 P
Tagdíjak és előfizetési díjakból . . . 2781.30 „
Hirdetési d íja k b ó l............................... 260.00 „
Adományokból......................................  1386.00 „
Kiállítási és tanulmányi alapra . . . 500.00 „
E g y é b .................................. ... 108.61 „

Összesen: 7733.65 P
Kiadás:

A „Halászat“ előállítási költsége.......... 1401.22 P
Postaköltségek . ..................................................  83.52 „
Irodai k ö ltség ek ....................................  218.20 „
Igazgató tiszteletd íja ............................  600.00 ,,
Szerkesztő tiszteletd íja........................  600.00 „
Pénztáros tiszteletdija............................ 400.00 „
írói d í j a k ...............................................  1291.98 „
Egyéb k ia d á s o k ...................................  378.73 „
Kiállítási és tanulmányi a lap ra ...........  445.00 „
Átvitel mint egyenleg
a) Postatakarékpénztári folyószámlán . 2062.63
b) Házi pénztárban............................... 252.37 2315.03

Összesen: 7733.65 P
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Vagyonkimutatás 1938 évi december hó 31-én.
a) Értékpapírok:

1. 3 drb 2000 K.né 4 l/20/0-os M. Á. T. záloglevél
2. 3 „ 1000 K.né
3. 1 „ 1000 „
4. 2 „ 200 „ „ „
5. 3 ,, 200 „ „ >,
6. . . . 2600 „ 6 % “OS nosztr, hadikölcsönkötvény (zárolt)
7. . . .4000 „ „ „ (III)
8. . . . 1400 „ „ „ (V)

b) készpénzben:
Postatakarékpénztári folyószámlán . . . 2062.63 P
Házipénztárban..........................................  252.37 „

Összesen: 2315.00 P
A zárszámadást és a vagyonkimutatást megvizsgáltuk és 

helyesnek találtuk. Ez alkalommal indítványozom, hogy a közgyű
lés elismerését fejezze ki a pénztárosnak idevonatkozó munkás
ságáért.

Elnök: Kíván valaki hozzászólni? Ha nem, úgy határoza
t i ig  kimondom, hogy a közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelen
tését egyhangúlag tudomásul vette, a pénztárosnak a felment
vényt megadta és a pénzkezelés körüli munkásságáért elismeré
sét fejezi ki.

5) Elnök: Felkérem Hallóssy Ferenc pénztáros urat, hogy 
az 1939 évi költségelőirányzatot terjessze elő.

Hallóssy Ferenc:
Költségelőirányzat az 1939. évre:

Kiadás:

Bevétel:

A Halászat nyom daköltségei.......................  1.600 P
Póstakö ltségek ................................................... 100 „
Irodai költségek..............................................  200 „
Igazgató tiszteletdíja......................................  600 „
Szerkesztő tiszteletdíja................................... 600 „
Pénztáros tiszteletd íja..................................  400 „
írói tisz te le td íjak ..........................................  1.300 „
Kiállítás és tanulmányokra...........................  900 „
Előre nem látottakra......................................  400 „

Összesen 6.100 P

Maradvány az 1938. év rő l...............................2.315 P
Tagdíjak és előfizetési d í ja k b ó l...............  1.900 „
H ird e té sek ...................................................... 360 „
M. kir. földműv. min. tám ogatása..................1.000 „
Adományok...................................................... 350 „
E g y é b .................................................................. 175 „

Összesen 6.100 P
Elnök: Kíván valaki a költségelőirányzathoz hozzászólni? 

Ha senki, úgy határozatilag kimondom, hogy a közgyűlés a költ
ségelőirányzatot elfogadja.

6) Elnök: A tisztikarnak ú. m. az elnökségnek, választ
mánynak és a számvizsgáló bizottságnak 3 évi mandátuma le
járt. Ez alkalommal röviden összefoglalom a legutóbbi három 
év főbb eredményeit.

A halászati ismeretek terjesztése érdekében az egyesület 
3 napos halászati tanfolyamot rendezett, amelyen mintegy 50 ha
lászmester, tógazda részvétele mellett az egyesület szakértő 
tagjai tartottak előadást igen szép sikerrel.

