
különösen hibátlan látó- és hallóérzékkel bírnak; 3. a főiskolai 
indexet, illetőleg érettségi bizonyítványt. 

Budapest, 1920. június hóban. 
Az elnökség. 

III. 

Pályázat a báró Bánffy Dezső-alapítvány ösztöndijaira. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a báró Bánffy Dezső-alapit-
ványból több, egyenként 500 (ötszáz) K-ás ösztöndíjra hirdet 
pályázatot. 

Az ösztöndijakért gimnáziumba vagy reáliskolába járó oly 
ifjak folyamodhatnak, kiknek atyja az Országos Erdészeti Egyesület 
kötelékébe tartozó erdőtiszt. Az ösztöndijakra csak azok tarthatnak 
igényt, kiknek legutolsó bizonyítványában az ének és torna kivéte
lével az osztályzatoknak legalább fele jeles és jó. 

A bélyegtelen folyamodványokat folyó évi július hó végéig 
kell az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkotmány-
utcza 6. sz.) benyújtani. 

A folyamodványhoz vagyontalansági bizonyítvány és a leg
utolsó iskolai bizonyítvány csatolandó, továbbá felsorolandók nev
es korszerint a folyamodó testvérei s az a körülmény, hogy folya
modó szülői lakhelyén látogatja-e az iskolát, vagy azon kivül s 
részesül-e valamely más ösztöndijban, nevelési segélyben, ingyenes 
vagy kedvezményes helyben, szintén kétséget kizáróan kitüntetendő. 

Budapest, 1920. június hóban. 
Az elnökség. 

ú% ó% ó% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Körrendelet csemetetermelés és szétosztás t á rgyában . 
"Valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak, kir. erdőfelügyelőségnek, kincstári 
erdőhatóságnak, a tatai m. kir. erdészeti szakiskolának és a királyhalmai m. kir. 

erdőőri és vadőri iskolának. 

13525/1920/I/A/3. F. M. sz. — Az évi csemetekészletek és szükségletek 
bejelentésénél élénk megütközéssel tapasztaltam, hogy az állami erdőhivalalok 



nagy része kerülete csemeteszükségletének fedezésére a kezelése alatt álló állami 
csemetekertben — a hivatali elődöm által kiadott 1912. évi 101.491. számú kör
rendelet 8-ik oldalán foglalt szigorú figyelmeztetés daczára — még mindig 
nem rendelkezett elegendő kiültetésre alkalmas facsemetével és a hiány okát 
rendkívüli körülmények közbejöttével elfogadhatóan megindokolni meg sem 
kísérelte. A csemeték kiosztásánál pedig megütközéssel kellett tapasztalnom, hogy 
az állami csemetekertek készletének nagy része még ma is nemcsak az állami 
kezelés alatt álló erdők évi vágásterüleieinek felújításához, hanem más olyan 
nagyobb uradalmi birtokok, kihasznált vágásainak újraerdősítéséhez és egyéb, 
nem pusztán a közérdeket szolgáló, fásítás czéljaira osztatott ki ellenszolgál
tatás nélkül, amelyekhez a szükséges erdei facsemeték termelési költségeit az 
érdekelt birtokosok erdei jövedelméből könnyen fedezhették, vagy pedig a 
szükséges csemetéket saját költségükön megtelepített csemetekertekben maguk 
is előállíthatták volna. Helytelenítenem kell továbbá a széltében tapasztalt azt a 
gyakorlatot, amely az állami csemetekertek legnagyobb részénél az ákácznak a 
többi nemes fanemek rovására indokolatlanul túlhajtott szaporításában nyilvánul. 
Végül kifogásolnom kell azt a körülményt is, hogy az állami csemetekertekben 
iskolázott fenyőfacsemeték csak igen korlátolt mennyiségben neveltetnek és hogy 
a kiosztott facsemeték minőségileg is kifogásolhatók voltak, sőt tudomásomra jutott 
olyan eset is, hogy gombabetegség által szemmel láthatólag megtámadott fenyő
csemeték is küldettek el. 

