
Erdészeti Rendeletek Tára. 
Jegyzőkönyv 

a földmivelésügyi m. kir. ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó 
állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyzö alap intéző bizott
ságának Budapesten 1900. éri április hó 21-én tartott rendes 

üléséről. 

Jelen voltak: Sóltz Gyula ministeri tanácsos, elnök, Bartha 
Gyula főerdőtanácsos, a bizottság előadója, továbbá Horváth Sán
dor főerdőtanácsos, Laitner Elek, Havas József erdőigazgatók, 
Lászlóffy Gábor erdőfelügyelő, Nagy Károly és Szenes József 
erdőtanácsosok, bizottsági tagok; Guráhyi István erdész a/, alap 
pénztárosa és Doroszlai Gábor alerdőfelügyelő, jegyzőkönyvvezető. 

Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelent bizottsági 
tagokat, közöttük pedig különösen Laitner Elek m. kir. erdőigaz-
galót és Lászlóffy Gábor kir. erdőfelügyelőt, mint az Országos 
Erdészeti Egyesület ajánlata folytán a bizottságba kinevezett uj 
tagokat, egyúttal támogatásukat kérvén ezen üdvös és áldásos 
•ezélu alap ügyeinek intézéséhez. 

Laitner Elek a maga és uj tagtársa nevében köszönetét 
fejezi ki a bizottságban való szívélyes fogadtatásukért s kijelenti, 
mikép törekedni fognak arra, hogy a bizottságban teljes oda
adással működve az örömmel vett kitüntető megbízatással rájuk 
rótt kötelezettségeknek minden tekintetben megfeleljenek. 

Elnök ezen biztosítást köszönettel véve, még megemlíti, 
hogy Simenszky Kálmán bizottsági tag távolmaradását kimentette. 

I. Előadó bemutatja a földmivelésügyi m. kir. minister ur
nák m. évi 58662. sz. intézvényét, mely szerint az alap 1898. évi 
zárszámadását felülvizsgáltatván, azt helyesnek találta s ennél
fogva felhatalmazza az intéző bizottságot, hogy a felelős számadók 
részére kiállított felmentvényeket kézbesítse. 

A leirat tudomásul vétetik és a felmentvények kiadása elha-
tároztatik. 

A bizottság egyúttal határozatilag kimondja, hogy ezentúl 
az évi zárszámadás szabályszerű megvizsgálása után a minister 
urnák erre vonatkozó értesítését tárgyaló ülés jegyzökönyvébe 
teljtartalmulag felveendő. 



Ezen határozathoz képest a szóban levő zárszámadás a követ
kezőkben közzététetik. 

„ A z állami erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyző alap 
1898. évi zárszámadása. Felelős számadók: Uitz Mátyás m. kir. 
erdöszámellenőr, az alap ellenőre és dr. Hoffmann Gyula kir. 
alerdőfelügyelő, az alap akkori pénztárosa. 

Az alap álladéka az 1898. év végével lezárt számadás szerint. 

/. Értékpapírokban : 

A magyar leszámítoló és pénzváltó 
bankban elhelyeztetett: 

a) 50,000 K. névér
tékű koronajáradék kötvény 25,000 frt — kr. 

b) 10,000 frtnyi regale-
kötvény . . . 10,000 frt — kr. 35,000 frt — kr. 

II. Készpénzben: 

a) A magyar leszámí
toló és pénzváltó bankban 
21,487 és 22896. számú 
könyv szerint . . . . . . . . . . . . 13,315 frt 90 kr. 

b) az erdészeti házi
pénztárban 1,405 frt 50 kr. 14,721 frt 40 kr. 

Összesen: 49,721 frt 40 kr. 

Ezen összegből esik : 

I. az alaptökére. 

a) értékpapírokban 20,000 frt — kr. 
b) takarékbetétekben 4,341 frt 40 kr. 24,341 frt 40 kr. 

II. A folyó kezelésre. 

a) az 1898 9. tanévre 
engedélyezett segélyekre . . . 8,880 frt — kr. 

/>)az az 1899 900 tan
évre kiosztható segélyekre 16,500 frt — kr. 25,380 frt — kr. 

