
tisztviselők magatartásának megvizsgálását kivánja, a választmány 
az állandó bizottság által javasolt némi módosítással elfogadta. 

Hosszabb vita fejlődött ki Mailáth József grófnak a köz
gyűlés elé terjesztett, már ismertetett indítványa felett. Az igazgató
választmány az indítványnak időközben tárgytalanná vált pontjaitól 
eltekintve, elhatározza, hogy annak értelmében és az állandó 
bizottság valamint Osztroluczky Miklós által ajánlott kiegészítésekkel 
felterjesztést intéz a kormányhoz. 

Oulácsy Dezső alapitótag felhívja a választmány figyelmét a 
Mátra vidékén folyó helytelen gazdaságra, az erdők mértéktelen 
legeltetésére, a kultúrák elmaradására stb. Az igazgató-választmány 
határozatából ez ügyben is a kormányhoz fordulunk. 

Biró Zoltán és Pászthy Ferencz felhívták az egyesület figyel
mét arra, hogy a haszonbérek felemelése során egyes bíróságok 
az erdőben gyakorolt vadászatot sem ismerték el erdei mellék
haszonvételnek. 

Az igazgató-választmány határozatából felterjesztéssel for
dulunk ez ügyben az igazságügyminiszterhez. 

A vadászati és fegyveradó kérdésének és néhány kisebb 
ügynek tárgyalása után az ülés véget ért. 

ú£ ű% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

- i 
Hirdetmény az állami erdei facsemeték kiszolgáltatása 

tárgyában . 
8370/1921/I/A/3. szám. — Az állami erdei facsemetekertekből az 1921. év 

őszén és az 1922. év tavaszán az állami szükségleteken felül fennmaradó facsemete
feleslegek a következő feltételek mellett fognak az eziránt folyamodó birtokosok
nak kiadatni. 

/. Feltétel. A hatóságilag már véglegesen kijelölt mindazon kopár, víz
mosásos vagy futóhomokos területekre, amelyekről a kopárjavítási tervek jóvá
hagyást nyertek, a szükséges erdei facsemeték olyan feltétel mellett adatnak ki, 
amint azt a birtokosok részére a jóváhagyott kopárjavitási tervek kilátásba 
helyezték. 

//. Feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági érdekből 
befásitandó kopár, vízmosásos és futóhoniokos területekre, valamint kisebb bir-



tokosok önkéntes elhatározásával az Alföldön tervbe vett erdőtelepítések czéljaira 
igényelt facsemeték — amennyiben a kir. erdőfelügyelőség vagy a m. kir. állami 
erdőhivatal főnöke igazolja, hogy a csemeték ára folyamodót anyagi erejéhez 
mérten túlságosan megterhelné — kivételesen és csak teljesen indokolt esetben 
a termelési költségek elengedésével szolgáltatnak ki és a csemetekertben csoma-
golatlanul átvéve teljesen ingyen, vasúti szállítás esetén pedig a tényleg fel
merült csomagolási és a vasúti állomásig való fuvarozási költségek megtérítése 
ellenében fognak kiadatni. A vasúti szállítási költség az érdekelt birtokost terheli. 

III. Feltétel. Azon hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági érdekből 
befásitandó kopár stb. felületekre, valamint azon alföldi erdőtelepítésekhez és 
fásításokhoz, amelyeket módosabb birtokosok túlságos anyagi megterhelés nélkül 
saját költségükön elvégezhetnek, úgyszintén az állami kezelésbe vett és állami 
kezelés alatt nem álló erdőterületek vágásainak és tisztásainak beerdősitésére és 
egyéb fásítási czélokra szükségelt erdei facsemeték a IV. pontban megállapított 
termelési költségeknek és ezenkívül a tényleg felmerülő csomagolási és szállítási 
költségeknek megtérítése ellenében lesznek kiszolgáltatva. 