Mindezeknek a hiányoknak és visszásságoknak megszüntetése érdekében, 
kapcsolatban a hivatali elődöm által kiadott 1912. évi 101.491. számú körren
delet intézkedéseivel, rendelem a következőket: 

1. Gondos körültekintéssel állapítsa meg kerületének állandó évi csemete
szükségletét ugy a fanemek, mint a csemeték mennyiségét és minőségét illetőleg. 
Azután ennek és az alábbi 2-ik pont alatt foglaltaknak figyelembevételével 
vizsgálja meg újból a kezelése alatt álló állami csemetekerteket és tegyen hoz
zám legkésőbb folyó évi augusztus hó l-ig jelentést arról, hogy azok a szük
ségletek állandó fedezésére elég kiterjedésűek-e és hogy fekvésük és talajminő
ségük mellett a kívánt csemeték nevelésére alkalmasak-e ? Abban ?z esetben pedig, 
ha a meglevő csemetekertek a csemeteszükségletek előállítására elégtelenek, vagy 
pedig fekvésük, talajösszetételük és esetleg kiéltségük miatt teljesen meg nem 
felelőknek bizonyulnának, tegyen egyidejűleg részletes javaslatot ujabb csemete
kertek megtelepítésére és a meg nem felelő csemetekertek megszüntetésére. 

2. A csemetekertek üzemtervét évenkint aképen állítsa össze, hogy azokban 
ne csak egyes fanemek szapo'ittassanak, hanem a kerületében szükséges minden 
fanem kellő mennyiségben képviselve legyen és pedig oly módon, hogy sz 
erdősítésekhez a lombfanemekből az adott viszonyokhoz képest kiültetésre leg
alkalmasabbnak bizonyult egy- vagy kétéves magágyi facsemeték, ott pedig, ahol 
a körülmények megkívánják, a szükségletnek megfelelő iskolázott erősebb csemeték 
a tűlevelűeknél pedig lehetőleg minden alkalommal egy-két éven át iskolázott 
erőteljes facsemeték kerüljenek évenként kiosztásra. Gondoskodjék továbbá arról 
is, hogy az erdősítési czélokra szolgáló facsemetéken kívül a vidék talaj- és 



éghajlati viszonyainak leginkább megfelelő kiválasztással tölgy-, hárs-, juhar-, 
celtis-, platán-, szil-, ákácz-, sophora-, nyár- és más ilyen czélra alkalmas fa
nemekbői gazdasági sorfákra és utszegélyfákra alkalmas erősebb suhángok is 
neveltessenek. Az ilyen suhángok nevelésére az egyes csemetekertekben meg
osztva a kereslet nagyságához mérten kerületében összesen legfeljebb 1 k. hold 
kiterjedésű terület vehető igénybe. ' 

Végül kívánatosnak tartom azt is, hogy a csemetekerteket kezelő erdő
tisztek állomási helyén, vagy ahhoz legközelebb fekvő csemetekertek alkalmas 
részein, ha mindjárt kis területen is a meghonosításra kívánatos külföldi fanemek 
— úgymint : Abies Douglasii, Picea pungens, Pinus Banksiana, Pinus strobus, 
Chamaecyparis Lawsoniana, Biota orientális, Thuja gigantea, Juniperus virginiana, 
Acer rubrum, Fraxinus americana, Juglans nigra, Ostria virginiana, Populus 
Canadensis, Prunus serotina, Prunus Bessey-i, Tilia Americana. Oymnocladus 
Canadensis stb. — csemetéinek nevelésére is megfelelő gond fordiítassék. 

3. Minthogy az állami csemetekerteknek nem lehet czéljuk az, hogy a 
kihasznált évi vágások felújításához szükséges erdei facsemetéket ingyen vagy 
kedvezményes áro.i termeljék azoknak az erdőbirtokosoknak, akik a vágások 
jövedelmét élvezik, utasítom a m. kir. állami erdőhivatalokat és kir. erdőfelügyelő
ségeket, hogy a rendelkezésükre' álló törvényes eszközök kihasználásával, kellő 
körültekintéssel intézkedjenek aziránt, hogy ugy a kezelésük alatt álló erdők 
birtokosai, mint a kerületükben fekvő magánuradalmak a kihasznált évi vágás-
területeik felújításához szükséges erdei facsemeték előállításához már a folyó év 
őszén megfelelő nagyságú csemetekerteket telepítsenek és azoknak a kívánt 
famagvakkal leendő bevetéséről és kellő munkáltatásáról állandóan gondoskod
janak, mert az állami csemetekertekből vágásterületek felújításához erdei facseme
téket kiutalványozni ezentúl csak a tényleges termelési költségek megtérítése 
ellenében és csak abban az esetben fogok, ha a közérdekű fásítások és a 
csemetekertek fenntartására nem kötelezhető kisbirtokosok.szükségletének teljes 
kielégítése után a csemetekertekben megfelelő készletfelesleg marad. 