Az egyesület részt vett évenként a nemzetközi édesvízi 
halpropaganda kongresszuson, amelyek közül a III-ikat Buda
pesten rendezte meg az egyesület, ahol az összes szomszéd ál
lamok kiküldöttei részt vettek. A kongresszus sikere főleg Ré- 
pássy Miklós elnöklésével és dr. Unger Emil főtitkári működé
sével függ össze. A fővárosi fogyasztási adó hosszasan húzódó 
ügyét sikerült a halkereskedők érdekeinek megfelelően nyugvó
pontra hozni. A halkivitel körül feltornyosuló újabb nehézségek 
dacára sikerül, bár erősen csökkentett, de azért jelentékeny 
mennyiség exportját biztosítani az egyesület közreműködése 
folytán.

A taglétszám az utóbbi 3 év alatt mintegy 17 °/o-al emel
kedett.

A lelépő tisztikar köszönetét fejezem ki a közgyűlésnek a 
bizalomért, s felkérem Goszthony Mihály tagtárs urat, hogy a

korelnöki széket foglalja el és a választás iránt a szükséges in
tézkedéseket tegye meg.

7) dr. Goszthony Mihály az elnöki széket elfoglalja.
dr. Goszthony Mihály: Van szerencsém a közgyűlésnek 

javasolni, hogy az egyesület vezetőinek újból az eddigi tagtár
sainkat válasszuk meg és pedig elnöknek Tomcsányi Vilmos Pál 
őexcellentiáját, alelnököknek vitéz báró Szurmay Sándor őexcellen- 
tiáját és Répássy Miklós Öméltóságát.

A közgyűlés az indítványt egyhangú lelkesedéssel elfo
gadván, az elnöklést újból Tomcsányi V. Pál veszi át.

8) Elnök: A magam és alelnök társaim nevében köszö
nöm az egyesület egyhangú bizalmát. A választmányba 3 évi 
időtartamra jelölendő tagtársak iránt előterjesztést kíván tenni 
Uzonyi László.

Uzonyi László felolvassa a választmányra vonatkozó elő
terjesztését.

Heincz Frigyes az előterjesztésre azon észrevételt teszi, 
hogy a választmányra előterjesztett tagok között aránylag kevés 
a nyíltvízi halász.

Szoják Ernő csatlakozik ezen észrevételhez és javasolja, 
h°gy úgy a dunai, mint a tiszai halászmesterek nagyobb súllyal 
jelöltessenek a választmányba.

Tóth József azon észrevételt teszi, hogy a korábbi választ
mányi tagok egy része nem vett részt kellő mérvben az ülése
ken, holott az egyesületi élet irányítását főleg a választmány 
intézi. Indítványozza, hogy azon választmányi tagok, akik a 
múltban nem mutattak megfelelő érdeklődést, a mostani jelölés
ből kihagyassanak.

Elnök a kifogásolt választmányi tagok helyett ajánlottakra 
nézve felállással nyílt szavazást rendel el, amelynek lefolytatása 
után a javaslat és azzal kapcsolatos szavazás alapján kijelenti, 
hogy a közgyűlés által 3 évre megválasztott választmányi és 
számvizsgáló bizottsági tagok a következők:

Választmányi tagok
Antalffy György halászbérlő és halkereskedő, dr. vitéz 

Baskay Gyula gazdasági főtanácsos, jószágfelügyelő, Báldy Bálint 
gazd. felügyelő, vitéz Barcza Imre földbirtokos Pusztaz^mor, 
Corchus Dezső földbirtokos, Corchus Zoltán földbirtokos, gr. 
Festetich Sándor orsz. képv., nagybirtokos, dr. Goszthony Mi
hály földbirtokos, Hirsch Géza vezérigazgató, dr. vitéz Igmándy 
Aladár földbirtokos, Iklódy-Szabó János kincstári főtanácsos, 
földbirtokos, Illik Viktor halászmester, dr. Kovács Vilmos ügy
véd, Kovács Miklós, gr. Eszterházy-tatai uradalom intézője, 
Köhler Géza ügyvezető igazgató, Márffy Elemér földbirto
kos, dr. Maucha Rezső egyetemi m. tanár, Halélettani áll. igaz
gatója, ifj. Meszlényi Pál földbirtokos, Nyáry János Szeged 
sz. kir. város tógazdaságának intézője, dr. Paluzsa László 
vezérigazgató, Pataky-Beksits Tibor igazgató, Purgly Pál 
gazd. főtanácsos, elnök, földbirtokos, dr. Raskó Pál igazgató, 
Ribiánszky József br. Kornfeld uradalom tiszttartója, dr. 
Schulmann Emil igazgató, Somssich Miklós felsőházi tag, 
nagybirtokos, vitéz Szedresy Imre halászmester, dr. Unger Emil 
egyetemi pi. tanár, kísérletügyi igazgató, Zimmer Ferencz keres
kedelmi főtanácsos, ifj. Zimmer Ferenc igazgató.