IV. Termelési költségek fejében fanemek szerint az alábbi összegek számit
tatnak fel: 

T
ét

el
 C s e m e t e f a j 

1 0 0 0 d a 
iskolázatlan, magágy i 

r a b 
iskolázott 

T
ét

el
 C s e m e t e f a j 

1 éves 2 éves 3 - 4 éves 2 éves 3 éves 

T
ét

el
 C s e m e t e f a j 

k o r o n a 

1 Erdeifenyő ... _. 40 60 75 100 
2 Feketefenyő . . . . . . 40 60 75 — 100 
3 Tölgy és cser 50 80 — — — 
4 Ákácz és glédics... . . . ... . . ... 50 75 — — — 
5 Kőris, juhar, szil ... ... 70 100 — — — 
6 Éger 100 — — — — 
7 Nyir ... . . . ... ... ... ._ ... ... 80 — — — — 
8 Vadcseresznye • ... 150 — — — — 
9 Hárs ... . . ... ... 80 — — — 

10 Nemes dió 500 750 — — — 
11 Vadgesztenye és amerikai dió ... 60 80 — T— — 
12 Nyár- és fűzdugvány sima 50 • — — 
13 Nyárdugvány gyökeres ... ... ... 100 — — — 
14 Külföldi fanemek és diszfák ... 300 400 — 500 — 

A csemeték csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz való fuvarozási 
költségei fejében a tényleg felmerült költségek számittatnak fel. 



A facsemeték adományozását 5 koronás bélyeggel ellátott ós 
az 1921. év őszi erdősítésekhez kórt csemetéket illetőleg legkésőbb 
1921. évi július 31-ig, az 1922. év tavaszi ültetésekhez kérteket illetőleg 
pedig legkésőbb 1921. évi november hó 14-ig, közvetlenül az ültetés 
helyére illetékes kir . erdőfelügyelőséghez benyújtandó folyamodvány
ban kell kérni. 

A folyamodványban határozottan megjelölendő a beültetendő terület 
helye (község, dülő), minősége (kopár, vízmosásos, futóhomokos terület, vágás, 
tisztás stb.) és kiterjedése, továbbá a szükséges csemeték faja, kora és mennyi
sége, az ültetés ideje (1921. év ősz vagy 1922. év tavasz), a folyamodónak vagy 
megbízottjának pontos czime (lakóhely, utolsó posta) és végül, hogy a csemeték 
a fent közölt I—III. feltételek melyike szerint adandók ki. 

Figyelmeztettetnek az érdekelt birtokosok, hogy az elkésve 
beadott, valamint a földmivelésügyi minisztériumhoz közvetlenül 
benyújtott vagy más hatóságokhoz beterjesztett kérelmek nem fog
nak figyelembe vétetni. 

Figyelmeztettetnek a birtokosok arra is, hogy ezen hirdetmény alapján 
csakis erdősítési czélra alkalmas 1—2 éves lombfa és 1 — 4 éves fenyőfacsemeték 
kerülnek kiosztásra, amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási 
ezólokra nem alkalmasak; továbbá, hogy azon folyamodók, akik a kért és 
kiutalványozott csemetéket ok nélkül visszautasítják, jövőben az állami csemeték
ben való részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár 
területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutalványozása iránt a szük
séges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavaszszal márczius hóban, őszszel pedig október 
és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1921. évi április hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

7998,921. F. M. sz. II. 

Az erdőgazdasági szakvizsga szabályzata. 

1- §• 
Azok a tanulók, akik a m. kir. erdőgazdasági szakiskola kétéves tan

folyamát elvégezték, az erdőgazdasági szakiskolánál erdőgazdasági szakvizsgára 
bocsátatnak. 

2 . § . 

Az erdőgazdasági szakvizsgát a második tanév befejezte után a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter kiküldöttjének elnöklete alatt a szakiskola javaslata 
alapján okleveles erdőmérnökökből esetről-esetre alakított öttagú vizsgabizottság 
tartja meg, melybe a miniszter két vizsgabiztost az erdőgazdasági szakiskola" 
tanárai közül jelöl ki. 



A vizsga tárgya: a ni. kir. erdőgazdasági szakiskola részére előirt tan
anyag, valamint általában az erdészeti műszaki segédszolgálat és a vadászati 
gazdaság körébe vágó elméleti és gyakorlati ismeretek összessége. 

4. §. 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

5. §• 

Az írásbeli vizsgán, mely a szóbeli vizsgát megelőzi, a vizsgázók a 
vizsgabizottság által előzetesen megállapított három feladatot tartoznak kidolgozni. 

