VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.)
Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére az állami erdőtisztek
összesített közös rangsorozati létszámában a magyarországi kincstári erdők kezelé
sénél Kócsy János miniszteri tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott főerdő
tanácsost miniszteri tanácsossá, az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál Szentimrey
Dániel főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőfelügyelőt, továbbá a
magyarországi kincstári erdők kezelésénél Bachó János főerdőtanácsosi czimmel
és jelleggel felruházott erdőtanácsost, valamint a horvát-szlavonországi kincstári
erdők kezelésénél Kacsanovszky József főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel fel
ruházott erdőtanácsost főerdőtanácsosokká kinevezem, továbbá a magyarországi
kincstári erdők szolgálati ágazatánál Csík Imre miniszteri tanácsosi czimmel fel
ruházott főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi jelleget, a horvát-szlavon
országi kincstári erdők kezelésénél pedig Zezulka János főerdőmérnöknek az
erdőtanácsosi czimet adományozom.
Kelt Bécsben, 1915. évi szeptember hó 10-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
BÁRÓ GHILLÁNY IMRE s. k.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az állami erdőtisztek össze
sített közös rangsorozati létszámában :
a) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál: Incze
Manó erdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt m.
kir. erdótanácsossá, Campean János m. kir. erdőmérnököt m. kir. főerdőmérnökké;
b) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Gyarmathy
Mózes, Takács Miklós és Se/ymessy Ferencz erdőtanácsosi czimmel és jelleggel
felruházott m. kir. főerdőmérnököket m. kir. erdőianácsosokká, Hollós Gyula
és Kelemen Béla főerdőmérnöki czimmel és jelleggel felruházott m. kir. erdőrm'rnököket, valamint Egry Ferencz, Daniek Géza, Kakas Ödön, Sándor Elek
és Katona László m. kir. erdőmérnököket m. kir. főerdőmérnökökké;
c) a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Pfeiffer
Gyula erdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott kir. főerdőmérnököt, vala
mint Kundrát Emil és Kayser Sándor kir. főerdőmérnököket kir. erdőtanácsosokká,
Zudor Béla főerdőmérnöki czimmel és jelleggel felruházott kir. erdőmérnököt,
valamint Lahner Károly kir. erdőmérnököt kir. főerdőmérnökökké;
d) az összesített közös rangsorozati létszámban: Thegze László, Vagács
Sándor, Zathureczky Nándor, Erdey János, Hauszmann Béla, Pap András,
Szabó Lajos, Fáy Ede, Kozony József, Keiner Rezső, Adriányi Pál, Erüstök
István és Bernard József m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké
és végül Borovánszky György végzett erdészeti főiskolai hallgatót díjtalan m.
kir. erdőmérnökgyakornokká.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter véglegesen megbízta Ulreich Gyufa
kir. főerdőtanácsosi a zágrábi kir. erdőigazgatóság vezetésével.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében áthelyezte
Mariányi János kir. főerdőtanácsosi Susakról Vinkovczére hivatalfőnöknek,
Tordony Emil kir. fóerdőtanácsost pedig Zágrábból Susakra s ideiglenesen
megbízta a susaki kir. erdőhivatal főnöki teendőinek ellátásával.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszer az állami erdőtisztek összesített közös
rangsorozati létszámába kinevezte Neumann István, Cs. Tóth Antal, Krízmanics
Ferencz, Ütő Barabás, Popa János és Velícs Gyula végzett erdészeti főiskolai
hallgatókat díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakornokokká.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Volfinau Gyula m. kir. erdő
mérnököt a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéből a zsarnóczai m. kir. erdő
hivatal kerületébe Selmeczbányára s megbízta a selmeczbányai m. kir. erdő
gondnokság vezetésével.
c3t
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA.
I.
A m. kir. minisztériumnak
a tölgy- ésfenyőkéreg-

3462 1915/M E. számú

(cser) készletek forgalombahozatala

rendelete,
tárgyában.

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes
intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a követ
kezőket rendeli:

1. §•
Tölgy- és fenyőkérget (csert) csak a jelen rendeletben foglalt
rendelkezéseknek megfelelően szabad forgalomba hozni.
2- §•
Mindazok, akik tölgy- vagy fenyőkéreg (cser) termelésével
foglalkoznak, továbbá mindazok, akik ezektől a termelőktől vagy
másoktól ily árut szereztek, kötelesek — amennyiben rájuk nézve
a 3. § kivételt nem állapit meg — az 1915. évi október hó 5-ik
napján meglevő tölgy- és fenyőkéregkészleteiket és pedig ugy a

