
szerkesztő alkalmazásárakért felhatalmazást; ehhez az igazgató-választ-
mány egyhangúlag hozzájárult. 

Az ügyvezető bejelentette, hogy a Kolozsvárott megjelenő 
„Mezőgazdasági Szemle" c. folyóirat az „Erdészeti Lapok"-nak cserébe 
történő megküldését kérte. 

Indítványára az igazgató-választmány a csereviszonyhoz egyhan-
gúlag hozzájárult. 

vitéz Lámfalussy Sándor újból szóvátette a kényszertermelések-
ből származó báVételnek jövedelem-adóval történő megterhelését, és 
azt javasolta, kérje az egyesület ennek az igazságtalan tehernek a tör-
lését vagy legalább is csökkentését és a részletfizetés kedvezményének 
az engedélyezését. 

Az ügyvezető rámutatott arra, hogy az egyesület már egyszer em-
lékirattal fordult a kormányzathoz ebben a kérdésben, de az erdőgazda-
ság súlyos helyzetére való tekintettel helyesnek tartaná a kérés meg-
ismétlését. 

Az elnök és vitéz Onczay László hozzászólása után az igazgató-
választmány egyhangúlag vitéz Lámfalussy Sándor, illetőleg az ügy-
vezető javaslata szerint határozott. 

Az ügyvezető végül bejelentette, hogy felvételüket kérték az 
egyesületbe: Károlyi György gróf nagybirtokos és vitéz lófő szabédi 
és árpástói Székely Gy. Levente mérnök, m. kir. alezredes, utódlási 
jogon alapító tagokul, továbbá a Tapsonyi Telkes Birtokosok Legelte-
tési Társulata és vitéz Lindvay Nándor erdőbirtokosok, Gál István, 
Gillay József, Hibbey Albert, Nádai László, Oroszlány Endre, Paulik 
József, Toperczer Árpád, Torda József és Völgyi László erdőmérnökök, 
vitéz Bodri László, Fejér József, Hevesi Ferenc, Kazi András, Ondrej-
kovics János, öhlmann Péter, Papp Ferenc, Solti Sándor és Szakács 
József üzemi tisztek, valamint Nyidassy József vállalati igazgató, ren-
des tagokul. 

Indítványára az. igazgató-választmány valamennyi jelentkezőt 
egyhangúlag az egyesület tagjai sorába iktatta, és egyéb tárgy híján 
az elnök az ülést berekesztette. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
A m. kir. fölcímivelésügyi miniszter 162.000/1944. F. M. számú 

rendelete a halászati tilalmi idők újabb megállapításáról.* 
A halászatról szóló 1888 :XIX törvénycikk módosításáról és ki-

egészítéséről szóló 1925:XLIII. t.-c. 10. és 12. §-ában foglalt felhatal-
mazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. Nyiitvizeken az általános halászati tilalom ideje május hó 
1. napjától május hó végéig tart. 

2. §. (1) Az 1. §-bán megállapított halászati tilalom a hegy-
vidéki úgynevezett pisztrángos vizekre, a Balatonra és a Balaton mel-
lékfolyóinak torkolati szakaszaira nem vonatkozik. 

'(2) A hegyvidéki úgynevezett pisztrángos vizeken a halászati 
tilalom 

* Megje len t a Budapes t i Közlöny 1944. évi márc ius hó 5-i 53. s zámában . 



a sebespisztrángra (Trutta fario) és a pataki saiblingra (Salmo 
fontinális) október hó 1. napjától január hó 16. napjáig, 

a szivárványos pisztrángra (Salmo irrideus), a pérhalra (Thyvial-
lus vulgáris) és a galócára (Salmo hucho) március hó 1. napjától má jus 
hó végéig tart . 

(3) A Balatonon a 12.222/1927. F. M. számú rendelettel jóvá-
hagyott üzemtervben április hó 1. napjá tól április 'hó végéig meg-
állapított halászati tilalmi időn felül pontyot kifogni má jus hóban 
sem szabad. 

(4) A Balatonon nyeleshoroggal halászni ápriiis hó 20. napjától 
május hó végéig tilos. 

(5) A Balatonba folyó vizek, valamint a Sió torkolati szakaszán, 
a torkolattól számított 1000 m távolságig, illetőleg az első zsilipig az 
általános halászati tilalom ugyancsak április hó 1. napjától április hó 
végéig tart , ezenfelül csukát március hó 1. napjától március hó vé-
géig, pontyot pedig május hó 1. napjától má jus hó végéig tilos kifogni. 

3. §. A keleti és erdélyi területek, valamint a Kárpá ta l ja nyíl t-
vizén — az úgynevezett pisztrángos vizek kivételével — az általános 
halászati tilalom az 1. §-ban megállapított tilalmi időtől eltérően 
május hó 1. napjától június hó végéig tart . Nyeleshoroggal azonban 
ezalatt az idő alatt is szabad halászni. 

4. §. Az 1. §-ban megállapított általános tilalom ideje alatt is 
szabad a Velencei tavon húzóhálóval és varsával, a Soroksári Dunaág 
vizterületén pedig nyeleshoroggal halászni. 

5. §. Az 1. §-ban megállapított általános halászati tilalmi időn 
felül nem szabad nyiltvízből folyami és kövi rákot október hó 15. 
napjától május hó végéig kifogni. 

6. §. A visszafoglalt délvidéki területeken az 5440/1941. M. E. 
számú rendelet 26. §-a (2) bekezdésének f) pont ja érteimében a visz-
szaxoglalás előtt hatályban volt jogszabályok az irányadók. Ennek 
értelmében 

kecsegét (Acipenser ruthenus) április 1. napjától , június 16. 
napjáig, 

pontyot (Cyprinus carpio) és márnát (Barbus fluviatilis) m á j u s 
hó 1. napjától június hó 16. napjáig, 

fogassüllőt és kősüllőt (Lucioperca sandra és Lucioperca vol-
gensis) március hó 15. napjától április hó végéig, 

galócát (Salmo hucho) március hó 1. napjától április hó végéig, 
rákot (Astacus fluviatilis és Astacus leptodactilus) november hó 1. 
napjától má jus hó 16. napjáig kifogni nem szabad. 

7. §. Az ország egész területén tilos március hó 1. napjától 
július hó végéig a borítóháló (tapogató) használata. 

8. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és 
hatálybalépésével a 202.000/1943. számú rendelet hatályát veszti. 

A minisz te r he lye t t : 
Dr. Bárczay János s. k. 

á l l amt i tká r . 