Az Írásbeli vizsga zárt helyen s a vizsgabizottság legalább két tagjának 
felügyelete alatt d. e. 9 órától d. u. 6 óráig tart. 

6. §. 

A vizsgázó az Írásbeli feladatokat külön-külön íven önállóan kidolgozni 
s mihelyt valamely kérdést megfejtett, azt a vizsgabizottság elnökének, vagy 
egyik tagjának azonnal átadni tartozik. 

Az Írásbeli feladatok kidolgozásánál a vizsgabizottság elnöke által meg
állapított segédkönyveken kivül (Erdészeti segédtáblák, Erdészeti zsebnaptár) 
más könyvet vagy jegyzetet használni nem szabad. 

7. §•" 
A szóbeli vizsga nyilvános s az az írásbeli vizsgát követő második napon 

d. e. 9 órakor kezdődik. 
A szóbeli vizsga egy-egy vizsgázónál, egy óránál rövidebb ideig és másfél 

óránál hosszabb ideig nem tarthat. 

8. §• 
A vizsgabizottság a sikeresen kiállott szakvizsgáról a m. kir. erdőgazda

sági szakiskola pecsétjével ellátott, a 10. §-ban körülirt szövegű s a szakvizsga
bizottság elnöke és tagjai által aláirt erdőgazdasági szakvizsga-bizonyítványt rá ki. 

9. §. 

A szakvizsga-bizonyítványban a sikeresen kiállott szakvizsga eredményének 
feltüntetésére a következő osztályzatok szolgálnak: 

Jelesen megfelelt. 
Jól megfelelt. 
Megfelelt. 
A kiérdemelt osztályzatot a vizsgabizottság az Írásbeli feladatok megfej

tése és a szóbeli feleletek alapján egyhangúlag, vélemények eltérése esetén pedig 
szótöbbséggel hozott határozattal állapítja meg s a vizsgázónak a vizsga napján 
szóval kihirdeti. 



aki Magyarország vármegyéjének községében 19— 
évben született és a m. kir. erdőgazdasági szakiskolát 
az 19.../19... és 19—/19... években elvégezte, az erdőgazdasági szakiskola tan
anyagából a m. kir. erdőgazdasági szakiskolában 
19... évi hó napján megtartott erdőgazdasági szakvizsga alkal
mával alulírott vizsgabizottság előtt 

megfelelt 

amiről is neki a jelen végbizonyítványt sajátkezű aláírásunkkal és pecsétünkkel 
kiadjuk. 

Kelt 19... évi hó n. 

a vizsgabizottság elnöke 

P. H. 

a vizsgabizottság tagjai a vizsgabizottság tagjai 

Megjegyzés: Az erdőgazdasági szakiskola növendékeit kisebb erdőgazda
ságok ellátására és az erdészeti műszaki segédszolgálat céljaira neveli. 

Az erdőgazdasági szakvizsga-bizonyítvány fokozatai: 
„jelesen megfelelt", "jól megfelelt", „megfelelt". 

11. §• 
Ugy az írásbeli, mint a szóbeli szakvizsga egész folyamáról a szakvizsga

bizottság elnöke által kijelölt vizsgabiztos jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a vizsga részletes leírását, a vizsgabizottság tagjainak nevét, a 
vizsgára bocsátott s tényleg vizsgázott tanulók névjegyzékét, a bizottság által 
megállapított írásbeli feladatok szövegét, a vizsgázók által befizetett vizsgadijak 

Az erdőgazdasági szakvizsgáról a következő bizonyítvány adatik ki: 

ERDŐGAZDASÁGI SZAKVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY. 

S Y ? * S 2 K * Törzskönyvi szám... 



összegét és annak az illetékes állampénztárba történt befizetését és a vizsga
bizottság által megállapított osztályzatot. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság 
elnöke és tagjai aláírják és az aláirt jegyzőkönyvet az elnök a m. kir. föld
mivelésügyi miniszterhez terjeszti fel. 

12. §. 
Azokról a tanulókról, akik az erdőgazdasági szakvizsga letételére jelent

keztek és arra engedélyt nyertek, az erdőgazdasági szakiskola törzskönyvet vezet. 