termelő helyen, az erdő bármely részében elhelyezett, mint az
erdőből kifuvarozott és beraktározott készleteiket a »Magyar Szent
Korona Országainak Bőripari Központja mint R.-T." nevü czégnek (Budapest, V., Nádor-utcza 12.) a hatóságilag megállapított
legmagasabb árak figyelembevételével megvételre felajánlani.
Az ajánlatot a Bőripari Központnál kapható űrlapok fel
használásával postán ajánlva kell a Bőripari Központ czimére
legkésőbb 1915. évi október hó 20. napjáig elküldeni. A Központ
köteles a postadijat az ajánlattevőnek megtéríteni.
Az ajánlattevőt ajánlata postára adásának napjától számított
tizennégy (14) napig köti. Ha ő hozzá ezen határidőn belül a
Bőripari Központ elfogadó nyilatkozata meg nem érkezik, az
ajánlat hatályát veszti és az ajánlattevő a felajánlott áruval szabadon
rendelkezhetik.
Ha a Bőripari Központ az ajánlatot elfogadja, köteles el
fogadásától számított tizennégy (14) nap alatt az áru elszálllitása
iránt rendelkezni. Az eladó köteles az árut mielőbb szállításra
alkalmas állapotba juttatni és mihelyt ez megtörtént, azt a Bőr
ipari Központ rendelkezéseinek megfelelően annak költségére
— ideértve a szállítmány esetleges biztosításának költségét is —
az általa megjelölt belföldi helyre és czimre lehetőleg haladéktalanul
elküldeni. A Bőripari Központ által megjelölt ezt a helyet az
ügylet teljesítésének helyéül kell tekinteni.
A szállítás a Bőripari Központ kívánságai szerint zsákokban
vagy zsákolatlanul történik. A Bőripari Központ köteles a szállí
táshoz szükséges zsákokat és amennyiben a szállítás nyitott kocsiban
történik, az eladó kívánságára a szállításhoz szükséges ponyvákat
is rendelkezésre bocsátani.
Az eladó az áru elküldésével egyidejűleg köteles a Bőripari
Központnak megküldeni :
1. az elküldött áru minőségét és súlyát feltüntető jegyzéket,
2. a számlát,
3. a feladott áru súlyát hivatalosan igazoló fuvarlevél-másodlatot.
A Bőripari Központ köteles a beküldött okmányok szerint
igazolt vételárnak legalább 80%-át az okmányok vétele után
azonnal, tartozásának többi részét pedig az áru átvételétől számí
tott 8 napon belül megfizetni.

Az áru átvételének attól a naptól számitott 8 napon belül
kell megtörténnie, amelyen a czimzett az árunak a rendeltetési
állomáson való megérkezéséről értesítést nyer. A czimzett az áru
megérkeztéről a feladót azonnal értesíteni köteles.
Egyebekben a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire az
általános jogelvek irányadók.
3. §•
A 2. § rendelkezéseitől eltérésnek a következő esetekben
van helye :
1. akinek akár egy helyen, akár különböző helyeken levő
készlete együttvéve 2500 kg ot meg nem halad, készletét a
magyar szent korona országainak területén szabadon eladhatja;
2. bőrgyárosok vagy tímárok készleteiket saját üzemük czéljára korlátlanul felhasználhatják, ha azonban készleteiket eladni
vagy más módon elidegeníteni kívánják, kötelesek azokat előbb
esetről-esetre a 2. § 1. bekezdésében emiitett Bőripari Köz
pontnak megvételre felajánlani. A 2. § szabályai megfelelően itt
is állanak ;
3. a jelen rendelet életbelépése előtt a Bőripari Központtal
vagy valamely bőrgyárossal (tímárral) mint vevővel létrejött
ügyletek a rendelet életbelépése után is teljesithetők, bőrgyárossal
(tímárral) kötött ügylet azonban csak akkor, ha a vevő az ügylet
fennállását a jelen rendelet életbelépésétől számitott 8 nap alatt
a kereskedelemügyi minisztériumnak a Bőripari Központ utján
— az ügylet megkötését igazoló iratok beterjesztésével — be
jelentette s a kereskedelemügyi miniszter ez alapon az ügylet
teljesítését megengedte.
Az a körülmény, hogy a fél készleteit másnak szállításra
lekötötte, őt a felajánlás kötelezetisége alól az előbbi bekezdés
3 . pontjában meghatározott eseten kivül nem mentesiti.
Indokolt esetben a kereskedelemügyi miniszter a 2. § rendel
kezései alól kérelemre további kivételeket engedhet.
4- §•
Bőrgyárosok (tímárok), akik tölgy- vagy fenyőkéreg- (cser)
szükségletüket a Bőripari Központ utján óhajtják fedezni, a követ
kező évi fejtésig (termelésig) terjedő időre számitott előre látható
szükségletüket a Bőripari Központnak legkésőbb 1915. évi október

hó 20. napjáig jelenthetik be. Egyidejűleg kötelesek
meglevő készleteiket és fennálló kötéseiket.

bejelenteni

5. §.
A jelen rendelet életbelépésének napjától kezdve a köz
forgalmú közlekedési vállalatoknak (vasút és hajózási vállala
toknak) tölgy- és fenyőkérget (csert) csak abban az esetben
szabad fuvarozásra elfogadniuk, ha a kereskedelemügyi miniszter
a szállításhoz az engedélyt (szállítási igazolványt) megadta.
Az engedély megadását a feladónak a Bőripari Központ
utján kell kérnie.
6. §•