Számvizsgáló bizottsági tagok:
Lindmeyer Antal kísérletügyi igazgató, Walleshausen Jenő 

főintéző, Heincz Pál műszaki tanácsos.
9) Igazgató: A közgyűlés napjáig egy írásbeli indítvány 

érkezett be ifj. Heincz Frigyestől, aki a halászati tilalom ügyében 
és a méreten aluli halaknak a piaci árusítása ellen kíván 
felszólalni.

Heincz Frigyes: A tilalom kérdésében tervezett felszó
lalástól eláll, minthogy az már nem időszerű, mert közben 
megjelent a földművelésügyi minisztérium rendelete, amely az 
idei halászati tilalmat 15 nappal megrövidíti. Előadja, hogy a 
bajai piacon tógazdaságból származó méreten aluli halakat árul
nak és ezzel a nyíltvízi halászoknak igen nagy konkurrenciát 
állítanak. Panaszolja azt is, hogy az orvhalászatot a hatóságok 
igen enyhén büntetik.

Igazgató: a panaszolt ügyre vonatkozólag felolvassa a m. 
kir. belügyminisztériumnak idevonatkozó rendeletét, amely az 
összes közigazgatási hatóságokat utasítja, hogy a piacokon a 
méreten aluli halak árusítását szigorúan ellenőrizzék és a rendelet 
felsorolja a védett halak legkisebb méretét is. A tógazdaságok 
az előírt származási bizonyítvánnyal korlátolt mennyiségű mé
reten aluli pontyivadékot engedély nélkül árusíthatnak, azonfelül 
pedig csakis a földművelésügyi minisztérium engedélyével. Ezt 
nem is lenne célszerű megakadályozni, mert ha valami ok foly-



:án oly sok ivadék termése van valamely tógazdaságnak, hogy 
:enyésztési célokra nem tudja felhasználni, ez esetben meg kell 
idni a lehetőséget, hogy fogyasztásra el tudja adni.

Az orvhalászat és a halászati kihágások pénzbüntetésének 
felső határa 600 pengő, tehát a hatóságnak módja van a bün
tetés szigorúbb fokát alkalmazni.

Elnök: Miután senki sem jelentkezett felszólalásra, az ülést 
berekesztem.

Illésy.

Halászmesterttógazdasá8unk részére,
i •• |  konvencióra, azonnali belépésre.KCrCSUIlK Ajánlatokat B é r  g a z d a s á g  

N a g y n é m e t e g y h á z a .  Pósta: S Z ÁR pályaudvar
— ~.......  :;zr=zz~;   Fejér megye.---- :

Az Országos Halászati Egyesület 1939. évi március hó 
30-án választmányi ülést tartott, a melyen jelen voltak: Tom- 
csányi V. Pál elnöklésével Répássy Miklós alelnök, Corchus 
Dezső, Corchus Zoltán, dr. Goszthony Mihály, Nyáry János, dr, 
Paluzsa László, Pataky Beksits Tibor, dr. Raskó Pál, dr. Schul
mann Emil, dr. Maucha Rezső, dr. Unger Emil, id. Zimmer Fe
renc választmányi tagok, vitéz Illésy Zoltán igazgató, Hallóssy 
Ferenc pénztáros.

Távollétüket kimentették: vitéz báró Szurmay Sándor al
elnök. Antalffy György, dr. Isgum Ádám, dr. Kovács Vilmos, dr. ifj. 
Zimmer Ferenc választmányi tagok.

Tomcsányi Vilmos Pál elnök a választmányt üdvözli és 
felkéri az igazgatót a tárgysorozat ismertetésére.

Igazgató bejelenti, hogy
1) A legutóbbi választmányi ülés óta az egyesületbe ren

des tagként a következők jelentkeztek:
Erős József Szentmargitapuszta, Szabó Ferenc Tüske

puszta, Végh József Hortobágy, Ádám István Hortobágy, Száler 
Péter Pellérd, Witzman János Sárszentmiklós, Báli István So- 
mogyszentmiklós, Bohár György Nagyláng, Milkovits István Va- 
rászló, Himberger György Dunakeszi, Kereszty Pál Siófok, bala
toni Farkas János Ocsa, Fntz Péter Bpest, Uzoni László Bpest, 
ifj. Heincz Frigyes Tolna, Czilling István Révkomárom, Báldy 
Bálint Gödöllő, Gaszler Károly Győr.

