
Ugyanezért a panasz következtében meg kellett állapítani, hogy a szóban -
forgó árverési cselekmény nem volt szabálytalan. 

És minthogy a közig, erdészeti bizottságának következtében, hogy magát 
az árverési cselekményt szabálytalannak találta s e miatt az árverést megsemmi
sítette, az egész eljárás szabályosságának az 1898. évi X I X . t.-cz. 39 . és a vonat
kozó utasítás 193. §-ában megengedett felülvizsgálásába nem bocsátkozott: az 
emiitett bizottságot a további megfelelő eljárásra kellett utasítani. 

A biróság ezen határozat három példányát, a 2 7 5 2 — 1 9 0 6 számú felterjesztés 
mellékleteivel együtt, Alsófehér vármegye közig, erdészeti bizottságának azzal a 
felhívással adja ki, hogy a határozat tgy-egy példányát panaszosnak és az árverés: 
megtámadok közül az első helyen irt Schwarcz Róbertnek kézbesittesse. 

Kelt Budapesten a m. kir. közigazgatási bíróságnak 1907. évi január hó 
8. napján tartott üléséből. Az aláírás olvashatlan. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1907. évi 

márczius hó 23-án tartott rendes évnegyedes gyűléséről. 
Jelen voltak; Horváth Sándor min. tanácsos, a bizottság e lnöke; Nagy 

Károly m. kir. főerdőtanácsos, a bizottság előadója; Tomcsányi Gyula min. 
tanácsos, Földi János, Pech Kálmán és Nagy Vincze m. kir. főerdőtanácsosok, 
Simenszky Kálmán és Rochlitz Dezső kir. erdőfelügyelők, Arató Gyula m. kir. 
erdőtanácsos, 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, Havas József min. tanácsosok és 
Kocsi János m. kir. főerdőtanácsos, bizottsági tagok távolmaradásukat kimentették. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyedről szóló, vagyis az 
1906. évi december hó végén mutatkozó pénztári álladékról az alap számvivője 
által összeállított következő kimutatást: 
Az alap álladéka az 1906. évi deczember hó végével lezárt számadás szerint: 

I. Értékpapírokban: 
a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank

ban elhelyezett 195.000 K n. é. 4°/o-os 
koronajáradékkötvény___ ._ 195.000 K — fill. 

//. Folyó- és cheque-számlákon: 
1. a Magyar Leszámítoló-és Pénzváltó-Bank

ban nyitott folyószámlán ._. . . . 15.253 K — fill. 
2. a m. kir. postatakarékpénztárban nyitott 

15.666. sz. cheque-számlán 5.060 K 91 fill. 20.313 K 91 fill. 
összesen: 215.313 K 91 fill. 



Ebből az összegből esik: 

143.600 K — fi 
/. Az alaptőkére: 

értékpapírokban 
készpénz a Magyar Leszámítoló- és Pénz 
váltó-Bank folyószámláján 

//. A folyókezelésre: 
értékpapír _ 51.400 K — fi 
készpénz a Magyar Leszámítoló- és Pénz
váltó-Bank folyószámláján 15.249 K 09 fi 
készpénz a m. kir. postatakarékpénztár 
cheque-számláján 5.060 K 91 fi 

összesen: 

3 K 91 fi 143.603 K 91 fill. 

71.710 K - fill. 
215.313 K 91 fill. 

A II. alatti folyó kezelésre kimutatott 71.710 K-ból pedig esik. 

1. az 1906/7. tanévre engedélyezett segélyekre 
2. az 1907/8. „ kiosztható 

összesen: 

Budapest, 1906. évi deczember hó 31-én. 

29.810 K — fill. 
41.900 K — fill. 
71.710 K — fill. 

Huttya Pál s. k. 
m. kir. erdőszámellenőr, 

az alap számvivője. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2. Előadó bejelenti, hogy a miniszteri számvevőség erdészeti csoportja, 

a bizottság elnökének felhívására, az 1907. évi február hó 28-án az alap szám
adásait váratlanul felülvizsgálta s ez alkalommal mindent rendben talált. 

