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Hivatalos rész.

A m. kir. közellátásügyi miniszter 98.100/1942. K. M. sz. ren
deleté
a ponty legmagasabb termelői, nagybani (viszonteladói) és 

fogyasztói árának megállapítása tárgyában.

2. §.
(1) Nagykereskedők és bizományosok, valamint 2 000 

kg és ennél nagyobb tételnek kiskereskedők részére lörté-

(Megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi szeptember hó 
24.-i (216) számában. K. Gy.)

A 9 280 1941. M. E. számú rendelet i. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1- 6-
Az élőpontynak legmagasabb termelői, nagybani (vL 

szonteladói) és fogyasztói ára a következő:

nő eladásoknál legfeljebb az 1. §-ban megállapított termelői 
árak  számíthatók fel.

(2) Kiskereskedők részére történő eladásoknál az 1.

]L kg alatti 1— 3.50 kg közötti 1.50-—2 kg közötti 2 kg feletti

S Iü 1 y ú é 1 ő p o n t y

te
rm

el
ői

vi
sz

on
te

la
dó

i

*|H*0-MN
CDa

.8 te
rm

el
ői

'O
"ö
JhfloN 
CD 

• H► fo
gy

as
zt

ói

te
rm

el
ői

vi
sz

on
te

la
dó

i

fo
gy

as
zt

ói

te
rm

el
ői

vi
sz

on
te

la
dó

i

fo
gy

as
zt

ói

á r a é 1 ő 8 Ú 1 y k g - k i n t P

1942. X . 1— 1943. I. 31-e 2*40 3*30 3*80 2*50 3*40 3‘90 2*60 3*55 4*10 2*70 3*65 4*20
közötti időben

1943. II. 1— II. 28 2*50 3*45 3*90 2-60 3*55 4 * - 2*70 3*65 4*20 1*80 3*80 4*30
közötti időben

1943. III. 1.—III. 31. 2*60 3*55 4*— 2-70 3*65 4T0 2*80 3*80 4*30 2*90 3*90 4*40
közötti időben

1943. IV. 1 .—IV. 30. 2*70 3*65 4*20 2*80 3*80 4*30 2*90 3*90 4*40 3*— 4*— 4*50
közötti időben
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§-ban megállapított termelői árak 2000 kg-nál kisebb, de 
500 kg-nál nagyobb tételek eladása esetén kg-kint legfel
jebb 10 fillérrel, 500 kg-nál kisebb tételek eladása esetén 
pedig kg-kint legfeljebb 30 fillérrel emelhetők. Folytató
lagos szállításra kötött megállapodásnál — amennyiben 
erre a magánjogi megállapodás módot nyújt — az eselen- 
kint szállított mennyiségre érvényes árat lehet felszámítani.

(3) Az élőpontynak nagykereskedők és bizományosok 
által történő eladásánál legfeljebb az l._§-ban megállapított 
viszonteladói árakat lehet felszámítani.

(4) Közvetlenül a fogyasztóknak, valamint 30 kg-nál 
kisebb tételelvben vendéglátó ipari üzemeknek, közintéz
ményeknek és egyéb nagyfogyasztóknak történő eladás 
esetén a tenyészetek, halászatok és halászok, valamint a 
nagykereskedők, bizományosok és kiskereskedő egyaránt 
az 1. §-ban megállapított fogyasztói árakat számíthatják.

(5) Vendéglátó-ipari üzemek, közintézmények és egyéb 
nagyfogyasztók részére 30 kg-nál nagyobb tételben történő 
eladásnál az 1. §-ban megállapított fogyasztói árnál kg-kint 
legalább 20 fillérrel alacsonyabb ár számítandó.

.3. §.
A nem élő és jegelt ponty legmagasabb termelői, vi

szonteladói és fogyasztói ára az 1. és 2. §-okban megálla
pított áraknál kg-kint 20 fillérrel alacsonyabb.

4. §.
(1) A jelen rendeletben megállapított termelői árak 

a. vevő szállítóeszközére felrakva, illetőleg — vasúton tör
ténő szállítás esetén — vasúira szállítva, vasúti kocsiba 
berakva értendők és a szállítóeszközre való felrakásig fel
merült minden költséget és díjat magukban foglalják. A 
forgalmiadó válts ág összege az 1. §-ban megállapított ter
melői árakhoz hozzászámítható.

(2) A jelen rendeletben megállapított viszonteladói 
és fogyasztói árak a pontynak eladás előtti mérlegeléséig 
felmerült minden költséget és díjat, valamint a súly apa
dást magukban foglalják és ezekhez semmiféle címen több
let nem számítható.

5. §.
Ez a rendelet 1912. évi október hó 1.-én lép hatályba, 

hatálybalépésével a 133.700/1941 Á- K., valamint a 81.520 
1942. K. M. számú rendeletek hatályukat vesztik.

Budapest, 1942. évi szeptember hó 22.-én.
A miniszter rendeletéből: 

S teu er Vilmos s. k. 
m. kir. közellátási főtanácsos.

I. Csillagfürt rendelet, megjelent a Budapesti Közlöny 1942 
évi szeptember 8-i (203 számában.

A m. kir- minisztérium 5.200 lOh-2. M. E. számú 
rendeleti

a hüvelyestermények, valamint a keserű csillag fürt mag, ló- 
bab, hajdina, mák, köles és cirokmag forgalm ának szabályo

zása tárgyában-
A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:

II. t.-c. 112.; 113. és 212. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli:

1- §
(1) Minden kereskedő  (iparos), aki bab, borsó, len

cse (hüvelyestermények), keserű csillagfürtmag, lóbab, haj
dina, mák, köles vagy cirokmag forgalombahozatalávai 
foglalkozik, köteles a birtokában lévő készleteket bejelen
em.

(2) A bejelentésre vonatkozó részletes szabályokat — 
ideértve azt is, hogy az (1) bekezdés értelmében mely 
adatokat kell bejelenteni — a közellátásügyi' miniszter ál
lapítja meg.

2. §.
(1) A bejelentési kötelezettség alá eső készletek a köz

ellátásügyi miniszter által megállapítandó időponttól kezd
ve zár alá vétetnek; a zár alá vett készletek felhasználá
sának és forgalombahozásának módját a közellátásügyi 
miniszter szabályozza.

(2) A zár alá helyezett készleteket a közellátásügyi 
miniszter vagy az általa kijelölt szerv hatósági áron, kész- 
pénzfizetés ellenében igénybeveheti; a birtokos köteles a 
zár alá helyezett készleteket az igénybevételkor rendelke
zésre bocsátani.

(3) A zár alá helyezett készleteket a bejelentésre köte
lezett megőrizni és a romlástól megóvni köteles.

3- §.
(1) A közel látásügyi miniszter a ker eskedelem- és 

közlekedésügyi miniszterrel és a földmivelésügyi miniszler- 
rel egyetértve szabályozhatja az 1. §-ban felőrölt árúcik
kek forgalmát.

(2) A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a 
a közellátásügyi miniszterrel egyetértve kijelölheti azokat 
a kereskedőket, akik az 1. § ban felsorolt árúcikkek forga- 
lomb aho zalaiéban részt vehetnek.

4- §.
(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető ren

delkezés — különösen az 1941 :X. törvénycikk rendelkezései
— alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború 
idején hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki 
a közellátásügyi miniszternek a jelen rendelet alapjan 
kiadott rendeletét vagy tett intézkedését megszegi vagy 
kijátsza.

(2) A pénzbüntetésre az 1928: X. törvénycikk rendel
kezései az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbünte
tés legmagasabb összege az 1939:11. t.-c. 212. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott mértékig terjed, a pénzbün
tetés átváltoztatásánál pedig az 1939:11. t.-c. 212. §-ának
(4) bekezdésében foglalt rendelkezés kell alkalmazni.

(3) Azt az árúkészlelet, amelyre vonatkozólag az (1) 
bekezdésben meghatározott kihágást elkövették, el kell ko
bozni. Az elkobzott árúkészlet értékesítéséből befolyó ösz- 
szeg teljes egészében az államkincstárt illeti.

(4) Azt, aki a kihágás felderítése körül különös ér
demeket szerzett, a közellátásügyi miniszter — kérelemre
— a lefolytatott kihágási eljárás során elkobzott árúk ér
tékének egyötöd részéig terjedhető jutalomban részesítheti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kihágás miatt 
az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a rendőrség műkö
dési területén a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri bünte
tőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929 :XXX. t-c. 59 
§-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés szem
pontjából szakminiszternek a közellátásügyi minisztert kell 
tekinteni.

5- §•
(1) A jelen rendelet kihirdetésének napján lép ha

tályba; végrehajtásáról a közellátásügyi miniszter a kereske
delem és közlekedésügyi miniszterrel és a földmivelésügyi 
miniszterrel egyetértve gondost«)dik.

(2) A jelen rendelet hatálybalépésével a 2.710/1942 
M. E. számú és a 3.530/1941. M. E. számú rendeletnek a 
babra, borsóra és lencsére vonatkozó rendelkezései hatá
lyukat vesztik.

Budapest, 1942. évi szeptember hó 1-én.
Kállay Miklós s. k. 

m. kir. miniszterelnök.

II. sz. csillagfürt rendelet, megjelent a Budapesti közlöny 
1942. évi szeptember hó 11.-i (211) számában.

A zn. kir- Minisztériumnak 5A30/1942. M- E. számú 
rendeleti

egyes mezőgazdasági termények ipari feldolgozásának Sza
bályozása tárgyában.

A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939: 
II. t.-c. 112. 113- és 212 §-ában foglalt felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli:

1. §.
(1) Babot, borsót, lencsét, őszi vagy mezei borsót, 

tavaszbükkönymagot, kölest, cirokmagot, muhar magot, esik  
lag fürt magot, szárított cukorrépát (cukorgyári répaszeletet) 
csak a közellátásügyi miniszternek a földmivelésügyi, 9 
pénzügy- és az iparügyi miniszterrel egyetértve megadott 
engedélyével szabad ipari úton feldolgozni.



(2) Az engedély iránt á kérvényt *— a termény M en 
nyiségének és a feldolgozás céljának megjelölésével — a 
m .kir. közellátási hivatalhoz (Budapest, V., Széchenyi- 
rakpart 6 ) kell benyújtani.

III. sz. csillagfürt rendelet megjelent a Budapesti közlöny 
1942 évi szeptember hó 30-i (221) számában.

A m .kir. minisztérium 5.630/1942. M• E . számú 
rendeleté

a hüvelyestermények, valamint a ke erücsillagfürtmag, ló 
bab, hajdina, mák, köles és cirokmag forgalmának szabályo
zásáról szóló 5.200/1942. M.E. sz. i endetet kiégés'ítése tár* 
gyában.

A m .kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939: 
II. t-c. 112., 113., és 212. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli:

1 §•
A hüvelyestermények, valamin t a keserűcsillag fürtmag, 

lóbab ,hajdina, mák, köles és cirokmag forgalmának szabá
lyozásáról szóló 5.200/1942. M. E. számú rendelet (Buda
pesti Közlöny 1942. évi szeptember hó 8.-i 203. szám) 
rendelkezései a termelő birtokában tévő babra, borsóra, 
és lencsére (hüvely estermények) kés er ű cs illag fürtmagra, ló
babra, hajdinára, mákra és cirokmagra is kiterjednek. 
Ehhez képest a termelő köteles a bTtokában levő készle
teket bejelenteni. A bejelentésre vonatkozó részletes sza
bályokat — ideértve azt is, hogy mely adatokat kell be
jelenteni — a közellátásügyi miniszter a földművelésügyi 
minisztervei egyetértőiig állapítja meg.

2- §.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Budapest, 1942. évi szeptember hó 29-én.

Kálbjy M klós s. k. 
m. kir. miniszterelnök.