A csemetekertek megtelepítésének további elhalasztására a munkaerő 
drágasága elfogadható mentséget nem képszhet, mert a faárak megfelelő emel
kedése folytán ezzel szemben a vágások jövedelme is arányosan emelkedett és a 
mai viszonyok között az erdőbirtokosoknak módjukban áll a csemetekerti mun
kásokat készpénz helyett selejtesebb tűzifával, galyfával és rőzsével, esetleg egyéb 
— nagyobb anyagi megterheléssel nem járó — természetbeni szolgáltatásokkal 
is díjazni. 

4. A csemetekészletek és szükséglelek bejelentésénél és azok kiosztásánál 
az 1912. évi 101491. számú rendeletnek idevonatkozó intézkedéseit követke
zőleg módos í tom: 

A csemetekészletek és szükséglelek összeírásánál és bejelentésénél továbbra 
is az emiitett rendeletben foglaltak lesznek irányadók azzal a módosítással, hogy 
ákáczfacsemetét a m. kir. állami erdőhivatalok és kir. erdőfelügyelőségek saját 
hatáskörükben ezentúl csupán vízmosások megkötéséhez, továbbá futóhomok és 
az ákácz tenyészeti feltételeinek megfelelő egyéb kopár területek befásitásához 



adhatnak ki, a többi erdősítésekhez és fásításokhoz kért ákáczfacsemeték kiadá
sához pedig előzetes felhatalmazásomat kell kikérni. Ezért a csemetekészletek 
és szükségletek kimulalása tárgyában időnként beterjesztendő ,,E" jelű kimuta
tásban a 2 c), d) és 4 a) rovatok alatt előjegyzésbe vett ákáczfacsemetéket egy-egy 
összegben fel kell ugyan tüntetni, de ezekhez a pontokhoz egy-egy részletes 
kimutatást is kell csatolni, amelyben a csemetéket igénylő birtokos nevén kivül 
minden tételnél ki kell mutatni még a fásitandó terület nagyságát, talajminő
ségét és a fásítás czé'ját is, és az illetékes kir. erdőfelügyelőségnek télelenként 
véleményeznie kell azt, hogy a tervezett fásításhoz más nemesebb fanem nem 
volna e czélszerübben választható. 

•5. Az erdei facsemeték kiszolgáltatásának feltételeit, eltérőleg az 1912. évi 
101491. számú körrendelet idevonatkozó intézkedéseitől, 1920. év őszétől kezdve 
további rendelkezésig következőleg állapítom m e g : 

a) A hatóságilag már véglegesen kijelölt mindazon kopár stb. területekre, 
amelyekre a kopárjavitási tervek jóváhagyattak, a szükséges erdei facsemetéket 
azokkal a feltételekkel kell kiadni, amelyek a birtokosok részére a jóváhagyott 
kopárjavitási tervekben kilátásba helyeztettek. 

b) Hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági érdekből befásitandó 
kopárokra. 

c) Kisebb birtokosoknak, amennyiben a kir. erdőfelügyelő vagy a m. kir. 
állami erdőhivatal főnöke igazolhatja, hogy folyamodót a csemeték ára és 
csomagolási költségei anyagi erejéhez képest aránytalanul terhelnék meg, a szük
séges erdei facsemetéket, ha azok a csemetekertben vétetnek át, csomagolás nél
kül ingyen kell kiadni, ha pedig vasúton való szállításuk kívántatik, a folya
modó anyagi helyzetéhez és az erdősítés közérdekű fontosságához mérten vagy 
becsomagolva és a feladó vasúti állomáshoz, díjmentesen elszállítva ingyen, 
vagy pedig a termelési költségek elengedésével ugyan, de a tényleg felmerülő 
csomagolási és a vasúti állomásig való fuvarozási költségek megtérítése elle
nében kell kiszolgáltatni. 

