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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 
Hirdetmény a fakihasználásokra vagy faállományoknak lábon 
való eladására vonatkozó hatósági engedélyek kieszközlése 

tárgyában. 
12555/1920/1/A/l. F. M. sz. — Többször előfordult az az eset, hogy az 

1879: XXXI. t.-c. 17. §-ának hatálya alá tartozó erdők tulajdonosai üzemtervtől 
eltérő fakihasználásokat foganatosítottak a törvényszerű engedély kikérése nélkül 
s csupán a termelt faanyagokat jelentették be a Magyarországi Faértékesitő 
Hivatalnál. 

Hasonlóképen előfordult az az eset is, hogy az idézett törvényszakasz 
alá nem eső erdők (magánerdők) tulajdonosai erdeik faállományát letárolás 
czéljából elidegenítették, vagy a saját házi, illetve gazdasági szükségletüket meg
haladó mértékben foganatosítottak fakihasználásl, anélkül, hogy az eladáshoz 
vagy a saját szükségletet meghaladó fakihasználáshoz a 3296 1918. M. E. számú 
rendeletben (1. a „Budapesti Közlöny" 1918. évi július hó 31-én megjelent 171. 
számát) előírt engedélyt megszerezték volna. 



Erdőrendészeti áthágások, illetve kihágások elkerülése czéljából szükséges
nek látom az erdőtulajdonosokat külön is figyelmeztetni a következőkre: 

A Magyarországi Faértékesitő Hivatal sem az üzemtervtől eltérő rend
kívüli, sem a saját szükségletet meghaladó fakihasználásokra vonatkozó engedélyek 
megadására, sem pedig a tövön való eladások engedélyezésére nem jogosult; 
és ilyen engedélyeket nem is ad. 

Az erdőtulajdonosok az üzemtervtől eltérő rendkívüli fahasználásokra 
vonatkozó engedélyt, a fakihasználás megkezdése előtt az illetékes kir. erdő
felügyelőségnél benyújtandó folyamodványban, az erdőrendészeti hatóságtól 
kötelesek kérni; a faállományok tövön való eladására, valamint a saját szük
ségletet meghaladó fakihasználásokra vonatkozó engedélyt pedig az idézett 
3296/1918. M. E. számú rendelet értelmében, az eladás véglegesítése és illetve 
a saját szükségletet meghaladó fakihasználás foganatosítása előtt az illetékes 
ni. kir. járási erdőgondnokságnál kell kérelmezni. 

Az engedélyek megadása előtt a fakihasználási megkezdeni nem szabad,, 
kivéve azt az esetet, ha a termelést az erdő- és faügyek országos kormánybiz
tosa kény szertermelés formájában, záros határidő kikötése mellett rendelte el. 
Ez esetben is köteles azonban a tulajdonos a kényszertermelés elrendelését, ha 
az 1879: XXXI. t.-cz. 17. §-a alapján üzemterv szerint való gazdálkodásra van 
kötelezve, az illetékes kir. erdőfelügyelőségnek, egyébként pedig az illetékes 
m. kir. járási erdőgondnokságnak bejelenteni. 

Az a körülmény, hogy a termelt faanyagokat az erdőtulajdonos vagy 
favásárlója a Magyarországi Faértékesitő Hivatalnál az 1851/1917. M. E. számú, 
illetőleg 2806/917. M. E. vagy 5677/919. M. E. számú rendelet alapján bejelen
tette, az előbbiekben részletezett hatósági engedély megszerzésének kötelezett
sége alól a tulajdonost még az esetben sem mentesitheti, ha a Faértékesitő 
Hivatal a termelt készletek vagy azok egy része felett közcélokra már rendel
kezett volna is. 

Amennyiben tehát az erdőtulajdonos a szükséges fakihasználási engedélyt, 
vagy az eladáshoz szükséges hatósági engedélyt előzőleg be nem szerezte, az 
erdőrendészeti, illetve klhágási eljárás, az előbbi bekezdésben emiitett esetben 
is meg fog ellene indíttatni. 

Budapest, 1920. évi május hó. 

Magyar királyi földmivelésügyi miniszter. 

II. 

A m. kir. minisztérium 3920 1920. M. E. számú rendelete a 
fakihasználási jogok átruházása és a fatermékek értékesítése 

tárgyában létrejött jogügyletekről . 
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 

alkotott törvényes rendelkezések alapján a kővetkezőket rendeli: 



Fakihasználási jogok átruházásáért kikötőit ellenértéknek és fatermékek árának 
emelése. 

i §• 
Aki erdejének fakihasználási jogát a fatermékek árának megállapításáról 

első izben rendelkező 3368/1918. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1918. évi 
173. számában kihirdetett) rendelet közzététele, vagyis 1918. évi augusztus hó 
2. napja előtt létrejött jogügylettel másra átruházta, az 1920. évi július hó 
15. napjáig a jelen rendelet szerint alakuló vegyes bírósághoz fordulhat a fa
kihasználási jog átruházásáért kikötött ellenérték arányos felemelése végett, ha 
az emiitett ellenérték a változott viszonyokhoz képest aránytalanul kicsiny s azt, 
aki a fakihasználási jogot az átruházás folytán gyakorolja, a rendes polgári 
haszonnál magasabb jövedelemhez juttatja. 

Ugyancsak 1920. évi július hó 15. napjáig vegyes bíróságtól kérheti az 
eladási árnak arányos felemelését az, aki erdejének fakészletét 1918. évi augusztus 
hó 2. napja előtt létrejött jogügylettel akár lábon, akár kitermelve egészen vagy 
részben két vagy több évre előre eladta, ha az eladási ár a változott viszonyokhoz 
képest aránytalanul kicsiny s a vevőt a rendes polgári haszonnál magasabb 
jövedelemhez juttatja. 

Ha az az erdő, vagy az a kitermelt fakészlet, amelyre nézve az 1. vagy 
2. bekezdés alapján kérelmet lehetne előterjeszteni, megszállott területen van, 
a kérelem 1920. évi július hó 15. napja után is, a megszállás megszűnésétől 
számitott 60 nap elteltéig előterjeszthető. 

Kérelem előterjesztése. 

2. §• 
Az 1. §-on alapuló kérelmet az erdő vagy a kitermelt faanyag fekvése 

szerint illetékes kir. törvényszéknél kell előterjeszieni. Ha az erdő vagy a ki
termelt faanyag két vagy több törvényszék területén fekszik, a kérelmet ama 
hely szerint illetékes törvényszéknél kell előterjeszteni, amelyen az illető erdő 
kezelésének központja van. Ha utóbbi esetben az illetékes törvényszéket nehezen 
lehetne megállapítani, a kérelmet az erdő vagy a kitermelt faanyag fekvése szerint 
illetékes bármelyik törvényszéknél elő lehet terjeszteni. 

