
Erdészeti Rendeletek Tára. 
Jegyzőkönyv 

a m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segélyző alap intéző-bizottságának Budapesten, 

1902. évi márczius hó lS-án tartott rendes évnegyedes üléséről. 

Jelen vol tak : Soltz Gyula ministeri tanácsos, országos főerdőmester, 
elnök, Szenes József erdőtanácsos, előadó, Horváth Sándor ministeri tanácsos, 
Tavi Gusztáv föerdőtanácsos, Havas József erdőigazgató, Nagy Károly erdő
tanácsos, Simenszky Kálmán, Lászlóffy Gábor és Rochlitz Dezső erdőfelügyelök, 
bizottsági tagok ; továbbá Gurányi István főerdész, az alap pénztárosa és Szabó 
József főerdész, jegyzőkönyvvezető. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s az ülést határozatképes
nek nyilvánítván, megemlíti, hogy Laitner Elek erdöigazgató, bizottsági tag 
távolmaradását kimentette. 

I. A pénztáros beterjeszti és felolvassa az alapnak az ülés napján mutat
kozó pénztári álladékáról szóló kimutatást, mely szerint v a n : 

2. Értékpapírokban : 
A magyar leszámítoló- és pénzváltó-bankban elhelyezett : 

a) 115,000 K. névértékű 4°o-os koronajára
dékkötvény.. _. 115,000 K . — f. 

V) 20,000 K . névértékű 4Va°/o-os regále-
kártalanitási kötvény.. 20,000 K . — f. 135,000 K . — f. 

II. Készpénzben: 
1. A magyar leszámítoló- és pénzváltó-bankban: 

a 30208. sz. betétkönyv szerint 11,052 K. — f. 
2. az erdészeti házipénztárban 22 K. 30 f. 11,074 K . 30 f.. 

Összesen .__ 140,074 K . 30 f.. 
Ebből az összegből es ik : 

1. az alaptökére : 
a) értékpapírokban... 80,000 K. - - f. 
b) takarékpénztári betétekben 3,923 K . 3í f. 83,923 K. — f.. 

2. folyó kezelésre: 
a) az 1901/2. tanévre megszavazott és még 

ki nem osztott segélyre . . . . . . . . . . . . 12,540 K . — f. 
b) az 1902/3. tanévre kiosztható segélyekre 38,200 K. — f. 
c) az 1902. évi tiszta jövedelemre 11,410 K . 95 f. 62,150 K. 95 f. 

Összesen . . . 146,074 K . 30 f. 
Továbbá bejelenti a pénztáros, hogy a mult ülésen nyert felhatalmazás 

folytán a takarékbetétek feleslegéből 25,000 K . névértékű 4%-os koronajáradék
kötvényt vásárolt, a névértéknél 1118 K. 75 fillérrel olcsóbb árban s hogy a 



magyar leszámítoló cs pénzváltó-bankban betéti könyvre elhelyezett összegek 
után a nevezett bank a folyó évi február elejétől kezdve az eddig fizetett 4 % 
helyett csak 3V2°/o kamatot fog fizetni. 

A bizottság a pénztáros jelentését tudomásul veszi. 
II. Előadó bemutatja a segélyző alap 1901. évi zárszámadásait és az 

1933, évi állami költségvetés indokolásába felveendő évi jelentést s javasolja, 
hogy a zárószámadás a szabályzat 5. §-a értelmében az előadó és még 2 bizott
sági tagból álló háromtagú bizottságnak adassék ki megvizsgálás és jelentés
tétel végett. 

A bizottság a zárószámadás megvizsgálásával Szenes József előadót, 
Nagy Károly és Rochlitz Dezső bizottsági tagokat bizza meg. 

III. Előadó felhatalmazást kér, hogy amennyiben időközben ujabb bizott
sági ülés nem tartatnék, a jövő 1902/3. tanévre kiosztható segélyek iránti 
pályázati felhivás közzététele végett a szükséges intézkedéseket kellő időben 
megtehesse. 

A bizottság a kért felhatalmazást megadja. 
IV. Előadó bejelenti, hogy az 1900. évi április hó 21-én tartott bizottsági 

gyűlés határozatához képest az évi zárószámadások szó szerinti szöveggel a 
felmentés megadására vonatkozó miniszteri rendelet kiadása után jegyzőkönyvbe 
foglalandók; de mivel az 1899. és 1900. évi zárószámadásokról a szokásos 
felmentés ez ideig a bizottságnak nem küldetett meg, ezek a zárószámadások 
az emiitett határozatnak megfelelően tárgyalhatók sem voltak. 

