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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
FELHÍVÁS
az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező
alapból az 1908—1909. tanévben kiosztható segélyek ügyében.
A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez
tartozó állami erdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alapból az 1908/909. tanévre szóló segélyek az 1906. évi
79981. szám alatt jóváhagyott szabályzat 8. szakaszának 4. pontja
értelmében folyó évi július havában osztatnak ki.
Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett köz
ségi stb. erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a selmeczbányai erdé
szeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és erdészeti kísérleti
állomásoknál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott
és elhalt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanárok
nak, erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdő
számvevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli
gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt belföldi taninté
zetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1908/909. tanévre
felvétetnek, továbbá, amennyiben már megelőzőleg is iskolába
jártak volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítvá
nyaikban kitüntetett összes osztályzatoknak legalább fele kitűnő,
jeles, igen jó, vagy jó.
Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja.
Tornából, énekből, valamint az egyes nem
gyakból nyert osztályzat az igényjogosultság
számításba nem vétetik.

kötelező tantár
megállapításánál

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat
18. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők:
a) Fiúgyermekek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

az erdészeti főiskola,
gimnáziumok,
reáliskolák,
a felsőkereskedelmi iskolák,
felsőipariskolák és
polgári iskolák.
b) Leánygyermekek

1.
2.
3.
4.

részére:

részére:

tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők,
női kereskedelmi tanfolyamok,
felsőbb leányiskolák és
polgári leányiskolák.
c) Mindkét

nembeli

gyermekek

részére:

1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy fiúgyermekek
és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet hiányában másutt
kénytelenek tanulni;
2. A siket-némák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypeda
gógiai tanintézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek élet
korára és előképzettségére.
Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek
rendkívüli-, vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző
időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem
részesíthetők.
A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve
árva vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igény
jogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák s azok a tiszt
viselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy akiknek
hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincs.
A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe
vétetik.

Egy t sztviselő rendesen csak egy gyermek nevelésére nyer
het segélyt; 2 gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 gyermek
után csak akkor, ha az illetőnek első esetben legalább 4 vagy
a második esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő gyer
meke van.
A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy
tanévre adatik, a segélyben részesülő a következő tanévben is
részesülhet segélyben, de csak uj kérvény alapján.
A segélyek minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő
havi részletben szolgáltatnak ki, de csak abban az esetben, ha a
gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében
tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a gyermek az illető tan
intézetbe felvétetett.
A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó
elláttatlan gyermekeinek száma s a gyermekek által esetleg élve
zett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó segély összege, s a
kérvényhez a gyermek, illetőleg gyermekek legutolsó iskolai
bizonyítványai, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló
hatósági bizonyítványok, illetve atyátlan, anyátlan árváknál az
árvaszék igazolványa csatolandók.
Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivatnak, hogy az
alapból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeg
gel ellátva, legkésőbb folyó évi július hó 8-ig „Az állami erdé
szeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző
bizottságához" (Budapest, V. ker. Zoltán-utca 16. sz.) beküldjék.
Az ezen határidőn tul beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt
kérvények figyelembe nem vétetnek.
Budapest, 1908. évi május hó 31-én.
M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