Ha a kérelmet nem az illetékes törvényszéknél terjesztik elő, azt az illetékes 
törvényszékhez kell áttenni. Az ilyen kérelmet ugy kell tekinteni, mintha az 
illetékes törvényszéknél adták volna be. 

Ha az illetékes törvényszék megszállott területen vagy olyan vidéken van, 
ahol a magyar hatóságok működése teljesen nem szünetel ugyan, de a feleket 
egymással vagy a hatóságokkal való szabad érintkezésben megszállás vagy idegen 
haderőnek jelenléte avagy időközönkénti megjelenése akadályozhatja, vagy ha az 
illetékes törvényszék az eljárásban az emiitett okokból egyébként gátolva van, 
a kérelem beadható annál a szomszédos, nem akadályozott törvényszéknél is, 
amely meg nem szállott területen legközelebb fekszik. Ilyen esetben a kérelmet 
ennél a törvényszéknél alakuló vegyes bíróság tárgyalja le. 



A kérelemhez mellékelni kell az erdő vagy a faanyagok helyét feltüntető 
vázlatrajzot s a kérelemben elő kell adni az erdő vagy faanyagok helyének a 
legközelebbi vasúti állomástól való távolságát, a fatermeléssel, fuvarozással és 
szállítással kapcsolatos költségeket s mindazokat a körülményeket, amelyek a 
kérelem elbírálásánál fontosak lehetnek. 

A kérelem benyújtásának az eladott, de még tövön álló fakészlet, vagy a 
már kitermelt, de még át nem adott faanyag átadására halasztó hatálya van. 

Vegyes bíróság alakítása. 
3. §. 

A vegyes bíróság a 2. § szerint illetékes törvényszéknél alakul. Elnökét 
és két birói tagját a felügyelete alatt álló bíróságok birái közül a törvényszék 
elnöke jelöli ki; egy szakértő tagját a kérelmező fél, másik szakértő tagját pedig 
az ellenfél okleveles erdőmérnökök sorából nevezi meg. Ha ez a megnevezés 
záros határidőn belül meg nem történik, a hiányzó tagot ugyancsak okleveles 
erdőmérnökök sorából a törvényszék elnöke vagy a vegyes biróság elnöke 
gyanánt kijelölt biró nevezi meg. 

A vegyes biróság előtt folyó tárgyalásra meg kell hívni a törvényszék 
székhelye szerint illetékes m. kir. járási erdőgondnokság vezetőjét is, s meg
jelenése esetében szakvéleményét meg kell hallgatni. 

Eljárás a vegyes biróság előtt. 

4- §• 
A vegyes biróság vagy ennek birói tanácsa előtt a fél személyesen járhat 

el, de magát ügyvéddel vagy az 1911:1. t.-cz. 95. §-ának 1—4. pontjaiban 
emiitett meghatalmazottal is képviseltetheti. 

Ha a kérelem előterjesztésére jogosult fél gyámság vagy gondnokság 
alatt áll és a gyám vagy gondnok a jelen rendelet alapján a kérelmet a gyám
hatóság felhívására sem terjeszti elő, a gyámhatóság az 1877: XX. t.-cz. 179. 
§-ának utolsó bekezdése alapján a tiszti ügyész utján intézkedhetik. 

Ha a fakihasználási jog megszerzője vagy a fatermékek vevője a fakihasz
nálási jogot vagy annak gyakorlását már másnak átengedte, vagy a fatermékeket 
már tovább adta, bármelyik érdekelt fél kérésére az eljárásba be kell vonni 
mindazokat vagy közülök a kijelölt egyes személyeket, akik a fakihasználási jogot, 
vagy a fatermékeket időközben egészen vagy részben megszerezték. A kérelem 
indokolt esetben egyenesen az utóbbiak ellen is beadható s letárgyalható. 

5- §• 
A vegyes bíróságba megnevezett nem birói tagokra nézve előterjesztett 

kizárási kérelmek felől a vegyes biróság birói tanácsa határoz. Ilyen határozat 
ellen felebbvitelnek helye nincsen. A birói tanácsnak a jelen rendeletben külön 
felemiitett olyan egyéb határozatai ellen, amelyek ellen a felebbvitelt jogszabály 
ki nem zárja, egyfokú felebbvitelnek van helye az ítélőtáblához. 

A vegyes bíróságnak érdemben hozott határozata ellen is közlésétőt 
számított 15 napon belül egyfokú felebbvitelnek van helye az ítélőtáblához. 



Nincs helye a fakihasználási jog megszerzője vagy a fatermékek vevője részéről 
felebbvitelnek a vegyes bíróság olyan határozata ellen, amelylyel a fakihasználási 
jog átruházásáért kikötött ellenértéknek vagy a fatermék vételárának 50%-nál 
nem nagyobb emelését mondja ki. 

A nem kellő időben beadott felebbvitelt a vegyes bíróság bírói tanácsa 
visszautasítja. Ilyen határozata ellen felebbvitelnek helye nincs. Felebbvitelnek 
abból az okból nincs helye, hogy olyan kérdésben, amelyben a jelen rendelet 
szerint a vegyes bíróság birói tanácsának kellett volna határozatot hoznia, a czél-
szerüséghez képest a vegyes biróság maga hozott határozatot. 

Ha az 1. § alapján kérelmet előterjesztő fél megélhetése különben 
veszélyeztetve volna, kérelmére a vegyes biróság az ellenfelet felebbezése esetében 
is kötelezheti, hogy még a felebbezés elintézése előtt az emelés terhére előleget 
fizessen. 

6. §. 
A vegyes biróság eljárásában alaki szabályokhoz kötve nincsen, az összes 

figyelmet érdemlő körülményeknek, nevezetesen a felek személyi és vagyoni 
viszonyainak a megélhetési és értékesUési lehetőségek változásának, valamint a 
a beruházási és termelési költségeknek gondos mérlegelésével a méltányosság 
alapján szótöbbséggel határoz. Ez a szabály áll a felmerült költségek viselésének 
vagy kölcsönös megszüntetésének kérdésére is. 

A vegyes biróság szótöbbséggel határoz s határozatait indokolni köteles. 
A határozatokat csak a vegyes biróság elnöke irja alá. 

A vegyes biróság elnöke és birói tagjai a székhelyükön kivül teljesített 
eljárás esetében a reájuk irányadó szabályok szerint napidijat és útiköltséget 
számíthatnak fel. A vegyes biróság többi tagját készkiadásaik megtérítésén felül a 
költségviselésre kötelezett fél terhére a »Magyar Mérnök- és Építész-Egylet" díj
jegyzéke figyelembevételével megállapított dij illeti meg. A dijat a vegyes biróság 
birói tagjaiból alakuló tanács állapítja meg. A költségek előlegezésére a felek a 
szükséghez és a méltányossághoz képest kötelezhetők. 