IV. sz. csillagfürt rendelet, megjelent a Budapesti Közlöny
1942 évi szeptember hó 30.-i (221-i) számában.

A m. kir. közellátásügyi miniszter 110.600/Í942. K . M. 
számú rendelet?

a termelő birtokában levő bab-, borsó-, lencse-, keserű- 
csillag fürtmag-, lóbab-, hajdina-, mák- és cirokmagkészletek 

bejelentése és zár alá vétele tárgyában.
A hüvelyes termények, valamint a keserűcsillagfürU 

mag, lóbab, hajdina, mák, köles és cirokmag forgalmának 
szabályozásáról szóló 5200/1942. M. E. számú rendelet
1. és 2. §-ában, valamint az 6.630/1942. M. E. számú ren
delet 1. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a földmivelés- 
ügyi miniszterrel egyetértve a következőket rendelem:

1. §•
(1) Azok a term elők ( term eltetők), akiknek birtoká

ban bab ,borsó, lencse, keserűcsillag fürtmag, lóbab, haj
dina, mák vagy cirokmag van, kötelesek babból, borsóból, 
lencséből, hadinából és mákból a (2) bekezdésben meg
állapított háztartási szükségleten felüli készletüket, ke e 
serűcsillagfürtmagból, lóbabból és cirokmagból pedig e ész 
készletüket a Magyar Hüvelyes és Olajos magkivi teli Egye
süléshez (Budapest, V., Alkotmány-utca 27. szám) a jel n 
rendelethez csatolt mintának megfelelően bejelenteni.

(2) Az a háztartási szükséglet, amely az (1) bekez
dés értelmében nem esik bejelentési kötelezettség alá, hü
velyesekből (bab, borsó és lencse együtt) és ezek hántolt, 
darált vagy őrölt termékeiből személyenkint összesen 25 
kg, hajdinából és ennek termékeiből személyenkint 50 
kg, mákból személyenkint 6 kg.

(3) A bejelentési kötelezettség az (1) bekezdésben  
felsorolt terményekre vonatkozóan fennáll a jelen rendelet 
hatálybalépésének napján meglévő, úgyszintén a később  
megszerzett készt tekre is.

(4) A jelen rendelet hatálybalépésének napján meg
lévő készletek tekintetében a bejelentést a jelen rende el 
nuMiynaiepését követő nyolc nap alatt kell megtenni: a 
később megszerzett készleteket és az ezekben, valamire 
a jelen rendelet hatályba^péséoek napján meglévő készle

#{>

lekben bekövetkező minden változást havonkínt, a hónap 
5. napjáig kell bejelenteni.

(5) Ha a bejelentett készlet nem a bejelentő tulaj- . 
dona, a tulajdonos nevét a bejelentésben külön fel kell 
tüntetni.

2- §.
A bejelentési kötelezettség alá eső  készleteket a je 

len rendelet hatálybalépésének napjától kezdve zár alá  
helyezettnek kell tekinteni és azokat felhasználni, illetőleg 
forgalombahozni csak a közellátásügyi miniszter rendel
kezései szerint szabad.

3- §.
(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntelő ren

delkezés alá nem esik, az 5 200/1942. M. E. számú rendelet 
4. §-ának (1) bekezdésében megállapított kihágást követi 
el és az ott megszabott büntetéssel büntetendő az a termelő 
(termeltető), aki az 1. §. értelmében bejelentési kötelezett
ség alá eső terményeket nem jelenti be, vagy a bejelen
tésben valótlan adatokat közöl, avagy a 2. §. értelmében 
zár alá helyezetL készleteket a közellátásügyi miniszter 
rendelkezése ellenére forgalomba hozza.

(2) A pénzbüntetésre, az elkobzásra, a kihágás fel
derítése körül szierzett érdemek jutalmazására, és a kihágás 
miatt eljáró hatóságokra nézve az 5.200/1942. M. E. számú 
rendelet 4. §-ának (2)—(5) bekezdéseiben foglalt rendelke
zések az irányadók.

4. §.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Budapest 1942. évi szeptember bó 28-án.

Lossonczy István s. k. 
m. kir. közellátásügyi m.

Minta a 110.600/1942. K. M. számú rendelethez* 
Bejelentés.

a 110.600/1942 K. M. számú rendelet 1. § a alapján.
1. A bejelentő n e v e : ...................................................

2- A bejelentő lakóhelye: ...................................................
3. A bejelentő birtokában levő készlet: . . . . .

bab
borsó 
lencse
keser űcsillagf ür tm ag 
lóbab 
hajdina 
mák
cirokmag

4. A készlet tárolási helye: . .
5. Ha a készlet nem a bejelentő tulajdona, a tulajdonos
neve és lak h ely e :....................................................................... ,

kg*
kg*
kg*
kg
kg
kg*
kg*
kg

............................... 1942. é v i .....................hó . . napján.

aláírás.

Megjelent a Budapesti Közlöny, 1942. szept. ß.-iki 199. sz. 
A m. kir. belügyminiszter 7.045/1942. B• M. kih. számú 

rendélete
a rendőri büntető eljárásban résztvevő szakképviselők öszr 
szesített jegyzékéről szóló 2.700 1942. B. M. k ih • számú 

rendelet kiegészítése tárgyában.
Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság első 

tisztviselőjének, Budapest székesfőváros polgármesterének 
is, a Kárpátalja terület közigazgatási kirendeltségei veze
tőinek, valamint a m .kir. rendőrség budapesti és vidéki 
főkapitányainak, mint másodfokú rendőri büntetőbíráknak, 
továbbá valamennyi járási főszolgabírónak, Budapest szé
kesfőváros kerületi elöljáróinak, a törvényhatósági és me
gyei városok polgármesterei útján a rendőri büntetőbírás
kodással megbízott tisztviselőknek, végül a m. kir. rendőrség 
valamennyi kapitánysága (Budapesti kerületi kapitánysága) 
és kirendeltsége vezetőinek, mint elsőfokú rendőri ibünte- 
tőbíráknak,

Székhelyeiken.

* Az 1. §. (2) bekezdésében megállapított háztartási 
szükséglet leszámításával.



A rendőri büntető öljárás égységes szabályzása tár
gyában kiadott 65.000/1909. B. M. számú rendelet (a Rbsz.) 
17 .§-ának negyedik bekezdése alapján a 2.703/1942. B. M. 
kih. sz. körrendelet III. rész 3. d) pontját új második be
kezdéssel az alábbi rendelkezésekkel egészítem ki:

«A halászatról szóló 1888:X1X. t-c. 74. §-a, valamint a 
halászatra vonatkozó jogszabályok hatályának a ússza- 
csatolt erdélyi és keleti területre való kiterjesztése tárgyá
ban kiadott 4.070/1941. M. E. sz. rendelet alapján megala
kított halászati társulatok működési ' területén elkövetett 
szóbanlévő halászati kihágások e s e te ib e n a z  Örs ágos Ha
lászi* ti Felügyelőség helyett, a területileg érdekelt Halászati 
Társulat.»

Ez a rendelet a Belügyi Közlönyben történt közzététel 
napján lép hatályba.

Budapest, 1942. évi szeptember hó 1-én.
A miniszter rendeletéből: dr. Tersztyánszky Jenő  s. k.

miniszteri tanácsos.

A m. kir. Földm. Minisztériumnak 281.342 1942 F- M. számú 
rendelete

a visszacsatolt keleti és erdélyi területeken a halászati jogra 
vonatkozó jogszabályok hatályának kiegészítéséről szóló 
4.070/1941. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában 
kibocsátott 3.321/1941. F. M. számú rendelet egyes ren

delkezéseinek kiegészítéséről.
A visszacsatolt keleti és erdélyi területeken a halászat

ra vonatkozó jogszabályok hatályának kiterjesztése tárgyá
ban kibocsátott 4070/1941. M. E. számú rendelet 3. és 
7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem:

1. §•
A 3.321/1941. F. M. számú rendelet (Budapesti Közlöny 

1941. évi 124. szám) 6. § a következő második bekezdéssel 
egészíttetik ki:

«Abban a községben (m. városban, thj. városban), 
ahol a halászati társulat vízterületének nagyságáról és a 
vízterület egyes tulajdonosairól a 9 500/1926. F. M. számú 
rendelet 57. §-ában emlí’ett táblázatos kimutatás elkészíté
séhez szükséges kataszteri adatok nem állanak a községi 
elöljáróság (m. város polgármestere, thj. város polgármes
tere) rendelkezésére, legkésőbb az 1943. évi április hó 30. 
napjáig a tényleges birtoklás alapján kell a táblázatos ki
mutatást a községi elöljáróságnak (m. város polgármeste
rének, thj. város polgármesterének) elkészíteni. A kimu
tatásokat az 1943. évi május hó 1. napjától 30 napjáig 
terjedő időben a községekben (m. városban, thj. városban) 
a szokásos módon közszemlére kell tenni, amely 30 napos 
határidő alatt az abban foglaltak helyesbítése iránt a 
községekben (m. városokban) az alispánhoz, a thj. váro
sokban pedig a polgármesterhez felszólamlásnak van helye. 
Az alispán, illetőleg a thj. város polgármestere az esetleges 
felszólamlások elbírálása mellett ezeket a kimutatásokat 
hitelesíti. A thj. város polgármestere a hitelesített kimuta
tást az alispánnak megküldi, aki ennek és az általa hitelesí
tett kimutáfásoknak az alapján megállapítja a halászati 
társulat tagjainak érdekeltségi arányát.

2. § .

A jelen rendelet a kihirde'.ésének napján lép hatályba.
Budapest, 1942. szeptember hó 30.-án.

A miniszter helyeit: Bárczay János  s. k.
államtitkár.
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Társulatok—Egyesületek.
Jegyzőkönyv

felvétetett az Országos Halászati Egyesület 1942. évi 
március hó 26.i választmányi üléséről.

Jelen voltak: Répássy Miklós alelnök, Heincz Pál igaz
gató, Antalffy György, vitéz Barcza Imre, Báldy Bálint, 
Corchus Zoltán, Corchus Dezső, vi éz Illésy Zoltán, Iklódy 
Szabó János, Köhler Géza, Dr. Maucha Rezső, Nyáry Já 

nos, vitéz dr. Paluzsáy László, Dr. fiaskó Pál, Dr. Schul
mann Emil, Dr. Unger Emil, id. Zimmer Ferenc, ifj. Zim
mer Ferenc választmányi tagok és Kontur György titkár.

Elnök az ülést megnyitja és felkéri a jegyzőkönyv veze
tésére Kontúr György titkárt.

Elnök bejelenti, hogy a választmányi ülésről kimentet
te magát báró Szurmay Sándor alelnök.

