
Fülöp Szász-Coburg-Golliai herczeg Szepesházy Kálmán főerdőmérnököt 
erdőmesterré, Hankó Pál főerdőmérnököt erdőmesterré, Kpchen Waldemár erdő
mérnököt I. oszt. erdőmérnökké nevezte ki, mindegyiket eddigi állomáshelyének 
megtartása mellett. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottságának 1915. évi márczius hó 27-én tartott rendes évnegyedes ülésén. 

Jelen voltak: Téglás Karoly miniszteri tanácsos, helyettes elnök, Kozma 
István m. kir. főerdőtanácsos, előadó, Nagy Károly miniszteri tanácsos, Pech 
Kálmán, Arató Gyula, Kovács Gábor m. kir. főerdőtanácsosok, Payer István, 
Hammersberg Géza m. kir. erdőtanácsosok, Lukács József m. kir. főerdőszám-
tanácsos, Biloveczky Béla m. kir. főerdőmérnök, bizottsági tagok, Geyer H. Viktor 
m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője, Térfi Béla m. kir. erdőtanácsos, 
az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat, bejelenti, hogy Laitner 
Elek, Kócsy János, Gyöngyössy Béla és Bokor Róbert bizottsági tagok távol
maradásukat kimentették. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak 1914. évi deczember hó 30-án mutatkozott 
álladékára vonatkozó kimutatást (lásd a 252. oldalon). 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi s ezzel kapcsolatban a tartaléktőke 
szabályzatának kidolgozására kiküldött bizottságba az időközben nyugdíjba vonult 
Nagy Elek m. kir. főerdőszámtanácsos helyett a miniszteri számvevőség erdé
szeti csoportjának főnökét küldte ki. 

2. Jegyző bejelenti, hogy a földmivelésügyi miniszteri számvevőség erdé
szeti csoportja az alap számadását 1915. évi márczius hó 23-án váratlanul meg-
rovancsolta s azt teljesen rendben találta. 

A bizottság a váratlan rovancsolás megtörténttét s azt, hogy a számadások 
rendben találtattak, tudomásul veszi, de ezzel kapcsolatban egyúttal elrendeli, 
hogy az alap letétállományának és folyószámlájának a rovancsolás napján mutat
kozott álladéka a magyar földhitelintézetek országos szövetségétől pótlólag be
kérendő. 

3. Jegyző bejelenti, hogy az előző ülés vonatkozó határozatával kiküldött 
bizottság az alap 1914. év 1. félévi zárószámadását megvizsgálta s ennek meg
történtéről az alábbi jegyzőkönyvet mutatta be: 

Tekintetes intéző bizottság! Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek 
nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1914. évi deczember hó 29-én 
tartott rendes évnegyedes ülésén alulírottak az alap 1914. év I. felére vonatkozó 



Az alap álladéka 1914/15. óv második negyedének végén: 

- o 
_>> 
o 
DL 

Megnevezés 

A m. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A magyar f ö l d h i t e l 
intézet országos 

szövetségénél 
(Altruista banknál) 

készpénzben 

K f K f 

é r i ékpap i r ban 

K f 

Jegyzet 

2. 
3. 
4. 
5 . 

6. 
7. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 . 

6. 
7. 

Álladék a mult negyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben : 
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Budapest, 1915. évi január hó 1-én. Geyer H. Viktor s. k. 
ra. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője. 