Ha azokban az esetekben, amelyekben a vegyes biróság birói tagjaiból 
alakuló tanácsnak kell határozatot hoznia, a tanács az ügyben eljárt birákból 
elháríthatatlan akadály miatt meg nem alakulhat, a törvényszék elnöke az akadá
lyozott biró helyett más birót jelöl ki. 

7- §• 
A fakihasználási jog átruházása, faterméknek lábon vagy vágásterületen 

előre eladása esetében a kikötött ellenérték a jelen rendelet alapján a faanyagnak 
csak arra a részére emelhető, amelyet a vevő a kérelem benyújtásáig a vágás
területről még el nem szállított; ha pedig a faanyagot a vágáfterületen kivül 
kell átadni, a faanyagnak csak arra a részére van emelésnek helye, amelyet vevő 
a kérelem benyújtásáig az eladótól még át nem vett. Ha végül évenként vissza
térő ellenszolgáltatásról van szó, a vegyes biróság az ellenszolgáltatást a jelen 
rendelet alapján egyelőre csak az 1920. és 1921. évre emelheti; a további évek
ben, ha csak uj jogszabály mást nem rendel, vagy a felek másként nem egyez-



nek meg, a vegyes biróság az érdekeit fél részérő' az 1921. év végéig beadható 
ujabb kérelme alapján fog az emelés kérdésében határozni, különben az emelés 
előtt érvényben volt ellenszolgáltatást kell továbbra is megfizetni. 

Az a fél, akinek terhére az emelés iörtént, a vegyes biróság határozatának 
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a vegyes biróság elnökénél be
jelentheti, hogy az emelésbe bele nem nyugszik, hanem a jogügylettől eláll s az 
erdőbirtok területén még meglevő vagy az eladótól még át nem vett faanyagot 
rendelkezésre bocsátja. Erről az elhatározásról a kérelmet előterjesztő felet köz
vetlenül is értesítheti. 

Elállásnak nincs heiye, ha az emelés 50%-nál nem nagyobb, továbbá, ha 
az emelést kérő fél az elállás bejelentéséről szóló értesítés vételétől számitott 
15 napon belül a törvényszéknél bejelenti, hogy megelégszik az 50°/o-nál nem 
nagyobb emeléssel is, vagy ha az emelést kérő félnek az említett határidőben 
előterjeszthető kérelmére a vegyes b róság megállapítja, hogy az elállni kivánó 
félnek megfelelő ellenértéket nyújt a jogügylet folytán a megelőző években 
húzott az a jövedelme, amely a rendes polgári hasznot messze túlhaladja. Ezt a 
biróság kérelmére megállapíthatja már az emelésről szóló határozatában is. 

Az elállás jogi következményeit, igy különösen azt is, hogy az elálló fél 
mennyiben igényelheti a fatermékek kiszállítása vagy feldolgozása érdekében a 
rendes gazdálkodásnak megfelelően jóhiszeműen létesített állandó jellegű be
ruházások még meglevő ama részének megtérítését, amely különben el nem állás 
esetében neki megtérülne, rendszerint a vegyes biróság birói tanácsa állapítja 
meg és egyúttal hatályon kivül helyezi az emelés tárgyában hozott határozatoi 
is. Ezt a határozatot a vegyes biróság birói tanácsa az 50°/o-on túlmenő emelés 
tekintetében hatályon kivül helyezi akkor is, ha az emelést kérő fél az előző 
bekezdés szerint bejelenti, hogy megelégszik az 50°/o-os emeléssel is. A meg
térítés összege tekintetében a szükséghez képest szintén vegyes biróság dönt. 

Emelés esetében a vegyes biróság a székhelye szerint illetékes m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetőjének előterjesztésére az emelést kérő erdőbirtokos
nak köteles meghagyni, hogy kihasznált vagy kihasználandó erdőterülete beerdő-
sitésének biztosítására megfelelő pénzösszeget, mely azonban az emelés egy
harmadánál nagyobb nem lehet, közigazgatási letétbe helyezzen, mihelyt az eme
lés megfelelő része hozzá befolyik. 

Eljárás felebbvitel esetében. 

8. §. 
A vegyes biróság birói tanácsának határozata ellen beadható felebbvitelt 

az ítélőtábla hármas tanácsban, a vegyes bíróságnak érdemben hozott határozata 
ellen kellő időben beadott felebbvitelt pedig ugyancsak az ítélőtábla vegyes 
tanácsban intézi el. 

A vegyes tanács einökét és két birói tagját az Ítélőtábla elnöke az ítélő
tábla itélőbirái közül jelöii ki; két szakértő tagja közül az egyik tag az Ítélőtábla 
székhelye szerint illetékes kir. erdőfelügyelő, másik tag pedig az az okleveles 
erdőmérnök, akit az Országos 'Erdészeti Egyesület nevez meg. A kir. erdő-



felügyelő és az Országos Erdészeti Egyesület az ítélőtábla elnökének felhívására 
köteles két-két póttagot is megnevezni, akik közül egyet-egyet a vegyes tanács 
elnöke az esetleg akadályozott rendes szakértő tagok helyébe a tanácsba behívhat. 
Ha a megnevezés a kitűzött határidőn belül meg nem történik, az ekként hiányzó 
tagot okleveles erdőmérnökök sorából az ítélőtábla elnöke vagy rendelkezésére 
a vegyes tanács elnöke nevezi meg. A kijelölés és megnevezés a jelen rendelet 
hatályosságának tartamára szól. A felmerülő szükséghez képest a jelen rendelet
nek megfelelő módon uj kijelölésnek vagy megnevezésnek van helye s egy ítélő
táblánál több vegyes tanács is alakitható. 

A vegyes tanács a vegyes biróság eljárására irányadó szabályok szerint jár el. 
Amennyiben a felettes ítélőtábla az eljárásban ellenséges megszállás követ

keztében akadályozva van, vagy vele az emiitett okból szabadon érintkezni nem 
lehet, helyette a legközelebb fekvő nem akadályozott Ítélőtábla jár el. 

Az ítélőtábla határozata ellen további felebbvitelnek helye nincsen s a jelen 
rendelet alá tartozó ügyek rendes biróság elé sem vihetők. 

Vegyes és záró rendelkezések. 