1. Elnök felkérésére az igazgató felolvassa az utolsó 
választmányi ülés óta tagul jelentkezetlek névjegyzékét.

Tagul jelentkeztek: gróf Apponyi György Budapest, 
Atyinov István halász Alsó-Kabol, Bauer István nyom
dász óbecse, Budapesti Sporthorgász Egyesület Budapest, 
Bóka István m. tisztviselő Budapest, Csurics Emil halász 
Dunagárdony, Csurogi Halászati Szövetkezet Csurog, Es
terházy hgi hitbizomány int. Medgyespuszta, hg. Esterházy 
László földbirtokos Majsa, gróf Esterházy Kázmér az O.
K. H. h. osztályfőnöke, Budapest, Erőss Pál erdőmérnök 
Buzsák, Fehér János halász óbecse, Füstös Mihály halász 
Csurog, Gaszler Károly halászbérlő Győr, Halászati Szövet
kezet Bácsföldvár, gr. Hunyady Imre földbirtokos Perkála, 
Horváth Károly ny. tanító Győr, Jankovich Mihály hajó
építő váll. Titel, Ivancsis János erdőmérnök Vörösmart, 
Komáromi Sporthorgász Egyesület (Vaskó Imre ein.) Ko
márom, Kaszamár György halász Bácsföldvár, báró Kende 
^igmond telepi ésügyi felügyelő Budapest, Malagurszki Gyu
la halászbérlő Szabadka, Medurity Borivoj m. tisztviselő 
Túrja, Mahr Károly erdőtanácsos Béllye, Mihalec Mihály 
halász Óbecse, Pólyák László ny. közs. főjegyző, Orosz 
Ferenc halász Csurog, Óbecsei Halászati Szövetkezet Óbe
cse, Postyán Milorád halász Felső-Kabol, Palásthy Ferenc 
halász Csurog, Rózsa Mihály halász Óbecse, Bábl E ’emér 
Győr, Schmoll József halász Kölpény, Schaffer József ha
lász Apafin, Schneider Rezső főhgi jószigazgató Főherceg
lak, Schaute Endre urad. számvevő Buzsák, ßchwarzkopf 
Frigyes Győr, Sárkány Miklós ny. államtitkár, Budapes', 
Dr. Steuer György ny. államtitkár Budapest, ßtaunbz István 
Győr, Somssich Gyula, Mike, gr. Széchenyi Tamás halter
melő Budapest, Szigethy Kálmán Győr, vitéz Szilágjd Imre 
fhgi jószágkormányzó Budapest, Szkola Lénárd halász, 
Zenta, Tábori József kereskedő Nádalja, Tubitz István ha
lász Bácsföldvár, Titeli Halászati Szövetkezet Titel, Ter- 
nias Mihály halász Sajkáslak, Takács István halász Bács
földvár, gr. Tisza Lajos Kálmán földbirtokos Geszt, Vas- 
váry László erdőmérnök Tökös, Vácsey Nándor Titel, 
Zorád Pál halász Óbecse, Rohling Ágoston főhgi főintéző 
Apafin, Malmos Ilona Budapest, Gyürgyev Iszó halász Alsó- 
Kabol, Horváth Antal halász Dunagárdony, Dőry Jenő m. 
tisztviselő Budapest, báró Bornemissza Gyula m. tisztvi
selő Budapest, dr .Jacob Gusztáv m. tisztviselő Budapest, : 
báró ti Bede István m. kir. követségi tanácsos Budapest, 
dr. Tokaji István urad. főintéző, dr. Wittmann József ügy
védjelölt, Budapest, dr. Dengl. János ügyvédjelölt [Budapest, 
Scholtz Ernő jószágfelügyelő Nagykovácsi, Manninger G. 
Adolf jószágigazgató, Némeibóly, Schubert György m. tiszt
viselő Budapest, Zolnay András m. tisztviselő Budapest, 
Major László m. tisztviselő Budapest, Barthos Tibor fő
erdész Iharos, Knáb Vilmosné m. tisztviselő Budapest, 
Dr. Szentirmay Ödönné m. tisztviselő Budapest, Vadon 
Sándor főerdész Iharosberény, Brandt Ignác halászbérlő 
Apafin, Lukács Béla ny. államtitkár, Budapest, Kalapán 
Ottó erdőfőtanácsos Rahó, Földes Tibor min. tan. Budapest, 
Darányi Béla a Futur a vezérigazgatója Budapest.

A választmány többek hozzászó ása után a közgyűlésnek 
javaslatot tesz a tagság megerősítésére.

2. Igazgató ismertette a Belügyminiszter Ur által 
197.996/1942. sz. alatt jóváhagyott új egyesületi alapszabályt.

A jóváhagyás tudomásul szolgál.
3. Zárszámadás megállapítása.
Titkár felolvassa a számvizsgáló bizottság által átvizs

gált 1941. évi zárszámadást, az 1941. évi vagyonkimutatást 
és költségösszeállílást, valamint az 1942 évi költségelőirány
zatot.

A választmány a titkár jelentését tudomásul veszi és a 
zárszámadást, vagyonkimu'a ást, va amint a költségelőirány
zatot a közgyűlésnek jóváhagyás végett felterjeszti.

4. Bírálati jegyzőkönyv.
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Titkár felolvassa a tenyészállatkiállításon bemu'alott 
élő halanyag bírálatának jegyzőkönyvét, amelyet a választ
mány örömmel vesz tudomásul.

5. Csillagfürt ügy.
A Földmivelésügyi Miniszter Ur 32 6884 1942. számú 

leiratában értesítette Egyesületünket, hogy a csillagfürt kivi
telét az államközi megállapodásokban foglalt még hátralé
vő, aránylag jelentéktelen mennyiségeken felül leállította. 
Értesített arról is, hogy a Magyar Hüvelyes és Olajosmag Ki
viteli Egyesülés tagjainál tudomása szerint bizonyos meny- 
nyiségű csillagfürt van és annak átvétele ügyében közvetle
nül keressünk kapcsolatot. Végül tudatta, hogy a csillagfürt 
átvételi árának kérdése a Közellátási Miniszter Ur árhiva
talánál tárgyalás alatt áll és így az egyesület által kért 
eredeti ár fenntartása ügyében nem áll módjában észrevé
telt tenni.

Titkár közli, hogy az összes tógazdaságokhoz kérdőív
vel fordultak március hó 5.-én, melyben felhívták a tó
gazdaságok figyelmét arra, hogy a még szabadon vásárol
ható csillagfűriből ké z1 elüket fedezzék, illetve a mutatko
zó nehézségekről az egyesületet tájékoztassák, egyúttal fel
hívtuk a tógazdaságok figyelmét arra is, hogy a jövő évi 
csillagfürt szükségle'ükét termelési szerződésekkel biztosít
sák. Tógazdaságaink a mai napig 261 wagon csillagfürt, 
271 wagon defekt tengeri, 2100 kg hálófonál, 412 pár hosszú 
és 90 pár rövidszárú gumicsizma szükségletet jelentetlek.

6. A M. kir. Honvédelmi Miniszter Ur 16.165 sz. leirata 
tógazdasági takarmány ügyben.

Titkár jelenti, hogy az egyesületünk február hó 10.-i 
kérelmére a Honvédelmi Miniszter Ur március 18 -án kelt 
rendeletével értesítette egyesületünket, hogy a Közellátási 
Minisztériumban folyó évi február hó 23.-án hozott döntés 
alapján a halgazdaságok készletéi képező zab és tengeri té
telek beszolgáltatási kötelezettség alól nem mentesíthetők.

7. A M. kir. Külkereskedelmi Hivatal 500.— pengős tá
mogatása a mezőgazdasági Jdállííás díjazásával kapcsolat
ban.

Titkár jelenti, hogy az Igazgató közbenjárására a Kül
kereskedelmi Hivatal a mezőgazdasági kiállítás halkiádítói 
részére 500.— pengőt adományozott 2 díj céljára és ehhez 
a Földmivelésügyi Miniszter Ur hozzájárult.

A Külkereskeäelmi Hivatal első díját a Magyar Tógaz
daságok R. T., míg a második díjat a Sumonyi tógazdaság 
nyerte.

A választmány az adományért köszönetét nyilvánítja.
6. Halár kérdése.
A választmány röviden foglalkozott a nyári halár 

kérdésével és ez ügyben készült beadványának az illetékes 
miniszter urakhoz való eljuttatását határozta el.

Indítvány.
Nyáry János az Országos Halászati Egyesület igazgató

ságához fordúlt. Indítványában részletesen feltárja a csö
ves tengeri vásárlásával kapcsolatban felmerült költségeket, 
valamint a csöves tengerinek zár alá vételét és a csillagfürt 
vételével kapcsolatos tapasztalatait. Kéri, hogy az egyesület 
járjon el a csillagfürt zár alá vétele és bejelentési kötele
zettség ügyében. Kéri, hogy az egyesület Rendelkezésére 
bocsássák a bejelentett mennyiséget a régi hivatalos áron 
és a jövőben ne engedjenek exportálni addig, amíg a 
tógazdaságok az egyesület közbejöt'ével szükségletüket nem 
fedezték. Végül kéri a termelői halárak újbóli megállapí
tását, egyrészt a takarmány árak, másrészt a munkabérek 
emelkedése miatt.

A választmány az indítvány sürgősségére való tekintet
tel rövid úton felkérte a halászati ügyosztály vezetőjét,
hogy ez ügyben támogassa a kérelmet.

Több tárgy nem lévén az Elnök az ülést berekeszti. 
Répássy Miklós Kontúr György

aielnök. jegyzőkönyvvezető, titkár.

Jegyzőkönyv
Felvétetett az Országos Halászati Egyesület 1942 évi már

cius 26.-Í évi rendes közgyűléséről.
Répássy Miklós mint elnök megnyitja az ülést és meg

állapítja, hogy a március 12.-ére összehívott évi ren

des közgyűlés nem volt határozatképes, megállapítja to
vábbá, hogy jelen közgyűlés alapszabályszerűen hívatott 
össze és az alapszabáty 10. §-a értelmében a jelenlevők 
számára való tekintet nélkül ha táró ’aiké ;es.

Elnök a jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kontur György 
titkárt, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Hellebranthné, 
Bariss Pálma és Csernyus László közgyűlési tagokat. A 
jelenlevők összeírását külön köröző íven elrendeli.

1. Elnök bejelenti, hogy a közgyüké ről egye ek kimen
tették magukat, azután így folyLatja: a kimentésekkel kap
csolatban legsajnálalosabb ránknézve az a levél, mely nagy
érdemű Elnökünktől, Tomcsányi Vilmos Pál ő Exoelen- 
ciájától érkezett a választmányhoz. Amint az köztudomású, 
a Kormányzó Ur ő Főmé’tósága Kárpá'aljai Kormányzói 
Biztossá ne\ezte ki; a választmány ebből az alkalomból 
kifejezte az Egyesület nevében szerencsekivánatait.

Elnök felkérésére a titkár felolvassa Tomcsányi Vilmos 
Pál ő Nagyméltóságának az egyesület választmányához 
intézett alábbi levelét:

«Mindenekelőtt hálás köszönetéi mondok a kárpátaljai 
terület kormányzói biztosává tör!ént kinevezésem alkalmá
ból kifejezett jókívánságokért.

Sajnálattal kell azonban bejelentenem, hogy ezen ál
lásból folyó kötelezettségeim lehetetlenné teszik, hogy idő
met és munkaerőmet még abban a kis mértékben is az 
Egyesület rendelkezésére bocsáthassam, mint ezt tenni ed
dig módomban állott. Ilyen körülmények között lelkiisme
retem nem engedi, hogy az Egyesület elnöki tisztségét 
ezentúl is megtarthassam. Kénytelen vagyok erről líehát 
lemondani.

Amidőn ennek szíves tudomásulvételét kérem, hálás 
köszöne temet fejezem ki a Választmány minden tagjának 
és az egyesület tisztikarának azért a támogatásért, amely
ben engem mindenkor részesíteni szívesek voltak. Különös
képen köszönöm Répássy Miklós Öméltóságának, elnöktár
samnak, hogy engem oly sokszor helyettesíteni kegyes volt.

Az Egyesület működését' a jövőben is figyelemmel 
szándékozom kísérni és az Isten áldását kérem az Egye
sületnek a magyar halászat érdekében a jövőben is ki
fejtendő értékes munkájára.»

