
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA. 

7252/1913. sz. — Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-cz.) 
165. §-ában körülirt kopár, vízmosásos és futóhomokterületeken 
ez évben létesítendő, közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések 
megjutalmazására az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy 
jutalmat, tíz (10) elsőrendű és kilencz (9) másodrendű elismerő 
jutalmat tűzök ki, u. m.: 

három egyenként 1000 koronás nagy jutalmat (kettőt kész
pénzben, egyet dísztárgyban), 

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat (kettőt készpénz
ben, kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat (kettőt készpénz
ben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat (hár
mat készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat (hár
mat készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban) 

és négy egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutal
mat (hármat készpénzben, egyet dísztárgyban). 

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdősí
téseikkel versenyezhetnek, amelyeket az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos, vagy futóhomokterülete
ken általánosságban véve állami pénzsegély igénybevétele nélkül 
— kivételes esetekben azonban, midőn a birtokos a munkálatokat 
különös gondossággal és sikerrel, rendkívül nehéz viszonyok között 
teljesítette s azokkal fontos közérdekeket sokszorta nagyobb mér
tékben elégített ki, mint amennyire saját érdekeit előmozdította — 
állami segély igénybevétele esetén is a folyó év tavaszán vagy 
őszén foganatosítottak. 

Megkívántatik azonban, hogy: 
a) az 1000 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősítések 

egy tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek, 



b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző erdő
sítések egy, vagy több tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek, 

c) az 500 és 400 koronás elsőrendű elismerő jutatmakra ver
senyző erdősitések egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold 
terjedelműek és végül 

d) a 300—200 koronás másodrendű elismerő jutalmakra ver
senyző erdősitések egy vagy több tagban legalább 5 kat. hold 
terjedelműek legyenek. 

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést az első 
munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig állandóan 
gondozni, a szükséges pótlásokat foganatosítani s a létrejövő erdőt 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2., illetve 4. §-ai szerint erdőként fen-
tartani és kezelni tartozik. 

A versenyre bocsátott erdősitések az 1918-ik évben fognak a 
helyszínen megbiráltatni. A jutalmak kiosztásánál az erdősitések 
sikere és közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült nehéz
ségek és az erdősítésre fordított költségek fognak irányadóul szol
gálni, de a pénzjutalmak kiosztásánál figyelembe vétetnek ezek 
mellett a birtokos vagyoni viszonyai is. 

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat igényt, ha 
a versenyre bocsátott és a jutalomra érdemesnek itélt erdősítés a 
jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz. 

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az erdősítést telje
sítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. 
A dísztárgyat nyert birtokosok azon alkalmazottai pedig, kik a 
jutalmazott erdősitések teljesítése körül kiváló érdemet szereztek, 
érdemük szerint külön pénzjutalomban fognak részesülni. 

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket legkésőbb folyó 
évi július hó végéig, a folyó év őszén teljesített erdősítéseket pedig 
legkésőbb folyó évi deczember hó 25-ig kell a birtokosnak a köz
igazgatási erdészeti bizottságnál, vagy a kir. erdőfelügyelőségnél 
pályázatra bejelenteni. 

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősí
tést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a beerdősitett terület 
bérlője is, de pályázati kérelméhez mellékelni kell a birtokos Írás
beli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való 
részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a 



versenyre bocsátot t erdősítés t a z 1879 . évi X X X I . t.-cz . 2 . vag y 
4. §-aiba n meghatározot t feltétele k szerin t állandóa n erdőkén t fogj a 
fentartani é s kezelni . 

A pályázat i kérvénybe n a z erdősítés helyé t (község , dűlő , hely -
rajzi szám) , kiterjedésé t é s az erdősítésre használ t fanemeke t pon -
tosan me g kell jelölni . 

Budapest, 1913 . évi máju s hó . 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

I I . 
P Á L Y Á Z A T I H I R D E T É S 

(az erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele ügyében). 