9. §• 
Ha az emelés kérésére a jelen rendelet szerint jogosult fél az emelés 

tárgyában még a jelen rendelet életbelépése előtt egyességet kötött és valószínűvé 
teszi, hogy a jelen rendelet alapján elérhető emeléshez képest az egyesség alap
ján őt érzékeny károsodás érné, a jelen rendelet életbelépésétől számitott 30 napon 
belül vegyes bíróságtól kérheti az emiitett egyességnek egészben vagy részben 
hatályon kivül helyezését s az emelés kérdésében vegyes bírósági határozat hozatalát. 

A jelen rendelet vonatkozó rendelkezései ebben az eljárásban is megfelelő 
alkalmazást nyernek. 

10. §. 
Nincs helye a jelen rendelet alkalmazásával emelésnek olyan fél javára, 

aki szokásos üzérkedő, vagy aki vagyonát a háború alatt a tisztes polgári hasznot 
meghaladó nyereségek hajszolásával szerezte. 

11. §• 
Ez a rendelet megfelelő alkalmazást nyer akkor is, ha erdőbirtokot 1918. évi 

augusztus hó 2. napja előtt a fahasználatok gyakorlása végett mezőgazdasági 
birtok nélkül külön adtak haszonbérbe. 

Amennyiben erdő mezőgazdasági birtokkal együtt van haszonbérbe adva, 
a haszonbér emelésére nézve a 820/1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 
1920. évi február hó 8. napján megjelent 31. számában kihirdetett) rendelet az 
irányadó. Ilyen esetekben azonban a biróság előtt az emelés kérdésében az 
emiitett rendelet szerint folyó tárgyalásra a szükséghez képest meg kell hivni a 
törvényszék székhelye szerint illetékes m. kir. járási erdőgondnokság vezetőjét, 
illetőleg az Ítélőtábla székhelye szerint illetékes kir. erdőfelügyelőt s megjelenésük 
esetében szakvéleményüket meg kell hallgatni. A 7. § utolsó bekezdése is alkal
mazást nyerhet. 



A jelen rendelet alapján előterjesztett kérelmek tárgyában hozott érdem
leges határozatok egy-egy kiadmányát jogerőre emelkedésük után fel kell ter
jeszteni az igazságügyminiszterhez és a földmivelésügyi miniszterhez. 

13. §. 
A netán szükségesnek mutatkozó részletes szabályokat a földmivelésügyi 

miniszter és az igazságügyminiszter egyetértóleg rendelettel a szükséghez képest 
állapítja meg. 

14. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1920. évi május hó 3-án. 

Simányi Semadam Sándor s. k» 
m. kir. miniszterelnök. 

III. 
* 

A m. kir. erdészeti szakiskola szabályzata. 
(11956/920/1. A. 4. szám.) 

/. A szakiskola szervezete. 
1. A szakiskola czélja. 

1. §• 
A szakiskolának az a czélja, hogy rendszeres elméleti és főképen gyakor

lati oktatás utján olyan egyéneket neveljen, akik szakismereteikkel és gyakorlati 
jártasságukkal az erdőgazdaságokban rájuk háramló feladatokat sikeresen elvégezni 
tudják; nevezetesen, akik: 

a) törvényes minősítésű erdőtisztek közvetlen irányítása, vezetése és fel
ügyelete alatt álló rendszeres erdőgazdaságokban az erdészeti műszaki segéd
szolgálatot ellátni és az erdőgazdasági intézkedések végrehajtását sikeresen telje
síteni tudják; 

b) más kisebb gazdaságokban pedig a megelőző a) pontban emiitett fel
adatokon felül az összes erdőkezelési teendőknek sikeres teljesítésére alkalmasak. 

2. Az oktatás iránya, anyaga és módja. 

2. §. 
A szakiskola czéljához képest az oktatás iránya és módja határozottan 

gyakorlati. 
3. §. 

Az oktatásnak ki kell terjeszkednie az összes erdőgazdasági munkálatok
nak és az erdei terményeknek részletes megismertetésére; az erdőgazdasági be
rendezések, gépek és eszközök használatának begyakorlására. 



Ezeken kivül a szakiskolában az erdőgazdasággal rokon gazdasági ágak, 
valamint az általános műveltség szempontjából szükséges tudnivalók is taníttatnak. 

4- §• 
A gazdasági és műszaki ismeretek — tárgyuk rokonsága és összefüggése 

szerint csoportosítva — ugy taníttatnak, hogy az oktatás a gyakorlati kiképzés
sel szoros és lehetőleg közvetlen kapcsolatba kerüljön. 

5. §. 
Az erdőgazdasági munkákban való jártasság elsajátítása czéljából a tanulók 

az erdészeti szakiskola gazdaságában rendszeresen előforduló, vagy az oktatás 
érdekében szükséges mindenféle munkában résztvenni kötelesek. 

Emellett gondot kell fordítani arra is, hogy a tanulók megfelelő nevelés 
és fegyelmezés utján jövő hivatásuk által megkívánt magatartást sajátítsanak el. 

6. §. 
A halaszthatatlan teendőket és szolgálatokat az erre felváltva kirendelt 

tanulóknak vasárnapokon és ünnepnapokon is teljesiteniök kell. 
Emellett gondot kell fordítani a tanulók valláserkölcsi nevelésére is. 

3. Felügyelet, vezetés, tanszemélyzet. 

7. §• 
A m. kir. erdészeti szakiskola a m. kir. földmivelésügyi miniszter fenn

hatósága és közvetlen felügyelete alá tartozik. 
Az erdészeti szakiskolát saját igazgatója képviseli és vezeti. 
Az oktatást, valamint az erdészeti szakiskola gazdaságának vezetését és 

intézését az igazgató irányítása és közreműködése mellett az e czélra rendelt 
erdőtiszti személyzet tagjai teljesitik a nem szorosan erdészeti tudnivalóknak (pl. 
egészségfannak, más gazdasági ismereteknek) tanításával szükség szerint meg
bízott szakférfiak közreműködése mellett. 

4. A tanulók felvétele. 

8. §. 
A tanulók felvétele pályázat utján és felvételi vizsga alapján történik. 

9. §• 
A pályázónak sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényét a pályázati 

hirdetményben megjelölt határnapig az erdészeti szakiskolához kell beküldenie. 
A pályázati határnapon túl beküldött (postára adott), valamint a meg

felelően fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

10. §. 
A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó a 36—40. §-ok 

szerinti ellátást az erdészeti szakiskola internátusában a 11. § h) pontja értelmé
ben saját (vagy iskoláztatója) költségére vagy az állam költségére kívánja-e? 



A kérvényt annak feltüntetésével kell keltezni és aláírni, hogy az elinté
zésről szóló értesítés milyen czim alatt, hova (vármegye, hely, utolsó posta
állomás) küldessék? 