Sajnos át kellett éreznünk, hogy az adott helyzetben 
szerénytelenség volna azt remélni, hogy őnagyméltósága 
továbbra is tényleges résztvegyen az egvesület irányításá
ban és ezért bele kell nyugodnunk érdemes Elnökünk 
lemondásába. Tomcsányi Vilmos Pál tíz éven át ült az 
(elnöki székben, s ezalatt az idő alatt a legbölcsebb tapin
tattal irányította az egyesületet, a legválságosabb pillana
tokban is megmutatva a helyes irányba vezető utat. A 
legnagyobb megértéssel és készséggel szakított időt az 
egyesület mindinkább súlyosabbá váló helyzetében a foly
ton szaporodó nehézségek leküzdé :ére valóságos atyai gon
doskodással igyekezett megkönnyíteni s eredményessé tenni 
munkánkat. Amikor az elnöki székből távozik, csak a 
legnagyobb hálával, a legmélyebb köszönettel búcsúzhatunk 
tőle. Azt hiszem, mindnyájunk érzését fejezem ki, amikor 
tisztelettel javasolom, hogy ezeket örökítsük meg mai ülé
sünk jegyzőkönyvében, s annak kivonatát juttassuk el 
őnagym.éltóságához.

Aielnök, igazgató és titkár lemondása.
Elnök  bejelenti, hogy báró Szurmay Sándor aielnök 

társával együtt lemond a hosszú éveken át vállalt alelnöki 
tisztségről és kéri a közgyűlést, hogy lemondásuk tudomá
sul vétessék.

Elnök  bejelenti, hogy egyesületünk igazgatója, Heincz 
Pál miniszteri osztálytanácsos, áld a halászati osztály ve
zetésével bízatott meg, hivatali állása folytán lemond az 
igazgatói tisztségről. Ugyancsak lemond Kontur György 
titkár is.

Nehogy az egyesület ügykezelésében fennakadás tör
ténjék a választmány az igazgató javaslatára felkérte Jolán- 
kai Vilmos ny. igazgató-főmérnököt az ügyvezetői titkári 
tisztség elvállalására, valamint Kontur Györgyöt a pénztáros 
ügyek ellátására, aki eddig is eredményesen vezette az 
egyesület pénztár ügyeit.

A közgyűlés egyhangúlag hozzájárul Jolánkai Vilmos
nak az ügyvezető titkári és Kontur Györgynek pénztárosi
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.megbízatásához és az elnök a közgyű]és egyhangú megerő
sítését határozalilag kimondja.

Az elnöki bejelentéshez Gorchus Zoltán szól hozzá. 
Nagy sajnálattal veszi tudomásul a lemondásokkal kap
csolatos bejelentéseket. Nem érzi magát méltónak arra, 
hogy a két alelnök, igazgató és titkár érdemeit méltassa. 
Nem mulaszthatja el mégsem, hogy Répássy Miklós, a tá
vozó alelnök lelépése alkalmával meghatottságának ne ad
jon kifejezést.

Répássy Miklós több mint 40 éves munkával önzetlenül 
szolgálta a magyar halászat ügyét és hogy az egyesület 
számára mit jelentett bölcs tapasztalata, széles látóköre és 
nagy tudása, azt azok tudják igazában értékelni, akiknek 
szerencséjük volt ez alatt az idő alatt vele együtt működni.

Az elnök válaszában köszönetét fejezi ki 'Gorchus 
Zoltánnak a hálás szavaiért.

2. Igazgató évi jelentése.
Az 1941. évről szóló igazgatói összefoglaló jelütése

met két főrészre kívánom tagolni.
Jelentésem első részében röviden fogok visszaLekinleni 

a múlt év halászatára, második részében pedig kivonatosan 
fogom ismertetni az egyesület 1941. évi működését.

I.
Az elmúlt év rendkívül hideg időjárása nem volt ked

vező tógazdasági termelésre. A mostoha természeti viszo
nyok mellett megnehezítették a termelést az emelkedett 
munkabérek, a katonai behívások, a haltakarmány, a tó
gazdasági termedhez szükséges anyagok beszerzé ének ne
hézségei, úgyhogy tógazdáinknak nehéz küzdelmes esztendőt 
jelentett 1941.

Ennek ellenére meg kell állapítanunk, hogy a tógazda
sági termelésre felhasznált területek a múlt évben sem 
csökkentek, sőt az Országos Halászati Felügyelőség iújabb 
tógazdasági terveket készített.

Nyíltvízi halásza’unkban érzékeny veszteséget okozott 
a zord téli időjárás. A nagy hótakaró alatt különösen q 
holtágakban előállott oxygénhiány következ ében te'enes 
értékű halállomány pusztult el. Egyébként ugyanaz a baj 
volt észlelhető több olyan tógazdaságban is, ahol az oxy- 
géndús víz adagolása a beállott körülmények folytán nem 
volt elégséges. Ezzel szemben folyó Vizeink magas vízál
lása és az árvizek állal elborított nagy területek a halsza
porodásra kedvező kihatással voltak.

Nyiltvizeink a Délvidék egyrészének visszafoglalásával 
tetemesen megszaporodtak. Különösen örvendetes, hogy e 
területek visszacsatolásával olyan gazdag vizek, árterületek, 
holtágak és csatornák kerültek vissza, melyek nyíltvízi 
haítermelésünket jelentékeny mértékben fokozzák.

Felső színtáj ú vizeink halászata terén szintén jelentő
ségteljes dolgok történtek, mert a .halászatra vonatkozó 
jagszabályok hatályának a visszacsatolt keleti és erdélyi 
területekre való kitérjeszLése tárgyában kiadott 4070/1941. 
M. E., továbbá a 3321/1941. F. M. sz. rendelet lehetővé 
tették a keleti és erdélyi területek nyíltvizeinek halászati 
társulatok megszervezése útján való gyökeres rendezését. 
E vízterületek úgyszólván kivétel nélkül bérbeadattak és 
minden remény megvan rá, hogy az fúj bérlők által vállalt 
népesítési kötelezettség és a földművelésügyi kormány szak
szerű intézkedései és munkái dévén e vizeink halászata ok
szerűen és eredményesen fog fejlesztőim. Megemlítendő, 
hogy a földművelésügyi kormány a múlt évbe í kél íz Len 
tartott a felsőszintájú vizek népesílése érdekében halászati 
tanfolyamot. Ezek igen szép látogatottságnak örvendtek. 
Hasonló halászmester képző tanfolyamok tartása vétetett 
tervbe az alsószintájú vizek érdekében.

Halkivitelünk a háborús viszonyok miatt főleg Né
metországba volt lehetséges. A közlekedési korlátozások 
lés a szállítási idő növekedése, de főképp az élelmiszer for
galmának hazai korlátozása halkivitelünkre korlátozólag 
hatott.

Az 1941. évi pontyár emelkedést mutat az előző évvel 
szemben. Ez az áremelkedés azonban alig áll arányban 
a takarmány, a munkabérek és a halászati eszközök és 
anyagok beszerzési árában beállott áremelkedéssel.

A hazai halfogyasztás az élelmiszerkorlátozás követ
keztében emelkedést mutatott.

Az állami segélyképen kiutalt fogassüllő ikra mennyisé
ge az előző évekhez képest visszaesést nem mutat. A nyílt- 
vizek pontyivadékkal való népesítésében az általános iva
dékhiány miatt szünet állott be, csupán a Balatonba he
lyeztetett ki a kikötött ivadékmennyiség.

Amint múlt évi jelentésemben már említettem, a föld
művelésügyi kormány támogatásával még az 1940. év folya
mán az egyesület létrehozta a mezőgazdasági kiállítás terü
letén levő nagyszabású halászati kiállítási csarnokot, mely 
a maga nemében még külföldi viszonylatban is jelentékeny 
alkotás. A csarnok azóta is évről évre fejlesztő tik úgyhogy 
az idei évi kiállításon már a régi 24-el szemben 55 akvá
riumban állíttatott ki az ország haltermelőinek a külföld 
által is elismert kitűnő anyaga.

A kiállítás díjazással van egybekötve. Az 1941. évi 
kiállításon az egyesület a következő díjakat osztotta szét:

A Földművdésügyi Miniszter Ur tiszteletdíjait a Ma
gyar Tógazdaságok r. t., a Balaton Halászati r. t. és a 
Soproni kir. Fegyintézet nyerték el. Az OMGE tisz leletdiját 
elnyerték Gorchus Dezső és Zoltán, a Lillafüredi piszt- 
rángos tógazdaság. Az Országos Halászati Egyesület dijait 
Gorchus Dezső és Zoltán, gróf Eszterházy hitbizomány 
tatai uradalma, gróf Hunyady József mesztegnyői tógazda
sága, Sumonyi tógazdaság, Lakatos és Korda ti s zár ad vány i 
és libárdi tógazdasága, valamint Lokody Gergely pisztráng
tenyésztő kapták.

Az 1942. évi kiállításon a Földművelésügyi Miniszter 
Ur tiszteletdíját Gorchus Dezső és Zoltán haltenyésztők és 
a lillafüredi állami tangazdaság nyerték. A mgyaar királyi 
Külkereskedelmi Hivatal tiszteletdíját a Magyar Tógazda
ságok x t. és a sumonyi tógazdaság. Az OMGE tiszteletdí
ját gróf Hunyady József mesztegnyői tógazdasága és a Sop
ron kőhidai állami tógazdaság, az Országos Halászati Egye
sület díjait pedig a Magyar Tógazdaságok r. t., gróf Eszter
házy hitbizomány tatai uradalma, gróf Jankóvich Elemér 
tógazdasága, a Gödöllői m. kir. Koronauradalom és a Já 
szóvári Premontrei Kanonokrend nyerték el, míg a Ma
gyar Tógazdaságok r. t. tiszteletdíját Illik Viktor kapta.

II.
Az egyesületi élet az 1941. évben erősen megélénkült. 

A visszacsatolt területekkel számosán kérték az egyesületbe 
való felvételüket, úgyhogy az egyesületi tagok száma az 
1941. évben 150-el szaporodott. Ezzel kapcsolatban az 
egyesület anyagi helyzetében javulás észlelhető, ameny- 
nyiben az 1940. évben befolyt tagdíjjal szemben 1941. év
ben 4.621.85 P folyt. be. Összes bevétel 26.267.11 P-t lesz ki.

Az 1941. évi mezőgazdasági kiállítás összes költsége 
6.274.21 P-t tett ki.

Az egyesület a múlt évben tagjai részére 100 vágón 
defekt tengeri beszerzését tette lehetővé, sajnos ennek egy- 
része nem volt megfelelő minőségű.

A halászati egyesület, a földművelésügyi minisztérium 
és az iparügyi minisztériumhoz intézett beadványa alap
ján 4000 kg. kenderfonalhoz juttatta tagjait, a kenderfonal 
egy részének leszállítása még folyamatban van. (Sikerült 
ezenkívül több száz pár gumicsizmát is tagjai között szét
osztani, bár sajnos a regenerált gumiból készült gumi
csizmák minősége erősen kifogásolható.

Az egyesület a múlt évi termés betakarításával egy- 
időben lépéseket tett az 1942. évi hal takarmány szükséglet 
biztosítása érdekében. így sikerült a tógazdák részére 8 va
gon új és 50 vágón ózabot biztosítani. A saját terméssel 
rendelkező tógazdák részére kát. holdanként 2 q-t biztosít
tatni. Sikerűit ezenkívül az ózab fuvarköltségét lényege
sen csökkenteni. Tógazdáink részére az egyesület közben
járására a közélelmezési hivatal 400 vágón tengeri vásár
lására adott engedélyt. Ebből azonban tógazdáink a rend
kívüli viszonyok folytán csak 164 vagónt tudtak ténylegesen 
vásárolni. Sajnos, nagy nehézségek árán csak részben be
szerzett tengerit a közellátási minisztérium a honvédelmi 
miniszterrel egye tér tő'Ieg egy későbbi rendelkezés alapján 
lefoglalta, illetőleg igénybevet'e.