Az állam tulajdonában levő készletekre a jelen rendelet nem
terjed ki.
7- §•
Aki tölgy- és fenyőkéreg- (cser) készletét a 2. § 1. bekezdé
sében megjelölt társaságnak megvételre a jelen rendelet ellenére
fel nem ajánlja, ilyen cserzőanyagot a jelen rendelet ellenére hoz
forgalomba, vagy azzal a jelen rendelet ellenére egyébként rendel
kezik, úgyszintén az is, aki ilyen cserzőanyagot tudva, hogy
elidegenítése a jelen rendeletbe ütközik, megszerez, az — amenynyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik —
kihágást követ el és az 1914. évi L. t.-cz. 9. §-a értelmében két
hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint
rendőri büntetőbíróságnak, a székesfővárosi államrendőrség műkö
dési területén pedig a m. kir államrendőrség hatáskörébe tartozik.
Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ottani jog
szabályok szerint erre hivatott hatóságok járnak el.
8. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe és hatálya a
magyar szent korona országainak egész területére kiterjed.
Horvát-Szlavonországokban ezt a rendeletet, amennyiben végre
hajtása az ottani önkormányzat körébe tartozik, a bán hajtja végre.
Budapest, 1915. évi október hó 2. napján.
Gróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. minisztériumnak 3463/1915/M/E. számú rendelete
a gubacs

forgalombahozatala

tárgyában.

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes
intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a követ
kezőket rendeli :
1. §.
Oubacsot csak a jelen rendeletben foglalt rendelkezéseknek
megfelelően szabad forgalomba hozni.
2- §•
Mindazok, akik gubacs termelésével (szedésével) foglalkoznak,
továbbá mindazok, akik ezektől a termelőktől vagy másoktól
gubacsot szereztek, kötelesek — amennyiben rájuk nézve a 3. §
kivételt nem állapit meg — az 1915. évi október hó 5. napján
meglevő gubacskészletüket az 1915. évi október hó 20. napjáig,
a később termelt vagy beszerzett gubacskészletüket pedig az
1915. évi november havától kezdve minden hó 1. és 15. napján a
„Magyar Szent Korona Országainak Bőripari Központja mint R.-T."
nevü czégnek (Budapest, V., Nádor-utcza 12.) a hatóságilag megállapitott legmagasabb árak figyelembevételével megvételre felajánlani.
Az a körülmény, hogy a fél készleteit másnak szállításra le
kötötte, őt a felajánlás kötelezettsége alól nem mentesiti.
Az ajánlatot a Bőripari Központnál kapható űrlapok fel
használásával postán ajánlva kell a Bőripari Központ czimére
elküldeni. A Bőripari Központ köteles a postadijat az ajánlat
tevőnek megtéríteni.
Az ajánlattevőt ajánlata postára adásának napjától számított
tizennégy (14) napig köti. Ha ő hozzá ezen határidőn belül a
Bőripari Központ elfogadó nyilatkozata meg nem érkezik, az ajánlat
hatályát veszti és az ajánlattevő a felajánlott áruval szabadon
rendelkezhetik.
Ha a Bőripari Központ az ajánlatot elfogadja, köteles elfoga
dásától számított tizennégy (14) nap alatt az áru elszállítása iránt
rendelkezni. Az eladó köteles az árut mielőbb szállításra alkalmas
állapotba juttatni és mihelyt ez megtörtént, azt a Bőripari Központ

rendelkezéseinek megfelelően annak költségére — ideértve a
szállítmány esetleges biztosításának költségeit is — az általa meg
jelölt belföldi helyre és czimre lehetőleg haladéktalanul elküldeni.
A Bőripari Központ által megjelölt ezt a helyet az ügylet teljesítési
helyéül kell tekinteni.
A szállítás a Bőripari Központ kívánságai szerint vagy zsákok
ban, vagy zsákolatlan állapotban történik. A Központ köteles a
szállításhoz szükséges zsákokat és — amennyiben a szállítás nyitott
kocsiban történik — eladó kívánságára a szállításhoz szükséges
ponyvákat is rendelkezésre bocsátani.
Az eladó az áru elküldésével egyidejűleg köteles a Bőripari
Központnak megküldeni:
1. az elküldött áru minőségét és súlyát feltüntető jegyzéket,
2. a számlát,
3. a feladott áru súlyát hivatalosan igazoló fuvarlevélmásodlatot.
A Bőripari Központ köteles a beküldött okmányok szerint
igazolt vételárnak legalább 80%-át az okmányok vétele után
azonnal, tartozásának többi részét pedig az árú átvételétől számitott
8 napon belül megfizetni.
Az áru átvételének attól a naptól számitott 8 napon belül
kell megtörténnie, melyen a czimzett az árunak a rendeltetési
állomáson való megérkezéséről értesítést nyer. A czimzett az áru
megérkeztéről a feladót azonnal értesíteni köteles.
Egyebekben 5 szerződő felek jogaira és kötelezettségeire
nézve az általános jogelvek irányadók.
3- §•
A 2. § rendelkezéseitől eltérésnek a következő esetekben
van helye:
1. Akinek akár egy helyen, akár különböző helyeken levő
készlete együttvéve 2500 kg-o\ meg nem halad, ezen készletét a
magyar szent korona országainak területén szabadon eladhatja;
2. bőrgyárosok vagy tímárok készletüket saját üzemük czéljára
korlátlanul felhasználhatják; ha azonban készleteiket eladni vagy
más módon elidegeníteni kivánják, kötelesek azokat előbb esetről
esetre a 2. § 1. bekezdésében emiitett Bőripari Központnak meg
vételre felajánlani; a 2. § szabályai megfelelően itt is állanak;
r