11. §• 
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 legalább a 

tizenhetedik (17.) életévébe lép, de a huszonegyedik (21.) életévét még nem 
kezdi meg; 

c) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy a középiskola (gimnázium, reáliskola, 
vagy polgári iskola) negyedik osztályát sikeresen elvégezte, magyarul irni és 
olvasni tud: 

d) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos bizonyítványával azt, 
hogy ép, erős, egészséges és edzett testalkata s 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 
alkalmazója megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkalmazás mióta tart 
(meddig tartott) és mire terjed (miben állott); ha pedig erdészeti alkalmazásról 
van szó, az illetékes erdőfelügyelőség igazolásával azt, hogy az erdőtiszt a 
)2. § b) pontjában foglalt meghatározás alá esik-e és a külső gazdasági teendők 
végzésére az egész szolgálati időből — a felvételi kérvény benyújtásáig — 
mennyi idő esett? 

g) hatóság által kiállított bizonyítványnyal azt, hogy szülei miiyen állandó 
foglalkozást űznek vsgy 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 felvé
tetni, kir. közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási 
költséget arra az időre, melyet az erdészeti szakiskolánál tölt, szülője, gyámja 
vagy más hozzátartozója, illetőleg maga (vagy iskoláztatója) az erdészeti szak
iskola pénztárába negyedévi előleges részletekben minden negyedév első hónap
jában pontosan befizeti. 

12. §. 
A felvételre való alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapításánál 

elsőbbségben részesülnek azok: 
a) akiknek középiskolai előképzettsége jobb; 
b) akik valamely földbirtoknak szakértő erdőtiszt által vezetett erdőgazda

ságában 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. 



13. §. 

A sorrend megállapítása következőképen történik • 
a) minden pályázó, kinek kérvénye rendben levőnek találtatik: egy egy

séget kap; 
b) akinek legutolsó középiskolai bizonyítványa alapján, szabályszerű kikere

kítessél kiszámított átlagos osztályzata jeles, két további egységet, akinek igy 
kiszámított átlagos osztályzata jő, egy további egységet kap (tornából, énekből, 
valamint egyes, nem kötelező tantárgyakból nyert osztályzat az átlagok kiszámí
tásánál figyelmen kivül marad); 

c) aki a 12. § b) pontjának megfelelő gyakorlati alkalmazásban állott, 
minden teljes gyakorlati évért egy, de összesen legfeljebb három egységet kap. 

Azok, akik egyenlő egységszámot nyertek, egymás között elsősorban a 
mennyiségtani és a természettudományi tantárgyakból szerzett osztályzatuk jósága 
szerint, az igy is egyenlők pedig gyakorlati alkalmazásuk tartama szerint soroz
tainak; az ekként alakított alcsoportokban végül a 12. § c) pontja alatt emii
tettek előre sorakoznak. 

H. § . 

Azt, hogy a pályázók közül a megelőző §-ok szerint összeállított sorrend
nek megfelelően kik bocsáthatók az erdészeti szakiskolai tanfolyamra, a szak
iskola igazgatója által a tanszemélyzetből alakított tanács állapítja meg. 

15. §. 

Azoknak, akik a pályázat alapján a szakiskolai tanfolyamra bocsáthatók
nak találtatnak, a tanfolyamra való tényleges felvételük előtt egy évet erdészeti 
gyakorlati alkalmazásban kell tölteniök. 

Ez az alkalmazás arra szolgál, hogy a tanulók jövőbeli hivatásukkal köz
vetlenül megismerkedjenek és bogy a gyakorlati alkalmazás folyamán egyszer
smind elsajátítsák azokat a mennyiségtani, természettudományi és erdészeti 
ismereteket, amelyek a szakiskolai tanfolyam sikeres végzéséhez szükségesek 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 elhelyezés czéljából, kötelesek a m. kir. erdészeti szakiskola igaz
gatója által kijelölt helyen és időben jelentkezni. 

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

16. §. 

Az egyévi gyakorlati alkalmazás befejeztével szeptember hó 1— 5-ig a 
tanulóknak az erdészeti szakiskolánál felvételi vizsgálatra kell jelentkezniük. 



A felvételi vizsgálatra jelentkezőket a m. kir. erdészeti szakiskola igazgatója 
elsősorban szabályszerű orvosi vizsgálat alá veti. 

Akit az erdészeti szakiskola orvosa valamely ragályos vagy a szakiskolai 
foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható.betegségben szenvedőnek, avagy 
az 1. §-ban megjelölt feladatok szempontjából hiányos testi szervezetünek talál, 
annak a szakiskolába való tényleges felvételét már az orvosi vizsgálat alapján 
meg kell tagadni. 

18. §. 
Azokat, akik az orvosi vizsgálatot kiállják, a szakiskola nyomban felvételi 

vizsgára bocsátja. 
A felvételi vizsgát, amely mindegyik tanulóval legalább félóráig és leg

feljebb egy óráig tart, a szakiskola igazgatója a 7. § 3. bekezdésében emiitett 
személyzet közreműködésével tartja meg. 

A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a tanuló a 15. § 
második bekezdésében jelzett ismereteket valóban elsajátitotla-e ? 

A felvételi vizsga tárgyai a következők: 
1. Mennyiségtan. 
2. Természettan. 
3. Növénytan. 
4. Állattan. 
5. Ásványtan. 
6. Rajz. 
Az egyes tantárgyak vizsgaanyagáról, valamint a czélszerüen használható 

tankönyvekről a pályázati hirdetmény kibocsátásával kapcsolatosan kiadott 
« Tájékoztató* nyújt részletes felvilágosítást. 

19. §. 
Az a tanuló, aki a felvételi vizsgát ki nem állja, a m. kir. földmivelésügyi 

miniszter engedélyével egy ujabb évi gyakorlati alkalmazás után ujabb felvételi 
vizsgára egyszer még jelentkezhetik. 

20. §. 
Azokat, akiknek felvétele ellen az orvosi vizsgálat során kifogás fel nem 

merül és akik a felvételi vizsgát is sikeresen kiállják, az igazgató az erdészeti 
szakiskolába befogadja és a tanulók törzskönyvébe bejegyezteti. 

21. §. 
Az iskolába való belépés alkalmával minden tanuló köteles jó állapotban 

magával hozni a szükséges felső- és alsóruhát, valamint fehérneműt (inget, alsó
nadrágot, zsebkendőt, kapczát vagy harisnyát stb.) a pályázati hirdetmény ren
delkezéseinek megfelelően. 

22. §. 
Aki a pályázók közül fel nem vétetett, bármi okból történt is befogadá

sának mellőzése, csak ujabb rendes pályázaton való részvétel utján kérheti 
felvételét. 



