
ERDÉSZETI RENDELETEK TARA 

JEGYZŐKÖNYV 
a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1906. évi 

deczember hó 29-én tartott rendes évnegyedes gyűléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos, a bizottság elnöke ; 
Nagy Károly m. kir. főerdőtanácsos, a bizottság előadója ; Tomcsányi Gyula 
miniszteri tanácsos, Szenes József, Pech Kálmán és Nagy Vincze m. kir. főerdő-
tanácsosok, Rochlitz Dezső kir. erdőfelügyelő, Arató Gyula m. kir. erdő
tanácsos bizottsági tagok és Spettmann János m. kir. főerdész, a bizottság 
jegyzője. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat és az ülést határozatképesnek 
nyilvánítván megemlíti, hogy Laitner Elek és Havas József miniszteri tanácsosok, 
továbbá Kócsy János m. kir. főerdőtanácsos és Simenszky Kálmán kir. erdő
felügyelő bizottsági tagok távolmaradásukat kimentették. 

I. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed, vagyis az 1906. évi 
szeptember hó végén mutatkozó pénztári álladékáról az alap számvivője által 
összeállított kimutatást, mely szerint: 
az alap álladéka az 1906. évi szeptember hó végével lezárt számadás szerint: 

I. Értékpapírokban. 
A Magy. leszámítoló- és pénzváltó bankban elhelyezett 195.000 K n. é. 

4°/o-os koronajáradék-kötvény ._. 195.000 K — fill. 

II. Folyó- és cheque-számlák. 
1. A Magy. leszámítoló- és pénzváltó bankban nyitott 

folyószámlán 14.353 K — fill. 
2. A m. kir. postatakarékpénztárban nyitott 15666. sz. 

chequeszámlán __ .... 3.168 K 44 fill. 17.521 K 44 fill. 

Összesen 212.521 K 44 fill. 

Ebből az összegből e s k : 
I. Az alaptőkére . . . . . . 131.841 K 16 fill. 
II. A folyó kezelésre 80.680 K 28 fill. 

Összesen 212.521 K 44 fill. 
A folyó kezelésre kimutatott 80.680 K 28 fill.-ből pedig esik: 
1. Az 1906/7. tanévre engedélyezett segélyekre . . . . . . 45.530 K — fill. 
2. Az 1906. évi bruttó jövedelemre 35.150 K 28 fill. 

Összesen 80.680 K 28 fill. 
Budapest, 1906. évi szeptember hó 30-án. 

Huttya Pál s. k. 
az alap számvivője. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi és az alap előadójának indítványára 
elhatározza, hogy a Magyar leszámítoló és pénzváltó bankban folyó számlán 



elhelyezett pénzösszeg feleslegéből a kedvezőbb gyümölcsöztetésre való tekintetből 
5000 (ötezer) K n. é. 4%-os koronajáradékkötvényt vásárol s ezáltal az érték
papírokban elhelyezett összeget 200.000 K-ra kiegészíti; ennek foganatosítására 
pedig a Leszámítoló- és pénzváltó bankot felkéri. 

II. Az alap előadója bemutatja Mihályfi Mihály m. kir. erdőmester bead
ványát, melyben nevezett jelenti, hogy az alapból 200 K segélyben részesített 
Mária nevü leánya időközben a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 
engedélye alapján a 700 K évi tartási dij felének elengedése mellett a beszterce
bányai felsőbb leányiskola internátusában nyert elhelyezést; kéri a bizottságot, 
hogy a jelzett kedvezmény élvezete mellett az alapból adományozott 200 K 
segélyt továbbra is megtarthassa. 

A bizottság tekintettel arra, hogy folyamodónak, a tartásdij felének elenge
dése mellett is, a nevezett leánya taníttatásával kapcsolatosan az alapból nyert 
200 K segélynél nagyobb kiadásai vannak és tekintettel folyamodó vagyontalan
ságára: a 200 K segélynek meghagyását határozza el. 

III. Előadó bemutatja özv. Fülepp Lajosné kérvényét, melyben nevezett 
özvegy József nevü fia részére, ki az 1906/7. tanévben az I. gymn. osztályba 
fog járni, segélyt kér. 

Tekintettel arra, hogy segélyek alapszabályszerüleg évenkint csak egyszer, 
még pedig julius havában osztatnak ki, a kérelem figyelembe nem vehető s a 
bizottság elhatározza, hogy az özvegy erről megfelelően értesíttessék. 

