
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem köriili magyar miniszterem előterjesztésére Abnásy Andor 
erdőigazgatónak saját kérelmére történt állandó nyugalomba helyezése alkal
mából sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatai elismeréséül Ferencz 
József-rendem tiszti keresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1908. évi január hó 6-án. 
Ferencz József s. k. 
Zichy Aladár gróf s. k. 

+ 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szenes fózsefxa. kir. főerdő-
tanácsost Budapestről Lúgosra s megbízta az ottani m. kir. erdőigazgatóság 
vezetésével. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a számvevőségek egyesitett létszámá
ban Gözsy Qyula számvizsgálói cimmel felruházott erdőszámellenőrt erdő
számvizsgálóvá, Balázsovits Kornél számellenőri czimmel és jelleggel felruhá
zott számtisztet miniszteri számellenőrré és Kovács Ferencz erdószámtisztet 
erdőszámellenőrré nevezte ki. 

ú% ú£ ú% 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyző 
alap intéző bizottságának 1907. évi deczember hó 20-án tartott üléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos elnök, Nagy Károly 
m. kir. főerdőtanácsos előadó, Laitner Elek miniszteri tanácsos, Lászlóffy Gábor, 
Szenes József, Kócsy János, Simenszky Kálmán, Levifzky Albert m. kir. főerdő-
tanácsosok. Arató Gyula m. kir. erdőtanácsos, Nagy Elek m. kir. főerdőtanácsos, 
Karvas Emil m. kir. erdőmester bizottsági tagok, Térfi Béla m. kir. erdőmester 
jegyző és Huttya Pál m. kir. erdőszámellenőr mint az alap számvevője. 

Elnök üdvözli a megjelent tagokat s az ülést határozatképesnek nyilvá
nítván, azt megnyitja és bejelenti, hogy Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsos 
távolmaradását hivatalos elfoglaltságával, Havas József miniszteri tanácsos pedig 
betegségével kimentette. 

I. Jegyző felolvassa az alap vagyonának az elmúlt évnegyed végéről, vagyis 
1907. év szeptember hó 30-áról a számvivő által összeállított kimutatást, mely 
szerint: 

az alap álladéka 1907. évi szeptember hó végével: 



/. lirtékpapirok: 
A magyar leszámítoló és pénzváltó banknál 

elhelyezett 200.000 korona névértékű 
4%-os koronajáradékkötvény 200.000 K — f 

2. Folyó- c's chequeszámlák: 
a) A magyar leszámítoló és pénzváltó bank

nál nyitott folyószámlán ... 29.348 K — f. 
b) A magyar kir. postatakarékpénztárnál 

nyitott 15.666. sz. chequeszámlán 2.770 K 81 f. 32.118 K 81 f. 
Összesen 232.118 K 81 f. 

Ebből az összegből esik : 
a) az alaptőkére „ . . . . . . . . . 1 ._. 144.033 K 91 f. 
b) a folyó kezelésre ._ ... .. . . . . . . ... . 88.084 K 90 f. 

Összesen . . . 232.118 K 81 f. 

A b) alatti folyó kezelésnél kimutatott 8 8.084 K 90 fillérből pedig esik : 

a) az 1907/8. tanévre kiosztható segélyekre 46.130 K — f. 
b) az 1907. évi bruttó jövedelemre— ... ... 41.954 K 90 f. 

Összesen .. . 88.084 K 90 f. 
Budapesten, 1907. évi szeptember 30-án. Huttya Pál s. k. 

az alap számvivője. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi és az előadó javaslatára elhatározza, 
hogy a magyar leszámítoló és pénzváltó banknál elhelyezett pénzösszeg feleslegé
ből, az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 20.000 (húszezer) korona név
értékű 4°/o-os járadékkötvényt vásárol s ennek foganatosítására nevezett bankot 
kéri fel. 

2. Jegyző felolvassa Diánovszky Pál kir. erdőmester bejelentését, mely 
szerint leánya a folyó tanévet magánúton fogja végezni s így a neki engedélye
zett 200 korona segélyt nem veheti fel. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s minthogy az alapszabályzat 
25. §-a szerint az egész összegükben beszüntetett segélyek az eredeti segély
kiosztáskor megállapított sorrendben oly szülőknek illetve árváknak adományo-
zandók, kik annak idején segélyben az összeg elégtelensége miatt nem 
részesülhettek: elhatározza, hogy e 200 korona segélynek Derecskéi Károly m. kir. 
erdőmester részére való adományozását hozza a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
urnái javaslatba. 