5 . A tanfolyam tartama és beosztása. 

23. §. 
A m. kir. erdészeti szakiskola tanfolyama két tanévre terjed. 
Az első tanév szeptember hó 1-től a következő évi augusztus hó végéig,, 

a második tanév, pedig szeptember hó 1-től a következő évi június hó végéig tart. 
Mindegyik tanév két részre (félévre) tagozódik, ugy hogy az első — téli — 

félév a tanév elejétől a következő évi januáris hó végéig a második — nyári — 
félév pedig februárius hó 1-től a tanév végéig terjed. 

6. Tanítási szünetek ; szabadságolás. 

24. §. 
A rendszeres iskolai tanítás a tanfolyam első tanévének két utolsó hónap

jában — július és augusztus hóban — szünetel. 
E szünet alatt az igazgató a tanulók egyik felét július hóban, a másik 

felét augusztus hóban szabadságra bocsáthatja. 
A nagyszüneten kivül a rendszeres iskolai tanitás mindegyik tanévben 

deczember hó 22-től bezárólag januárius hó 3-ig és húsvét előtti szerdától 
húsvét utáni szerdáig szünetel. 

Ezekre a szünetekre az igazpató csak azokat a tanulókat engedheti sza
badságra, akik ellen sem magaviselet, sem szorgalom tekintetében nem merült 
fel kifogás. 

Az erdészeti szakiskolában tartott tanulók a gazdasági és műszaki mun
kálatokat, valamint a belső és külső erdészeti szolgálati teendőket a rendszeres 
iskolai tanitás szünetelése alatt is tartoznak teljesíteni. 

Megokolt kérelemre a rendes szüneteken kivül az igazgató legfeljebb két 
heti szabadságot engedélyezhet. 

7. A tanfolyam tantárgyai és tanrendje. 
25. §. 

Az oktatás anyaga a következő tantárgyakba csoportosítva adatik e lő: 
1. Mennyiségtan (számtan, mértan). 
2. Erdőmívelés. 
3. Erdővédelem. 
4. Erdőbecslés és az erdőrendezés alapelemei. 
5. Erdőhasználat. 
6 . Erdészeti kisebb építkezések. 
7. Vadászat, vadászati gazdaság és fegyvertan. 
8. Törvények és igazgatás. 
9. Mezőgazdasági alapismeretek (mező-, rét-, legelőgazdaság, méhészet,, 

gyümölcs- és konykakertészet stb.). 
10. Erdőgazdasági számvitel, könyvvitel és irodai ügyvitel. 
11. Rajz. 
12. Egészségtan és első segélynyújtás. 



Az előbbi §-ban felsorolt tantárgyak tananyagát és annak terjedelmét a 
szakiskola igazgatóságának javaslata alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
állapítja meg. 

27. §. 
A tananyagnak az egyes félévekre való felosztását, továbbá az oktatásnál 

használandó tankönyveket és taneszközöket a m. kir. erdészeti szakiskola 
igazgatóságának javaslata alapján a m. kir. földmivelési miniszter határozza meg. 

Az egyes félévekre megállapított tananyag előadásának sorrendjét, vala
mint a heti tanítási óráknak és a gyakorlati foglalkozásnak beosztását — a 
4. §-ban foglaltak szem előtt tartásával — az erdészeti szakiskola igazgatója 
állapítja meg. 

8. A rendes e's a javító vizsgák. 

28. §. 
A tanulók az előirt tananyagból a tanszemélyzet előtt a tanítási időszakok 

(félévek) végén vizsgát tesznek. 
A vizsgák a tanfolyam mindegyik évében januárius és június hó második 

felében tartatnak meg. 

29. §. 

A félévi vizsga eredményéhez és a félév alatt tanúsított magatartásukhoz 
képest a tanulóknak a következő osztályzatok adhatók: 

a) az ismeretek elsajátítása tekintetében tanúsított előmenetelből: jeles, jó, 
elégséges, elégtelen; 

b) a gyakorlati jártasságból: kiváló, jó, megfelelő, nem megfelelő; 
c) szorgalomból: kiváló, jó, megfelelő, elégtelen; 
d) magaviseletből: jó, szabályszerű, kevésbbé szabályszerű. 
Az osztályzatok a tanulók törzslapjára megállapítás után azonnal beje

gyeztetnek. 
30. §. 

A kellő előmenetel és szorgalom hiánya miatt a vizsgálat után azonnal 
elbocsáttatik az a tanuló : 

a) aki legalább három tantárgyból „elégtelen" osztályzatot kap; 
b) aki a szorgalomból és emeUett még két tantárgyból „elégtelen" osz

tályzatot nyer. 
Más esetekben a tanuló abból a tantárgyból, amelyből „elégtelen" osz

tályzatot nyert, a következő vizsgaalkalommal a rendes vizsgák előtt javító 
vizsgát tartozik tenni. 

A javitó vizsga elmulasztása vagy sikertelensége a tanuló haladéktalan 
elbocsátását vonja maga után. 

Az a tanuló, aki a szorgalomból nyert „elégtelen" osztályzatát a követ
kező vizsgaidőig legalább „megfelelő" osztályzatra meg nem javítja, az erdészeti 
szakiskolából szintén elbocsáttatik. 



31. §. 
Magaviseletből „kevésbbé szabályszerű" osztályzatnál alacsonyabb fokú 

osztályzatnak nem lehet helye. 
Az ellen a tanuló ellen, aki a fegyelemnek súlyos vagy ismételt megsér-

.tésével arra szolgáltat okot, hogy magaviseleiből „kevésbbé szabályszerű" osz
tályzatra se tekintessék érdemesnek, a fegyelmi eljárás azonnal folyamatba tétetik. 

32. §. 
Az a tanuló, aki a tanfolyam bármelyik félévében a rendszeres iskolai 

tanitás ideje alatt együttvéve hat hétnél több időn át — bár önhibáján kivül, 
valamely elfogadhatóan igazolt okból — nem részesülhetett az előirt oktatásban, 
vizsgára annak a félévnek végén nem bocsátható; de az ekként megszakított 
szakiskolai tanfolyam illető félévét a következő tanév ugyanazon félévének 
elejétől kezdve egyizben megismételheti. 

33. §. 
A m. kir. erdészeti szakiskolán fél vagy egész tanév megismétlésérek 

— azelőbbeni §-ban emiitett esettől eltekintve —, valamint az elbocsátott tanulók 
visszavételének nem lehet helye. 

9. Vizsga-bizonyitvány. 
34. §. 

A m. kir. erdészeti szakiskola az egyes tanévek elvégzéséről bizonyítványt 
állit ki. A bizonyítvány mintáját a m. kir. földmivelésügyi miniszter állapítja meg. 