13. §. 
. Az a tanuló, ki a szakvizsgát nem állotta ki, annak letételére legfeljebb 

még kétszer bocsátható. 
14. §. 

A vizsgára bocsátottak kötelesek vizsgadíj fejében 50 (ötven) koronát, 
valamint a szakvizsga-bizonyítványra szükséges bélyeg fejében 10 (tíz) koronát 
az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnökének kezéhez lefizetni. 

A vizsga sikertelensége esetén a vizsgázó a vizsgadijat elveszti, míg a 
bélyeg fejében befizetett 10 K-t visszakapja. Méltányos esetben, előzetesen 
benyújtott folyamodvány alapján, a vizsgabizottság a vizsgadijat egészben vagy 
részben elengedheti s a befizetett és elengedett vizsgadijakról külön jegyzéket 
készíttet. 

15. §. 
A vizsga tartama alatt a vizsgabizottság elnöke és tagjai és pedig ugy a 

tényleges szolgálatban álló, mint a nyugdíjazott állami alkalmazottak vizsgadíj 
fejében a rangszerinti teljes napidijat kapják. A nem állami alkalmazottak vizsga
diját a m. kir. földmivelésügyi miniszter esetről-esetre állapítja meg. 

A nem állami szolgálatban álló és nem helybeli vizsgabiztosok a szabály
szerinti felszámitható utazási költségeken kívül a tényleges közreműködést köz
vetlenül megelőző és közvetlenül követő egy-egy napra is jogosultak a meg
állapított vizsgadijat felszámítani. 

Budapest, 1921. évi május hó 19-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázati hirdetés a m. kir. erdőőri ós vadőri iskolák tanulói
nak felvétele ügyében. 

9050/1921. F. M. szám. — A m. kir. erdőőri és vadőri iskoláknak az a 
céljuk, hogy az 1879: XXXI. t.-cz. értelmében teljesítendő erdőőri s egyszer
smind a vadőri teendők végzésére — rendszeres iskolai és főképen gyakorlati 
oktatás utján — alkalmas egyéneket neveljenek. 

Ilyen m. kir. erdőőri és vadőri iskola az 1921/22. tanévre Királyhalmán, 
u. p. Szeged 5 (Csongrád megye) és Tatán Komárom vm. nyilik meg v 

Az erdőőri és vadőri iskolákban az 1921. év szeptember havában meg
nyíló egyéves tanfolyamra, részint állami ellátás mellett, részint saját költcéjen 
20—20 tanuló vehető fel a következő szabályok szerint: 



1. A pályázó által sajátkezűleg írt és kellően felszerelt kérvényt az 1921. 
évi július hó 10-ig ahhoz az iskolához kell beküldeni, amelyikbe pályázó fel
vételét óhajtja. 

2. A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott) vagy megfelelően 
fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

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

4. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályázónak iga
zolnia kell a következőket, nevezetesen: 

a) illetőségi bizonyítványnyal azt, hogy magyar állampolgár ; 
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében 18. (tizen-

nyolczadik) életévét betölti, de a huszonhatodik életévét még [nem kezdi meg 
(kivétetnek a „Tanúsítvánnyal" ellátott továbbszolgáló katonai altisztek, akik 
28 éves korukig folyamodhatnak felvételért); 

c) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi népiskola négy 
osztályát sikeresen elvégezte és magyarul irni és olvasni tud ; 

d) hiteles bizonyitványnyal azt, hogy okleveles erdőmérnök vezetése alatt 
álló erdőgazdaságban legalább egy évig külső erdészeti és vadászati gyakorlati 
szolgálatban állott; 

e) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállított bizonyit
ványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához és az idő viszontagságaihoz 
szokott edzett testalkattal s különösen: jó látó-, halló- és beszélőképességgel bir; 

f) hatóság állal kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy kérvényének 
benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított; 

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

h) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy szülei milyen állandó 
foglalkozást űznek vagy űztek, továbbá, hogyha szülei látják el, milyen a vagyoni 
helyzete szüleinek, vagy pedig szülőtlen árva, illetőleg ha fenntartásáról saját 
magának kell gondoskodnia, milyen a vagyoni helyzete folyamodónak; 

i) aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni, királyi közjegyző előtt 
kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási költséget — az- 1921/22. 
tanévre 3200 (Háromezerkettőszáz) koronát, arra az időre, melyet az iskolánál 
tölt, szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, avagy maga, az iskola igaz
gatójának kezéhez negyedévi előleges részletben pontosan lefizeti. 

5. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, a m. kir. 
erdőőri és vadőri iskolák felügyelője által alakított tanács határozza meg. 

6. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre való alkalmasság 
és érdemesség sorrendjének megállapításánál elsőbbségben részesülnek: 

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége jobb; 
b) másodsorban azok, akik egy évnél hosszabb ideig teljesítettek külső 

erdészeti gyakorlati szolgálatit; 



c) harmadsorban azok, akik erdő- vagy vadgazdaságnál alkalmazottaknak 
vagy földműveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkásoknak gyermekei 
vagy árvái. 

7. A felvételre kijelöltek kötelesek annál az iskolánál, amelynél felvételre 
kijelöltettek, szeptember hó 6-tól legkésőbb 11-ig felvételi vizsgára jelentkezni. 

8. A felvételre jelentkezőket az iskola igazgatója elsősorban orvosi vizs
gálat alá veti. 

Akit az iskola orvosa valamely ragályos, vagy az iskolai foglalkoztatás 
mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedőnek vagy hiányos testi 
szervezeteinek talál: az felvételi vizsgára nem bocsátható. 

9. A felvételi vizsgát az iskola igazgatója a tanszemélyzettel együtt 
tartja meg. 

A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a jelentkező tényleg 
birtokában van-e legalább azoknak az ismereteknek, amelyek az elemi népiskola 
negyedik osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek, és hogy a 
gyakorlati szolgálati idő alatt valóban megszereztt-e mindazokat az erdőgazda
sági és vadgazdasági alapismereteket, amelyeket egy rendszeres erdő- vagy vad
gazdaságban egy év alatt az erdőőri és vadőri teendőkre nézve elsajátítani lehet. 

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

10. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen leteszik s a szabályzat egyéb 
feltételeinek is megfelelnek, az igazgató az iskolába befogadja. 

11. Az iskolába való belépés alkalmával minden tanuló köteles jó állapot
ban magával hozni a szükséges felső és alsó ruhát (fehérneműt) és lábbelit 
(erdőjárásra alkalmas erős bakancsot vagy csizmát). 

A szükséges tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a 
tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról az iskolában töltött idő alatt 
a tanulókért fizetett ellátási költség fejében, illetőleg az erre szolgáló állam-
költségvetési hitel terhére az iskola gondoskodik, de viszont az iskola helyiségei
nek berendezésének és felszerelésének rendbentartása és tisztogatása a tanulók 
kötelességét képezi. 

Budapest, 1921. évi május hó. 

Magyar kitályi földmivelésügyi miniszter. 

IV. 
Pályázati hirdetés a m. kir. erdőgazdasági szakiskola 

tanulóinak felvétele tárgyában . 
9049 1921. F. M. sz. — A Vadászerdőn (Temesvár mellett) fennállott s 

jelenleg Tata községben (Komárom megye) székelő m. kir. erdőgazdasági szak
iskola a jövő 1922. év őszén kezdődő kétéves tanfolyamra pályázat nyittatik. 

A ni. kir. erdőgazdasági szakiskolának az a czélja, hogy rendszeres 
iskolai s főképen gyakorlati oktatás utján olyan egyéneket neveljen, akik szak
tudásukkal és gyakorlati jártasságukkal képesek lesznek az erdőgazdaságokban 
rájuk bizott feladatokat sikeresen elvégezni, s nevezetesen akik: 



a) kötött forgalmú birtokoknak okleveles erdő mérnökök közvetlen irá
nyítása, vezetése és felügyelete alatt álló rendszeres erdőgazdaságában az erdé
szeti műszaki segédszolgálatot és az erdőgazdasági intézkedések végrehajtását 
megfelelően teljesiteni tudják; 

b) magánbirtokoknak nagyobb erdőgazdaságában az előbb említett fel
adatoknak, a kisebb gazdaságokban pedig a megelőző a) pontban emiitett 
feladatokon felül az összes erdőkezelési teendőknek sikeres teljesítésére alkalmasak. 