IV. Előadó bemutatja Jákó Jenő m. kir. főerdésznek kérvényét, melyben 
nevezett az alapból az 1906/7. tanévre Anna nevü leánya részére adományozott 
300 K segélynek a máramarosszigeti felsőbb leányiskola II. osztályába járó Janka 
nevü leánya részére való átruházását kéri, mert Anna nevü leánya helyszűke 
miatt a budapesti II. kerületi tanítóképző intézetbe nem vétetett fel. 

Tekintettel arra, hogy nevezett főerdész 6 ellátatlan gyermeke közül Anna 
és Janka nevü leányai részére a szabályszerűen előirt időben folyamodott segélyért 
s mindkét leány segélyezésére érdemesnek találtatott akkor, a bizottság ennek 
alapján az Anna nevére adományozott 300 K segélynek Janka nevü leányára 
való átruházását hozza javaslatba. 

V. Előadó előterjeszti özv. Lengyel Ödönné kérvényét, melyben nevezett 
kéri, hogy a Mária nevü leánya részére adományozott 200 K segélyt az alapból 
szintén 200 K segélyben részesített Ilona nevü leánya élvezhesse, mert Mária, 
tekintettel gyenge egészségi állapotára, az 1906/7. tanévben nem járhat a tanítónő
képző intézetbe. 

Tekintettel az özvegynek vagyontalanságára a bizottság javaslatba hozza, 
hogy Mária nevü leánya nevéről 100 K Ilona nevü leányára átruháztassék s 
hogy ezáltal ennek segélye 300 K-ra, vagyis arra a maximális összegre egészít
tessék ki, mint amennyi az alapszabály szerint özvegy asszonynak egy gyermek 
után adományozható; 100 K-t pedig a bizottság az alaptőkéhez tart csatolandónak. 

Előadó bemutatja Puza Ilona kérvényét, melyben nevezett kéri, hogy az 
Elvira nevü leánya részére adományozott 200 K segélyt megtarthassa, dacára 
annak, hogy leánya gyenge egészségi állapotára való tekintettel nem járhat az 



1906/7. tanévben a máramarosszigeti felsőbb leányiskola II. osztályába, hanem 
ismételten látogatni fogja a nagybocskói elemi iskola VI . osztályát. 

Minthogy az nem képez feltétlen szükséget, hogy nevezett leány a nagy
bocskói elemi iskola VI . osztályát ismételten látogassa, a bizottság a kérelmet 
teljesíthetőnek nem tartja és elrendeli, hogy a 200 K az alaptőkéhez csatoltassék. 

VII . Előadó bemutatja Rákóczy Károly számvizsgálónak a bizottsághoz 
intézett értesítését, mely szerint nevezett az alapból a Béla nevü fia részére 
adományozott 200 K segélyről köszönettel lemond, mert fia a kolozsvári egyer 
temre iratkozott be. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 K-nak az alaptőkéhez 
való csatolását elrendeli. 

VIII. Előadó bemutatja özv. Németh Pálné beadványát, melyben nevezett 
kéri a bizottságot, hogy a Jolán nevü leánya részére adományozott 300 K segélyt 
hagyja meg, jóllehet leánya betegség miatt az 1906/7. tanévben a kassai tanítónő
képző intézetbe egyátalán járni nem fog; egy utólag benyújtott kérvényben 
pedig kérelmét oda módosítja, hogy a segély Anna nevü leányára ruháztassék 
át, aki az elemi iskola 3. osztályába jár. 

Tekintettel arra, hogy Jolán az 1906/7. évben nem jár iskolába; továbbá 
tekintettel arra, hogy a most még érvényben álló alapszabályok szerint az elemi 
iskola 3-ik osztályába járó nevü leánya még segélyben egyáltalán nem részesít
hető, a bizottság kimondja, hogy a segély sem Jolán részére nem hagyható meg 
sem Anna nevü leányára át nem ruházható. A bizottság elrendeli tehát, hogy 
a 300 K segély beszüntettessék s az alaptőkéhez csatoltassék. 

IX . Előadó bemutatja Kovács Pál m. kir. erdész (Fogaras) kérvényét, mely
ben nevezett kéri, hogy az alapból Irma nevü leánya részére adományozott 
200 K segélyt megtarthassa, jóllehet leánya a nagyszebeni Szentferenczrendi 
nővérek intézetében 8 K havi ellátási kedvezményben részesül. 

Tekintettel a 8 K ellátási kedvezménynek csekélységére és arra, hogy a 
jelzett kedvezmény mellett az alapból adományozott segély folyamodó részére 
a mult évben is megokoltan érintetlenül hagyatott és minthogy kérvényezőnek 
vagyoni állapota a mult év óta nem változott, a bizottság ez évben is a segély
nek meghagyását határozza el. 