8390 / I /A /3 . szám . —  A  görgényszentimrei , királyhalmi , l iptó -
ujvári é s vadászerde i m . kir . erdőőr i szakiskoláb a a  folyó é v szep-
tember havába n kezdőd ő uj , kétéves tanfolyamr a —  részin t állam i 
ellátás mellett , részin t sajá t költsége n —  töb b tanul ó fo g felvétetn i 
a következ ő szabályo k szerint : 

1. A  tanuló k felvétel e a  szakiskoláb a pályáza t utjá n történik . 
2. A  pályáz ó álta l sajátkezüle g ir t é s kellőe n felszerel t kér -

vényt fo ly ó év i júliu s h ó 3-i g ahhoz a szakiskolához kell bekül
deni, melybe a  pályáz ó felvétetn i k i van ; az t azonban, hog y a  ki-
jelöltek melyi k szakiskoláná l jelentkezzene k felvételre , a  pályázó k 
számához é s a z egye s szakiskolá k tanulóina k megállapítot t lét -
számához képes t a  pályázó k kívánságána k lehet ő f igyelembevéte -
lével a  szakiskola i igazgató k tanácsána k javaslat a alapjá n a  m. kir . 
földmivelésügyi miniszte r határozz a meg . 

[ A z egye s m . kir. erdőőri szakiskoláho z a kérvényeket a  követ-
kező helyekr e kel l cz imezn i é s ped ig : 1 . a görgényszent imreihe z 
Oörgényszent imrére, 2 . a  ki rá lyhalmiho z Királyhalmár a (u . p . 
Szabadka), 3 . a  l iptóujvár iho z L iptóujvárra , 4 . a  vadászerdeihe z 
Vadászerdőre (u . p. Temesvár-gyárváros). ] 

3. A  pályázat i határidő n tu l beküldött , vag y megfelelőe n fe l 
nem szerel t kérvénye k f igyelemb e ne m vétetnek. 

4. A  pályázat i kérvénybe n me g kell említeni , hog y a  pályázó 
melyik szakiskoláná l k iva n felvétetn i é s hogy ellátás t a  szakiskolá -
ban sajá t költségére , vag y a z állam költségér e kiva n ja-e s  végül , 



hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová (vármegye, 
utolsó posta, állomás) küldessék. 

5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályá
zónak igazolnia kell a következőket, nevezetesen: 

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályázat naptári 
évében a 17 évet meghaladja, de a 25 évet még el nem éri (kivé
tetnek a „Tanusitvány-nyal ellátott továbbszolgáló katonai altisz
tek, akik a 28 éves korig folyamodhatnak felvételért); 

b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi 
népiskola hatodik (illetőleg valamely középiskola második) osztá
lyát sikeresen elvégezte; 

c) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiál
lított bizonyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához 
és az idő viszontagságaihoz szokott edzett testalkattal s különösen 
jól látó-, halló- és beszélőképességgel bir ; 

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy 
kérvényének benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított; 

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal, vagy más irattal 
azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e, vagy sem; 

f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája 
megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkalmazás mióta 
tart, mennyi időre s mire terjed; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy szülei 
milyen állandó foglalkozást űznek vagy űztek, továbbá: hogy ha 
szülei látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig 
szülőtlen árva, illetőleg ha fentartásáról saját magának kell gon
doskodnia, milyen a vagyoni helyzete önmagának; 

h) aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni, királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget: évenként 330 (háromszázharmincz) koronát — 
arra az időre, melyet a szakiskolánál tölt — szülője, gyámja vagy 
más hozzátartozója, avagy maga a szakiskola igazgatójának kezé
hez félévi előleges részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti. 

6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, 
a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter állapítja meg. 

7. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre való 



alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapításánál a kér
vényhez csatolt okmányokban foglalt adatokhoz képest elsőbbség
ben részesülnek: 

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége nagyobb; 
b) másodsorban azok, akik máris valamely erdőgazdaságnál 

gyakorlati alkalmazásban vannak vagy voltak; 
c) harmadsorban azok, akik erdőgazdaságnál alkalmazottak

nak vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkások
nak gyermekei vagy árvái. 

Azok közül, akiknek felvételre való alkalmassága és érdemes
sége a jelzett szempontokból véve egyenlő, elsőbbségben az része
sül, aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni. 

8. A fölvételre kijelöltek kötelesek annál a szakiskolánál, mely
hez beosztattak, a szakiskola által velük közölt időben felvételi 
vizsgálatra jelentkezni. 

9. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója elsősorban 
orvosi vizsgálat alá veti. 

Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai 
foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szen
vedőnek, vagy hiányos testi szervezetűnek talál: az felvételi vizs
gára nem bocsátható. 

10. A felvételi vizsgát a szakiskola igazgatója a tanszemélyzet
tel együtt tartja meg. 

A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására szolgál, hogy 
a jelentkező tényleg birtokában van-e legalább azoknak az ismere
teknek, amelyek az elemi népiskola VI., illetőleg a középiskolák 
II. osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek. 

Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét a szakiskolába 
csak ujabb pályázat alkalmával kérheti. 

11. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen leteszik s a 
szabályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, az igazgató a szak
iskolába befogadja s a szakiskolai tanulók törzskönyvébe beve
zetteti. 

12. A szakiskolába való belépés alkalmával minden tanuló 
köteles uj állapotban magával hozni: 6  inget, 6 alsónadrágot, 
6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 1 pár — erdőjárásra 
alkalmas — erős bagariacsizmát. 



A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges tankönyvek
ről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a tanulóknak lakás
sal és élelmezéssel való ellátásáról, a szakiskolában töltött idő 
alatt a tanulókért fizetett ellátási költség fejében, illetőleg az erre 
szolgáló államköltségvetési hitel terhére a szakiskola gondoskodik, 
de viszont a szakiskola helyiségeinek, beredezésének és felszerelé
sének rendbentartása és tisztogatása tanulók kötelességét képezi. 

13. Az állami ellátás ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az 
abban részesülő tanuló a szakiskola tanfolyamát tényleg sikeresen 
végezze. 

Ehhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett felvett tanuló, 
végleges befogadását megelőzőleg, királyi közjegyző előtt kiállított 
nyilatkozattal biztosítani tartozik azt, hogy amennyiben a szakiskolá
ból a két évi tanfolyam bevégzése előtt önként kilépne, vagy 
saját hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolá
ban töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja vagy más 
hozzátartozója, a szakiskola igazgatójának felszólítása után hat 
héten belül megtéríti. 

Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők fel, akik 
hitelesen igazolják, hogy az ellátási költség megtérítéséről egyáltalán 
nem gondoskodhatnak. 

Budapest, 1913. évi május hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

III. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS 

(a vadászerdei m. kir. erdó'őri szakiskolánál nyitandó egyéves 
továbbképző' tanfolyam tanulóinak felvétele ügyében). 

8391/I/A/3. sz. — 1. Azok számára, akik az erdőőri szakiskola 
kétéves tanfolyamának elvégzése és az erdőőri szakvizsga sikeres 
letétele után az erdészeti műszaki segédszolgálat terén kiterjedtebb 
ismereteket, teljesebb gyakorlatot és olyan fokú önállóságot kivannak 
szerezni, hogy amennyiben magánbirtokosok (az 1879: X X X I . t.-cz. 
17. §-ában nem emiitett birtokosok) csekélyebb terjedelmű erdő
birtokának kezelésével bízatnak meg, az erdészeti műszaki segéd-

37* 



szolgálat körébe tartozó teendőkön kivül a birtokosnak vagy meg
bízottjának irányítása és ellenőrzése mellett az erdőgazdaság olyan 
teendőit is képesek legyenek teljesíteni, amelyek nagyobb gazda
ságokban szakképzett erdőtiszteknek képezik a feladatát, illetőleg 
amelyeknek teljesítésével az 1879 : X X X I . t.-cz. 17. §-ában fel
sorolt erdőbirtokosok erdeinek kezelésénél kizárólag csak a törvény 
36. §-ában meghatározott minősítéssel biró erdőtisztek bízhatók 
meg: a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolánál a folyó évi 
szeptember hó 1-én egyéves továbbképző tanfolyam nyílik meg. 

2. Erre a továbbképző tanfolyamra csak azok jelentkezhetnek, 
akik valamelyik m. kir. erdőőri szakiskolán a kétéves tanfolyamot 

jó sikerrel elvégezték, az erdőőri szakvizsgálatot letették és azon 
legalább „jó alkalmas" osztályzatot nyertek. 

3. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt 
folyó évi július hó 10-ig ahhoz a m. kir. erdőőri szakiskolához 
kell beküldeni, amelynél a folyamodó az erdőőri szakiskolát végezte. 

4. A pályázati határidőn tul beküldött, vagy megfelelően fel 
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

5. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó 
ellátását a szakiskolában saját költségére, vagy az állam költségére 
kivánja-e és hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová 
(vármegye, utolsó postaállomás) küldessék. 

6. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályázó
nak igazolnia kell a következőket: 

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a folyó naptári év
ben a 30 évet még el nem éri; 

b) az illető m. kir. erdőőri szakiskola végbizonyítványával 
azt, hogy ott a szakiskolai kétéves tanfolyamot jó sikerrel el
végezte ; 

c) erdőőri szakvizsga-bizonyitványnyal azt, hogy az erdőőri 
szakvizsgálatot letette s azon legalább „jól alkalmas" osztályzatot 
nyert ; 

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy 
az erdőőri szakvizsga letétele óta kérvényének benyújtásáig eltelt 
időt mivel töltötte s ez alatt milyen megaviseletet tanúsított; 

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal 
azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e vagy nem; 



f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája 
megbízottjának bizonyítványával az alkalmazás időtartamát és 
foglalkozásának munkakörét; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ha szülei 
látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig szülőtlen 
árva, illetőleg ha fentartásáról saját magának kell gondoskodnia, 
milyen a vagyoni helyzete önmagának; 

h) aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni, királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget — évi 330 (háromszázharmincz) koronát — arra az 
időre, melyet a szakiskolánál tölt, szülője, gyámja vagy más hozzá
tartozója, avagy maga, a szakiskola igazgatóságának félévi előleges 
részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti; 

i) aki állami költségen való ellátásra kivan felvétetni, kir. köz
jegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy amennyiben a szak
iskolából a tanfolyam befejezte előtt önként kilépne, vagy saját 
hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolában 
töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja vagy más hozzá
tartozója a szakiskola igazgatójának felszólítása után hat héten 
belül megtéríti. 

Akik továbbképző tanfolyamra való felvétel iránt közvetlenül 
a szakiskola elvégzése után folyamodnak, azoknak a fenti a), d), 
e), f) és g) pontok alatt emiitett iratokat a kérvényhez csatolni 
nem kell. 

7. A tanfolyamra felvett minden tanuló a szakiskolába való 
belépés alkalmával köteles magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrágot, 
6 zsebkendőt, 10 pár kapcát vagy harisnyát, 1 pár — erdőjárásra 
alkalmas — erős bagariacsizmát. A tanulók egyéb ruházatáról, vala
mint a szükséges tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, nem
különben a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról, a 
szakiskolában töltött idő alatt a tanulókért fizetett költség fejében, 
illetőleg az erre szolgáló államköltségvetési hitel terhére, a szak
iskola gondoskodik; de viszont a szakiskola helyiségeinek, berende
zésének és felszerelésének rendbentartása és tisztogatása a tanulók 
kötelességét képezi. 

8. Azokat a tanulókat, akik a továbbképző tanfolyamra nem 
közvetlenül a szakiskola elvégzése után vétetnek fel, jelentkezésük 



alkalmával a szakiskola igazgatója orvosi vizsgálat alá veti. Akit a 
szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai foglal
koztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedő
nek, vagy hiányos testi szervezetünek talál: az a szakiskolába nem 
fogadtatik be. 

Budapest, 1913. évi május hó. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ú£ 3$ c 2 ? 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A bécsi Hoehsehule jub i lá r i s ünnepsége. Május hó 8-án 
ünnepelte meg a bécsi Hoehsehule für Bodenkultur fennállásának 
40. és egyszersmind az ausztriai erdészeti szakoktatásnak — mely 
a máriabrunni erdészeti tanintézet felállításával vette kezdetét — 
100. évfordulóját. 

Az ünnepségek kimagasló pontja volt a Hoehsehule termei
ben megtartott diszgyülés, melyen az ausztriai tartományok minden 
részéből összesereglett nagyszámú közönség élén megjelentek: 
Lichtenstein Eduárd hg., dr. Hussasek közoktatásügyi, Zenker 
földmivelésügyi, Marchet Gusztáv volt közoktatásügyi miniszterek 
és számos más előkelőség; egyletek és egyesületek kiküldöttei s 
amennyire a hely megengedte, a régi és jelenlegi hallgatóság 
köréből is sokan. 

Dr. Bauer lovag megnyitó beszéde után, dr. Cieslar mondta 
el az ünneplő beszédet, melyben reámutat az erdő- és mezőgazda
ság nagy nemzetgazdasági fontosságára s kidomborítja annak állam-
és nemzetfentartó jellegét. Színes vonásokkal ecseteli azt az utat, 
melyet az erdészeti szakoktatás az elmúlt évszázadban Purkersz-
dorftól, hol az 1805-ben felállított inkább magánjellegű erdészeti 
tanintézetben hangzott el az első erdészeti irányú előadás, Maria-
brunnon át a mai Hochschuleig befutott. 

A máriabrunni nyilvános erdészeti tanintézet az 1813. évben 
állíttatott fel, 1867-íg középiskolai jellegű tanintézet. Sok akadály 
leküzdése után ezen tanintézet akadémiává fejlődik, míg végre 