Egyesületünk többizben eljárt a csillagfürt haltakar



mányozás céljára történő biztosítása érdekében, amely a 
fenti körülmények folytán még nagyobb jelentőségűvé vált. 
Remény van arra, hogy az egyeülest többszöri közbenjá
rása eredményhez vezet és a csillagürt tzár alá vétele 
után a még meglévő készlelek tógazdáink részére biztosít
hatók lesznek.

Vörös kórság elleni küzdelem.
Az egyesület közben járására a Földmivelésügyi Mi

niszter úr a vöröskórság elleni küzdelmet 5000 P. hozzájá
rulással támogatta. Az előkészületek megléteiére egyesüle
tünk dr. Maucha Rezső választmányi tag, egyetemi m. tanár 
urat kérte fel.

Sumonyi tógazdaság által felajánlott halpropaganda 
j)énzből készült 5.000 db. receptfüzet. Az egyesület 1941. 
évi mezőgazdasági kiállításon a sumonyi tógazdaság által 
felajánlott 5.000 drb. receptfüzetet osztott szét halpropagan
da céljából.

Megemlítendő, hogy a közellátási miniszter úr 207.310/ 
1941. sz. rendeletével a vendéglőben kiszolgáltatható hal
ételek tekintetében részben az Országos Halászati Egyesü
let löbbizben történt közbenjárására az eredeti korlátozá
sokat nagymértékben csökkentette. Az árvízsújtotta és 
belvizektől szenvedő területek tenyészponttyal való népe- 
sítése céljából 1941. év folyamán 20 q-t kitevő tény ész
anyag helyeztetett ki, mely a Magyar Tógazdaságok 
rt. Corchus Zoltán és Korda Ödön radványi tógazdaságá
ból szereztetett be. A szakszerű behelyezést Illik Viktor 
eszközölte.

Bejelentem, hogy az egyesület lapjának külön lenyo
mataként fog nemsokára dr. Mika Ferenc és dr. Varga 
Lajos pisztrángos patakok ápolásával foglalkozó könyve 
megjelenni.

Egyesület ez év folyamán alapszabályait módosította. 
A módosítást a január 19.nén tartott rendkívüli közgyűlés 
elfogadta. A Belügyminiszter Ur a módosított alapszabá
lyokat 197.996/1942. VIII. B. sz. rendeletével jóváhagyta. 
Az alapszabály módosításának lényege Erdély, Kárpátalja, 
Délvidék és Felvidék visszatérésével megnövekedelt taglét
számának megfelelően a választmányi tagok létszámának 
30 főről 40 főre való felemelése.

Egyesületünk végül foglalkozott a halászok betegsegé
lyezési biztosításának kérdésével, a vendéglői halár sza
bályozása tárgyában kiadott 52000/1942. sz. rendelettel, 
a pénzügyminiszter űr 72.000/42. VIII. sz. rendeletével, 
mely az általános kereseti adó és a halászatból származó 
jövedelem megállapítása tekintetében i.i'ézkedik, végül 1942- 
évi halászati tilalom kérdésével is.

Az egyesület munkássága 1941-ben, mint az előadottak
ból is látszik az előző évhez képest nagymértékben emel
kedett. Ezt mutatja az is, hogy az ügy darab forgalma 
több mint 150 o/0-kal emelkedett.

Örömmel jelentem, hogy a Kormányzó Ur őfőméltósága 
az év folyamán dr. Maucha Rezsőt, az Országos m. kir. 
Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet igazgatóját kísér
letügyi főigazgatóvá nevezte ki és dr. vitéz Paluzsay Lász
lónak a Magyar Tógazdaságok r. t. érdemes vezérigazga
tójának a gazdasági főtanácsosi címet adományozta.

Elnökünk távozásával kapcsolatos bejelentést az alelnök 
úr Öméltósága volt szíves megtenni.

Befejezve összefoglaló jelentésemet az igazgatói tiszt
ség alól felmentésem kanosán hálás kóözönétemet fejezem 
ki az egyesületnek személyem iránt nyílvánított bizalmáért 
és nagyrabecsült támogatás fért. Biztosítom a közgyűlési, 
hogy hivatali állásomban az egyesület ügyeit továbbra is 
szolgálni szándékozom annál is inkább, mert az egyesület 
eddig végzett közérdekű tevékenysége hivatottá teszi az 
egyesületet a magyar halászat jövő útjának egyengelésére.

Kérem a közgyűlést, hogy igazgatói jelentéseimet (tudo
másul venni szíveskedjék.

A közgyűlés az igazgatói jelentést egyhangúlag tudomá
sul veszi.

3. Új tagok felvé'elének megerősítése.
Az elnök felkérésére Kontur György felolvassa 1941. 

évi március hó 3-i közgyűlés óta belépett új tagok alábbi 
névjegyzékét:
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Az 1941. évi március 3.-i közgyű’és óla belépett új 
tagok :

Holbay Miklós, Király Lajos, Ungváry József, Lakner 
Lajos, Faller József, Piskovity József, Székely János, Bán 
Tivadar, Horbás Lajos, Lázár András, dr. Rotarides Mihály, 
dr. Kolosváry Gábor, Málnássy József, dr. Lengyel Albert, 
Böhm János, Jakab László, Bútor Ferenc, Iszer Károly, 
Bodola András, Szabó Ferenc.

Salekovits György, Brasnyó István, dr. Melczer [Béla, 
gróf Széchenyi Dénes, Simán Ferenc, Szabó Antal.

Sipos Ferenc, dr. Tibor Ervin, Nemestóthy Jenő, Csor
dás Ferenc, Rózsavölgyi József, Dörner Miklós.

Borbás Albert, báró Bornemissza Tivadar, Boros Sán
dor, Borsy Hugó, Gruber Márta, dr. Nencsy Lajos, dr. 
Jaczó Imre, Józsa Mihály, Dr. Jeziersky István, Kalss Andor, 
Kovács László, Kluge Gyula, Kiözei Oszkár, Laki István, 
Molnár Imre, Nagy János, Róka József, Péntek István, 
Sándor Károly, Sáska Gerő, Varga Pál.

Csepeli János, Dárócz Miklós, Heincz Pál, Horátsky 
Mária, Langhoffer Károly, dr. Magyar Géza, Piacsek Zoltán, 
Sikorsky Zsolnay Miklós, Soltz Nándor, Sumonyi tógaz
daság, Szarvas Béla, Takáts András, Túrái imadalom, Woy- 
nrovich Elek dr., Visnya Ernő, Bárdos Sándor, Gébért 
József, -György Géza, Hajdú László, Hegedűs János, Heb 
lebronth Béla, Heincz Ferenc, Hajdú Tibor dr., Imre Gábor, 
Kopasz Ferenc, Lechner István, dr. Magyar Attila, Mády 
Zoltán, dr., Palágyi László, Pálffy István, Pászti István, 
Polczer István, dr. Takács Jenő, Tuba Sándor.

Dr. Ágoston László, gróf Apponyi György, Atyinov Ist
ván, Bauer Imre, Budapesti Sporthorgász Egyesület, Bóka 
István, Csurics Emil, Csurogi Halászati Szövetkezet, Esz- 
terházy hgi hitbizomány int., hg. Eszterházy László, gróf 
Eszterházy Kázmér, Erőss Pál, Fehér János, Gaszler Ká
roly, Halászati Szövetkezet Bácsföldvár, gróf Hunyady Im
re, Horváth Károly, Jankovich Mihály, Ivancsics János, 
Komáromi Sporthorgász Egyesület, Kaszamár György, báró 
Kende Zsigmond, Malagurszky Gyula, Medurity Borivoj, 
Máhr Károly, Mihalec Mihály, Pólyák László, Orosz Fe
renc, Óbecsei Halászati Szövetkezet, Pestyán Milorád, Pa- 
lasthy Ferenc, Rózsa Mihály, Rábí Elemér, Schmoll Jó
zsef, Schaffer József, Schneider Rezső, Schauta Endre, 
Schwarzkopf Frigyes, Sárkány Miklós, dr. Steuer 
György, Staunitz István, Somssich Gyula, gr. Szé
chenyi Tamás, Szigethy Kálmán, v. Szilágyi Imre, Szkila 
Lénárd, Tábori József, Tubitz István, Titeli Halászati Szö
vetkezet, Terniais Mihály, Takács István, gr. Tisza Lajos 
Kálmán, Vasváry László, Vécsey Nándor, Zorád Pál, Roh
ling Ágoston, Halmos Ilona, Gyürgyev Iszó, Horváth Antal, 
Dőry Jenő, báró Bornemissza Gyula, dr. Jacob Gusztáv, 
baróthi Bede István, dr. Tokaji István, dr. Wittmann Jó 
zsef, dr .Dengl János, Scholtz Ernő, Manninger G. Adolf, 
dr. Ujváry Béla, hg. Montenuovo Nándor, Schubert György, 
Zolnay András, Majos László, Barthos Tibor, Knáb ViL 
mosné, dr. Szentirmay Ödönné, Vadon Sándor, Brandt 
.Ignác, Lukács Béla, Kapatán Ottó, Földes Tibor, Da
rányi Béla.

A közgyűlés az új tagok felvételét megerősíti.
4. Számvizsgáló Bizottság jelentése az 1941. évi zár

számadásáról, az egyesület vagyonkimutatásáról. A szám- 
vizsgáló bizottság nevél)en Walleshausen Jenő olvassa fel 
a jelentéseket.
Az Országos Halászati Egyesület i9b l. évi zárszámadása:

Bevétel
1. 1940. évi maradvány 7.106.36
2. Tagdíj, hirdetési díj 4.631.85
3. Kiállítás * 1.500.—
4. Földművelésügyi Miniszter Ur

támogatása 5.530.86
5. Földművelésügyi Miniszler Ur tá

mogatása a vöröskórság elleni küz
delem céljára 4.96250

6. Egyesületi tagok támogatása 1.104 —
7. Egyéb bevételek 927.10
8. Nyomdakőltség

Kiadás

6.274.21

4297.29
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9. Tiszteletdíjak és munkadíjak 4.619.27
10. Posta és vegyes költségek 1.263.72

Összesen P 25.752.67 16.451.49
1941. évi december 31.4 maradvány P 9.298.18 
Vagyonkimutatás 1941- évi decem ber hó Si.-én.
a) Értékpapírok:

1. 3 drb. 2.000 K. n. é. 41 \ o/0-os MÁT záloglevél házikasz.-
2. 3 » 1.000 » » » »
3. 1 » 1.0C0 » » » » «
4 2 » 200 '> » » « »
5. 3 » 200 » » » » «
6. 2.500 » 6 o/o-os hadikölc önkötv. bej. és lel.
7. 4.000 » » » »
8. 1.400 » » »

b) Készpénzben:
8.527.12 PPostatakarékpénztári folyószámlán

Házipénztárban 771.06 P
Összesen9.298.18 P

c) Takarékban:
Zimmer alap 514.44 P
Az Országos Halászati Egyesület Í941. évi költséjöss e-

összeállítása.
Költség Tényleges

Bevétel: előirányzat költség
Maradvány 1940. évről 7.106.36 7.106.36
Földművelésügyi Miniszter Ur támo

gatása 1.000. 1.500.—
Mezőgazdasági kiállítás bevétele 1.300— 5.530.86
Tagdíj bevétel és hirdetési díj 4.500— 4.621.85
Egyéb bevétel és támogatás 2.000— 6.993.60
Zimmer alap 503.30 514.44

Összesen 16.409.66 25.752.67 
+  .514.44

26.267.11
Kiadás:

Kiállítás költsége 4.500, 6.274.21
Halászati szaklap előáll, költsége 3.500. 4.297.29
Apró kiadások
Tiszteletdíjak, munkadíjak és előre

1.000— 1.263.72

nem látott kiadások 7.409.66 4.619.27
Összesen 16.409.66 16.454.49

Maradvány 1941. évi december hó 31.-én
9 298.18

+  514.44
9.812.62.

A közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelentését tudo
másul veszi és a felmentvényt a pénztáros részér# megadja

5. Számvizsgáló bizottság megválasztása.
A közgyűlés az elnök javaslatába egyhangúlag a kö

vetkező évre Hallósy Ferenc, Lindmayer Antal, Walleshau
sen Jenő egyesületi tagokat a számvizsgáló bizottság ren
des tagjává, dr. Wojnanovich Elek és dr. Szabó Zoltán 
egyesületi tagokat a számvizsgáló bizottság póttagjaivá meg
választja.

6. Az 1942. évi költségvetés megállapítása.
Bevétel:

Maradvány 1941. évről 
Földművelésügyi Miniszter Ur támogatása 
Mezőgazdasági kiállítás bévé'ele 
Tagdíj és hirdetési díj 
Egyéb bevétel és támogatás 
Zimmer Alap

Összesen

P 9.298.18 
P 1.500— 
P 4.0G0— 
P 5.500— 
P 3.000.— 
P 514.44 

P 23.812.62
Kiadás:

Kiállítás költsége » P
Halászati szaklap előállítási költsége P
Apró kiadások és támogatás P
Halbetegségek elleni küzdelemre P
Tiszteletdíjak (ügyv. titkár: 1.200, Szerkesztő: 
1.200, Pénztáros: 1.200, irodakezelő 600.— f i . 600)

P
Előre nem látottakra és 1943. évi tartalék P

4.500— 
5.000—
1.500—
4.500—

5.800.—
2.512.62

Összesen: P 23.812.62

A közgyűlés a választmány állal javasolt költségvetést 
egyhangúlag tudomásul veszi.

7. Elnök  bejelenti, hogy a tárgysorozat következő pont
ja  az általános tisztújítás, elnök, két alelnök és 40 választó 
mányi tag választása. A lemondások folytán javasolja kor
elnök választását.

A közgyűlés egyhangúlag Répássy Miklóst választotta 
meg kor elnökké, mint a jelenlevő legidősebb egyesületi 
tagot.

A Korelnök bejelenti, hogy a Nagy méltóságú Belügy
miniszter úr 197.996/1912. VII. B. sz. alatt az egyesülőt 
módosított alapszabályait jóváhagyta és ennek folytán je 
len közgyűlésen már 40 választmányi tag választandó.

Korelnök  a választmány javaslata alapján indítványoz
za, hogy az egyesület elnökévé vitéz dr. Lukács Béla titkos 
tanácsos választassák.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel vitéz dr. Lukács 
Bélát választja az egyesület elnökévé.

Mielőtt a két alelnök és a választmányi tagok megvá
lasztására sor került volna, a közgyűlés több tagja kérte a 
titkos szavazást és Tóth József az elnök asztalára he
lyezi az ellenzék listáját.

Korelnök  javasolja, hogy a szavazatszedő bizottság 
tagjai dr. Raskó Pál, dr. Maucha Rezső és dr. Szabó Zol
tán legyenek.

Dr. Raskó Pál kéri, hogy a közgyűlés a szavazatszedő 
bizottságba helyette más tagot jelöljön ki.

A közgyűlés dr. Raskó Pál helyére a szavazatszedő 
bizottságba Uzoni Lászlót választotta meg.

A szavazatszedő bizottság működésének megkezdése 
előtt Korelnök kijelenti félreér lések elkerülése végett, hogy 
az egyesület azon tagjai, akiknek felvételét jelen közgyű
lés erősítette meg, a szavazásnál szavazati joggal nem 
bírnak.

A jelenlevők közül számosán élénk tiltakozással fogad
ták a Korelnök kijelentését és dr. Ágoston László kifejti 
a felszólaltak ama véleményét, hogy abban a pillanatban, 
mikor a közgyűlés az új tagok felvételét megerősítette, 
ezek a tagok az egyesület teljes jogú tagjaivá váltak.

Korelnök kijelenti, hogy a szavazás mikénti lebonyo
lítására vonatkozó elnöki enunciáció vita tárgyát nem ké
pezheti.

Uzoni László tiltakozik az elnök eme bejelentése ellen 
és hangoztatja, hogy a tagok felvétele felől a választmány 
döntött és a közgyűlés csak megerősíti azokat, akik a köz
gyűlés megerősítése után az egyesület teljes jogú tagjaivá 
váltak. A Korelnök kijelentése ellenkezik az alapszabál
lyal és így ez a magyarázat alapszabály ellenes.

Korelnök több hozzászólás után is ragaszkodik eredeti 
álláspontjához, mert véleménye szerint egy és ugyanaz a 
közgyűlés két részből nem állhat. Egyébként, ha valaki 
eljárását szabályellenesnek véli, az ellen jogorvoslattal élhet.

Korelnök  elrendeli a szavazás lefolytatását, felkéri a 
szavazatszedő bizottságot, hogy munkáját kezdje meg. A 
szavazatszedő bizottság működésének tartamára a közgyű
lést felfüggeszti.

A szavazatszedő bizottság kiosztja a hivatalos és az 
ellenzéki listát, valamint a borítékokat és a szavazást le
folytatja.

Korelnök a szavazás lezárásakor megkérdezi, hogy a 
szavazatszedő bizottság a szavazati jogosultság elbírásánál 
az elnöki enunciáció alapján járt-e el.

A szavazatszedő bizottság kijelenti, hogy a régi ta
goknál az 1941. évi tagdíj befizetését, az fúj tagoknál pe
dig az 1942. évi tagdíj befizetését tekintette szavazatra 
jogosultság megállapításának.

Több hozzászólás után Ágo^on László dr. javasolja, 
hogy a szavazatszedő bizottság az összejött szavazatokat 
közös l>orítékba zártan és lej>ecsételten megfelelő helyen, 
közjegyzőnél, vagy a földműve’ésügyi minisztérium halásza'i 
osztályánál helyezze el mindaddig, míg a belügyminisz
térium nem dönt a tekintetben, hogy a szavazás lefoly
tatása alapszabályszerű volbe vagy sem.

Korelnök  kijelenti, hogy a szavazatok érvényességét 
nem ismerheti el, mivel a szavazatra jogosultság elbírá
lása az elnöki enunciációval ellentétben történt és Korelnök

j
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ezekután ä közgyűlést fölfüggesztette a£zal, hogy a Bel
ügyminiszter ő Nagyméltóságához jelentést tesz.

Budapest, 1942 március 30.
Répássy Miklós s. k. Kontur György s. k.

elnök jegyzőkönyvvezető
Hellebronthné, Bariss Pálma s .k.

Csernyus Lászlá s. k. 
hitelesítők.

Jegyzőkönyv
Felvétetett az Országos Halászati Egyesület 1942. évi szep
tember hó 22.i közgyűlésről, mely a Belügyminiszter Úr 
210.660/1942. sz. rendelete alapján a március hó 26.-L köz
gyűlés folytatása és befejezése céljából hivatott egybe.

Répássy Miklós alelnök megnyitja az ülést és felkéri 
Kontur György titkárt a jegyzőkönyv vezetésére, a jegy
zőkönyv hitelesítésére pedig Csernyus László és dr. Maucha 
Rezső egyesületi tagokat.

Elnök  felkéri a Titkárt az 1942. évi március hó 26.-i 
közgyűlési jegyzőkönyvnek felolvasására.

Ennek megtörténte után pedig felkéri a Belügyminiszter 
Ur rendeletének ismer le té^re.

«M. kir. Belügyminiszter. Szám: 210.660/1942. VII. b. 
Dr. vitéz Paluzsay László budapesti lakos az Országos 
Halászati Egyesület 1942. évi március hó 26.-án tartott 
választmányi ülésének 80 új tag felvétele tárgyában hozott 
határozata, valamint az ugyanezen a napon az új tagok 
részvételével tartott közgyűlés helytelen határozata meg
semmisítése tárgyában kérelmet nyújtott be hozzám. Uzoni 
László budapesti lakos és társai az Országos Halászati 
Egyesület 1912. március 26-iki közgyű'ésén történtek miatt 
tettek panaszt és kérték annak megállapítását, hogy a köz
gyűlés szavazat&zedő bizottságának az az eljárása, amellyel 
az új tagok szavazatát elfogadta, alapszabályszerű és ér
vényes és ennek alapján rendeljem el a közös borítékba 
zárt szavazójegyek felbontását és a szavazás eredményé
nek kihirdetését. Vég határ ozat: Dr. vitéz Paluzsay László 
kérelmének és panaszának elutasításával Uzoni László pa
naszának helytadva, elrendelem az Országos Halászati Egye. 
sülét Répássy Miklós korelnök által vezetett 1912. már
cius 26.-án tartott és nevezett koréinök által felfüggesztett 
közgyűlésnek további folytatását és á közgyűlésen össze
gyűjtött és lezárt szavazatok kihirdetését. Ugyancsak nem 
volt megállapítható olyan alapszabálysér’és vagy s abály- 
talanság, amely a panasszal támadott választmányi és köz
gyűlési határozat megsemmisítését felügyeleti jogom alap
ján indokolttá tette volna. Indokolás: így határoztam, mert 
a rendelkezésemre álló iratokból megállapítást nyert, ihogy 
a közgyűtes továbbfolytatásának és a szavazatok kihirdeté
sének elrendelése általános egyesületi érdekeket nem sért 
és a korelnöknek a közgyűlés felfüggesztésére vonatkozó 
intézkedése az alapszabályokban biztosított célkitűzések és 
egyesületi érdekek szempontjából nem volt indokolt. Fel
hívom Polgármester Urat, utasítsa az egyesület vezetőségéi, 
intézkedjék, hogy jelen határozatom kézhezvételt követő 
naptól számított 15 napon belül a közgyűlés tovább foly- 
tattassék, illeLve befejeztessék. A félben maradt kö'gyűlés 
összehívására áz egyesület régi vezetősége jogosult. Erről 
Polgármester Urat a vonatkozó iratok megküldése mellett 
további megfelelő eljárás végett értesítem. Budapest, 1942. 
évi szeptember hó 2.-án. A miniszter rendeletéből: Dr. 
Páskándy János s. k., miniszteri osztálytanácsos. A kiad
mány hiteléül: Olvashatatlan aláírás s. k., irodavezető. 
P. H. Budapest székesfőváros Polgármesterének, Budapest.»

Répássy Miklós alelnök a tényállás felderítése végett 
megállapítja, hogy az egyesületnek egyik panaszbeadvány
ról sem volt tudomása és azok tekintetében semilyen 
állásfoglalásra módja nem volt. A fenti rendelet értelmé
ben folytatjuk le a közgyűlést.

Elnök felkéri jelentéstételre a szavazatszedő bizottság 
elnökét, dr. Maucha Rezsőt.

Dr. Maucha Rezső jelenti, hogy a szavazatokat annak
idején összeszedtük és átadtuk lepecsételt borítékba &ár-

vä, megőrzés végett a  Földmívelésügyi Minisztérium halá
szati osztályának, Kontur György kir. főmérnöknek. A bo
rítékot ma sértetlen állapotban vettük át elismervény el
lenében. A miniszteri rendelet értelmében a szavazatokat 
felbontjuk és az eredményt ki fogjuk hirdetni.

Elnök elrendeli a szavazatok összeszámolását és erre 
az időre a közgyűlést felfüggeszti.

A szavazatszedő bizottság dr. Maucha Rezső, ifj. dr.. 
Szabó Zoltán és Uzoni László a szavazatok összeszámlá- 
lását* végrehajtva az Elnöknek jelentést tesz.

Elnök újra megnyitja az ülést és kihirdeti a szavazás 
eredményét.