zárószámadás megvizsgálásával bízatván meg, tisztelettel jelentjük, hogy meg
bízatásunknak megfelevén, a zárószámadást az alap naplójával, főkönyvével és a 
számadási okmányokkal megegyezőnek és helyesen összeállítottnak találtuk. 
Egyúttal — annak felemlítése mellett, hogy erre a félévre eső tiszta jövedelem
nek az a 4 /Ü része, mely az alapszabály rendelkezései szerint segélyezésre lenne 
fordítandó, egy tartalékalap képzése czéljából nem terveztetik kiosztatni — java
soljuk, hogy 1. a tiszta jövedelem alapszabályszerü 4/s részének kihasitásánál a 
szokásos kikerekités mellőztessék, vagyis az összesen 43.455 K 63 f-t kitevő tiszta 
jövedelemből tartaléktőke képzésére tényleg 4 s rész, vagyis a zárószámadásban 
kitüntetett 34.800 K helyett 34.764 K 50 f használtassák fel, az alaptőkéhez viszont 
ennek megfelelően a zárószámadásban kitüntetett 8655 K 63 fillér helyett 8691 K 
13 f csatoltassék; 2. a tekintetetes intéző bizottság a zárószámadást az előbbeni 
pontban javasolt módosításával helybenhagyni és 3. az alap számvivője részére 
az szokásos felmentvényt megadni szíveskedjék. Budapest, 1915. évi márczius 
hó 23-án. Pech Kálmán s. k., Kozma István s. k., Kaán Károly s. k. 

A bizottság a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi s az alapszabályzat 
8. §-ának 2. pontja alapján elrendeli, hogy a fentiek szerint módosított záró
számadás hivatalos felülvizsgáltatás végett a földmivelésügyi m. kir. miniszter 
úrhoz felterjesztessék. 

4. Jegyző bemutatia Schwarz Rezső m. kir. főerdőmérnök jelentését, mely 
szerint az alapból 200 koronával segélyezett Hilda leányát a folyó tanévben 
egyáltalán nem taníttatja. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi s a 200 K segélyösszegnek beszün
tetését s ujabb segélyezésekre fordítását határozza el. 

5. Jegyző bemutatja Bogdán Géza kir. erdőfelügyelő beadványát, mely 
szerint az alapból 200—200 koronával segélyezett Margit és Malvin leányait a 
folyó tanévben iskolába nem járatja. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s az összesen 400 korona segély
összegnek beszüntetését s ujabb segélyezésekre fordítását határozza el. 

6. Jegyző bemutatja Érsek Árpád m. kir. erdőmérnök kérvényét, melyben 
annak bejelentése mellett, hogy az alapból 300 koronával segélyezett Tibor fia 
a szászvárosi kollégium internátusában félingyenes alapítványi helyet nyert, kéri 
a segély változatlan meghagyását. 

A bizottság arra való tekintettel, hogy a gyermek neveltetése e kedvez
mény mellett is még jelentékeny összeget emészt fel, a segély meghagyását 
határozza el. 

7. Jegyző bemutatja Kriszta Gyula m. kir. főerdőmérnök kérvényét, melyben 
annak bejelentése mellett, hogy az alapból 200 koronával segélyezett Irén leánya 
az eperjesi Sancta Maria leánynevelőintézetben ingyenes alapítványi helyet élvez, 
kéri a segély változatlan meghagyását. 

A bizottság a 6. pont alatti megokolással a segély meghagyását hatá
rozz.! el. 

8- Jegyző bemutatja Bárdos József m. kir. erdőtanácsos kérvényét, melyben 
bejelenti, hogy az alapból 200 koronával segélyezett Andor fia a kassai konvik-



iusban neki adományozott alapítványi hely megváltása fejében 500 korona segély
ben részesült, mert a konviktus helyiségei katonai czélokra lett°k lefoglalva. 
Egyúttal az öt gyermek neveltetésével és taníttatásával kapcsolatos óriási költsé
gekre való tekintettel a segély meghagyását kérelmezi. 

A bizottság a 6. pont alatti megokolással a kérelem teljesítését hatá
rozza el. 

9. Jegyző bemutatja özv. Kostenszky Béláné kérvényét, melyben annak 
bejelentése mellett, hogy az alapból 300 K-val segélyezett Ilona leányát az oro
szoknak szeptemberi betörése alkakalmával Máramarosszigetrő! Wienbe vitte s 
egy ottani nevelőintézetben helyezte el, kéri, hogy a segély József fiára ruház
tassák át. A jogosultság igazolására bemutatja Józsefnek 1914/1915-i tanév első 
felére vonatkozó bizonyítványát. 