A felvett jegyzőkönyv ide iktattatik: 
Jegyzőkönyv, felvétetett 1907. évi február hó 28-án az állami erdőtisztek 

gyermekeinek nevelését segélyező alap számadásainak az 1907. évi 11. számú 
utasítás alapján történt megvizsgálása alkalmával. 

Az alap naplója a következő eredménynyel záratott le : 

Késszpénz Takarékbetét 

k 
12.509-04 

5.262-34 

o r o n 
21-485 

4-844-90 

Értékpapír 

200 .000 

7.246-70 16.640-10 200.000 

Bevétel a 28—49. tételek szerint 
Kiadás a 6—9. tételek szerint 

A napló szerinti maradvány _ 

A m. kir. postatakarékpénztárnak 21 . sz. 
alatti és a Magyar Leszámítoló- és Pénz
váltó-Banknak 1907. évi február hó 26-án 
kelt számlakivonata szerint 7.246-70 16.640-10 200 .000 

Ennélfogva a számlakivonatokhoz képest semmi eltérés sem jelentkezvén, 
a napló helyesnek találtatott. 

A „cheque-könyvecske" számadás szerint a 15.666. számlaszám alatt 
bevétel: egyenkint 50 darabot tartalmazó 10 füzetben 500 utalvány; kiadás: 



273 felhasznált és 3 elrontott utalványlappal 276 utalvány. Maradvány 
(a visszatartott 3 elrontott lapon kiviil) 224 utalvány. 

Ennélfogva a cheque-könyvecske számadás is rendben találtatott. 

K. m. f. 

3. Előadó bemutatja további intézkedés végett az alapnak 1906. évről szóló' 
zárószámadását s előzetes tájékozásul bejelenti, hogy ezen zárószámadásban az 
alap 1906. évre elszámolt összes jövedelme a kiadások levonása után 52.430 K 
19 fillérrel vannak kimutatva, mely összegből az alapszabályok szerint 10.530 K 
19 fillér az alaptőkéhez csatolandó, 41.900 K pedig az 1907/8. tanév alatt segé
lyekre lesz kiadható. Ezen adatokat tekintve az 1906. év zárószámadása igen 
kedvezőtlennek látszik, mert az 1906/7. tanévre tudvalevőleg 48.200 K, tehát 
6300 K-val nagyobb összeg volt segélyképpen kiosztható. 

Ez a visszaesés azonban csak az itt vezetett számadásban mutatkozik s onnan 
ered, hogy az alap javára a mult év végén tényleg befolyt járulékok egy része 
az erdőhatóságok által az év végéig nem szállíttatott be. Erre lehetett már abból 
is következtetni, hogy a folyó évi január és február havában beszállított járu
lékok a mult évi január és február havában beszállított járulékokkal szemben 
több mint 10.000 K emelkedést mutattak. S tényleg az erdőhatóságoktól bekért 
felvilágosítások is azt igazolják, hogy a folyó év január hó 1-től mostanáig 
beérkezett járulékokból mintegy 11.000 K olyan bevételt képez, mely az alap 
javára még a mult év végén folyt be. 

Az intéző-bizottság az előadó által előterjesztetteket tudomásul véve, a 
bemutatott zárószámadás megvizsgálására Nagy Károly főerdőtanácsost, a bizott
ság előadóját, továbbá Nagy Vincze főerdőtanácsost és Rochlitz Dezső erdő
felügyelőt küldi ki s felkéri az ekként megalakított bizottságot, hogy mielőtt 
jelentését a  zárószámadás megvizsgálásáról és az 1907/8. tanévben kiosztható 
segélyek összegéről előterjesztené, az erdőhatóságoktól beszerzendő ujabb pontos 
adatok alapján állapítsa meg még azt is, hogy az alapba eddig befolyt és a 
jelentés előterjesztése idejéig még tényleg befolyó jövedelmeken kívül mekkora 
összegre számitható még az 1907. évi bevételeknek az a része, mely a  folyó 
év végéig az előre meg nem határozható esetleges kisebb bevételeken kivül is 
még minden valószínűség szerint befolyni fog az alapba azokból a járulékokból,, 
melyek az alap javára faeladási és más szerződésekkel már is teljesen biztosítva 
vannak. 

