
ERDÉSZETI RENDELETE K TÁRA . 

KÖRRENDELET 
valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(Magasabb fizetés utalványozása ügyében, ha a kinevezés a hó 
1-én vagy 16-án történt.) 

8860/905. földmiv. min. sz. Az 1893. évi IV. t.-cz. 13. §. 1. a) 
pontjából kifolyólag egyöntetű eljárás végett értesítem az erdőha
tóságokat, hogy mindazon esetekben, midőn a kinevezés valamely 
hó 1-ső, vagy 16-ik napján azaz a fizetésnek az 1893. évi IV. t.-cz. 
13. §-ában jelzett esedékességi napján történt, a magasabb fizetés 
a kinevezést követő legközelebbi esedékességi naptól kezdve utal
ványozandó. 

Önként értetik, hogy az idézett törvényczikk 13. §. 2-ik 
pontjának 4-ik bekezdésében foglalt rendelkezések ezen intézkedés 
által nem érintetnek. 

Budapest, 1905. évi márczius hó 28-án. 
A miniszter helyett: 

Rapaics 
államtitkár. 

JEGYZŐKÖNYV 

a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező-alap intéző bizottságának Budapesten 

1905. február hó 18-án tartott rendes évnegyedes üléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos, elnök, Törzs Kálmán 
m. kir. főerdőtanácsos, előadó, Tavi Gusztáv miniszteri tanácsos, Tomcsányi 
Gyula, Havas József erdőigazgatók, Földi János, Nagy Károly főerdőtanácsosok, 
Simenszky Kálmán, Rochlitz Dezső kir. erdőfelügyelők, Pec h Kálmán és Levitzky 
Albert erdőtanácsosok, bizottsági tagok, továbbá Térfi Béla főerdész, jegyzőkönyv
vezető. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s az ülést határozatképesnek 
nyilvánítván, megemlíti, hogy Laitner Elek bizottsági tag távolmaradását 
kimentette. 

1. A jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed végén mutatkozó 
álladékáról összeállított kimutatást, mely szerint az alap álladéka 1904. évi 
deczember hó 31-én: 

/. Kötvényekben: 
a magyar leszámítoló és pénzváltó bankban elhelyezett 

165.000 K névértékű 4%-os koronajáradékkötvény — . „ 165.000 K — f 



//. Készpénzben: 
a) a magyar leszámítoló és pénzváltó bankban nyitott 

folyószámlán _ . . . 19.420 K 32 f 
b) a m. kir. postatakarékpénztárnál nyitott 15.666. számú 

chequeszámlán 200 K — f 

Összesen . . . . . . 184.620 K 32 f 
Ebből az összegből esik: 

/. Alaptőkére: 
a) értékpapír . . . ___ . . . .__ ... . 118.100 K — f 
b) leszámítoló banki folyószámla 60 K 32 f 118.160 K 32 f 

//. Folyó kezelésre: 
a) értékpapír 46.900 K — f 
b) leszámítoló banki folyószámla 19.360 K — f 
c) postatakarékpénztári chequeszámla ___ 200 K — f 66.460 K — f 

Összesen . . . . . . 184.620 K 32 f 

A folyó kezelésnél kimutatott 66.460 K-ból esik: 
a) az 1904/1905. tanévre engedélyezett segélyekre — — . . . 24.560 K — f 
b) az 1905/1906. tanévben kiosztható segélyekre 41.900 K — f 

Budapesten, 1904. évi deczember hó 31-én. 
Huttya s. k. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi és a jegyző indítványára elhatá
rozza, hogy a folyószámlán elhelyezett összeg feleslegéből a kedvezőbb gyümöl-
csöztetésre való tekintetből 15.000 K névértékű 4°/o-os koronajáradékkötvényt 
vásárol, illetve ennek foganatosítására a leszámítoló és pénzváltóbankot felkéri. 

2. Előadó felkéri a bizottságot, hogy az 1904. évi zárószámadás meg
vizsgálására az alapszabályzat 5. §-a értelmében bízottságot rendeljen ki. 

A bizottság a zárószámadás megvizsgálásával Törzs Kálmán előadót, Nagy 
Károly és Pec h Kálmán bizottsági tagokat bizza meg. 

3. Előadó bemutatja özv. Szondi Jánosné segély iránti kérvényét. 
Minthogy évközben segélyek nem adományozhatok, a bizottság a kérelmet 

teljesíthetőnek nem találta, értesíteni kívánja azonban a folyamodót, hogy 
amennyiben a következő 1905/1906. tanévre segélyben részesülni óhajt, eziránt 
a majd közzéteendő pályázati felhívásban megszabott határidőig kellően felszerelt 
ujabb kérvényt nyújtson be. 

4. Előadó bemutatja özv. Walther Ernőné segély iránti kérvényét. 
Minthogy a kérvényező nem állami erdőtiszt özvegye, a bizottság a 

kérelmet — az alapszabályok 2. §-a - értelmében — figyelembe nem vehette. 
5. Előadó bemutatja Garic János nyug. kir. főerdész által a János fiának 

adományozott 300 K segély február havi részletéről kiállított nyugtát, mely 
szerint fia a zágrábi egyetem bölcsészeti fakultásának hallgatója. 

