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Erdészeti Rendeletek Tára. 
1. 

Körrendelet 

valamennyi magyarországi m. kir. kincstári erdőhatóságnak. 
(A kincstári iskolába já ró gyermekekért a tanítói nyugdíjalap javára fizetendő 

járulék tárgyában.) 

72333 98. szám. föld. min. — Az 1891. évi XLI1I. t.-cz. 10. 
§-a értelmében az országos tanítói njugdij- és gyámalap javára a 
tankötelesek után fejenkint fizetendő 15-krnyi járulékok elsősorban 
a szülőktől és csak másod sorban szodendők be az iskola-fentar-
tóktól. De ugyanezen t.-cz. 12. §-a határozottan kimondja azt is, 
hogy az iskola-fentartók a gondnok vagy iskolaszék utján saját 
szavatosságuk mellett kötelesek ezeket a járulékokat beszolgáltatni, 
a miért is a törvény ezen rendelkezéséből folyólag mindazok a 
vallás- és közoktatásügyi ministeri rendeletek, melyek az idézett 
10. §. mikénti értelmezése és foganatosítása felől intézkednek, 
egybevágókig akként szólnak, hogy az iskola-fentartó tartozik gon
doskodni a szóbanlévő járulékok beszedése és teljes összegében 
leendő biztosítása iránt. Ehhez képest az államerdészet, mint 
iskola-fentartó, szintén nem háríthatja el magától azt a terhet, 
hogy a fent említett közegek utján saját maga tegye meg a lépé
seket a járulékoknak az elsősorban kötelezett szülőktől leendő 
beszedése tekintetében; mire nézve az iskola-gondnok vagy az 
iskolaszék az idézett törvényczikk 12. §-ának utolsóelőtti bekez
dése szerént a közigazgatási hatóságok segédkezését igénybe 
veheti. 

Nehogy tehát az illető iskolagondnok vagy iskolaszék által 
ezen járulékok beszedése körül elkövetett mulasztások miatt, 
melyekért különben a vármegyei közigazgatási bizottság által pénz
birsággal is sújtható, az államerdészet, mint iskola-fentartó a hát
ralékos járulékok megfizetésére köteleztessék : figyelmeztetem az 
erdőhatóságokat az idézett törvényczikk ezen rendelkezéseire és 
ezzel kapcsolatosan a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
ur 1896. évi 48869. számú körrendeletére (lásd a Magyarországi 
Rendeletek Tára 1896. évi 2. rész 260. oldalán) és utasítom, hogy 
az államerdészet fenhatósága alá tartozó, illetőleg fentartott nép-
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iskolákban a 15 krnyi hozzájárulási összegeknek az iskolaszék 
(gondnok) utján való nyilvántartására, felelősség terhe mellett, 
kiváló gondot fordítson. 

Budapest, 1898. október hó 28. 
A minister megbízásából: 

Sóltz Gyula. 

II. 

Körrendelet 
valamennyi kincstári erdöhatósáyna7c, a beszterczei m. kir. erdő-
igazgatóságnak, az állami kezelésbe vett közséyi erdők erdőhivatalai
nak, önálló és vezető erdöyondnokságainak, erdő felügyelőségnek, 
erdőöri szakiskolának; és a bányászati és erdészeti akadémia igaz

gatóságának. 
(A „Diszérem negyven évi hü szolgálatokért" czimet viselő érem alapítása 

ügyében.) 

10452,98. eln. sz. földm. min. — Ö császári és apostoli királyi 
Felsége 1898. évi aug. hó 18.-án Ischlben kelt legfelső elhatá
rozásával egy „Diszérem negyven évi hü szolgálatokért" czimet 
viselő diszérmet méltóztatott legkegyelmesebben alapítani, melynek 
adományozásával azokat az állami alkalmazottakat kivánja elis
merése külső jelével megjutalmazni, kik egy és ugyanazon szol
gálatban szakadatlanul, legalább 40 éven át híven és lelkiismere
tesen teljesítették kötelességüket. 