Előadó megbizatik, hogy az 1899. és 1900. évi zárószámadások elfoga
dásáról és jóváhagyásáról az intéző-bizottság részére szükséges értesítés meg
küldése iránt lépéseket tegyen. 

V. Csiby Lőrincz erdőtanácsos, erd. akadémiai tanár a folyó tanévre 
Sándor nevü fia részére adományozott 300 K . segélynek Kálmán fiára való 
átruházásáért folyamodván, a mult évi deczember hó 6-án tartott ülésben hozott 
határozat alapján folyamodó felhivatott, hogy jelentse be azt a tanintézetet is 
a hová Sándor fiát elhelyezte és hogy nevezett fia ezen tanintézetben élvez-e 
és milyen más segélyt. 

Előadó bemutatja Csiby Lőrincz erd. akadémiai tanárnak az előbb jelzett 
felhívásra tett bejelentését, mely szerint Sándor nevü fiát a nagyváradi honvéd 
hadapródiskolába helyezte c l , hol ingycnellátást élvez ugyan, de ezen nevelte
tésből folyólag folyamodót még mindig 400 K . évi kiadás terheli. 

A bizottság a segélyátruházás iránti kérelmet teljesíthetőnek találta. 
VI. Förster Gyula főerdésznek a m. kir . földmivelésügyi ministerium 

szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdő tisztek gyermekeinek nevelését segélyző 
alapból a folyó tanévre 200 K. segélyben részesített Irma nevü leánya a lőcsei 
állami leányinternátusban ingyenes félbennlakónak felvétetvén, a nevelési alapból 
nyert segély meghagyása iránt benyújtott kérvényérc ámult évi deczember hó 
6-án tartott ülés határozata folytán felhivatott, hogy a lőcsei leányinternátusnál 
nyert kedvezmény értékét is bejelentse. 

Előadó bemutatja az előbb említett felhívásra Förster Gyula által tett 
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bejelentést, mely szerint a nevezett leányinternátusban Irma leánya 250 K. 
értékű kedvezményt élvez s hogy folyamodóra ezen neveltetésből folyólag még 
évi 350 K . kiadás hárul. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a fenforgó körülmények 
mérlegelésével a segély meghagyása iránti kórelmet teljesíthetőnek találja. 

VII. Előadó bemutatja Ercsényi István főerdész nyugtáját, melynek 
szövege szerint a nevelési alapból a folyó tanévre 200 K. segélyben részesített 
Károly nevü fia a kassai csász. és kir . katonai reáliskolát látogatja s mivel a 
nevelési alap szabályzatának 2. §-a értelmében csak olyan fiúgyermekek része
síthetők segélyben, akik érettségi bizonyítványt szolgáltató gymnasiumokban 
és reáliskolákban, vagy a hazai erdészeti felsőbb tanintézeten tanulnak, hatá
rozatot kér arra nézve, hogy a fennforgó esetben a megszavazott segély k i 
szolgáltatható-e ? 

A bizottság a katonai reáliskolák által kiállítható iskolai bizonyítványok 
általános képesítési fokára nézve tájékozódni kívánván, megbízza előadót, hogy 
az erre vonatkozó adatokat beszerezze. Egyúttal felhívandó lesz Ercsényi István 
főerdész, hogy Károly nevü íia által a nevezett katonai reáliskolánál esetleg 
élvezett kedvezmény, vagy másnemű segély pénzértékét az intéző-bizottsághoz 
bejelentse. 

VIII. Tárgyaltatott a nevelési alap pénztári kezelésérc vonatkozó utasítás
tervezet. 

A bizottság a bemutatott tervezet 1., 2., 6., 23., 20 , 30., 32. ós 34. 
§§-ainak a nevelési alap különleges viszonyainak megfelelő módosítását találván 
szükségesnek, előadót megbízza, hogy ez irányban a szükséges lépéseket 
megtegye. 

IX. Pénztáros előterjesztést tesz, hogy a pénztárban őrzött nagyobb érté
kekre való tekintettel, egy nagyobb pénzszekrény szereztessék be. 

A bizottság elhatározza, hogy egy alkalmas pénzszekrény beszerzése 
végett a m. kir . földmivelésügyi minister úrhoz előterjesztés tétessék. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
K . m. f. 

Szenes József s. k., előadó. Sóltz Gyula s. k., elnök. 
Szabó József s. k., jegyzőkönyvvezető. 