A m. kir. erdőgazdasági szakiskolába a jövő 1922. év szeptember havában 
kezdődő kétéves tanfolyamra a tanulók a következő szabályok szerint fognak 
felvétetni: 

1. A tanulók felvétele a most hirdetett pályázat utján és felvételi vizsga 
alapján történik. 

2. A pályázónak sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényét közvet
lenül a m. kir. erdőgazdasági szakiskola igazgatóságához: Tata (Komárom 
megye) kell küldeni és pedig legkésőbb folyó 1921. évi július hó 10-ig. 

3. A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott), valamint a meg
felelően fel nem szerelt kérvények nem vétetnek figyelembe. 

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó a 12., 13. 
és 14. pont szerinti ellátást az erdőgazdasági szakiskola internáfusában az 5. h) 
pont értelmében saját költségére vagy az állam költségére kivánja-e ? A kérvényt 
annak világos feltüntetésével kell keltezni és aláírni, hogy az elintézésről szóló 
értesítés milyen czim alatt s hova (vármegye, hely, utolsó postaállomás) küldessék. 

5. A pályázónak következőket kell pályázati kérvényéhez csatolt hiteles 
irataival igazolnia: 

a) illetőségi bizonyitványnyal azt, hogy magyar állampolgár; 
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében tizenhetedik 

életévébe lép, de a huszonegyedik életévét még nem kezdi meg; 
c) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy a középiskola (gimnázium, reáliskola 

vagy polgári iskola) negyedik osztályát sikeresen elvégezte; 
d) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvosi bizonyitványnyal azt, 

hogy ép, erős, egészséges és edzett testalkata és különösen jó látó-, halló- és 
beszélőképessége van; 

e) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy a középiskola 
elhagyásától kérvényének benyújtásáig eltelt idő alatt kifogástalan magaviseletet 
tanúsított ; 

f) aki valamely alkalmazásban áll (vagy állott), alkalmazójának vagy alkal
mazója megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkalmazás mióta tart 
(meddig tartott) és mire terjed (miben állott) és ha erdészeti alkalmazásról van 
szó, az erdőbirtok a 7. b) pontban foglalt minősítés alá esik-e? 

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 fenntartásáról 
saját magának kell gondoskodnia, milyen a vagyoni helyzete önmagának ; 



h) aki a maga (vagy iskoláztatója) költségén való ellátására kivan fel
vétetni, kir. közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget: évenként 4000 (négyezer) koronát, arra az időre, melyet az 
erdőgazdasági szakiskolánál tölt, szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, ille
tőleg maga (vagy iskoláztatója) az erdőgazdasági szakiskola pénztárába negyedévi 
előleges részletekben minden negyedév első hónapjában pontosan befizeti. 

6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, a m. kir. 
erdőgazdasági szakiskola tanszemélyzetéből alakított tanács állapítja meg. 

7. A felvételre való alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapí
tásánál elsőbbségben részesülnek azok: 

a) akiknek iskolai előképzettsége jobb; 
b) akik valamelyes okleveles erdőmérnök vezetése alatt álló rendszeres 

erdőgazdaságban legalább egy teljes évig gyakorlati alkalmazásban állottak és 
ennek az időnek legalább fele részét a külső gazdasági teendők végzésénél 
töltötték ; 

c) akik erdő- vagy mezőgazdasággal foglalkozóknak gyermekei vagy árvái. 
8. Azoknak, akik a pályázat alapján a szakiskolai tanfolyamra bocsát

hatóknak találtatnak, az erdőgazdasági szolgálatra való rátermettségük megálla
pítása, valamint annak megvizsgálása czéljából, hogy birtokában vannak-e a négy 
középiskolában tanított ismereteknek, a szakiskola igazgatója által megállapított 
időben a szakiskolánál jelentkezniük kell. Az alkalmasnak talált tanulók kötelesek 
a tanfolyamra való tényleges felvételük előtt egy évet erdészeti gyakorlati alkal
mazásban tölteni. 