3. Jegyző felolvassa Szőllősy Rezső ni. kir. erdőszámellenőr bejelentését^ 
mely szerint 200 korona segélyben részesített Gizella leánya betegsége miatt 
folyó évi október hó végével az iskolából kilépett. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s amég fel nem vett 8 havi segély
részletnek, vagyis 160 koronának az alaptőkéhez való csatolását határozza el 
(Alapszabály 23. §.) 



4. Jegyző bemutatja Hajdú Dezső m. kir. főerdész kérvényét, melyben 
Sándor fiának adományozott 200 korona segély meghagyását kéri, annak daczára, 
hogy fia folyó évi október hótól kezdve már odahaza végzi elemi iskolai 
tanulmányait. 

Minthogy az alapszabályzatnak 18. §. c) pontja szerint elemi iskolába járó 
gyermek segélyben csak akkor részesülhet, ha megfelelő helybeli tanintézet hiá
nyában másutt tanulni kénytelen, a bizottság a segély beszüntetését és a még 
fel nem vett 9 havi részletnek, vagyis 180 koronának az alaptőkéhez való csato
lását határozza el. 

5. Jegyző bemutalja Krizsán Mihály kir. erdőszámvizsgáló kérvényét, 
melyben Stefánia leánya részére segélyt kér. 

Arra való tekintettel, hogy segélyek alapszabályszerüleg évenként csak 
egyszer, még pedig minden év július havában osztatnak ki, a bizottság a kérel
met figyelembe nem vehette. 

6. Jegyző bemutatja Dracar Malvin kérvényét, melyben kéri, hogy a női 
ipariskolába járó Alma leánya által az elmúlt években élvezett 300 korona segély 
a folyó évre is megadassák. 

Minthogy az uj alapszabályzatnak 18. §-a szerint női ipariskolába járó 
leánygyermek segélyben nem részesülhet s a folyamodónak kérvénye ez alapon 
már a folyó évi segélykiosztás alkalmával is elutasittatott, a bizottság ez ujabb 
kérelmet sem vehette figyelembe. 

7. Jegyző felolvassa özv. Rozsnyay Jánosné beadványát, melyben bejelenti, 
hogy Ilona leánya a nagyszebeni tanítóképzőben ingyenes helyre felvétetett és 
egyúttal kéri, hogy három gyermek nevelésével járó nagy költségeire való tekin
tettel, a leányának adományozott 200 korona segélyt ennek daczára is megtarthassa. 

A bizottság a folyamodónak szerény anyagi halyzetére való tekintettel a 
segély érintetlenül hagyását határozza el. 

8. Jegyző bemutatja Kovács Pál m. kir. főerdész kérvényét, melyben az 
Irma leányának adományozott 200 korona segély meghagyását kéri, habár 
leánya a nagyszebeni zárdában 100 korona kedvezményt élvez. 

A bizottság a kedvezmény nagyságának s a folyamodó anyagi helyzetének 
mérlegelése után a segély meghagyását határozza el. 

9. Jegyző bemutatja Krippel Móricz m. kir. erdőmester beadványát, mely
ben Tibor fiának adományozott 200 korona segély meghagyását kéri, jóllehet 
fia az erzsébetvárosi internátusban 100 korona kedvezményt élvez. 

A bizottság a kedvezmény nagyságának és a folyamodó anyagi helyzetének 
mérlegelése után a segély meghagyását határozza el. 

10. Jegyző bemutatja Ziegler Mihály m. kir. főerdész kérvényét, melyben 
a Jolán leányának adományozott 200 korona segély meghagyását kéri, habár 
leánya a máramarosszigeti Mária-Valéria leánynevelő intézet internátusában 
ingyenes helyre vétetett fel. 

Bizottság arra való tekintettel, hogy a folyamodónak négy gyermek taní
tásáról kell gondoskodnia, a segély meghagyását határozza el. 



11. Jegyző bemutatja Székely István m. kir. erdőmester beadványát, mely
ben Erzsi leányának adományozott 200 korona segélynek István fiára átruházását 
kéri, mert Erzsi leánya tanulmányait magán uton fogja folytatni. 

Minthogy a bemutatott bizonyítvány szerint a folyamodónak István fia is 
megfelel az alapszabályzat 17. és 18. §-aiban kikötött feltételeknek, a bizottság 
a szabályzat 24. §-a alapján a kérelem teljesítését hozza javaslatba. 