35. §. 
Azok a tanulók, akik a szakiskolai tanfolyam mind a két tanévét teljesen 

elvégezték, a második tanév elvégeztével erdészeti szakvizsgára bocsátatnak. 
Az erdészeti szakvizsga szabályait a m. kir. földmivelésügyi miniszter a 

m. kir. belügyminiszterrel egyetértőleg külön rendeletben állapítja meg. 

//. A tanulók ellátása és fegyelmezése. 
1. A tanulók ellátásának módja és a költségek viselése. 

36. §. 
A tanulók a m. kir. erdészeti szakiskola épületében laknak és élelmez

tetnek. Ezért az erdészeti szakiskolába meghatározott számú tanuló vehető fel. 

37. §. 
A tanulók élelmezése és ruházása a ra. kir. földmivelésügyi miniszter 

által megállapított szabályok szerint történik. 

38. §. 
Az oktatáshoz és a gyakorlathoz szükséges kellékekkel (tankönyvekkel, 

rajzoló és mérőeszközökkel, írószerekkel, papirossal és egyéb felszerelésekkel) a 
ni. kir. erdészeti szakiskola látja el a tanulókat, akik viszont felelősséggel köte
lesek a használatukba adott kellékekre gondosan ügyelni és azokkal takarékoskodni. 



A tanulók a gyakorlati szakismereteik gyarapítása czéljából rendszeres 
erdőgazdaságokban tartandó tanulmányi kirándulásokon részt venni, valamint 
ilyen — állami tulajdont képező, vagy állami kezelésbe vett — erdőgazda
ságokba gazdasági vagy műszaki munkálatokhoz való kirendelésüket elfogadni 
kötelesek, úgy azonban, hogy ellátásukról — az utazás költségeit beleértve — 
ilyen alkalmakkor is a m. kir. erdészeti szakiskola gondoskodik. 

40. S. 
A tanulók a m. kir. erdészeli szakiskolában töltött idő alatt betegségük 

esetén ingyenes orvosi kezelésben részesülnek. 
Ragályos betegség fellépése esetén az igazgató az erdészeti szakiskola 

orvosának javaslatához képest intézkedik. 
Azt a tanulót, aki olyan betegségbe esik, amely őt az erdészeti szak

iskola orvosának megállapítása szerint jövőbeli hivatásának sikeres betöltésére 
előreláthatólag alkalmatlanná teszi, a szakiskolából el kell bocsátani. 

41. §. 
A tanulók a 36—40. §-ok szerinti ellátásban vagy az állam költségén, 

vagy a maguk (illetve iskoláztatójuk) költségén részesülnek, 
A maga (vagy iskoláztatója) költségén való ellátásra felvett tanulóért a 

megállapított évi költséget a m. kir. erdészeti szakiskola pénztárába negyedévi 
előleges részletekben minden negyedév első hónapjában pontosan be kell fizetni. 

2. A tanulók kötelességei és fegyelmezése. 
42. §. 

A m. kir. erdészeti szakiskolába való befogadás alkalmával minden tanuló 
józan és erkölcsös magaviseletre; tanulásban és munkában pontosságra és 
szorgalomra, az erdészeti szakiskolai szabályoknak és utasításoknak, valamint a 
részére adott parancsoknak lelkiismeretes teljesítésére, az erdészeti szakiskola 
gazdaságának, épületeinek, berendezéseinek, eszközeinek és általában összes 
vagyonának kímélésére, minden elöljárójának tiszteletben tartására és tanuló
társainak megbecsülésére kötelezi magát; továbbá minden tanuló a tanfolyam 
tartama alatt fegyelmileg a m. kir. erdészeti szakiskola igazgatójának van alá
rendelve és tartozik az igazgatóság által kibocsátott szabályokhoz alkalmazkodni. 

43. §. 
A tanulók által megtartandó általános kötelezettségeket és tilalmakat az 

igazgató által összeállított házszabály foglalja magában. 
A házszabályból minden tanuló a felvétel alkalmával egy példányt kap. 
Az időnként szükséges utasítások, rendelkezések és tilalmak esetről-esetre 

kiadott napi parancsban hozatnak a tanulók tudomására. 
44. §. 

A kötelességeknek, parancsoknak vagy tilalmaknak megszegése fegyelmi 
vétséget képez. A fegyelmi eljárás szabályait a szakiskolai igazgatóság javaslata 
alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter állapítja meg. 



A fegyelmi vétség elkövetőjét a következő büntetések érhetik: 
a) megdorgálás négyszemközt ; 
b) egyszeri vagy felváltva többszöri étkezéstől való eltiltás; 
c) egyszerű vagy a b) pont szerint súlyosbított szobafogság; 
d) megdorgálás az igazgató által az összes — ugyanazon évfolyambeli 

tanulók előtt — az elbocsátással való megfenyegetés mellett; 
e) a m. kir. erdészeti szakiskolából való eltávolítás. 
Ha a tanuló a fegyelmi vétség elkövetésével a m. kir. erdészeti szak

iskolának kétségbevonhatatlanul megállapítható kárt is okozott, a fegyelmi bün
tetés kiállása mellett egyszersmind köteles a kárt megtéríteni. 

45. §. 
Az állam költségére felvett az a tanuló, aki a félévenként megtartott 

vizsgák alkalmával akár a magaviseletből csak „kevésbbé szabályszerű", akár a 
szorgalomból csak „megfelelő" osztályzatot nyert, az állami ellátás élvezetét a 
félév végén elveszti. 

Ugyancsak megszűnik a félév végén az állami ellátás élvezete annál a 
a tanulónál is, aki a félévenként elért tantárgyakból (rajzot nem számítva) egy 
elégtelen, vagy több mint két „elégséges" osztályzatot nyert. 

46. §. 
Az a tanuló, akinek erkölcsisége vagy hazafisága kifogás alá esik, vagy 

aki társait kötelességei teljesítésében akadályozza, avagy aki társaira egyébként 
káros befolyást gyakorol: a m. kir. erdészeti szakiskolából eltávolittatik. 

47. §. 
A m. kir. erdészeti szakiskola igazgatója a 44. § a), b), c) és d) pont

jában emiitett büntetéseket saját hatáskörében, a 44. § e) pontja, valamint a 
46. § alapján való eltávolítást a tanszemélyzettel együttesen hozott határozatban 
mondja ki. 

48. §. 
A m. kir. erdészeti szakiskola igazgatója a kiszabott jogerős fegyelmi 

büntetést a tanuló törzslapjára feljegyezteti. 
Budapest, 1920. évi április hó 24-én. -

Rubinek s. k. 
IV. 