Minthogy a segélyek az előző tanévi végbizonyítvány alapján osztatnak ki 
s minthogy Józsefnek a mult tanévi végbizonyítványa az alapszabályzat követel
ményeinek meg nem felelt, a bizottság a segélyátruházás iránti kérelmet teljesít
hetőnek nem találta. 

Arra való tekintettel azonban, hogy a kérvényezőt Mármarosszigetnek az 
ellenség által történt ideiglenes megszállása gátolta abban, hogy leányát Mára-
marosszigeten taníttassa, azt a javaslatot terjeszti O Exczellencziája elé, hogy a fenti 
körülményekre való tekintettel a segély kivételesen annak daczára is meghagyas
sék, hogy a gyermek tanulmányait nem belföldi tanintézetben végzi. 

10. Jegyző bemutatja Kayser Sándor kir. főerdőmérnök beadványát, mely
ben bejelenti, hogy az alapból 200 koronával segélyezett Szilárd fiát a kőszegi 
katonai alreáliskolába íratta be, a 300 K-val segélyezett Albert fia pedig az eper
jesi Tanítók Házában ingyenes alapítványi helyet élvez; egyúttal a gyermekek 
taníttatásával járó tetemes kiadásokra való tekintettel a segély változatlan meg
hagyását kéri. 

Minthogy az alapszabályzat rendelkezései szerint katonaiskolákba járó 
gyermekek segélyben nem részesíthetők, a bizottság a Szilárd fiának adomá
nyozott 200 K segélyösszegnek beszüntetését határozta el. Egyúttal az Albert 
által élvezett nagy kedvezményre való tekintettel kénytelen volt a neki adomá
nyozott 300 K segélyösszeget az eredeti segély kiosztáskor részére megállapított 
200 koronára leszállítani, mert a mult ülésben elfoglalt álláspontja szerint csak 
azoknak a házon kivül tanuló gyermekeknek segélye emelhető fel 300 koronára, 
kik jelentékeny kedvezményben nem részesülnek. 

Az igy beszüntetett 300 korona segélyösszeg ujabb segélyezésekre lesz 
fordítandó. 

11. Jegyző bemutatja özv. Lorentz Jenőné kérvényét, melyben Béla fiának 
segélyezéséért folyamodik. 

Minthogy a segély iránti kérvények mindenkor a tanévet megelőző július 
hó 8-áig terjesztendők be, a bizottság az elkésve benyújtott kérvényt figyelembe 
nem vehette. 

12. Jegyző javaslatot tesz aziránt, hogy a 4., 5., 10. pontok alatt hozott 
határozatokkal beszüntetett s összesen 900 K-t kitevő segélyösszeg felhasználása-



val ismét azoknak a tisztviselőknek adományozott segélyek emeltessenek fel, kik 
gyermekeiket megfelelő tanintézet hiányában házon kivül taníttatni kénytelenek. 

A bizottság a javaslatot elfogadva s az igényjogosultsággal biró tisztviselők 
anyagi helyzetének mérlegelésével a földmivelésügyi miniszter ur jóváhagyásának 
fentartásával: 

Weszely Alajos Adrién leányának, 
Vassányi Mihály István fiának, 
Bodnár Richárd Richárd fiának, 
Sikó Áron Ilona leányának, 
Szuchevich Sándor Viktória leányának, 
Kakas Ödön Zoltán fiának, 
Ivanich Ferencz Vilma leányának, 
Tellyesniczky Nándor Ilma leányának és 
Gründl Gyula István fiának segélyét 200 koronáról 300 koronára emelte fel. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Kozma István s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, előadó. 

Téglás Károly s. k. 
miniszteri tanácsos, h. elnök. 

Térfi Béla s. k. 
m. kir. erdőtanácsos, jegyző. 
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