3. a jelen rendelet életbelépése előtt a Bőripari Központtal,
mint vevővel létrejött ügyletek a rendelet életbelépése után is
teljesíthetők.
Indokolt esetben a kereskedelemügyi miniszter a 2. § rendel
kezései alól kérelemre további kivételt engedhet.
4- §•
Bőrgyárosok (tímárok), akik gubacsszükségletüket a Bőripari
Központ utján óhajtják fedezni, a következő évi gyűjtésig terjedő
időre számított előrelátható szükségletüket a Bőripari Központnak
legkésőbb 1915. évi október hó 20-ik napjáig jelenthetik be.
Egyidejűleg kötelesek bejelenteni meglevő készleteiket és fenn
álló kötéseiket.
5. §.
A jelen rendelet életbelépésének napjától kezdve közforgalmú
közlekedési vállalatoknak (vasutak és hajózási vállalatoknak) gubacsot csak abban az esetben szabad fuvarozásra elfogadniok, ha a
kereskedelemügyi miniszter a szállításokhoz az engedélyt (szállí
tási igazolványt) megadta.
Az engedély megadását a feladónak a Bőripari Központ utján
kell kérnie.
6. §.

Az állam tulajdonában levő készletekre a jelen rendelet nem
terjed ki.
7.

Aki gubacskészletét a 2. § 1. bekezdésében megjelölt társaság
nak megvételre a jelen rendelet ellenére fel nem ajánlja, gubacsot
a jelen rendelet ellenére hoz forgalomba, vagy azzal a jelen rendelet
ellenére egyébként rendelkezik, úgyszintén az is, aki gubacsot
tudva, hogy elidegenítése a jelen rendeletbe ütközik, megszerez,
az — amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés
alá nem esik — kihágást követ el és az 1914: L. t.-cz. 9. §-a
értelmében két hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint
rendőri büntetőbiróságnak, a székesfővárosi államrendőrség műkö
dési területén pedig a m. kir. államrendőrség hatáskörébe tartozik.

Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ottani jog
szabályok szerint erre hivatott hatóságok járnak el.
8. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe és hatálya a magyar
szent korona országainak egész területére kiterjed.
Horvát-Szlavonországokban ezt a rendeletet, amennyiben végre
hajtása az ottani önkormányzat körébe tartozik, a bán hajtja végre.
Budapest, 1915. évi október hó 2-ik napján.
Grót Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

III.
A m. kir. m i n i s z t é r i u m n a k 3464/1915/M/E. sz. rendelete
a tölgy- és fenyőkéregért
(cserért), a gubacsért,
kivonatért
követelhető legmagasabb
árak

valamint a tölgyfa
megállapításáról.

A m. kir. minisztérium az 1914 : L. t.-cz. 1. §-a alapján a
következőket rendeli:
1- §•
A tölgy- és fenyőkéregért (cserért), a gubacsért, valamint a
tölgyfakivonatért követelhető legmagasabb árak a jelen rendelet
kiegészítő részét alkotó jegyzékben állapittatnak meg.
2. §.

Vámkülföldről való beszerzésekre a jelen rendelettel megállapitott legmagasabb árak nem terjednek ki.
Közhasznú egyesüléseknek, amelyek hadiszükségleti czikkek
beszerzésével foglalkoznak, a kereskedelemügyi miniszter meg
engedheti, hogy beszerzett tölgy-, fenyőkéreg-, gubacs- és tölgyfa
kivonat-készleteik eladásánál a legmagasabb áron felül külön meg
állapítandó megfelelő pótlékot számithassanak fel.
3. §•

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések alkalmazást nyernek
a jelen rendelet életbelépése előtt vállalt szállítási kötelezettségekre
is annyiban, amennyiben azok a jelen rendelet életbelépésének

napján még nem voltak teljesítve; a netalán kikötött magasabb
árak helyett e szállításoknál is csak a jelen rendelettel megállapí
tott legmagasabb árakat lehet követelni.
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-

§•

A jelen rendelettel megállapított legmagasabb árak az 1915. évi
október hó 5. napján lépnek hatályba.
Ettől a naptól kezdve tilos tölgy- és fenyőkérget (csert), gubacsot,
valamint tölgyfakivonatot a jelen rendelet ellenére a megállapított
legmagasabb árnál drágábban árusítani vagy vásárolni.
Aki a tilalmat megszegi, vagy megszegésénél bárminő módon
közreműködik, kihágást követ el és az 1914. évi L. t.-cz. 9. §-a értelmé
ben két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő.
A büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként kell figye
lembe venni azt, ha a terhelt a rendelet rendelkezéseit bármely
módon megkerülésükkel törekedett kijátszani, különösen ha e
rendelkezések kijátszását különleges megtérítések követelésével,
aránytalan költség felszámításával, vagy azzal kísérelte meg, hogy
az ár tekintetében korlátozás alá eső áru eladásával kapcsolatban
olyan árunak a piaczi árat nyilvánvalóan meghaladó áron való
megvételét vagy a piaczi áron nyilvánvalóan alul maradó szállí
tását követelte, amely árura nézve a követelhető legmagasabb ár
hatóságilag megállapítva nincsen.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint
rendőri büntetőbíróságnak, a székesfővárosi államrendőrség műkö
dési területén pedig a m. kir. államrendőrség hatáskörébe tartozik.
Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ott érvényes
jogszabályok szerint hivatott hatóságok járnak el.
5. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya a
magyar szent korona országainak egész területére kiterjed.
Budapest, 1915. évi október hó 2 - á n .
Oróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

Jegyzék a 3464/1915/M/E. számhoz.