Ez az alkalmazás arra szolgál, hogy a tanulók jövőbeli hivatásukkal 
közvetlenül megismerkedjenek és hogy a gyakorlati alkalmazás folyamán egy
szersmind elsajátítsák azokat a mennyiségtani, természettudományi és erdő
gazdasági ismereteket, amelyek a szakiskolai tanfolyam sikeres végzéséhez szük
ségesek s amelyeket a tanulók középiskolai tanulmányaik során meg nem 
szereztek. 

A gyakorlati alkalmazásba a tanulókat az állam helyezi el vagy saját, 
vagy más birtokosnak erdőgazdaságában. 

A szakiskolai tanfolyamra bocsáthatónak talált tanulók, gyakorlati alkal
mazásba való elhelyezése céljából, kötelesek a m. kir. erdőgazdasági szakiskola 
igazgatója által kijelölt helyen és időben jelentkezni. 

Az a tanuló, aki a megjelölt helyen a kitűzött határidőig szolgálattételre 
nem jelentkezik és elmaradását elfogadható módon igazolni nem tudja, a 
szakiskolai tanfolyamra való felvételi jogosultságát elveszti. 

9. Az egy évi gyakorlati alkalmazás befejeztével szeptember hó 1—5-ig a 
tanulóknak az erdőgazdasági szakiskolánál felvételi vizsgára kell jelentkezniök. 

A pontos megjelenés elmulasztása a felvételre való igény elvesztésével 
járhat. 

10. A felvételi vizsgára jelentkezőket a m. kir. erdőgazdasági szakiskola 
igazgatója elsősorban szabályszerű orvosi vizsgálat alá veti. 



Akit a m. kir. erdőgazdasági szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy 
szakiskolái foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedő
nek, avagy hiányos testi szervezetünek talál, annak felvételét meg kell tagadni. 

11. Azokat, akiknek felvétele ellen orvosi szempontból kifogás nem merül 
fel, a szakiskola igazgatója felvételi vizsgára bocsátja. 

A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a jelentkező tény
leg birtokában van-e azoknak az ismereteknek, amelyek a középiskola negyedik 
osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek. 

Pályázni kívánók a felvételi vizsga tantárgyaira és azok vizsgaanyagára 
nézve az erre vonatkozó „Tájékoztatóbból nyerhetnek felvilágosítást. Ezt a 
„Tájékoztató "-t — a válaszczim megadása mellett — hozzá intézett kérésre, a 
m. kir. erdőgazdasági szakiskola igazgatósága: Tata (Komárom megye), a 
pályázni kívánóknak azonnal megküldi. 

12. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen letették, az igazgató a m. 
kir. erdőgazdasági szakiskolába befogadja. 

13. A tanulók az erdőgazdasági szakiskola -ínternátusában laknak és 
élelmeztetnek. 

14. Az egyenruha jellegű öltözetről (kalap, öltöny, köpeny és lábbeli), 
valamint a szükséges alsó ruháról és egyéb ruházati kellékekről (ing, alsónadrág, 
kapcza vagy harisnya, zsebkendő stb.) a tanulóknak maguknak kell gondoskodniuk. 

15. A szakiskolában töltött idő alatt az oktatáshoz és gyakorlatokhoz 
szükséges kellékekkel (tankönyvekkel, rajzeszközökkel, papírral és egyéb felszere
lésekkel) a m. kir. erdőgazdasági szakiskola látja el a tanulókat. 

Budapest, 1921. évi május hó. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Vadas Erdőműveléstana II. kiadásban megjelent. Nagy 
nehézségek gördülnek mostanában minden ujabb irodalmi termék 
megjelenése elé s a könyvkiadásnak óriási költségei a velük járó 
nagy könyvárakkal nagyban okai az emberi kultúra stagnálásának, 
sőt visszaesésének, amelyet minden téren észlelünk s amely alatt 
a magyar erdészeti irodalom is súlyosan szenved. Úgyis még 
hézagos erdészeti könyvtárunk legszükségesebb művei ma már 
nem kaphatók s uj könyvek kiadása oly anyagi eszközöket kivan, 
amelyek felett nem rendelkezünk. 

Annál örvendetesebb, hogy a földmivelésügyi minisztérium 
és az Országos Erdészeti Egyesület támogatásával mégis meg-