A vasúti szállítási költséget mind a két esetben az érdekelt birtokos ter
hére kell átutalni. 

d) Módosabb birtokosoknak és uradalmaknak tulajdonát képező kopár 
stb. területek befásitásához, amelyet a tulajdonos anyagi helyzetének túlságos 
megterhelése nélkül saját költségén is teljesíthet, a szükséges erdei facsemetéket 
az évenként közzétett árjegyzékekben megállapított átlagos termelési költségei 
ellenében és vasúti szállítás esetén ezenkívül a tényleg felmerülő csomagolási és 
szállítási költség megtérítése mellett kell kiadni. 

e) Vágások felújításához és egyéb fásítási czélokra ugy az állami kezelés 
alatt álló erdők birtokosainak, mint az állami kezelés alatt nem álló erdők 
tulajdonosainak is erdei facsemeték ezentúl rendszerint a facsemeték időnként 
megállapított átlagos termelési költségeinek és ezenkívül a tényleg felmerülő cso
magolási és szállítási költségeknek megtérítése ellenében lesznek kiszolgáltathatók. 

6. Az állami csemetekertek készleteinek kiosztásánál a következő sorrendet 
kell betar tani : 



a) elsősorban a hatóságilag már jogerős határozatokkal kijelölt és jóvá
hagyott kopárjavitási terv szerint kezelt kopár stb. területeknek, — azután 

b) a hatóságilag még ki nem jelölt, de közérdekből befásitandó többi 
kopár t eriiletek facsemeteszükségletei szolgáltatandók ki. 

Ezeknek a szükségleteknek kielégítése után 
c) a : állami kezelésbe vett községi slb. erdők vágásainak felújításához 

szükséges csemetéket kell kiadni és végül 
d) a fenti a)— c) pontok alatt részletezett szükségletek kielégítése után 

mutatkozó feleslegekből lesznek az állami kezelés alatt nem álló magánerdők 
vágásaínak felújításához és az egyéb fásítási czélokra kért erdei facsemeték elő
jegyzésbe vehetők. 

7. A fenti 6. a)—c) pontok alatt részletezett szükségletek fedezésére szol
gáló erdei facsemetéket a csemetekerteket kezelő m. kir. állami erdőhivatalok és 
kir. erdűfelügyelőségek az ákáczfacsemeíéket illetőleg a fenti 4. pontban körül
irt megszorítás figyelembevételével a rendelkezésükre álló készletekből az 1912. 
évi 101491. számú körrendeletben nyert felhatalmazás alapján és az ugyanott 
szabályozott eljárás mellett ezután is saját hatáskörükben kiszolgáltathatják, az 
5. d) pont alatt emiitett csemeték kiadásához pedig továbbra is előzetes felha
talmazásomat kell kikérniök. 

8. §. A csemetekerteket kezelő m. kir. állami erdőhivataloknak és kir. 
erdőfelügyelőségeknek a tavaszi és őszi csemetekiosztás befejezte után, leg
később azonban minden év május és illetőleg november hó végéig részletes 
kimutatást kell felterjeszteni hozzám arról, hogy a kezelésük alatt áiló állami 
csemetekertekből kinek, minő czélra, mennyi és minő facsemetét és milyen 
feltételtk mellett szolgáltattak ki. 

Az évi csemetekészletek és szükségletek összeírásánál és bejelentésénél, 
továbbá a csemeték kiosztásánál egyebekben továbbra is az 1912. évi 101491. 
számú körrendeletnek fent nem érintett rendelkezései lesznek irányadók. 

Budapest, 1920. évi május hó 21-én. 
A miniszter helyett : 

Kaán 
h. államtitkár* 

II. 
Hirdetmény. 

A Magyarországi Faértékesitő Hivatal a fa-és faszénkészletekben az 1920. évi 
április hó 1-től 1920. évi június hó 30-ig beállott változásoknak az 5677/1919. M. E. 
számú kormányrendelet alapján való bejelentésére szolgáló forgalmi „Jegyzék" 
nyomtatványból és az 1920. évi június hó 30-án még meglévő f?.- és faszén
készletek részletes bejelentéséhez szükséges „Bejelentő-lap" nyomtatványokból a 
törvényhatósági joggal felruházott városok czimére, valamint a vármegyék al
ispánjai utján a járási főszolgabirák és a r. t. városok polgármesterei részére 
nagyobb készletet küldött oly czélból, hogy a szükséges nyomfatványpéldányokat 
az azokért illetékesen jelentkezőknek díjtalanul bocsássák rendelkezésére. 