Összesen 49.721 frt 40 kr. 
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Az 1897. évi maradvány 
Járulékok és adomány.. 
Kamatokból 
Visszavett takarékbetét. 
Takarékba helyezett ösz-

szegek 
Beszerzett korona-jára

dék-kötvények 
Beszerzett regálekötvé-

nyek 
Az alaptőkéhez csatolt 

kötvényért 
Összes bevétel 

K i a d á s . 

Segélydijak 
Különféle kisebb kiad. . 
Visszavett takarékbetét. 
Takarékba helyezett ösz-

szegek 
20,000 frt értékpapír vá

sárlásáért kiad. összeg 
Az alaptökéhez csatolt 
értékpapír 

Az alaptőkéhez csatolt 
összegek : 

a) 1897. évi bevételi 
felesleg 38 f. 76 k. 

b) megszűnt. 1897/8. 
évi segélyek 200 f. 

c) az 1898. tiszta jöv. 
Vsrésze4185 f. 7 k. 
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értékpapír 

1897. évi bevételi fe
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Elemér részére enge
délyezett 100—lOOfrt-
nyi igénybe nem vett 
segélye 

Az 1898. évi tisztajöve
delem Vb része 

Összes bevétel 

K i a d á s 

Áz alaptőkéhez csatolt 
értékpapírokért 
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I I I . Segélyösszegek ny i lvántar tása . 

a) Az 1897/8. tanévre engedélyezett segély 

1 — — 8,875 — 
2 8,675 — — — 
3 200 — 8,875 — 

Marad 1898. év végén 

b) Az 1898/9. tanévre engedélyezett segély 

E 1 ő i r á s 
3 Az intéző bizottság határozata alapján — — 14,600 — 

K i a d á s 
2 — — 5,720 — 

Hátralék 8,880 

IV. Az 1898 . évi jövedelem és azt terhelő k iadás . 

B e v é t e l 
1 19,035 45 — — 
2 1,719 70 20,755 15 

K i a d á s 
i 1 6 75 — — 

2 Vásárolt értékpapírokért a névértéken felül 63 33 70 08 
Tiszta jövedelem 1898. évben 20,685 07 

Ezen összegből 
4,185 07 — — 

b) az 1899/1900. tanévre segélykép kiosztható 16,500 20,685 07 
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Az 1893. évben beterjesztett 
(24,500 K. n. é.) 
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(20,000 K. n. é., 10,000 frt reg.) 

— 

— 

12,250 

2,750 

20,000 

11,579 

2,608 

20,603 

37 

98 

33 

670 

141 

63 

63 

02 

33 
Összesen — — 35,000 34,251 68 748 32 

K i a d á s 
4 

5 
fi 
7 
8 

Az alaptőkéhez csatoltatott 
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Összesen — — 35,000 34,251 68 748 32 

51828—899. Megvizsgáltatván a főkönyv adataival megegye
zőnek találtatott. Budapest 1899. július 6. Földmivelésügyi m. kir. 
ministerium erdőszámvevősége. Arányi s. k., Nagy s. k., Farkas s. k." 

I I . Előadó felolvassa a földmivelésügyi miniszter ur fent 
idézett számú rendeletének azt a további részét, mely az ellenőri 
és a pénztári kezelési teendők ellátásának ujbóii szabályozására 
vonatkozik s mely szó szerint a következőket tartalmazza: 

Miután pedig az 1899. évi július hó 17-én tartott bizottsági 
ülésen felvett és hozzám bemutatott jegyzőkönyvből az tűnik ki, 
hogy a segétyzőalap pénztári kezelése és ellenőrzése nem történik 
a kellő szabályszerűséggel, szükségesnek tartom, hogy az eddigi 
eljárás hiányosságának megszüntetése iránt haladék nélkül intéz
kedés tétessék s nevezetesen, hogy: 

1. a pénztári napló vezetésével és ellenzárolással olyan
tisztviselő bizassék meg, a ki állandóan a pénztár közelében lehet; 



s ennek a tisztviselőnek a teendői az állami pénztár kezelési sza
bályok alapján pontosan előirassanak; 

