
Erdészeti Rendeletek Tára. 

Körrendelet 
y z állandó munkások, napszámosok s napi bérrel alkalmazott segéd (kisegítői 

szolgák és segéderdőőrök nyugdíjazásánál követendő eljárás tárgyában. 

78,090/94. sz. földmivelésügyi min. • Az 1885. évi XI. 
törvényczikk 27. §-ának 2. pontja szerint az állandóan alkalmazott 
napszámosok (munkások, munkásnők), ha 10 évi szolgálat után 
szolgálatképtelenekké válnak, állandó ellátásban részesitendök. 
Ezen szakasz határozmányának helyes alkalmazása czéljából 
értesítem az erdőhatóságot, hogy a napszámos (munkás) gyűjtő
név fogalma alá esnek mindazon egyének, kik napi bérrel 
•állandóan alkalmaztatnak, tehát a szorosabb' értelemben vett 
állandó munkásokon kívül a segéd (kisegítő) szolgák, erdőszol
gák, erdőlegények és napibéres segéderdöőrök is. Ezek tehát 
az 1885. évi XI. törv.-cz. 27. §. 2. pontjában foglalt rendel
kezéshez képest vonandók elbánás alá, illetve ha a törvény 20. 
§-a a) b) vagy d) pontjaiban felsorolt feltételek szolgálati idejük 
tizedik évének betöltése előtt állanak be, a szolgálati kötelék alól 
a törvény 29. §-a értelmében egyszerűen felmentendők. Ha azon
ban az emiitett pontokban felsorolt feltételek szolgálati idejük 
tizedik évének betöltése után állanak be, — a törvény 27 §-ának 
végpontjához képest megállapítandó nyugellátásban részesitendök. 

Figyelmeztetem az erdőigazgatóságot, hogy az 1885. évi 
XI. t.-cz. hatályba lépte után nyugdíjazott állami alkalmazottak 
•ellátásának a most hivatkozott törvény 27. §-a értelmében leendő 
megállapításánál beszámítható szolgálati időnek veendő a 7. §. 
•alapján azon idő is. melyet az illetők az idézett törvényczikk 
hatályba lépte előtt a 27. §-ban említett szolgálati minőségek 
valamelyikében megszakítás nélkül egyfolytában töltöttek. Az 



Jegyzőkönyv 
•a földmivelésügyi m. kir. ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1894. évi 

deczember 17-én tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: B e d ö Albert országos főerdömester, a bizott
ság elnöke, B e l h á z y Emil főerdőtanácsos, a bizottság előadója, 
B u t s k a Tivadar főerdőtanácsos és H o r v á t h Sándor erdőigaz
gató, a bizottságnak a földmivelésügyi minister ur által kinevezett 
tagjai; S ó 11 z Gyula ministeri tanácsos erdőigazgató és T o ra
c s á n yi Gyula erdőtanácsos, a bizottságnak az „Országos Erdé
szeti Egyesület" részéről kiküldött tagjai; L e v i t z k y Albertra, 
kir. központi főerdész, az alap pénztárosa és A r a t ó Gyula m. 
kir. erdész, jegyzőkönyvvezető. 

G a r l a t h y Kálmán erdöigazgató. bizottsági tag, hivatalos 
elfoglaltsága miatt nem jelenhetetett meg. 

Elnök az ülést megnyitván, felhívja az előadót, hogy a 
tárgyalandó ügyeket terjeszsze elő. 

1. Előadó a földmivelésügyi m. kir. ministerium 1892. évi 
66.466 l/l. sz. rendeletének megfelelően bemutatja az alapnak 
1894. évi III. évnegyed vegével mutatkozott állásáról az alap 
pénztárosa által szerkesztett kimutatást. Ezen kimutatás szerint 
•az alap álladéka a f. évi szeptember hónap végével 23.777 frt 06 
kr. volt és pedig: 

erdőőrök és főerdőőrök nyugdíj ázásánál tehát az erdőőrré történt 
kinevezés előtt napibéres segéderdööri, erdőszolgai, erdő-
legényi, vagy állandó napszámos (munkás) minőségben töltött 
szolgálati idő is beszámítandó, ha e szolgálatok között megsza
kítás nem volt. Azon jogosultakra nézve, a kiktől hivatalos eskü 
letétele nem kívántatik, az 1885. évi XI. t.-cz. 7. §. második 
bekezdésében foglalt rendelkezéshez képest, a nyugdíjazásnál be-
számitható szolgálati idő kezdetének igazolására más. megfelelő 
bizonyítékok is elfogadtatnak. 

Budapest 1893. évi május hó 13-án. 
A minister megbízásából: 

Scholcz, s. k. 



30000 korona névértékű koronajáradék... 15.000 frt — kr. 
II. Készpénzben: 

1. A pesti első hazai takarékpénztárban: 

a) a 3 6 ^ 6 3 sz. könyvecskére 6904 frt — kr. 

b) a
 3 V 6 8

 sz. könyvecskére 1871 „ — „ 8.775 „ — „ 

2. az erdészeti házi pénztárban . . . . . . . . . . . . 2 „ 06 „ 

Összesen ._ 23.777 frt 06 kr. 