A 3296/1918. M. E. számú kormányrendelet 7. §-a értelmében a fakihasz-
nálás engedélyezését a termelő az illetékes járási erdőgondnokságnál, illetve erdő
hivatalnál kérelmezni, avagy a fakihasználási jog átruházását bejelenteni köteles 
és a 8. § értelmében a hatósági hozzájárulásra a termelt fakészlet bejelentésénél 
hivatkozni kell. 

A hivatal felhívja a bejelentésre kötelezettek figyelmét arra, hogy ennek 
közlését a „Bejelentő-lap" megfelelő helyén feltétlenül eszközöljék, mert ennek 
elmulasztása esetén vizsgálatnak és kellemetlenségeknek teszik ki magukat. 

Azt tapasztalta továbbá a hivatal, hogy a készletbejelenlések igen gyakran 
elkésve érkeznek be, egyesek pedig különféle ürügyek alatt a bejelentés eszköz
lésére időhaladékot kérnek. 

A kötelező készletbejelentések és a bejelentések eszközlésének módját már 
mindenkinek lehetett alkalma megismerni, miért is azok ellen, akik f. é. július 
hó 15-ig a fa- és faszénkészleteikben f. é. április hó 1-től június hó 30-ig terjedő 

. idő alatt beállolt változásokat, valamint június hó 30-án birtokukban lévő fa-
és faszénkészleteket ide be nem jelentik, a hivatal a kihágási eljárást nyom
ban meg fogja indítani. 

Faértékesitő hivatal. 

III. 

Pályázati h i rde tés 
a m. kir . erdészeti szakiskola tanuló inak felvétele t á rgyában . 

A Vadászerdőn (Temesvár mellett) fennállott s jelenleg Tata községben 
(Komárom megye) székelő m. kir. erdészeti szakiskola a jövő 1921. év őszén 
kezdődő 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 erdőtisztek (erdő-
mérnökök) közvetlen irányítása, vezetése és felügyelete alatt álló rendszeres erdő
gazdaságban az erdészeti műszaki segédszolgálatot és az erdőgazdasági intéz
kedések végrehajtását megfelelően teljesiteni tudják; 

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

A jelenleg Tata községben székelő m. kir. erdészeti szakiskolába a jövő 
1921. év szeptember havában kezdődő kétéves 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 közvetlenül 



a m. kir. erdészeti szakiskola igazgatóságához: Tata (Komárom megye) kell 
küldeni és pedig legkésőbb folyó 1920. évi július hó 20-ig. 

3. A pályázati határidón tul beküldött (postára adott), valamint a meg
felelően fel nem szerelt kérvények benyújtói felvételi kérelmük figyelembevételre 
nem számithatnak. 

4. A pályázati kérvényben meg kell emliteni, hogy a pályázó a 12., 13. 
és 14. pont szerinti ellátást az erdészeti szakiskola internátusában, az 5. kJ pont 
értelmében saját költségére, vagy az állam költségére kivánja-e? A kérvényt 
annak világos feltüntetésével kell keltezni és aláírni, hogy az 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 bizonyiíványnyal azt, hogy magyar állampolgár; 
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében tizenhetedik 

életévébe lép, de a huszonegyedik életévét még nem kezdi m e g ; 
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 ; 

ej 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 
alkalmazója megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkalmazás mióta 
tart (meddig tartott) és mire terjed (miben állott) és ka erdészeti alkalmazásról: 
van szó, az erdőbirtok a 7. b) pontban foglalt minősítés alá esik-e? 