A tölgy- és fenyőkéregért (cserért), a gubacsért, valamint a
tölgyfakivonatért követelhető legmagasabb árak.
A)

Fenyőkéreg:

egészséges, száraz, legfeljebb 3 5 % pikkelyes kérget tartalmazó
áru 100 kilogrammonként:
a) kötegben ... __
___
30 K
b) törve vagy aprítva ... ... ... ... 36 K
B)

Tölgykéreg:

egészséges, száraz, legalább 5 0 % elsőrendű és legfeljebb
másodrendű kérget tartalmazó áru 100 kilogrammonként:
a) kötegben
30 K
b) vágva
32 K
c) őrölve
... ...
34 K
C)

50%

Gubacs:

I. rendű: nedvességtől nem szenvedett, idegen keveréktől mentes,
jól kezelt áru.
II. rendű: nedvességtől vagy más okból legfeljebb harmadrész
ben sérült áru.
III. rendű: erősebben sérült áru.
Származási hely

Ára 100 kilogrammonként
koronákban
1.
II.
III.
rendű rendű rendű

A magyar szent korona országai
nak területéről származó áru (ki
véve Várasd, Zagreb, ModrusFiume, Likakrbava és Körös
megyéket)
Más származású
D)

55
45

41
32

27
23

Tölgyfakivonat.

A cserzőanyagtartalom minden százalékáért 100 kilogram
monként 4 80 korona.
Az A), B), C) és D) alatt meghatározott legmagasabb árakba
a rakodóállomáshoz való szállítás és a vasúti kocsikba (hajókba)
való berakás költsége is be van számítva.
-

A vételár hitelezése esetében a megállapított legmagasabb
áron felül követelhető kamat kamatlába legfeljebb 2 /o-kal haladhatja
meg az Osztrák-Magyar Banknak az ügylet megkötésekor érvény
ben való visszleszámitolási kamatlábát.
H

IV.

194197/1915/F/M.

Szabályzat az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek
nevelését segélyező alapról.
Az alap ezime.

1. §. „A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügy
köréhez tartozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését
segélyező alap."
Az alap ezélja.

2. §. Az államerdészet különböző ágainál és az ezek mellé
rendelt számvevőségeknél, valamint az erdészeti tanintézeteknél rend
szeresített állásokra kinevezett és téryleges alkalmazásban levő,
vagy nyugdijazott érdemes tisztviselőknek (erdőtisztek, erdészeti
mérnökök, kincstári orvosok, erdőszámtisztek, irodatisztek), illetőleg
árváiknak, ha vagyoni helyzetüknél fogva anyagi támogatásra szorul
nak, évenként rendes segélyt adni abból a czélból, hogy a 21. §-ban
felsorolt tanintézetekben tanuló gyermekeik, illetőleg az árvák tanítási
költségei könnyebben fedezhetők legyenek.
Az alap forrásai.

3. §. Az alap jövedelmét képezik:
1. Az a járandóság, melyet az állami erdőkből, valamint a
beszterczei m. kir. erdőigazgatóság kerületébe tartozó egyesítve
kezelt erdőkből és a temesvári m. kir. állami erdőhivatal által
kezelt vagyonközségi erdőkből eladott fa, vagy bárminemű más
anyagok vételára után, az államerdészettől bérelt birtokok és jogok
bérösszegei után, továbbá az államerdészet és az államerdészeti
alkalmazottak és munkások részére hivatalos megrendelés alapján
szállított tárgyak és anyagok eladási ára után s végül az állam
erdészet részére foganatosított munkálatok kereseti összegei után
a vevők, illetve bérlők, szállítók és vállalkozók az alap javára be
fizetni tartoznak.

Ez a járandóság a 100 koronát elérő és az azt meghaladó
vételár, bérösszeg, eladási ár, illetőleg kereseti összegnél az összeg
0*2 (kettőtized) százalékában, a 100 koronánál kisebb, de a 10 koronát
elérő összegnél — annak nagyságára való tekintet nélkül —
10 fillérben állapittatik meg. 10 koronát el nem érő összeg után
ilyen járandóság nem követelhető.
2. Az államerdészetnél alkalmazottakra szolgálati vagy fegyelmi
uton kirótt pénzbüntetések.
3. Az állami erdészettel szerződéses viszonyban álló vevők,
vállalkozók és bérlőkre a szerződés alapján kirótt pénzbüntetések
közül azok, melyek nem az 1879: XXXI. t.-cz. (erdőtörvény) rendel
kezései alapján rovattak ki.
4. Az alap bevételeinek gyümölcsözőleg való elhelyezéséből
eredő jövedelmek.
5. Az alap javára tett adományok, hagyományok vagy segélyek.
Az alap ü g y e i n e k i n t é z é s e .