Az Egyesület új alelnökei: Gorchus Zoltán és gróf 
Jankóvich-Bésán Elemér. A közgyűlés lelkesedéssel fogad
ja  a szavazás eredményét

Elnök felkéri dr. Maucha Rezsőt, hogy a megválasztott 
választmányi tagok névsorát olvassa fel.

Választmányi tagok névjegyzéke:
Antalffy Antal, Báldy Bálint, v. Baskay Gyula dr. 

Bornemissza Tivadar br., Brandt Ignác, Gorchus Dezső, 
Cserháti Sándor, Csernyus László, Darányi Béla, Gébért 
József dr., Heincz Pál, Iklódy-Szabó János v. Iltésy Zoltán, 
Illik Viktor, Jankó vich-Bésán József gr., Kelemen Imre 
dr., Kovács Andor, Kovács Miklós, Köhler Géza, Langhoffer 
Károly, Manninger G. Adolf, Maucha Rezső dr., Nyáry 
János, Pappenheim Sándor gr., Purgly Sándor, Raskó 
Pál, Répássy Miklós, Ribiánszky József, Schneider Re
zső, Szálkái Béla, v. Szilágyi Imre, Tóth József, Tóth 
Kálmán, Tisza Lajos Kálmán gr., Unger Emil dr., Uzoni 
László, Vécsey Nándor, id. Zimmer Ferenc, ifj. Zimmer 
Ferenc, Zimmer Károly.

E lnök: a negyven egyesületi tagot a következő három 
év ciklusára megválasztott választmányi tagnak jelentem iki.

Répássy Miklós felkéri a jelenlévő gr. Jankó vich-Bésán 
Elemért az elnöki szék elfoglalására.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Úgy a magam, mint a tisztikar nevében hálásan kö- 

szőnöm a bizalmat. Igyekezni fogok, mint az Egyesület új 
alelnöke a választmányi tag urakkal odahatni, hogy az 
egyesület az öt hónapi sajnálatos szünetelés után fokozol 
tabb mértékben szolgálja a magyar halászat érdekét. Kéri a 
közgyűlést, hogy rövid pnogrammjának helyet adva, azt 
fogadja el. A közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi az 
elnöki bejelentést.

Elnök bejelenti, hogy a közgyűlés következő pontja 
az indítványok. Felkéri a Pénztárost, hogy a közgyűlés 
előtt 8 nappal beérkezett indítványokat olvassa fel.

Pénztáros felolvassa az 1942. évi február hó 18.4 vá
lasztmányi ülésnek javaslatát öt tiszteletbeli tag megvá
lasztására. Tiszteletbeli tagoknak ajánlja:

1. Tomcsányi Vilmos Pált, aki egyesületünk elnöki 
tisztségét a legnehezebb időkben hosszú éveken át oda
adással és szeretettel vezette. 2. vitéz báró Szurmay Sán
dort, egyesületünk alelnökét, aki a sporthorgászat fejlesz
tése terén és irodalmi munkásságával a sporthorgászai 
terén kimagasló érdemeket szerzett. 3. Répássy Miklós , 
aki hosszú éveken át ügyv. alelnöke volt egyesületünknek 
és aki, mint a magyar halászat volt irányítója és vezetője, 
annak fejlesztése terén kimagasló érdemeket szerzett. 4. 
Goszthony Mihályt, a gyakorlati tógazdát, aki a hazai tó 
gazdaságok fejlesztése terén sok évtizedes munkájával őszin 
te elismerést vívott ki. 5. id. Zimmer Ferencet, aki a nyíl - 
vizi halászat és a magyar halkereskedelem belföldi és kül
földi hírnevét sok évtizedes munkájával megalapozta.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli ta 
goknak választja Tomcsányi Vilmos Pált, v. báró Szurmay 
Sándort, Répássy Miklóst, Goszthony Mihályt, és id. Zimmer 
FerenceL.

A tiszteletbeli tagok nevében Répássy Miklós mond 
köszönetét.

«A megtiszteltelés, amelyben minket a közgyűlés ré
szesíteni méltóztatott, csak részben illet meg bennünket. 
Önkéntelenül azokra kell gondolni, akik már nincsenek l ö 
zöttünk és akiknek köszönhetjük, hogy olyan halászatunk 
van, amelyért érdemes munkálkodni. Az úttörőkre gon 
dolok, akik a kezdet nehézségeivel megküzdve vállal ák
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az apostolkodást és azt a meggyőződést, hogy a halászatot 
ismét közgazdaságunk jelentős tényezőjévé eme'jék. Midőn 
először részesíti tagjait az egyesület ebben a megtisztelte
tésben, lehetetlen meg nem emlékezni róluk, akik a ha
lászatnak és az egyesületnek szolgálatokat tettek. Ezzel a 
kegyeletteljes érzéssel eltelve, mint a megtisztelek közül 
egyedül jelenvaló, köszönetét mondok az egyesületnek és 
kívánom, hogy a további működése úgy az egyesületnek, 
mint az országnak a leghathatósabb módon váljon hasz
nára.»

Elnök kijelenti, hogy az indítványt a maga részéről 
teljes egészében a magáévá teszi és a volt alelnök szavaihoz 
csatlakozva a közgyűlés egyhangú javaslatát liatározatilag 
kimondja.

Több indítvány nem lévén, Elnök a közgyűlést bere
keszti.

gr. Jankovich-Bésán Elem ér s k. 
alelnök.

í)r. Maucha Rezső s. k.
Csernyus László s. k. Kontur György s. le

hitelesítők. jegyzőkönyvvel'ő.

Szétküldött körlevelek
Országos Halászati Egyesület.

Bp., V., Kossuth Lajos tér 11. félem. 56.
Telefon: 122-936.

401/1942. O.H.E. sz. Tárgy: Kenderfonal igénylés.
Az ország valamennyi tógazdaságának, hálás ati társuló.- 

toknak, szövetkezeteknek és halászbérlőknek. 
Értesítjük t. Címet, hogy a hálófonál biztosítása ér

dekében Egyesületünk fáradozását siker koronázta és a 
Fonó- Kötélverőgyár, Textilipar r. t. ( Budapest, V., Wekerle 
Sándor u. 8.) hódsági kendergyárából nagyobb mennyiségű 
kenderfonalat sikerült tagjaink részére biztosítani és a 
hatósági kiutalást is megszereztük. A kenderfonal gyári 
áron kerül szétosztásra.

A t. Cím rendelkezésére bocsátunk: . . .  kg kender
fonalat.

A gyár hozzájárult ahhoz, hogy legalább 50 kg  ken
derfonal megrendelése esetén a szétosztást és feladást esz
közli. Az 50 kg összsúly többféle fonalból állhat. (Kisebb 
igénylés esetén löbb érdekelt kell, hogy össze társuljon.)

A kenderfonal úgynevezett 1. II. vizesfonal, amely 
motringban áll a t. Cím rendelkezésére. Amennyiben az 
anyagot keresztorsón kívánja, úgy a gyár 4o/0 felárat szá
mít az alább közölt irányárakhoz:
— — — — ItL bevágandó! — — —

. . . . sorszám.
Fonó- Kötélverőgyár, Textilipar Rt.

Budapest.
V., Wekerle Sándor u. 8.

Telefon: 188-899.
Az Országos Halászati Egyesület állal íendelkezésunk- 

re bocsátott . . .  kg kenderfonalból az alábbi tételeket 
rendeljük meg:

3 ágú 6-os . . .  kg, azaz ....................................
3 ágú 8-as . . . kg, azaz ....................................
3 ágú 10-es . . . kg, azaz ....................................
3 ágú 12-es . . .  kg, a z a z ....................................
Az árú elkészítéséről az értesítéseket és a számlát az 

alábbi címre kérem:
Név: . . . . . .  L ak h ely :......................u-p. . . .

A számla összegét a küldött csekklap felhasználásával 
fogom kiegyenlíteni és a kért anyagot az alábbi címre ké
rem küldeni:
N é v :.............................. L ak h ely :......................u-p. . . .

.....................................  1942. október hó . . nap.

cégszerű aláírás.
3 ágú 6-os, ára kb. 6.— P.
3 ágú 8-as, ára kb. 6.50 P
3 ágú 10-es, ára kb. 7.— P
3 ágú 12-es, ára kb. 8.— P

A fenti irányárakban a 20 % fázisadó, valamint a ken- 
derfonal postai szállítási költsége is bennfoglaltatik.

Amennyiben t. Cím áz alábbi igénybejelentést ú gyár 
budapesti telepére legkésőbb október hó 2)-ig nem jelenti 
be, úgy tudomásul vesszük, hogy a részére kiuíalt kenderfo
nálra nem reflektál. Az egyes tételek az igénybejelentés 
sorrendjében a rendelkezésre álló mennyiségeknek megfe
lelően, előreláthatóan hat hét alatt lesznek leszállílhatók. 
A kenderfonál igénylése a következőképen történik:

T. Cím beküldi az igénybejelentő szelvényt pontosan 
kitöltve. A gyár az Egyesületnek bejelenti a megrendelést és 
amint az árú elkészül és összecsomagoltatott, pontos e lő - 
számlát állít ki a befizetendő összegről és a Címet posta, 
utalványon történő befizetésre felszólítja. A postautalvány 
beérkezése után a gyár a kész csomagot a  megadott címre 
elküldi.

Budapest, 1942. szeptember hó 30.-án.
Országos Halászati Egyesület nevében: 

Kontur György s- k. pénztáros.

Országos Halászati Egyesület.
Bp., V., Kossuth L. tér 11.

Telefon: 122-936
402/1942 O.H.E. Tárgy: Cs'lkgfürt kiutalás.

Budapest, 1942. október 1.
Az ország valamennyi tógazdaságának.

Értesítjük a t. Címet, hogy a Földmivelésügyi Minisz
ter Ur 39.469/1942 számú rendeleté alapján Egyesületünk 
a Magyar Hüvelyes és Olajosmagkiviteli Egyesüléssel közölte 
azt a mennyiséget, amely egy előrelátható cca 500 wagonos 
kivitel esetén a rendelet értelmében az egyes tógazdaságok 
között szétosztásra kerülhet.

T. Cím részére az egyes téVek a kivitt mennyiségnek 
megfelelően előreláthatólag több részletben fog  rendelke
zésére állni.

A csillagfürt ára 28 pengő, amelyhez az Árkormány- 
biztosság által megállapított 3+1%  jutalék valamint az 
esetleg még megállapítandó felár járul. Egyesületünk min
den lehetőt megtesz, hogy lógazdáinkat további megterhe
lés ne érje és a szétosztandó csillagfürt mennyisége meg
felelő legyen. A magasabb csillagfürt exportár remélhetőleg 
ezt lehetővé fogja tenni.

A fentiek alapján a t. Cím rendelkezésére áll. . . . q.
Tekintettel arra, hogy a kivitel hamarosan megindul 

saját érdekében 1. a kiuialásra vonatkozó igényét legké
sőbb október 20-áig a Magyar Hüvelyes és  Olajosmagkivi
teli Egyesülésnél jelentse be. Amennyiben bejelentését ed
dig az időpontig nem teszi meg, úgy tudomásul vesszük, 
hogy a csillagfürtre nem reflektál.

2. Legkésőbb október 20-áig az Országos Halászati 
Egyesülettel közölje a kérdopontokra adott válaszát.

Megjegyezzük, hogy a 110.600/1942 K. M. rendelt alap
ján (lásd Bp. Közlöny szeptember 30.iki számát) az Egye
sülés a jelenleg rendelkezősére álló készletek bejelentését is 
köveleH. (A bejelen'é eket lehe ő’eg ajánlott levélen kér
jük.

Országos Halászati Egyesület nevében: 
Kontur György pénztáros s. k.

