
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A. m. kir. földmívelésügyi miniszter 83528/1937/11—1. számú ren
delete az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Se
gélyező Alapból az 1937/38. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium szolgálati ügyköré
hez tartozó Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését 
Segélyző Alapból az 1937/38. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 
104.197. szám alatt jóváhagyott szabályzat 8. §-ának 4. pontja ér
telmében az 1937. évi augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

Az idézett Szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek 
az állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami ellátásba vett 
községi stb. erdőknél, az Erdészeti Kutató Intézetnél és a m. kir. 
alerdész szakiskolánál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, 
nyugdíjazott és elhalt tisztviselőknek, (erdőtiszteknek, erdészeti 
tanároknak, számvevőségi, tisztviselőknek, irodatiszteknek); vala
mint a nem rendszeresített állásokban alkalmazott erdőmérnökök
nek mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái s végül a volt 
erdőmérnöki főiskolai tanárok árvái, ha az alább felsorolt bel
földi intézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1937/38. 
tanévre, felvétettek, továbbá, ha az 1936/37. tanévben a tanulmá
nyi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes 
osztályzatuknak legalább fele kitűnő, jeles, vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tantár

gyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál 
"nem jön számításba. 

A kérvényhez az 1936/1937. tanévről szóló iskolai végbizo
nyítványt kell csatolni, kivéve azt az esetet, ha a gyermek erről 
a tanévről ilyen bizonyítványt a saját hibáján kívül nem kapha
tott, amely esetben kellő megokolással á még előbbi évi iskolai 
végbizonyítványt kell csatolni. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes 'tanulói a „Szabály
zat" 21. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 



A) Fiúgyermekek részére: 1. a Műegyetem erdőmérnöki 
szakosztálya; 2. gimnáziumok; 3. reáliskolák; 4. a felső kereske
delmi iskolák; 5. tanítóképzők; 6. felső ipariskolák; 7. polgári is
kolák; 8. tejipari szakiskolák és 9. földmívesiskolák. 

B) Leánygyermekek részére: 1. leánygimnáziumok, (líceu
mok); 2. országos magyar iparművészeti iskola; 3. tanítónő-, 
óvónő- és nevelőképzők; 4. női kereskedelmi tanfolyam; 5 felső 
női ipariskola; 6. felső leányiskolák és 7. polgári leányiskolák. 

Mindkét nembeli gyermekek részére: 
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy az azokat 

látogató gyermekek segélyben csak akkor részesülhetnek, ha meg
felelő helybeli tanintézet hiányában házon kívül másutt kényte
lenek tanulni. Atyátlan, anyátlan árvák minden esetben szülői 
házon kívüli tanulóknak tekintetnek. 

2. Siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypedagó
giai intézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek életkorára és 
előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói, — a fentebb felsorolt tanintézetek 
rendkívüli vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző 
időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok hallgatói segélyben nem ré
szesíthetők. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetőleg 
árva vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő 
igényjogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák és azok 
a tisztviselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy akik
nek hivatali székhelyén tanintézet nincsen. 

A tisztviselők rendesen csak egy gyermek nevelésére nyer
hetnek segélyt, 2 gyermek vagy rendkívüli esetben 3 gyermek 
után csak kivételesen méltánylandó esetekben. 

A segély a Szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre szól. A segélyben részesülő a következő tanévben is ré
szesülhet segélyben, de csak új kérvény alapján. 

Az alap a segélyeket kettő egyenlő félévi részletben szol
gáltatja ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek tényleg a 
fent elősorolt tanintézetek valamelyikében tanul és ha a gyer
meknek az illető tanintézetben megtörtént felvétele megfelelően 
igazoltatik. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényben okvetlenül ki kell 
tüntetni a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, összes ellá
tatlan gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, melyet láto
gatni fognak, az esetleg élvezett ösztöndíjat vagy más ilynemű 
állandó segélyek összegét, s a kérvényhez csatolni kell a segélye
zendő gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványait, nemkülönben 
a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyítványt, illetőleg 
atyátlan-anyátlan árváknál az árvaszék igazolványát. 



Ha a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyítványok vagy 
egyéb okiratok, illetve azoknak közjegyző vagy valamelyik állam
erdészeti hatóság által hitelesített másolatai valamely körülmény 
miatt egyidejűleg csatolhatok nem volnának, a kérvényt az alább 
kitűzött határidőre iskolai bizonyítvány stb. nélkül is feltétlenül 
be kell nyújtani és az iskolai bizonyítványt vagy egyéb okiratot 
azoknak megszerzése után pótlólag bemutatni. A határidőn tiíl 
beérkező kérvények a Szabályzat 3. §. értelmében figyelembe nem 
vétetnek. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az 
alapból nyerhető segélyek adományozására irányuló bélyegtelen 
kérvényüket: „Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek neve
lését segélyző Alap Intéző Bizottságához" (Budapest, V. kerület, 
Kossuth Lajos-tér 11. szám, III. emelet, 309. ajtó) címezve, továb
bítás céljából a lakóhelyükön lévő, vagy az ehhez legközelebb 
fekvő valamelyik állami erdészeti hatóságnak adják át, vagy köz
vetlenül postán maguk küldjék el, de mindenesetre oly időpont
ban, hogy a kérvény legkésőbb július hó 3-án, Budapesten rendel
tetési helyén legyen. 

Budapest, 1937. évi május hó. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. ' 