2. a pénztárnok a kezelése alatt álló összes pénzekről olyan 
kézinaplót (strazzát) vezessen, a melyben a naponkinti bevételek 
és kiadások a tárgy (név, czim) rövid megnevezésével és a pénz
összeg kitüntetésével felsorolva legyenek s a melyben a nevelési 
alapra vonatkozó tételek pénzösszege a pénztári kezelés tárgyát 
képező egyéb pénzektől elkülönítve kitűnjék; 

3. egyebekben pedig az állami pénztárak kezelésére vonat
kozólag életbe lépett és életbe lépő szabályok az alap pénztárának 
kezelésénél életbe léptettessenek és pontosan betartassanak. 

Felhívom tehát a t. intézőbizottságot, hogy az első pont 
alattiakra nézve a legközelebbi ülés jegyzőkönyvének előterjesztése 
alkalmával tegyen hozzám javaslatot s egyidejűleg intézkedjék 
az iránt, hogy a 2. és 3. pont alattiak az alappénztárosnak szigorú 
kötelességévé tétessenek. 

Megjegyezem, hogy a főkönyvek vezetése a havi pénznaplók 
megvizsgálása és a zárószámadások készítése továbbra is a köz
ponti számvevőség erdészeti csoportjának fogja feladatát képezni. 

Ezen rendelet utolsó bekezdésében foglaltakat a bizottság 
tudomásul veszi, egyúttal pedig a jelenlevő pénztárost utasítja, 
hogy a pénztári kezelésnél a közölt leirat 2. és 3. pontjaiban fog
lalt rendelkezésekhez szigorúan alkalmazkodjék; továbbá megálla
podik abban, hogy a pénztári ellenőrzési teendők ellátásával a 
pénztárossal ugyanazon hivatali helyiségben működő Tomassek 
Miklós m. kir. erdészjelöltet kívánja megbízatni; mihez képest az 
előadót felhívja, hogy az e tekintetben szükséges lépéseket ezen ülés 
jegyzőkönyvének a földmivelésügyi minister ur elé terjesztése alkal
mával tegye meg; s ugyancsak az előadót felhívja arra is, hogy 
a legközelebbi ülésen a pénztári ellenőri teendők részletes elő
írását magában foglaló javaslatot terjeszszen elő, megjegyezvén, 
hogy ezen szabályzat-terv kidolgozására a ministeri számvevőség 
erdészeti csoportja kérendő fel. 

III . Előadó bemutatja az alapnak a felelős számadók által 
összeállított 1899. évi zárószámadását. 

A zárószámadás megvizsgálására az előadón kivül Nagy 
Károly és Szenes József erdőtanácsosok, bizottsági tagok küldet-



nek ki, azzal az utasítással, hogy eljárásuk eredményéről a leg
közelebbi ülésen jelentést tegyenek. 

Ezzel kapcsolatban elhatároztatott, hogy a zárószámadás 
megvizsgálása után, ha az rendben találtatik, a jövő 1900/901. tan
évben kiosztható segélyek iránti pályázati felhívásnak közhírré tétele 
végett a szükséges intézkedések az előadó részéről a kellő időben 
megtétessenek. 

IV . Az alap pénztárosa beterjeszti és felolvassa az alapnak 
az 1900. év I-ső negyedének végén mutatkozott pénztári álladék-
ról szóló kimutatást, a mely szerint az alap tulajdonát képezik: 

I. Értékpapírokban: 

A magyar leszámítoló és pénzváltó bankban elhelyezett: 
a) 50,000 korona névértékű 4%-os 

koronajáradék kötvény . . . 50,000 K. — f. 
b) 10,000 frt név

értékű 4 1,2°/o-os regále-
kötvény 20,000 K. — f. 70.000 K. — f. 

II. Készpénzben: 

a) A. magyar leszámí
toló- és pénzváltó-bankban 
a 25,451. sz. betétkönyv 
szerint 45,196 K . 94 f. 

b) Az erdészeti házi
pénztárban — K. 23 f. 45,197 K. 17 f. 