— — - - Itt levágandó f - — — —
Sorszám . . . .
Magyar Hüvelyes- és Olajosmagkiviteli Egyesülésnek

Budapest 
Alkotmány u. 27

Értesítem a t. Címet, hogy az Országos Halászati 
Egyesület által megadott mennyiségből összesen . . . q -  
át . . . , . q-át igényiek.

A mintát kérem az alábbi címre küldeni:
N é v :.............................. lakh ely ........................... u. p. . . ,

A csillagfürt az alábbi címre szállí'andó:
Név: . . . . . . .  lakhely . . . . .  u. p. . .
Megjegyzés ...........................................................................

cégszerű aláírás.

Tógazdaság száma: . . . .
Országos Halászati Egyesületnek

Budapest
V. Kossuth Lajos ér l l
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1. Rendelkezésemre álló csillagfúrt . . . . q
2. Egyéb rendelkezésemre álló haltakarmány mennyiség
.......................q
3. 1943 évi összes csillagfürt szükségletem . . . .q
4. 1943 évre előirányzott etetés kát. holdankint . . . q
5. 1942 évben feletetett összes bal takarmány . . . . q 
Megjegyzés . ......................................................................

cégszerű aláírás.

E körleveleken kívül f. é. szept. 28.-án a hazai tógaz
daságoknak, halászati társulatoknak valamint halászati szö
vetkezeteknek halászbérlői részére gumicsizmák beszerzése 
ügyében is küldött körlevelet az Országos Halászati Egye
sület. Ennek szövegét helyszűke miatt, de azért sem kö
zöljük, mert a csizmák árait a két szállítócégnek október 
15.-éig meg kellett kapniok.

Újdonságok—Vegyesek.
Dr. LENDL ADOLF j* Egy kiváló, tudós magyar ember 

távozott el az örökkévalóságba, akiről mieg kell emlékeznünk 
lapunkban. Pátriárka korban, 81-ik évében 1942. szeptem
ber 26-án Keszthelyen húnyt el — ahol 12 év óta lakott 
— dr. Lendl Adolf,' a székesfővárosi állat- és növény kert 
nyugalmazott igazgatója, műegyetemi magántanár, zoológus, 
hírneves utazó és gyűjtő.

A fiatalabb nemzedék nagy része már nem is tud arról, 
hogy dr. Lendl Adolf volt a «H álászah-nak alapító tulaj
donosa és első kiadója.

ő alapította ugyanis 1897-ben «A Természet» c- folyó
iratot, s két évre rá ennek melléklapjaként adta ki a 
«Halászat»-ot, amelynek első szerkesztője Landgraf Ján os , 
akkor országos halászati felügyelő, a korszerű magyar ha
lászat úttörője lett. — Dr. Lendl Adolf lapunknak kiadó- 
tuladonosa maradt 1902. május 15-ig, s csak az említett év 
június 1.-vel, a III. évfolyamunk 19. számától kezdődően 
adta át a «Halászat»ot az akkor újraéledt Országos Halá
szati Egyesület tulajdonába.

Az elhúnyt tudós zoológus különösen a pókokkal foglal
kozott, de más zoológiái vonatkozású és igen széleskörű 
ismeretterjesztő szakirodalmi tevékenységet is fejtett ki. 
Állatpreparatoriuma az első volt az egész országban. Sze
repet vállalt a magyar közéletben is, 1901-ben a temesrékási 
kerület országgyűlési képviselővé választotta.

Legmaradandóbb közérdekű alkotása a székesfővárosi 
állat- és növénykert megújítása, amihez a. Hamburg melletti 
Stellingeni állatkert szolgált mintaképül.

Emlékét kegyelettel őrizzük, de őrzik a lapunkban ré- 
geblien megjelent értékes cikkei is. Dr. U.E.

ÉRDEKES RITKA IIALPÉLDÁNY. A visszatért Délvi
dék dunai halászzsákmányából a Halbizományi és Halérlé- 
kesítő R. T. budapesti halraktárába f. é. szeptember hó 
22-én érkezett kecsegék között az éles szemű halkezelők 
különlegességet vettek észre, melyet kecsege és egy tokfaj 
keresztezéséből származó korcsnak tartottak. Megvizsgál
tuk ezt a példányt, s a megfigyelés helyességét megállapí
tottuk. A halpéldány sokkal nyúlánkabb mint a kecsegék 
szoktak lenni, külseje így a s öreg tokra emlékeztet, oldal- 
vértjeinek száma pedig jóval kevesebb mint a kecsegéé, de 
több mint a sőregé. Orrmánya hosszú, bajuszszálai nem 
érik el az alsó ajkat és nem rojtosak  belső oldalaikon, de 
mégis hosszabbak, mint a sőregtoké. A példány kb. 30 
dekás. A kecsege és a sőregtok korcsának tartjuk és mint 
hazánkban mindenesetre nagy ritkaságot a Magyar Nemzeti 
Múzeumban helyeztük el dr. Rotarides Mihály egyetemi 
magántanár, tagtársunk örömére. Kiderült ugyanis, hogy 
a Magyar Nemzeti Muzeum halgyűjteményében nem volt 
meg ez a különlegesség, s így kötelességünknek tartottuk 
uda juttatni. Dr. U. E.

Árjegyzés. A Halértékesítő és Halbizományi rt. és Zim
mer Ferenc halkereskedelmi rt.-től nyert értesülés szerint 
1942. évi szeptember hó folyamán a nagybani halárak kg- 
ként a következők voltak:

élőponty — — — — — P 4.13
ponty, jegelt — — — — P 1.80—3.80
harcsa, jegelt — — P 2.50—5.50
fogassüllő, jegelt — — -  P 250—5.50
csuka, jegelt — —- — — P 1.80-3.50
kárász, jegelt — — — — P —.60—1.20
oompó, jegelt — — — — P 1.20—1.80
fehérhal, kicsi — — — — P —.50—1.—
fehérhaí nagy — — — — P 120—250
Balatoni fogas, I. oszt. — — P 5.10

» » II. Oszt — — P 4.30
» » IlI.OsZt — — P 3 50
» » IV oszt — — P 3.40

III.-ik évnegyedi halárak a hivatalos budapesti árjegyzés
alapján:

kiseladás nagybani eladás
Élő ponty:
VII hó 4.600 3.857
VIII » 4.600 4.600 4.040 3. —
IX » 4.600 3.861
Jegelt ponty:
VII hó 3.950 3.162
VIII » 4.126 3.995 3.053 2.996
IX » 3.908 2.774
Harcsa, élő
VII hó 6.750 6 . —
VIII » — 6.750 6. — 6. —
IX » — 6 . —
Harcsa, jegelt:
VII hó 5.205 4.211
VIII » 5.164 5.373 4.320 4.233
IX » 5.750 4.138
Csuka, élő:
VII » 3.500 —

VIII » 4.400 3.950 2.900
IX » — 2.500
Csuka jegelt:
VII hó 3.950 2.787
VIII » 3.730 3.564 2.705 2.672
IX » 3.368 2.525
Dunai süllő, jegelt
VII hó 5.937 4.432
VIII 5.912 5.954 4.545 4.363
IX » 6.014 4.112
Balatoni fogas:
VII hó 7.279
VIII 7.333 7.434 —

IX » 7.690
K- Gy.

Ajánlatot kérek 8 —-10 dekás pontyivadékra 10 q
mennyiségben. — Cím: CSEH ENDRE halászbérlő

Szolnok 
Verseghi-út 46.

VENNÉK száz-százötven holdas halastógazdaságot vagy 
tógazdaság létesítésére alkalmas területet. Ajánlatokat «Tó
gazdaság» jeligén a kiadóhivatal (Bpest V., Kossuth La
jos tér 11, félemelet 56.) továbbít.

MEGVÉTELRE keresek tógazdaságot, esetleg hosszú 
bérletre, kb. 200 holdat. Bitó Antal halászmester, Szeged.
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Soroksári dunaági Halászati Társulat kér ajánlatot 30—60 
mázsa 5—10 dekás PONTYIVADÉK szállítására. Igazgatóság 

rímére: Budapest, Földmívelésügyi Minisztérium II. 215.

Most jelent m eg:T e rm te te s  pisztrrngos vizeink hasznosítása
írták: Qr. Miha Ferenc ás Dr. vitéz Varga Lajos
Az Országos Halászati Egyesület kiadása. 

Műlapokon számos képpel.
Á ra 5 P.

A  legmodernebb magyar halászati szakkönyv.
Kapható az egyesületnél:

Budapest, V., Kossuth Lajos tér 11. félemelet 56.

G ró f •lankovicli Hessin E lem ér  
H A L N A G I M E R E f e t t E D É S E .

Irod a:
Budapest, Ferenc József rakpart 17. Tel.: 186-2^9

Üzlet: 185-484
Budapest, IX. Központi V ásárcsarnok. Tel.: 185-273

Veszek 40 mázna
5—10 dekás átlagsúlya poniyivadékot,

őszi vagy tavaszi szállításra. Ajánlatot
H a l g a z d a § á g  V e l e n c e

címre kérek.

S U M O i W I  T Ó G A Z D A S Á G
Tóth Józse f és társa i

H A L K E R E S K E D É S E
Folyóvízi és tavi halak 

vétele és eladása nagyban és kicsinyben.

TELEFON : 185—740, B U D A P E S T
IX., Központi Vásárcsarnok

T Ó G A Z D A S Á G
berendezésére alkalmas területet keres, eset

leg meglévők kibővítésére vállalkozik
Z O O IE R  F E R E N C

H A L K E K E S K E D E L M I  R . -T .  
B U D A P E S T .

Telefon: 133-539, 185-448, 185-338, 181-679.

V E S Z Ü N K !
7—10 dekás egynyaras, vagy 25—40 dekás 
kétnyaras gyorsnövésű nemes pikkelyes 

P O N T Y I V A D É K O T ,
ab Balaton. Mennyiségi és minőségi át
vétel bizottság által Siófok vagy Fonyód 
kikötőben. Ajánlatok a

B A L A T O N  H A L Á S Z A T I  R.-T. S I Ó F O K
rímére.

Halászháló
puha inslég és kötél, hálófonal, parafa-alattság, 
rebzsinór minden mennyiségben kapható

Ádám Miksa Rt-nál, Bpest.
Főüzlet: IV., Ferenc József rakpart 6—7. A Ferenc 
József híd és Erzsébet híd között. Telefon: 18-59-65.

Fióküzlet: VII., Thököly-út 16. szám. A Keleti pá
lyaudvar ind. oldalával szemközt. Telefon: 13-98-61.

1

B A R T A  L IP Ó T N É
H A L K E R E S K E D Ö

T E L E F O N :  
Iroda: 185-0-71. 
Üzlet: 1ö5—5—84.

BUDAPEST, IX., KÖZP. VÁSÁRCSARNOK

A lap kiadásáért felelős : Dr. Unger Emil.

Halbizományi és Halértékesítő Rt.
A Magyar Tógazdaságok Rt. kizárólagos bizományosa
Igazgatóság: Budapest, V., Józseí-tér 8. Telefon: 18-09-21, 18-09-22.
Levélcím: Budapest 4, postafiók 271. Távirati cím: Tógazdaságok.
Telep és iroda : Budapest, IX., Csarnok-tér 5. Telefon: 18-56-36.
Elárusítóhely: Budapest, IX., Központi Vásárcsarnok. Telefon : 18-56-36.
Szállítási iroda : Budapest, I., Budaőrsi-út 87. Telefon: 26-87-16.
Megvesszük tógazdaságok egész haltermését, szállítunk a Magyar Tógazdaságok Rt. kezelésében 

levő tógazdaságokból elsőrendű, gyorsnövésű egy- és kétnyaras tenyészpontyot, 
anyapontyot, minden más tenyészhalat s megtermékenyített fogassülőikrát.

Kapisztrán-Nyomda, Vác. Felelős üzemvezető: Farkass Károly