4. §. Az alap összes ügyeinek intézését és vagyonának fel
ügyeletét az alapszabályzatban meghatározott jogkörrel és módon
a földmivelésügyi miniszter fenhatósága alatt működő „intéző
bizottság" végzi.
Ennek a bizottságnak tagjai: a földmivelésügyi minisztérium
erdészeti főosztályainak főnökei és ügyosztályainak vezetői, illetőleg
ezek helyettesei, a földmivelésügyi miniszteri számvevőség erdészeti
csoportjának főnöke, illetőleg helyettese, továbbá a külső állam
erdészeti hivataloknál tényleg szolgáló, illetőleg nyugdíjazott tiszt
viselők közül a földmivelésügyi miniszter által 3 évről 3 évre
kinevezett 2 tag és az „Országos Erdészeti Egyesület" által ugyan
csak 3 évről 3 évre kiküldött 2 tag.
Az intéző bizottság elnöke az erdészeti főosztályok rangban
legidősebb osztályfőnöke, helyettese a rangban utána következő
osztályfőnök, illetőleg ezek akadályoztatása esetén a rangban leg
idősebb ügyosztályvezető.
Az előadói' tisztet a földmivelésügyi minisztérium erdészeti
ügyosztályainak vezetői évről-évre felváltva viselik.
Előadó-helyettese az'az ügyosztályvezető, ki az előadói tisztet
előző évben viselte.
Erdészeti Lapok
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A jegyzői teendőket az intéző bizottság elnökének utasításai
szerint az erdészeti főosztályok személyzetéből a földmivelésügyi
miniszter által erre kijelölt erdőtiszt, a számviteli teendőket pedig
a miniszteri számvevőség erdészeti" csoportjából ugyancsak a föld
mivelésügyi miniszter által kijelölt tisztviselő a hivatalos teendőkkel
egyenlő felelősség mellett végzik. A jegyző és a számvevő az alap
terhére a földmivelésügyi miniszter által megállapított évi tisztelet
díjban részesül.
Az alap jogi képviseletét a m. kir. kincstári jogügyi igaz
gatóság látja el.
Az intéző bizottság működése és hatásköre.

5. §. Az intéző bizottság mindenkor, amikor szükséges, év
negyedenként azonban legalább egyszer az elnök által kitűzött
helyen és időben ülést tart.
6. §. Az intéző bizottság érvényes határozatot csak akkor hozhat,
ha az ülésen az elnökön és az előadón kivül legalább 5 tag van jelen.
7. §. A határozatok szótöbbséggel hozatnak; az elnök szavazati
jogát csak a szavazatok egyenlősége esetén gyakorolja.
A jegyző és a számvevő szavazati joggal nem bir.
8. §. Az intéző bizottság hatásköre:
1. Ellenőrzi az alap javára rendelt vagy adományozott összegek
tényleges befolyását és szabályszerű számbavételét.
2. Az alap kezelési és vagyoni állásáról évenként készítendő
zárószámadást előadója és e czélra kiküldendő két tagja által meg
vizsgáltatja, ülésen tárgyalja s a felmentvény megadása, illetőleg a
zárószámadásnak a földmivelésügyi miniszter részéről való további
felülvizsgáltatása végett a zárószámadást, az ahhoz tartozó összes
iratokkal együtt, a földmivelésügyi minisztériumhoz felterjeszti.
Azárószámadás a földmivelésügyi miniszternek a felülvizsgálásra
vonatkozó értesítését követő első ülés jegyzőkönyvébe mindenkor
egész terjedelmében felveendő.
3. A zárószámadás felülvizsgálásával kapcsolatosan megállapítja
a közvetlen következő tanévre kiosztható segélyösszeget.
4. A földmivelésügyi miniszternek a zárószárhadás felülvizs
gálására vonatkozó értesítése után legkésőbb minden év augusztus
havának 15-ig tárgyalja a közvetlen következő tanévre segélyért
folyamodók kérelmeit, határoz ezeknek segélyben való részesítése

felett s ebbeli határozatát, mint saját javaslatát jóváhagyás és a
segélyeknek adományozása végett a földmivelésügyi miniszter elé
terjeszti.
5. Gondoskodik arról, hogy a segélyalap jövedelmei növel
tessenek.
6. A zárószámadásnak a földmivelésügyi miniszterhez való fel
terjesztésével egyidejűleg az állami költségvetés indokolásába való
felvétel végett az alap állapotáról a földmivelésügyi miniszternek
évenként jelentést tesz.
7. Határoz az alap vagyonának kezelése';;tárgyában s ezt a
határozatát jóváhagyás végett a földmivelésügyi miniszter elé
terjeszti.
8. Intézkedik az alap mindennemű ügyeiben a jelen szabályzat
értelmében.
9. Tárgyalja az alap szabályzatának módosítására vonatkozó
esetleges indítványokat s ez ügyben hozott határozatát jóváhagyás
végett a földmivelésügyi miniszter elé terjeszti.
9. §. A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet vezet; a jegyző
könyvek csak ugy hitelesek és csak akkor bocsáthatók a nyilvánosság
elé, ha azokat az ülésen jelenlevő elnök, előadó és jegyző aláirtak.
A jegyzőkönyvek minden ülés után legkésőbb 10 nap alatt
a földmivelésügyi miniszternek tudomásvétel végett előterjesztendők.
10. §. Sürgős esetekben, amikor az intéző bizottság legközelebb
ülése nem volna bevárható, az előadó javaslata alapján az elnök
önállóan intézkedik, tett intézkedéseit azonban az intéző bizottság
legközelebbi ülésén bejelenteni köteles.
11. §. Az intéző bizottság összességében s annak minden tagja
külön ténykedéséért vagy mulasztásáért s az alap ügyeinek a jelen
alapszabályzat értelmében való pontos és lelkiismeretes kezeléséért
a földmivelésügyi miniszternek felelős.
A bizottság minden egyes tagjának joga van a hozott határozat
ellen külön véleményét jegyőkönyvbe vétetni; ebben az esetben
a hozott határozat végrehajtása a miniszter döntéséig függőben
hagyandó.
12. §. Az intéző bizottság saját ügykezeléssel bir; kiadmányait
az elnök vagy helyettese irja alá és az előadó az őrizete alatt álló
pecséttel látja el.