A választmány a fentieket a közgyűlés utólagos jóváha
gyásának reményében a rendes tagok sorába felveszi.

2) Ismerteti a nyíregyházai m. kir. pénzügyigazgatóság 
átiratát a mely közli az egyesület 64/1937. sz. felterjesztésére a 
m. kir. pénzügyminisztériumnak döntését. E szerint a halászati 
társulatok nem mentesíttetnek az általános kereseti adó fizeté
sének kötelezettsége alól.

A választmány elhatározza, hogy a döntést nem tekinti 
véglegesnek, hanem a szóban levő miniszteri rendelet eredeti 
szövegének megszerzése után határoz a felett, hogy a közigaz
gatási bírósághoz fellebbezzen-e az egyesület a társulatokat 
érintő ezen kérdésben.

3) A váci fegyintézet nyomdája a Halászat előállítását 
tovább nem vállalván, az egyesület vezetősége a, váci Kapiszt- 
rán nyomdának mint legolcsóbb ajánlattevőnek ajánlatát fogadta 
el a további számok nyomatására nézve.

Tudomásul vétetik.
4) Az egyesület f. hó elején beadványt intézett a földmű

velésügyi minisztériumhoz aziránt, hogy a Németországba való 
halexportnál a keresk. tárgyalások során eszközölje ki 143 q 
compóra is a 30 márkás vámkedvezményt.

Zimmer Ferenc javasolja, hogy a fogas kivitelére is ter
jesztessék ki a kedvezményes vámtétel iránti tárgyalás.

Tudomásul vétetik.
5) Igazgató bejelenti, hogy a választmány által kiküldött 

jelölő bizottság az egyesület 3 évre választandó vezetősége és 
választmánya iránt oly értelmű javaslatot tesz, hogy az elnök
ségben semmi változás ne történjék, a választmányban megürült 
2 tagsági helyre pedig Báldy Bálint m. kir. gazdasági felügyelőt, 
* gödöllői tógazdaság vezetőjét, továbbá vitéz Barcza Imre pusz- 
'azámori földbirtokost hozza javaslatba, végül a nyugalomba 
vonult dr. Lukács Károly helyett a balatoni halászati r. t. kíván
ságára Köhler Ernőt, az új ügyvezető igazgatót.

Unger Emil dr. ezzel kapcsolatban bejelenti, hogy Csörgey 
Titusz őt megbízta, hogy Budapestről való elköltözése követ
keztében a választmányi tagságról való lemondását közölje.

Goszthony Mihály kifogást emel az ellen, hogy egyes 
választmányi tagok alig, — vagy egyáltalán nem vesznek részt 
az egyesület életében.

Répássy a jelölő bizottság javaslatát elfogadásra ajánlja, 
mert nem biztos az, hogy nyereség lesz-e az egyletre ha azon 
változtatás történik. — Meg kellene állapodni abban, hogy ha a 
választmányi tag a kitűzött üléseken 4-szer egymásután nem 
jelenik meg, akkor lemondottnak tekintendő.

A választmány a javaslatot elfogadja.
6) Igazgató ismerteti a földművelésügyi minisztérium f. évi 

március 8-án kelt rendeletét, a melyben az egyesület külön hal
termelői, halászbérlői és halkereskedői szakosztály alakítására 
hívja fel.

Répássy véleménye szerint a rendelet végrehajtásához az 
egyesület alapszabályait kellene megváltoztatni, minthogy a ma
gyar mérnök és építész egyletben felállított külön szakosztályok 
működése is az alapszabályokban van rendszeresítve. A halá
szati egyesületben azonban nehezen tudna külön-külön fennállani 
három ily szakosztály, — minthogy a tagok szétszórva vannak 
az egész országban s így még a választmányt is alig lehet ösz- 
szehozni, mert a választmányi tagok nagyrésze vidéken lakik. A 
széttagoltság azért sem lenne indokolt, mert a halászati egyesü
let nem egy érdekeltséget, hanem általában az összes halászati 
érdekeket képviseli, s az egyesület különböző csoportjait össz
hangban támogatja.

A választmány megbízza az elnökséget, hogy a miniszteri 
leiratra jelentse a közgyűlés után a tisztújítás eredményét és a 
széttagolasra vonatkozó véleményt.

7) Hallóssy Ferenc pénztáros jelentést tesz az 1938. évi 
zárszámadásról, melyet a 3 tagú számvizsgáló bizottság 7733 P 
65 fillér bevétellel és ugyanannyi kiadással megvizsgált és rend
ben talált.