Összesen 115,197 K. 17 f. 

Ebből az összegből esik: 

1. Az alaptökére: 

a) értékpapírokban . . . 40,000 K. — f. 
b) takarékbetétekben 17,763 K. 02 f. 57,763 K. 02 f. 

2. A folyó kezelésre : 

a) az 1899,1900. tan
évre engedélyezett, még ki 
nem osztott segélyre . . . . . . 7,710 K. — f. 

b) az 1900/1901. tan
évre kiosztható segélyre . . . 35,200 K. — f. 



c) az 1900. évi tiszta 
jövedelemre 14,524 K. 15 f. 57,434 K. 15 f. 

Összesen 115,197 K. 17 f. 

Bemutatja és felolvassa továbbá az ülés napján mutatkozó 
pénztári álladékról szóló kimutatást, amely szerint van : 

1. Értékpapírokban : 

A magyar leszámítoló- és pénzváltó-bankban elhelyezett : 
a) 50,000 K. névértékű 4°/o-os korona

járadék kötvény . . . . . . . . . 50,000 K. — f. 
b) 10,000 frt névér

tékű 4 1 /2° /o-os regále-köt-
vény 20,000 K. — f. 70,000 K. — f. 

77. Készpénzben: 
a) a magyar leszámí

toló és pénzváltó-bankban 
a 25,451 sz. betétkönyv 
szerint 46,796 K. 94 f. 

b) az erdészeti házi
pénztárban 162 K. 38 f. 46,959 K. 32 f. 

Összesen 116,959 K. 32 f. 

Ebből az összegből esik: 

1. Az alaptökére: 
a) értékpapírokban . . . 40,000 K. •— f. 
b) takarékbetétekben 17,763 K. 02 f. 57,763 K. 02 f 

2. A folyőkeze.lésre: 
a) az 1899 900. tan

évre engedélyezett még ki 
nem osztott segélyre... . . . 7,710 K. — f. 

b) az 1900 1. tanévre 
kiosztható segélyre 35,200 K. — f. 

c) az 1900. évi tiszta
jövedelemre . . . . . . 16,286 K. 30 f. 59,196 K. 30 f. 

Összesen: 116,959 K. 32 f. 



A bizottság a pénztári jelentéseket tudomásul vette. 
V. Előadó felolvassa Gyürky Elek m. kir. erdőszámellenőr 

levelét, melyben jelenti, hogy Gábor fiát betegsége folytán az 
iskolából kivette s igy a nevezett részére az 1899. évi július hó 
28-iki ülésben adományozott 200 K. évi segély további részleteit 
nem veheti fel. 

A jelentés tudomásul vétetett s elhatároztatott, hogy a segély 
kifizetése f. évi április hó 1-ével beszüntetendő és a 200 K.-ból 
még ki nem fizetett 60 K. az alaptőkéhez csatolandó. 

V I . Jegyző jelenti, hogy a legutóbbi ülésen tett rendelkezés
hez képest az alapot illető ministeri ügyiratokra iktatót fektetett 
fel és ezen kivül egy jegyzéket, melyben nyilvántartandók lesznek 
az alap tulajdonát képező ügyiratok s ezek között az ülésekről 
felvett jegyzőkönyvek is, mely utóbbiak ezentúl másolati példány
ban, az alap tulajdonaként ezen jegyzékhez fognak csatoltatni, 
továbbá jelenti, hogy a bizottság eddigi ülésein felvett jegyzőköny
vekben foglalt elvi jelentőségű és praecedenst alkotó határozatokat 
egy füzetben összeirta. 

A bizottság a jelentést tudomásul véve, egyúttal elhatározza, 
hogy a jegyzőkönyvi határozmányokat tartalmazó ezen jegyzék 
valamint az alap szabályzata sokszorosittatván, a bizottsági tagok 
között szétosztassák, s az e tekintetben való intézkedéssel az elő
adót megbízza. 

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

Bartha Gyula s. k. 
előadó. 

Soltz Gyula s. k. 
elnök. 

Doroszlai Gábor 
j e g y z ő k ö n y v v e z e t ő . 