A pecsét: Magyarország kis czimere, köriratban az alap hiva
talos czimével: „Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését
segélyező alap".
13. §. Az intéző bizottság jegyzőkönyveinek és kiadmányainak
lemásolását s ez utóbbiak elküldését a földmivelésügyi minisztérium
erdészeti segédhivatala végzi.
Az alap vagyonának kezelése és használata.

14. §. Az alap jövedelmeinek beszedése, valamint vagyonának
kezelése és ellenőrzése iránt az intéző bizottság javaslata alapján a
földmivelésügyi miniszter által jóváhagyott külön utasítás intézkedik.
15. §. Az alap évi jövedelmeiből — az 1914. évi január hó 1-től
az 1914. évi június hó 30-ig terjedő idő alatt befolyt jövedelem alapszabályszerü segélyezésre fordítandó /s részének felhasználásával —
egy tartaléktőke létesítendő azzal a rendeltetéssel, hogyha vala
melyik évben az alap jövedelmei megapadnak s ennek követ
keztében az illető évben kiosztható segélyösszeg az előző évben
segélyezésre forditott összeget el nem érné, a segélyösszegkülönbözet
a tartaléktőkéből részben vagy egészben pótoltassák.
16. §. A tartaléktőkéhez csatolandók:
1. az alapszabályzat 3. §-ának 3. pontjában emiitett pénz
büntetések ;
2. az alapszabályzat 26. § 1. bekezdésében emiitett részben
fel nem használt évi segélyösszegek;
3. az alapszabályzat 29. §-ában emiitett visszatérített segély
összegek ;
4. a tartaléktőke gyümölcsöző elhelyezéséből eredő jövedelmek;
5. a 18. § 2. bekezdése értelmében meghatározott összegek.
17. §. Amennyiben a tartaléktőke idővel meghaladná az alap
tőke 20 (husz) %-át, a fenti 1—5. pont alatt felsorolt bevételek
az alaptőkéhez csatolandók mindaddig, mig a tartaléktőke az alap
tőke 20°/o-ánál ismét kisebb nem lesz, amikor is ezek a bevételek
ismét a tartaléktőkéhez csatolandók.
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18. §. Az alap évi összes jövedelmeinek a 16. § 1—4. pontjai
ban megjelölt összegek levonása után fenmaradó részéből /s (négy
ötöd) rész a közvetlenül következő tanévre szóló segély fordítandó,
Vs (egyötöd) rész pedig az alaptőkéhez csatolandó.
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Amennyiben az alap jövedelmei valamelyik évben az előző
évekéhez képest abnormis növekedést mutatnának, a rendkívüli
évi jövedelemtöbbletnek a zárószámadás felülvizsgálásával kapcso
latban meghatározandó megfelelő része a tartaléktőkéhez csato
landó. (16. § 5. p.)
19. §. Az alap vagyonának az a része, mely a folyó kiadások
fedezésére visszatartandó összeg levonása után fenmarad, magyar
állampapírokba fektetendő.
Segélyben részesülés feltételei.

20. §. A jelen alapszabályzat értelmében kiosztandó segélyek
ben a tényleges szolgálatban álló, vagy nyugdijállományban levő
államerdészeti tisztviselőknek (2. §) mindkét nembeli gyermekei,
illetőleg árvái részesülhetnek, ha valamely a 21. §-ban felsorolt
belföldi tanintézetnek rendes tanulói közé felvétettek, továbbá
— amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak volna — ha
a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett
összes osztályozásoknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó vagy jó.
Elégtelen osztályzat a segélyzést kizárja.
Tornából, énekből, valamint egyes nem kötelező tantárgyak
ból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál számításba
nem vétetik.
21. §. A tanintézetek, melyeknek hallgatói, illetőleg tanulói
segélyben részesíthetők, a következők:
a) A fiúgyermekek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

erdészeti főiskola;
gimnáziumok;
reáliskolák;
felső kereskedelmi iskolák
tanítóképzők;
felső ipariskolák;
polgári iskolák;
b) leánygyermekek

1.
2.
3.
4.

részére:

részére:

tanítónő-, óvónő-, nevelőnőképzők;
női kereskedelmi tanfolyamok;
felsőbb leányiskolák;
polgári leányiskolák;

c) mindkét

nembeli

gyermekek

részére:

1. Elemi iskolák, azonban azzal a korlátozással, hogy fiú
gyermekek és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben
csak akkor részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet
hiányában másutt tanulni kénytelenek.
2. A siket-némák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógy
pedagógiai tanintézetek, a gyermek életkorára és előképzettségére
való tekintet nélkül.
Az a)—c) pontokban fel nem sorolt tanintézetek tanulói,
valamint a felsorolt tanintézetek rendkívüli vendég- és magán
tanulói, nemkülönben a különböző időszaki (téli, esti stb.) tanfolya
mok hallgatói a segélyezésből kizáratnak.
22. §. A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő,
illetőleg árva vagyoni viszonyainak számbavételével történik.
Egyenlő igényjogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák
s azok a tisztviselők, akiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy
akiknek hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincsen.
A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe
vétetik.
23. §. Egy tisztviselőnek rendesen csak egy gyermek nevelésére
adható segély, 2 (kettő) gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 (három)
gyermek után csak akkor, ha az illetőnek első esetben legalább
4 (négy), vagy a második esetben legalább 5 (öt) még szülői
ellátást igénylő gyermeke van.
Hogy egy és ugyanazon tisztviselő árvái közül csak egy vagy
több, vagy mindegyik kapjon-e segélyt, ez az árvák vagyoni
viszonyai, a kiosztandó segélyösszeg nagysága és a folyamodók
száma szerint esetről-esetre határozandó meg.
Évi segélyösszeg és a n n a k kiosztása.

24. §. Az alapból nyerhető évi segélyösszeg egy gyermek
vagy árva részére 200 (kettőszáz) korona összeggel állapittatik
m e g ; vagyontalan árvák részére azonban, ha ezt a segélyért
folyamodók száma s a kiosztandó segélyösszeg nagysága meg
engedi, egy gyermek, illetve árva részére 300—400 (háromszáznégyszáz) korona segély is adományozható. Azok az árvák, kiknek
nevelési járuléka a régi nyugdíjtörvény alapján lett megállapítv a

egyenként 400 (négyszáz), illetve ha már anyjuk sem él, 500 (ötszáz)
korona segélyben részesíthetők.
Ha egy tisztviselőnek az előző § szerint 2 vagy 3 gyermeke
is segélyezhető lenne, a rendelkezésre álló segélyösszeg azonban
mindegyiknek külön-külön segélyben részesítését meg nem engedi,
g y g y gyermeknek 300, illetőleg kettőnek 500 korona segély
is adható.
Ha az alap vagyoni állapota és évi biztos jövedelmezősége
megengedik, az évi 200 koronában megszabott legkisebb segély
összeg arányosan fel is emelhető.
25. §. A segélyösszegek minden év szeptember havától
kezdve tiz havi egyenlő részletben szolgáltatnak ki, de csak abban
az esetben, ha a gyermek tényleg a 21. §-ban jelölt tanintézetek
valamelyikében tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a gyermek
az illető tanintézetbe felvétetett.
26. §. A gyermek elhalálozása, vagy a tanintézetből való
kimaradása esetén a segélyösszegnek még esedékessé nem vált része
a halálozást, illetőleg a kimaradást követő hó 1-ével beszüntettetik
s a fel nem vett segélyrészletek a tartaléktőkéhez, illetőleg a
17. §-ban megjelölt időpont bekövetkeztekor az alaptőkéhez
csatolandók; a gyermek elhalálozását, vagy a tanintézetből való
kimaradását a szülő, illetőleg a gyám az intéző bizottságnak haladék
talanul bejelenteni köteles.
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27. §. A 26. § értelmében beszüntetett segélyrészletek a segélyét
vesztett gyermek testvérére folyamodvány alapján átruházhatók,
ha a szülő, illetőleg a gyám beigazolja, hogy az alapszabályzat
21. §-ban kikötött feltételeknek ez a gyermek is megfelel.
28. §. Az egész összegükben beszüntetett segélyek oly szülők
nek, illetőleg árváknak adományozandók, akik az eredeti segély
kiosztáskor az összeg elégtelensége miatt segélyben vagy egyáltalán
nem, vagy csak nem megfelelő mértékben részesülhettek.
29. §. A szülő, illetőleg az az árva, aki, illetőleg akinek gyámja
a segélyösszeget, vagy annak egyes részleteit illetéktelenül veszi
fel, azt visszatéríteni köteles.
A visszatérített összeg a tartaléktőkéhez, illetőleg a 17. §-ban
megjelölt időpont bekövetkeztekor az alaptőkéhez csatolandó.

A segély iránti kérvények és a segélyezés t a r t a m a .

30. §. Az alapból nyerhető segélyek iránti kérvények az illető
tisztviselők, özvegyek, vagy törvényes gyámok által az évről-évre
közzéteendő felhívásban kitűzött határidőig az intéző bizottsághoz
czimezve beküldendők.
31. §. Határidőn tul beérkező kérvények figyelembe nem
vétetnek.
32. §. A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó
ellátatlan gyermekeinek száma s a gyermekek által esetleg élvezett
ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó segély összege s a kérvényhez
a gyermek, illetőleg gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványai,
nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyít
ványok, illetve atyátlan, anyátlan árváknál az árvaszék igazolványa
csatolandók.
33. §. A segély mindenkor csak egy-egy tanévre adatik.
Az, aki a segélyt megkapta, ha a szabályszerű feltételeknek
eleget tesz, segélyben a következő tanévben is rendszerint részesül
het, de mindenkor csak uj kérvény alapján.
Budapest, 1915. évi július hó 22-én.
A miniszter helyett:
Bartóky s. k.
államtitkár.
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