Pályázati hirdetés a m. kir. erdészeti szakiskola tanulóinak 
felvétele tárgyában. 

A Vadászerdőn (Temesvár mellett) fennállott s jelenleg Tata községben 
(Komárom megye) székelő m. kir. erdészeti szakiskola folyó 1920. év őszén kez
dődő kétéves tanfolyamára pályázat nyittatik. 

A m. kir. erdészeti szakiskolának az a czélja, hogy rendszeres iskolai s 
főképen gyakorlati oktatás utján olyan egyéneket neveljen, akik szaktudásukkal 
és gyakorlati jártasságukkal képesek lesznek az erdőgazdaságokban rájuk bizható 
feladatokat sikeresen elvégezni; s nevezetesen, akik: 



a) kötött forgalmú birtokoknak törvényes minősítésű erdőiisztek (erdő-
mérnökök) közvetlen irányítása, vezetése és felügyelete alatt álló rendszeres 
erdőgazdaságában, az erdészeti műszaki segédszolgálatot és az erdőgazdasági 
intézkedések végrehajtását megfelelően teljesíteni tudják; 

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

. A jelenleg Tata községben székelő m. kir. erdészeti szakiskolába, a folyó 
1920. év szeptember havában kezdődő két éves tanfolyamra, a tanulók a követ
kező 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 közvetle
nül a m. kir. erdészeti szakiskola igazgatóságához: Tata (Komárom megye) kell 
küldenie és pedig legkésőbb folyó évi július hó 10-ig. 

3. A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott), valamint a meg
felelően fel nem szerelt kérvények benyújtói felvételi kérelmük figyelembevételére 
nem számíthatnak. 

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó a 12., 13. 
és 14. pont szerinti ellátást az erdészeti szakiskola internátusában az 5. h) pont 
értelmében saját költségére vagy az állam költségére kivánja-e? A kérvényt 
annak világos feltüntetésével kell keltezni és aláírni, hogy 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 legalább 

tizenhatodik életévét betölti, de a huszonegyedik életévébe még nem lép be; 
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) a hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy a közép
iskola elhagyásától kérvényének benyújtásáig eltelt idő alatt kifogástalan maga
viseletet tanúsított; 

f) aki valamely alkalmazásban áll (vagy állott), alkalmazójának vagy alkal
mazója megbízottjának bizonyitványnyal azt, hogy az alkalmazás mióta tart 
(meddig tartott) és mire terjed (miben állott) és ha erdészeti alkalmazásról van 
szó, az erdőbirtok 7. b) pontban foglalt minősités 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 ellátásra kivan felvétetni, 
kir. közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási költ
séget: évenkéní 4000 (négyezer) koronát, arra az időre, melyet az erdészeti 
szakiskolánál tölt, szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, illetőleg maga 
(vagy iskoláztatója) az erdészeti szakiskola pénztárába negyedévi előleges részle
tekben a kitűzött időre pontosan befizeti. 

6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, a m. kir. 
erdészeti 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 valamely törvényes minősítésű erdőtiszt (erdőmérnök) vezetése 

alati álló rendszeres erdőgazdaságban legalább egy teljes évig gyakorlati alkal
mazásban állottak és ennek az időnek legalább fele részét a külső gazdasági 
teendők végzésénél töltötték ; 

c) akik erdő vagy mezőgazdasággal foglalkozóknak gyermekei vagy árvái. 
8. A felvételre kijelöltek kötelesek a m. kir. erdészeti szakiskolánál 

szeptember hó 1—5-ig megjelenni. 
A pontos megjelenés elmulasztása a felvételre való igény elvesztésé

vel járhat. 
9. A felvételre jelentkezőket a m. kir. erdészeti szakiskola igazgatója 

szabályszerű orvosi vizsgálat és felvételi vizsga alá veti. 
Akit a m. kir. erdészeti szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy szak

iskolai foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedőnek, 
avagy hiányos testi szervezetünek talál, annak felvételét meg kell tagadni. 

10. 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 tényleg 
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"-! — a válaszczim megadása mellett — hozzá intézett kérésre, a 
m. kir. erdészeti szakiskola igazgatósága: Tata (Komárom m.) a pályázni kívá
nóknak azonnal megküldi. 

11. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen letették, az igazgató a 
m. kir. erdészeti szakiskolába befogadja és a tanulók törzskönyvébe bejegyezteti. 

12. A tanulók az erdészeti szakiskola internátttsában laknak és élel
meztetnek. 

13. Az egyenruha jellegű öltözetet (kalapot, öltönyt, köpenyt és lábbelit) 
használatra az erdészeti szakiskola bocsátja ott-tartózkodásuk évei alatt a tanulók 
rendelkezésére. 



A szükséges alsóruháról és egyéb ruházati kellékekről (ing, alsónadrág, 
kapcza vagy harisnya, zsebkendő stb.) a tanulóknak maguknak kell gondos
kodniuk. 

14. Az oktatáshoz és gyakorlatokhoz szükséges kellékekkel (tankönyvekkel, 
rajzeszközökkel, papírral és egyéb felszerelésekkel) a m. kir. erdészeti szakiskola 
látja el a tanulókat. 

Budapest, 1920. évi május hó 24-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

V. 

Felhívás. 

Felhívom azokat a volt erdőőri szakiskolai tanulókat, akik a 
háborúval kapcsolatos okok folytán tanulmányaikat ezideig be nem 
fejezhették, hogy a királyhalmi erdőőri és vadőri iskolánál tanul
mányaik folytatása, illetőleg befejezése czéljából az ott folyamatban 
levő és augusztus hó végéig tartó tanfolyamra haladéktalanul 
jelentkezzenek, annál is inkább, mert több hasonló czélu tanfolyam 
megtartatni nem fog. 

A szükséges alsó- és felsőruháról minden résztvevőnek magá
nak kell gondoskodnia. 

Budapest, 1920. évi május hó 25-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

<D£ ó& ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Nagy adományok. A z Országo s Erdészet i Egye -
sületnél a  közelmúltban a  következő nagyob b adományo k 
folytak be , amelye k a z egyesüle t anyag i helyzetébe n 
lényeges könnyebbülést idéztek elő: Esterházy Miklós Móricz 
gróf (Csákvár ) 20.000 K, Esterházy Pál gróf (Réde ) 100 0 K, 
Festetich Sándo r gróf (Dég ) 3000 K, Hartenstein Jenő vezér-
igazgató 25.00 0 K , Hazai Fatermelő R.-T. 25.00 0 K . 

Fogadják a  nemeslelkü adakozó k eze n a z uton i s az 
egyesület őszint e köszönetét . 