Abban az esetben ugyanis, ha az 1907. évnek ekként megállapítható összes 
bevételei a figyelmen kivül hagyandó kisebb, esetleges bevételeken kivül is 
jelentékenyen meg fogják haladni az 1906. évnek ezen zárószámadásban 
kimutatott jövedelmét, az intéző-bizottság hivatkozással arra, hogy az utóbbi 
jövedelem csak véletlen okokból, t. i. csak az 1906. évi bevétel egy részének 
késő beszállítása miatt maradt vissza a  normálishoz képest, az 1907. évi bevé
telek a normálishoz képest megfelelő arányban emelkedni fognak, kérelmet 

Huttya Pál s. k. 
m. kir. erdőszámellenőr, 

az alap számvivője. 

Spettmann János s. k. 
m. kir. főerdész, 
az alap jegyzője. 

Brannich Gyula s. k. 
m. kir. erdőszámellenőr, 

megbízott vizsgáló. 



szándékozik a földmivelésügyi miniszter úrhoz intézni aziránt, hogy az 1907/8. 
tanévben kiosztható segélyösszeg ne az 1906. évi zárószámadásban hiányosan 
kimutatott jövedelem 4 /s részében állapittassék meg, hanem ezen zárószámadási 
eredményhez kivételesen számittassék hozzá az a többlet is, amely az 1906. év
ben tényleg befolyt ugyan, de a késő beszállítás folytán az 1906. évi szám
adásból kimaradva, csak az 1907. évi számadásban volt bevételezhető; vagy 
pedig hogy az 1906. évi zárószámadási eredményhez adassék hozzá az 1907. 
évben biztosan remélhető tiszta jövedelem s ezen kettős évi tiszta jövedelem 
felének 4 s részében állapíttassák meg a különben kikerülhetetlen visszaesés 
mellőzése czéljából az 1907/8. tanévre kiosztható jövedelem hányad. 

4. Előadó javaslatba hozza, hogy az alap jegyzője és számvivője annak daczára, 
hogy az uj alapszabályok még jóváhagyást nem nyertek, mint a megelőző évben 
történt, az uj alapszabályokban részükre kilátásba helyezett tiszteletdíjnak meg
felelő jutalomban részesittessenek. 

A bizottság tekintettel arra, hogy a jegyzői és számvivői teendőkkel meg
bízottak a jóváhagyásra felterjesztett uj alapszabályokban előirt kötelességeiket 
pontosan teljesítették, méltányosnak tartja, hogy mult évi működésük elismeré
séül megfelelő jutalomban részesittessenek s ebből kifolyólag elrendeli, hogy 
jelen jegyzőkönyv felterjesztésekor a földmivelésügyi miniszter ur engedélye 
kéressék ki arra, hogy az intéző-bizottság elnöke az alap jegyzői teendőit telje
sítő Térfi Béla és Spettmann János m. kir. főerdészek részére együtt 500 és 
Huttya Pál m. kir. számellenőr részére szintén 500 K jutalomdijat utalványozhasson. 

Kimondja egyúttal az intéző-bizottság, hogy engedélyezés esetén az első 
500 K-ból jegyzői megbízatásuk időtartamához képest Térfi Béla m. kir. 
főerdésznek 417 K, Spettmann János m. kir. főerdésznek pedig 83 K lesz 
folyósítandó. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

Horváth Sándor s. k, 
miniszteri tanácsos, 
a bizottság elnöke. 

K. m. f. 
Spettmann János s. k. 

m. kir. főerdész, 
a bizottság jegyzője. 

Nagy Károly s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, 
a bizottság előadója. 