g) a 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 fenntartásáról1 

saját magának kell gondoskodnia,*milyen a vagyoni helyzete önmagának; 
h) aki maga (vagy iskoláztatója) költségén való ellátásra kivan felvétetni, 

kir. közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási költ-> 
séget: évente 4000 (négyezer) koronát, arra az időre, melyet az erdészeti szak
iskolán tölt, szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, illetőleg maga (vagy 
iskoláztatója) az erdészeti szakiskola pénztárába negyedévi előleges részletekben, 
minden negyedév első hónapjában 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 megállapításá
nál elsőbbségben részesülnek azok: 

a) akiknek iskolai előképzettsége j o b b ; 
b) akik valamely törvényes minősítésű erdőtiszt (erdőmérnök) vezetése 

alatt álló rendszeres erdőgszdaságban legalább egy teljes évig gyakorlati alkalma-. 



zásban állottak és ennek az időnek legalább fele részét a külső gazdasági teendők 
végzésénél töltötték; 

c) akik erdő- vagy mezőgazdasággal foglalkozóknak gyermekei vagy árvái. 
8. 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 hogy elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek a 
szakiskola sikeres elvégzéséhez szükségesek. 

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 elhelyezése czéljából, kötelesek a m. kir. erdészeti szakiskola igaz
gatója által kijelölt helyen és időben jelentkezni. 

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

9. Az egy évi gyakorlati alkalmazás befejeztével' szeptember hó 1—5-ig a 
tanulóknak az erdészeti szakiskolánál felvételi vizsgára kell jelentkezniök. 

A pontos megjelenés elmulasztása a felvételre való igény elvesztésé
vel járhat. 

10. A felvételi vizsgára jelentkezőket a m. kir. erdészeti szakiskola igaz
gatója elsősorban szabályszerű orvosi vizsgálat 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. 

11. 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 tény
leg 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 "-t, a válaszczim megadása mellett hozzá intézett kérdésre, a m. kir. 
erdészeti szakiskola igazgatósága: Tata (Komárom megye), a pályázni kívánóknak 
azonnal megküldi. 

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

13. A tanulók az erdészeti szakiskola internátusában laknak és élelmeztetnek. 
14. 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 gondoskodniuk. 



15. A szakiskolában töltött idő alatt az oktatáshoz és gyakorlatokhoz 
szükséges kellékekkel (tankönyvekkel, rajzeszközökkel, papírral és egyéb felszerelé
sekkel) a m. kir. erdészeti szakiskola látja el a tanulókat. 

Budapest, 1920. évi június hó. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ó£ ó£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hir. Magyarország kormányzója a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter előterjesztésére Hangái Qéza főerdőtanácsos-
nak nyugalombahelyezése alkalmából hasznos és fáradhatatlan 
munkásságával szerzett érdemei elismeréséül a miniszteri tanácsosi 
czimet adományozta. 

Őszinte örömmel adunk hirt e kitüntetésről, amely érdemdús 
tisztviselői életpálya jutalmát jelenti s örömünket csak afeletti 
sajnálkozásunk csökkenti, hogy ezzel ismét a magyar erdészet 
egyik kipróbált régi harczosa, az Országos Erdészeti Egyesületnek 
is hosszú éveken át tevékeny választmányi tagja lépett ki az aktiv 
szolgálatból. 

Halálozások. Schreter Károly ny. urad. erdőtanácsos (Dombó
vár), az Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja és ifj. Makai 
János, az egyesület rendes tagja (Oaramszőllős), amint utólag 
sajnálattal értesülünk, még a m. év folyamán elhunytak. 

Béke hamvaikra! 
A szálerdő természetes felújításáról tartott Roth Gyula 

f. hó 8-án, Bund Károly pedig f. hó 9-én az Országos Erdészeti 
Egyesületben előadást, melyek szövegét az Erdészeti Lapok köze
lebbi számai közölni fogják. Az előadásokon Ohillány Imre báró 
egyes, alelnök, továbbá Hadik János gróf is résztvett, kiket Kftán 
Károly alelnök meleg szavakkal üdvözölt. Az előadásokat, melyek 
élénk érdeklődést keltettek, tartalmas vita követte. 

Adományok az Országos Erdészeti Egyesület j a v á r a . Az 
egyesület anyagi helyzetének javítására ujabban adakoztak: Festettek 
Tasziló herczeg 1000 K, báró Inkey József 5000 K, báró Inkey 
Pál 5000 K, veszprémi püspökség 5000 K, veszprémi káptalan 
2000 K, Kaufmann testvérek 100 K, Winkler testvérek 500 K, 