X . Előadó előterjeszti Sailer György erdőszámvizsgálónak kérvényét, mely
ben aziránt folyamodik, hogy az Irén nevü leányának adományozott 200 K 
segélyt megtarthassa, jóllehet nevezett leánya időközben a máramarosszigeti 
„Mária Valéria" nevü leánynevelő intézet internátusában ingyenes helyet nyert. 

Tekintettel folyamodónak vagyontalanságára és arra, hogy az ingyenes 
elhelyezés mellett még a 200 K-t is jóval felülmúló költségei vannak leánya 
neveltetésével kapcsolatban, a bizottság a 200 K segélynek meghagyását hatá
rozza el. 

X I . Előadó jelenti, hogy Ruzicka Ágost kir. erdőmesternek 1906. évi 
szeptember havában beküldött ama nyugtájából, melylyel a Radoslav nevü 
fia részére nyert 200 K segélynek az emiitett hónapra esedékes részletét akarta 



kivenni, kitűnt, hogy nevezett erdőmesternek fia a zágrábi reálgimnáziummal 
kapcsolatos kereskedelmi iskola II. osztályát látogatja. Felmerül tehát az a kér
dés, hogy mindennek daczára meghagyható-e a segély ? 

Minthogy az érvényben levő alapszabálynak 2. szakasza értelmében segély
ben csak az érettségi bizonyítványt szolgáltató gimnáziumokban és reáliskolákban 
tanuló fiúgyermekek részesíthetők s ennélfogva a kereskedelmi iskolákat láto
gatók a segélyezésből ki vannak zárva, a bizottság a 200 K segélynek beszün
tetését határozza el és elrendeli, hogy ez az összeg is az alaptőkéhez csatoltassék. 

XII . Előadó bemutatja Zajc Carmelo kir. főerdésznek kérvényét, melyben 
nevezett kéri a bizottságot, hogy az alapból az 1906 7. tanévben Zdenka nevü 
leánya részére adományozott 200 K segélyt megtarthassa, jóllehet leánya beteges
kedés folytán nem nyilvános, hanem magánjellegű iskolát látogat. 

Minthogy a kérelem az alapszabályok 2. szakaszában foglaltakkal ellen
kezik, a bizottság a kérelmet teljesíthetőnek nem tartja s ennélfogva a 200 K 
az alaptőkéhez fog csatoltatni. 

XI I I . Előadó bemutatja a bizottságból kiküldött és Tomcsányi Gyula minisz
teri tanácsos, Nagy Károly m. kir. főerdőtanácsos és Arató Gyula m. kir. erdő
tanácsos, biz. tagból álló albizottságnak jelentését a délmagyarországi magyar 
közművelődési egyesületnek a nagymélt. földmivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz 
intézett s onnan az 1906. évi 54929. szám alatt a bizottsághoz véleményezés 
végett áttett kérelme tárgyában, melyben nevezett egyesület kéri a minisztert, 
hogy a földrr-ivelésügyi minisztérium ügyköréhez tartozó állami erdőtisztek 
gyermekeinek nevelését segélyező alapból az emiitett egyesületnek Szegeden 
épülő internátusában alapítványi helyeket létesítsen. 

A bizottság a kiküldött albizottságnak jelentése alapján és a kérdés beható 
megvitatása után a kérelmet teljesíthetőnek nem tartja. Mert egy-egy alapítvány 
hely az internátusban értesülés szerint 400 K-ban van megállapítva, már pedig 
az alapszabályok 7. szakasza értelmében egy gyermek után legfeljebb csakis abban 
az esetben adható a nevelési alapból 400 K évi segély, ha a gyermek apátlan 
és anyátlan vagyontalan árva ; továbbá, mert az internátusi alapítványi helyek csak 
a délmagyarországi magyar közművelődési egyesület működési területén lakó 
erdőtisztek gyermekeinek, illetve árváinak volnának adományozhatok, ami által 
a nevelési alapból évenkint kiosztás alá kerülő segélyösszegnek egy része egy-
oldalulag köttetnék le és általában, mert az internátusi helyeknek alapítása a 
nevelési segélyek kiosztásában oknélküli komplikácziókat idézne elő akkor, mikor 
a nevelési alapból közvetlenül nyert segélylyel az illető szülő vagy gyám köz
vetlenül is elhelyezheti a gyermekeket a szóban forgó internátusban. Egyúttal 
azonban a bizottság a kérelmet a földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák ter
jeszti elő, hogy talán valamely más rendelkezésre álló alapból volnának a szóban 
forgó internátusban alapítványok létesíthetők. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 
Horváth Sándor s. k. 

a bizottság elnöke. Spettmann János s. k., 
a bizottság jegyzője. 

Nagy Károly s. k., 
a bizottság előadója-