Egyetemi hallgató az alapszabályzat 2. §-a értelmében segélyezhető nem 
lévén, a bizottság a segély beszüntetését és az illetéktelenül felvett részletek 
visszatérittetését határozza el. Minthogy azonban nem tartotta kizártnak azt az 
eshetőséget, hogy a segélyt nyert fiu a zágrábi egyetemen a bölcsészeti fakul-



tással egybekötött erdészeti szakot hallgatja, az eziránti intézkedések megtétele 
előtt felhívja nevezett főerdészt, hogy amennyiben János fia tényleg az erdészeti 
szak hallgatója lenne, ezt hitelesen igazolja. Addig is azonban — az esetleg 
illetéktelenül felvett összeg részbeni fedezése czéljából — a bizottság nevezett 
főerdész másik fiának adományozott segély esedékes részleteit is visszatartani rendeli. 

6. Előadó bemutatja Qoró Ferencz kir. alerdőfelügyelő által a fiának ado
mányozott 200 K segély februári részletéről kiállított nyugtát, mely szerint 
Andor fia a lippai kereskedelmi iskolába jár 

Minthogy az alapszabályzat 2. §-a szerint kereskedelmi iskolai tanuló 
segélyben nem részesülhet, a bizottság a segély beszüntetését, annak az alap
tőkéhez csatolását és az illetéktelenül felvett segélyrészletek visszatérítését hatá
rozza el. 

7. Előadó bemutatja a László Gézának adományozott 300 K segély február 
havi részletéről ennek gyámja, Pásztor István rákosligeti lakos által kiállított 
nyugtát, mely szerint gyámfía a budapesti tudományegyetem jogi fakultásának 
hallgatója. 

Az alapszabályzat 2. §-a értelmében egyetemi hallgató segélyezhető nem 
lévén, a bizottság a segély beszüntetését határozza el. Minthogy azonban az 
előző nyugták szerint László Géza eredetileg a selmeczbányai erdészeti főiskolába 
iratkozott be, a bizottság mielőtt az esetleg már illetéktelenül felvett segélyrészletek 
visszatérítése iránt intézkednék, felkéri a főiskola igazgatóságát annak közlésére, 
hogy nevezett hallgató mikor vált ki a főiskola kötelékéből, illetve mely hóna
pokon keresztül hallgatta az előadásokat. 

8. Előadó bemutatja özv. Poldner Adolfné bejelentését, mely szerint fia, 
Pataki Albert betegsége miatt tanulmányait félbeszakítani volt kénytelen, s az 
iskolából kimaradt. 

A bizottság az adományozott 200 K segélynek február hótól kezdődő 
beszüntetését és az alaptőkéhez csatolását határozza el, minthogy az érvényben 
lévő szabályok szerint a segély csak akkor szolgáltatható ki, ha a gyermek az 
alapszabályok 2. §-ában megjelölt tanintézetek valamelyikében tényleg tanul. 

9. Előadó bejelenti, hogy az 1904. évi 10.205. eln. számú rendelet értel
mében az alap vagyonának kezelése 1904. év deczember h ó 31-től kezdve a 
miniszteri házipénztár kezelése alól kivonatott s bemutatja az átadás, s illetve 
átvétel jegyzőkönyvét. 

Jelenti egyúttal, hogy az alapvagyon további kezelése iránt az ügy sürgős
ségénél fogva elnöki uton tétetett előterjesztés, melyet a földmivelésügyi miniszter 
ur elfogadván, az alap pénztári kezelését folyó évi január h ó 1-től a m. kir. 
postatakarékpénztár végzi. 

A jegyző felolvassa a vagyon kezelésére és ellenőrzésére vonatkozó utasítás 
tervezetét, melynek megvizsgálására és szövegezésére az elnök egy bizottság 
kiküldését javasolja. 

A bizottság Törzs Kálmán előadót, Nagy Károly és Pec h Kálmán bizottsági 
tagokat küldi ki és az elnök indítványára felkérni határozza Nagy Elek erdc-
számtanácsost, hogy e bizottságban szintén közreműködni szíveskedjék. 



10. Előadó bemutatja az 1904. évi márczius hó 21-én tartott ülésben 
kiküldött bizottság által egybeállított uj alapszabálytervezetet, mire az elnök 
felkéri a bizottsági tagokat, hogy az egyes pontokra vonatkozó esetleges észre
vételeiket adják elő. 

A javaslatot a bizottság pontról-pontra megvitatta s beható eszmecsere után 
annak végleges szövegezésében megállapodott és megbízta az elnököt, hogy azt, 
mint az intéző bizottság javaslatát, megfelelő indokolás kíséretében jóváhagyás 
végett a földmivelésügyi miniszter ur elé terjessze. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
K. m. f. 

Törzs Kálmán s. k. Térfi Béla s. k. Horváth Sándor s. k. 
előadó. jegyzőkönyvvezető. elnök. 