Az általa előterjesztett 1939. évi költségelőirányzatot a 
választmány 6100 pengő bevétellel és ugyanannyi kiadással 
jóváhagyja.

Ezzel az ülés befejeztetvén, a jegyzőkönyv bezáratott.
Illésy.
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Adományozás: két közszeretetben álló tagtársunk, kik 

folyóiratunkat értékes cikkekkel gyarapították, írói tisztelet díjukat 
a Zimmer féle jótékonysági alapnak adományozták. Az alap va
gyona így 29.70+14.30=44 P-vel gyarapodott.

Több lesz a pisztráng, galóca és pérhal! A Magyar 
Szent Korona egyik gyöngysora: Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros 
vármegyék, legalább részben, visszatértek. A magyar Honvéd őrt 
áll az Erdős Kárpátok gerincén, ahonnan Alföldünk felé sietnek 
a hegyi patakok és folyók, melyek a pisztrángnak és rokonainak 
lakóhelyei. — Erdészeti, bányászati, ipari, nyaralási, idegenfor
galmi és sport-szempontból nagy értékkel lett gazdagabb szegény 
Csonka Hazánk. Az utóbbi szempontokból igen jelentős az emlí
tett nemes halállomány, melynek védelme, szaporítása a magyar 
halászati szakkörök és intézmények kedves feladata lesz már a 
közel jövőben.

Imádkozzunk és dolgozzunk tovább, kiki a maga helyén, 
s akkor lesz még magyar feltámadás!

A balatoni halászati társulat f. évi március hó 29-én 
Budapesten tartotta évi közgyűlését dr. Lénárd János kormány- 
tőtanácsos elnökletével. A gyűlés tárgysorozata előtt az elnök 
megemlékezett Bariss Gyula haláláról, a ki a társulat ügyeit mint 
titkár és igazgató 44 éven át vezette. Indítványára a közgyűlés 
jegyzőkönyvben örökítette meg érdemeit. Elparentálta aztán Sü- 
meghy Vilmos választmányi tagot, a ki szintén az év folyamán 
halt el. A közgyűlés azután tárgyalta Bariss Gyula özvegyének 
nyugdíj ügyét, ezt követőleg az ügy kezeléssel ideiglenesen meg
bízott Hellebronthné Bariss Pálma terjesztette elő a társulat évi 
működéséről szóló jelentést. A halzsákmány a Balatonon a múlt 
évben 13.320 mázsa volt. A számadások és költségelőirányzat 
tárgyalása után a közgyűlés megválasztotta új tisztikarát és pe
dig elnöknek újból Báró Inkey Pált és alelnöknek Dn Lénárd 
Jánost. Igazgatóvá egyhangúlag Hellebronthné Bariss Pálmát. A 
választmányban mindössze annyi változás történt, hogy az elhalt 
Sümeghy helyébe Sátory Lajost, Rády Andor helyébe Hankó Er
nőt választották meg. A társulat tagjainak holdanként 61*5 fillér 
haszonbér részesedés jutott. /.
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Árjegyzés, A Halbízományi és Halértékesítő rt. és a Zimmer 
Ferenc halkereskedelmi rt.-tól nyert értesítés szerint 1939. március 
hó folyamán a nagybani halárak kilogrammonként a követke
zők voltak:

( nagy
Édesvízi élőponty... < közé] 

( kicsi
Édesvízi jegeltponty j 

Balatoni fogassüllő

Dunai süllő..............

........................... 1*50—1*601
közép ................................ 1*20—1‘bO

...........................0.95—1*20
nagy ..................................0*90—1*20
kicsi ................................0*80—1*00

I. oszt...............  ............ 5*20
II. „ ........................... 3*20

III. „ ........................... 2*60
IV. „ ...........................  2*20

I. oszt.............................. 4*50—5*20
II. „ ...........................  2*80—4*00

III. „ ........... ............... 2*50—2*70
IV. „ ...........................  2*50-2*70
nagy ................................ 2*40—2*70

Harcsa.................  <! közép ................................
kicsi ................................  1*80—2*20

Csuka ...................................................................
Compó.................................................................... 0*95—1*00
Márna ...................................................................
Pisztrangsügér ....................................................  1*20—1*30
Kárász..................................................................  1*00
Fehérhal ...............................................................0*35-0-40
Balatoni keszeg .................................................... 0*35

A lap kiadásáért felelős: Dr Unger Emil.
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