Ebből kifolyólag felhívom a Czimet, hogy ezen diszéremre 
vonatkozó és ide mellékelt szabályzatnak közlése mellett mind
azon alkalmazottakat hívja fel, kik ezen legfelső kegy elismerésére 
a szabályzat értelmében igényjogosultsággal bírnak, hogy eziránti 
kérvényüket a Czimhez nyújtsák be s azokat a további intézke
dések megtétele czéljából terjeszsze elém. 

Egyidejűleg utasítom, hogy jövőben mindazon állami alkal
mazottakat, kik köteles negyven évi szolgálatukat kitöltötték s az 
emiitett szabályzat értelmében ezen diszérem elnyerésére jogosul
tak, hason módon figyelmeztesse. 

Kelt Budapesten, 1898. évi november hó 4.-én. 
Darányi. 



1160 

Melleidet 

a földm. min. 1898. évi 10452. eln. sz. körrendeletéhez. 

Az 1898. évi augusztus hó 18.-án Jcelt legfelsőbb kézirattal alapított 

«Diszérem negyven évi hű szolgálatokért* 

szabályzata. 

1. §. Ö császári és apostoli királyi Felsége, oly szándékkal, 
hogy a kitartó és lelkiismeretes kötelességteljesitést tiszteletben 
részesítse és , legfelső elismerésének látható jele által az osztrák
magyar monarchia népességének minden osztályát hivatásos tevé
kenységében való hü kitartásra buzdítsa, ötven évi uralkodói 
jubileumának ünnepe alkalmából érmet méltóztatott alapítani, mely 
„Diszérem negyven évi hű szolgálatokért" nevet fog viselni és rang, 
állás és nem különbsége nélkül adományozandó. 

2. §. Ezen érem bronzból való és az előlapon Ő császári és 
apostoli királyi Felsége mellképét mutatja e fölírassál: „FRANC. 
JOS. I. D. G. IMP. AUST. REX BOH. ETC. ET REX AP. HUNG." ; 
a hátlapon, közepén, e felírást: „XXXX ANNORUM", köriratul 
pedig: „SIGNUM LAB0R1S FIDEL1TER PERACTI". 

Az érem 39 milliméter széles vörös szalagon a mell balol
dalán viseltetik és az ezüst érdemkereszt után sorakozik. 

3. §. Az érem egy és ugyanazon nyilvános vagy magán szol
gálatban megszakítás nélküli negyven évi, hü és kielégítő alkal
maztatásáért adományoztatik. 

Az éremre való igényt a pályázók tartoznak, a fentebbi kö
vetelmények igazolása mellett, érvényesíteni, még pedig, ha az 
illetők tényleges állami szolgálatban vannak, följebbvaló hatósá
guknál, minden más esetben szolgálati, illetve lakóhelyök első
fokú közigazgatási hatóságánál. 

Az igényjogosultság megbirálása és az érem megadásának 
megállapítása, ha tényleges állami szolgálatban levő pályázóról 
van szó, az elsőfokú felettes hatóság által történik s ha az illető 
valamely központi hatóság tagja, ugyanezen hatóság által; minden 
más esetben a közigazgatási országos hatóság által. 

4. §. Mindenki, a ki a „Diszérem negyven évi hü szolgála
tokért" kitüntetést nyerte, jogosítva van, hogy magát ez érem 
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„tulajdonosának" nevezze és minden szolgálati iratban, mint olyan 
jelölendő meg. 

Pusztán a szalagot, az érem nélkül, viselni nem szabad. 
5. §. A tulajdonos halála után az érem az örökösöknek 

marad. 
6. §. A büntető törvénynek a rendjelek és díszjelvények el

vesztésére vonatkozó határozmányai ezen éremre vonatkozólag is 
alkalmazást nyernek. 