12. Jegyző bemutatja Divald Béla m. kir. erdőmester beadványát, melyben 
a Jolán leányának adományozott segélyt Kálmán fiára kéri átruházni, mert Jolán 
leányát szerény anyagi viszonyai mialt házon kívül már nem taníttathatja. 

Minthogy a folyamodónak Kálmán fia is megfelel az alapszabályzat 17. és 
18. §-aiban kikötött feltételeknek, a bizottság a szabályzat 24. §-a alapján a 
kérelem teljesítését hozza javaslatba. 

13. Jegyző bemutatja Solc Henrik kir. erdőszámvizsgáló kérvényét, melyben 
a János fiának adományozott 200 korona segélyt György vagy Lajos fiára kéri 
átruházni, mert János fia tanulmányait magánúton fogja folytatni. 

Minthogy a folyamodónak ugy György mint Lajos fia megfelel az alap
szabályzat 17. és 18. §-aiban kikötött feltételeknek, a bizottság a szabályzat 
24. §-a alapján a kérelem teljesítését s a segélynek Lajosra való átruházását hozza 
javaslatba, mert Lajosnak elmúlt évi iskolai bizonyítványa Györgyénél sokkal jobb 

14. Jegyző bemutatja Szilárd Iván m. kir. erdőszámtiszt kérvényét, melyben 
Józsi fiának adományozott 200 korona segélyt Sári leányára átruházni kéri, mert 
Józsi fia gimnázium helyett odahaza végzi az 5 elemi osztályt. 

Minthogy a folyamodónak Sári leánya is megfelel az. alapszabályzat 17. és 
18. §-aiban kikötött feltételeknek, a bizottság a szabályzat 24. §-a alapján a 
kérelem teljesítését hozza javaslatba. 

15. Jegyző bemutatja Pásztor Sándor m. kir. főerdész kérvényét, melyben 
arra való tekintettel, hogy 200 korona segélyben részesített Margit leányát súlyos 
megbetegedése miatt csak januártól kezdve adhatja be iskolába, kéri, hogy a 
szeptember-deczemberi segélyrészletek Sándor és István fiainak utaltassanak ki, 
akik szeptember és október hónapokban nővérük ragályos betegsége miatt elemi 
iskoláikat a szülői háztól távol végezték. 

A bizottság értesíteni határozza a folyamodót, hogy amennyiben Margit 
leányának pótló beiratását igazolni fogja, az elmúlt havi segélyrészletek is ki 
fognak utalványoztatni. 

16. Előadó bemutatja az alap jövedelmeinek beszedéséről, vagyonának 
kezeléséről és ellenőrzéséről az 1905. év február 18-iki gyűlés határozatával kikül
dött albizottság által összeállított utasítás tervezetét. 

A bizottság az utasítás-tervezet minden egyes pontját behatóan letár
gyalván azt jóváhagyás végett a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur elé terjesz
teni határozza. 

17. Előadó javaslatba hozza, hogy a jegyző és számvivő f. évi működésük 
elismeréséül az alapszabályzat 4 §-ának rendelkezése alapján - mint az elmúlt 
években — 500—500 korona tiszteletdíjban részesít lessenek. 



A bizottság a javaslatot elfogadja s a löldmivelésügyi miniszter ur enge
délyét kikérni határozza arra, hogy a bizottság elnöke az alap jegyzői teendőit 
teljesítő "Férfi Béla m. kir. erdőmester és Spettmann János m. kir. főerdész 
részére együtt 500 és Huttya Pál m. kir. erdőszátnellenőr, mint az alap szám
vivője részére szintén 500 korona tiszteletdíjat a jövő 1908. év elején kiutal
ványozhasson. 

Kimondja egyúttal az intéző bizottság, hogy az első 500 koronából jegyzői 
megbízatásuk időtartamához képest Térfi Béla m. kir. erdőniesternek 167 korona, 
Spettmann János m. kir. főerdésznek pedig 333 korona lenne folyósítandó. 

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Nagy Károly s. k. m. kir. főerdőtanácsos, 
az intéző bizottság előadója. 

Horváth Sándor s. k. min. tanácsos, 
az intéző bizottság elnöke. 

Térfi Béla s. k. m. kir. erdőmester, 
a bizottság jegyzője. 




