
Erdészeti rendeletek tára. 
<A földmivelésügyi m. kir. ministerium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap» 
intéző bizottságának 1893 évi január hó 30-án tartott alakuló 

illetve első üléséről /elvett jegyzőkönyv. 

7961. /893 . L / 1 , szám. Jelenvol tak: Bedő Alber t országos 
főerdömester, a bizottság elnöke, Scholcz Rezső ministeri taná
csos, Belházy Emil főerdőtanácsos, Rutska Tivadar főerdőtanácsos, 
Horváth Sándor erdőigazgató, Durst Emil erdőigazgató, mint a föld
mivelésügyi minister ur által kinevezett tagja a bizottságnak, Soltz 
Gyula főerdőtanácsos erdőigazgató. Tomcsányi Gyula erdőtanácsos 
a bizottságnak az Országos Erdészeti Egyesület részéről kiküldött 
tagjai és Szakmáry Ferencz erdész a bizottság j egyző j e . 

1. Elnöklő országos főerdömester az ülést megnyitván, felem-
liti, hogy gróf Bethlen András földmivelésügyi minister ur ő Ex j a 
azon érdeklődéséből és jóindulatából kifolyólag, melylyel az állam
erdészet tisztikara iránt viseltetik, a tisztviselőket gyermekeik neve
lésének könnyebbitése végett anyagilag támogatni s ezzel a megél
hetés feltételeit is segélyezni óhajtván, e czélból azon segélyező 
alapot létesitette, melynek szabályzatát mult évi 19.831. számú 
intézkedésére az összes m. kir. erdőhatóságokkal, a kir. erdőfel
ügyelőségekkel s az Országos Erdészeti Egyesülettel közölte . 

Ezen szabályzat értelmében az alap ügyeit intéző bizottságnak 
megalakulása lévén szükséges, e l n ö k őt megillető kötelességénél 
fogva a bizottság tagjait a mai alakuló ülésre meghívta s ehhez 
képest a jelenlevő bizottsági tagok részvétele mellett az alap intéző 
bizottságának a mai első üléssel való megalakulása most teljesül
vén, egyszersmind tudatja, hogy az alap ügyeinek elintézését végző 
előadói teendők, az alap szabályzatának értelmében a ministerium 
erdészeti ügyosztályainak előadói által felváltva lévén végzendők, a 
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folyó 1893. évben az előadói teendőket Scholcz Rezső miristerí 
tanácsos ur, mint az L / l . ügyosztály előadója fogja teljesíteni; 
továbbá, hogy a ministerium részéről az alap pénztári kezelésének 
ellenőrzésével Halbauer István központi számtiszt s a jegyzői teen
dőkkel Szakmáry Ferencz erdész lettek megbízva s végül, hogy 
Simenszky Kálmán kir. erdőfelügyelő ur, ki mint az államerdészet 
részéről kiküldött ministeri megbízott tagja a bizottságnak elhalaszt-
hatatlan hivatalos teendők miatt a mai alakuló ülésre nem je len
hetett meg. 

A bizottság megalakulván, mindenekelőtt és az összes állami 
erdőtisztek nevében hálás köszönetét fejezi ki földmivelésügyi 
minister ur ő Exjának az üdvös és áldásos czélu alap létesítéséért 
s e köszönetét jelen jegyzőkönyve ezen a helyén a hála örökös 
érzésével kívánja megörökíteni, tudomásul vévén egyszersmind az 
e l n ö k n e k , az előadó, a pénztári ellenőr, a. jegyző és a mai ülésről 
elmaradt bizottsági tag személyeikre vonatkozó értesítéseit. 

2. Elnök bemutatja az alap mai pénzkészletének állásáról, a 
pénztárnok által készített kimutatást és közli a bizottsággal, hogy 
a 4416 frt 25 kr pénzkészletből addig is, mig a bizottság ez iránt 
határozna, 4300 frt kamatozás végett az «Egyesült Budapest fővá
rosi takarékpénztárban* helyeztetett el a maradó 116 frt 25 kr 
pedig a házipénztárban van eltéve ; egyszersmind felkéri a bizottsá
got, hogy a pénzkészlet további elhelyezésére nézve hozzon hatá
rozatot. 

A bizottság az alap pénzkészletének jelen állását, valamint 
az elnöknek a pénzkészlet elhelyezése iránt tett intézkedését tudo
másul vévén, elhatározza, hogy az alap vagyona valamint a még 
befolyó pénzösszegek a bizottság további intézkedéséig «m. kir. 
korona járadék* papírok vásárlására fordíttassanak. 

3. Elnök a továbbiak során az alap pecsétjének, az alap folyó 
kiadásai utalványozásának s az alap terhére eddig felszámított 
írásbeli költségek megtérítésének kérdését bocsátja tárgyalás alá. 

A bizottság meghatározza és megállapítja, hogy a pecsét a 
magyar királyság czimere, a körirat pedig az alap hivatalos czime 
legyen, az utóbbinak terjedelménél fogva pedig a szavak a szük
ségszerű helyes rövidítéssel állíttassanak össze. A bizottság ezután, 
a folyó kiadások utalványozásának hatáskörét az elnökre ruházván,. 



kijelenti egyúttal, hogy a számadásban az alap terhére kimutatott 
azon költség, mely á ministeriumnak mult évi 19831 . sz. a. kelt 
rendeletével a hatóságoknak kiadott «Szabályzat* sokszorosításáért 
az alap vagyonából kifizettetett: az alapot nem illetheti s elhatá
rozza a ministeriuinot megkérni , hogy ez összeget a költségvetésileg 
rendelkezésre álló illető fedezetből az alapot annyival is inkább 
megtéríteni szíveskedjék, mert a ministerium fenhatósága alatt álló 
alap Írásbeli teendőinek végzése általában véve is a ministerium 
illető hivatali közege részéről teljesítendő. 

4. Elnök ezután kijelenti annak szükségét, hogy az alap léte
sítéséről a ministerium által értesített hatóságok a jelenlevő bizott
ságnak megalakulásáról is értesíttessenek s ugyanezen alkalommal 
felhivassék a hatóságok vezető személyzete az alap any ragi érde
keinek előmozdítása, valamint az alap létesülésének és ezéljának 
mennél tágasabb körökben való ismertetése körül kifejtendő buzgó 
tevékenységre. 

A bizottság az elnök javaslatát határozatává teszi s legczélra-
vezetőbb végrehajtása végett a ministeriumhoz fordul azon kére
lemmel, hogy az erdőhatóságokat az alap intéző bizottságának meg
alakulásáról értesíteni, s vezetőiket eredmény teljes tevékenység-
kifejtésére felhívni szíveskedjék, bekivánván egyúttal a tisztviselők 
gyermekeinek, illetve árváinak pontos kimutatását is. 

5. A z intéző bizottság ülései j egyzőkönyvének hitelesítését 
illetőleg a bizottság kijelenti, hogy a j e g y z ő k ö n y v akkor bir hiteles 
érvénynyel , ha azt a bizottság mindenkori ülésén részt vett elnök, 
e lőadó és j egyző aláirtak. 

T ö b b tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Scholcz Rezső s. k. 
előadó. 

Szakmám Ferenc.' s. k. Bedő Albert s. k. 
j egyző . elnök. 