Ezen kimutatott összegből esik: 
1. alaptőkére: 

a) értékpapírokban . . . . . . 4000 frt — kr. 
b) takarékpénztárban elhelyezve 26 „ 09 , 4.026 „ 09 „ 

2. az 1894/95. tanévben kiosztható segély
összegre 10.300 frt összegből ___ ___ . . . 9.450 ,. — „ 

3. a folyó kezelés alatt álló 11.000 frt korona
járadék névértéke és beszerzési ára kö
zött levő különbözetre . . . . . . . . . .__ . . . 579 .. 65 „ 

4. az 1894. évi tiszta bevételre (bevétel 6740 
frt 49 kr. kiadás 19 frt 17 kr.) . 9.721 ., 32 ., 

Összesen . . . 23.777 frt 06 kr. 

Az előterjesztett pénztári jelentés tudomásul vétetett. II. Elő
adó bemutatja a pénztáros által az alapnak jelenlegi álladékáról 
szerkesztett kimutatást. 

E szerint az alap álladéka 1894. évi deczeniber hónap 17-én 
a következő: 

I. Értékpapírokban: 
A magyar leszámoló s pénzváltó bankban 

30000 korona névértékű koronajáradék... 15.000 frt — kr. 
II. Készpénzben: 

1. a pesti első hazai takarékpénztárban: 

a) a S Z - takarékpénztári könyvecs

kére 4864 frt — kr. 

. I. Értékpapírokban: 
A Magyar leszámoló és pénzváltó bankban 



b) a — — sz. takarékpénztári könyvecs

kére 1628 frt — kr. 

e) a — — sz. takarékpénztári könyvecs

kére... . . . . . . . . . . . . ___ 1576 frt — kr. 

Együtt 8068 frt — kr. 
2. az erdészeti házi pénztárban 4 frt 97 kr. 8,072 frt 97 kr. 

Összesen 23,072 ., 97 „ 

Ezen kimutatott összegből esik: 
1. az alaptőkére: 

o) Értékpapírokban — — 4000 frt — kr. 
V) Készpénzben 26 ; 09 „ 4,026 frt 09 kr. 

2. Az 1894/5 tanévben kiosztható segélyösszegre 
10.300 írtból 6,255 frt — kr. 

3. A folyó kezelés alatt álló 11,000 frt név
értékű koronajáradék névértéke és beszer
zési ára között mutatkozó különbözetre... 579 frt 65 kr, 

4. Az 1894. évi tiszta bevételre (12,232 frt 70 
kr. 20 frt 47 kr.) . . . 12,212 frt 23 kr. 

Összesen 23,072 97 * „ 

A bizottság ezen jelentést szintén tudomásul vette. 
I I I . Előadó bemutatja Friebeisz Gyula m. kir. számvizsgáló folya

modványát, melyben kéri, hogy a Zoltán nevű fia részére engedé
lyezett segélyösszeg Margit nevü lányára átruháztassék. A folyamodó 
felemlíti, hogy Zoltán fiát szorult anyagi viszonyai miatt vidékre 

gimnáziumba nem adhatta, ámde mivel Margit nevü leányá
nak taníttatása ott helyben is sok költségbe kerül, a segély 
átruházás utján adandó anyagi támogatásra ezen utóbb emiitett 
okból is reá van szorulva. 

A bizottság Friebeisz kérelmét nem találta teljesíthetőnek, 
— mert bár folyamodónak helyzetét s az ö leányának segélye
zésre érdemességét figyelembe véve a segélyátruházás megenge
dése méltányosnak látszik, tényleg azonban ez a fenforgó eset
ben a szabályokkal ellenkeznék, a mennyiben a legutóbbi segély
osztáshoz a leányok részére kiosztható volt pénzösszeg) a rendel-

KituÉsziüTi LAPOK. • S) 



kezesre állott pénz Vs része) teljesen felhasználtatott, ugy, hogy 
most már a folyamodó fiának adott segély isméi csak fiúra 
lenne átruházható. Elnök ezen megállapodás értelmében a Folya
modó kérelmének elutasítását határozatikig kimondja, oly meg
jegyzéssel, hogy folyamodó erről közvetlenül a bizottság állal 
értesítendő. 

IV. Előadó bemutatja a „Blum és 'fsa" helybeli egyenruha 
készítő czég iratát, mely szerint a czég az alap tőkéjének gyara
pítására 100 (egyszáz) frtot felajánl. 

Elnök a bizottságnak egybehangzó véleménye alapján hatá-
rozatilag kimondja, hogy a felajánlott összeg az alap tőkéjének 
gyarapítására köszönettel elfogadtatik, az alap pénztárosa ez 
összegnek ilyen czélra való bevételezésére és elszámolására uta-
sittatik, nevezett czéghez pedig a bizottság köszönő iratot fog 
intézni. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
K. ni. f. 

Belházy Emil, Bedö Albert, 
főerdőtanácsos, a bizottság előadója. orsz. föerdömester. a bizotlság elnöke. 

Arató Gyula, 
ni. kir . erdész, jzkvvezetö. 


