
Erdészeti Rendeletek Tára. 

i. 

Jegyzőkönyv*) 

;a földmivelésügyi m. kir. ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdő-
lisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1896. év 

február hó 29.-én tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: Soltz Gyula ministeri tanácsos h. elnök, Rutska 
Tivadar főerdőtanácsos, előadó, Belházy Emil és Horváth Sándor 
•főerdőtanácsosok, Szabó Adolf és Tomcsányi Gyula erdőigazgatók, 
Almásy Andor erdőtanácsos, bizottsági tagok, Bartha Gyula 
erdöfelügyelő h. előadó, Bécsy Dezső erdész, az alap pénztárosa 
és Berendy Béla föerdész jegyzőkönyvvezető. 

Elnök az ülést határozatképesnek nyilvánítván, azt megnyitja 
s kijelenti, hogy Havas József erdőigazgató és Simenszky Kálmán 
•erdöfelügyelő, bizottsági tagok, távolmaradásukat kimentették. 

I. Az előadó felolvassa az alap pénztárosa által beterjesz
tett s az 1896. év február hó 29.-én mutatkozott pénztári álladék-
,ról szóló kimutatást, mely szerint az alap tulajdonát képezik : 

I. Értékpapírokban. 

A magyar leszámitoló és pénzváltó-bankban 
30000 kor. névértékű koronajáradék___ 15000 frt — kr. 

* ) A „föld. min. szolg. ügyk.-hez tart. áll. erd. t. gyerm. nev. segélyező 
alap" intéző bizottságának 1896. évi február hó 29.-én és június hó 25-én tar
tottkét ülésének jegyzőkönyve annak idején velünk elnézésből nem közöltetvén, az 
Erd. Lapok 1896,-i évfolyamába nem volt felvehető ; hogy azonban a jegyzö
könyvek mindegyike meglegyen lapunkban is, gondoskodtunk róla, hogy a jel
zett két jegyzőkönyvet most pótlólag közölhessük. Szerk. 



1. 

27. Készpénzben. 
A pesü első hazai takarékpénztárban 
39443/e. sz. könyvecske szerint . . . . . . . . . 

2. A magyar leszámitoló- és pénzváltó-bank
ban 16425 sz. könyvecske szerint . . . . . . 

3. A magyar leszámitoló- és pénzváltó bank
ban 17140. sz. könyvecske szerint . . . ___ 

4. Erdészeti házi pénztárban . . . . . . . . . . . . . . . 

5000 frt — kr. 

10000 frt — kr. 

3056 frt — kr. 
1 frt 61 kr. 

Összesen 

Ebből az összegből esik: 

33057 frt 61 kr. 

1. Az alaptökére: 
a) értékpapírokban . . . ._. 
b) takarékpénztári betét... 

2. A folyó kezelésre: 
a) az 1896/97. tanévre ki

osztandó segély — . . . 
b) az 1895/96. tanévre ki

osztandó segélyből 
12600 frtból még ki 
nem szolgáltatott... . . . 

c) a folyó kezelés alatt álló 
3400 frt n. é. korona
járadék névértéke és 
beszerzési ára közötti 
különbözetre . . . . . . .... 

(?) az 1896. évi tiszta jöve
delem : 
(1041 frt 42 kr. — 
1 frt) == . . . 

11600 frt — kr. 
13 frt 44 kr. 

14800 frt — 

X 
J 11613 frt 44 kr. 

5425 frt kr. 

178 frt 75 kr. 

1040 frt 42 kr. 21444 frt 17 kr. 

Összesen 33057 frt 61 kr. 

A pénztár állása tudomásul vétetett. 
II. Előadó felolvassa az alapnak a felelős számadók által 

összeállított 1895. évi zárszámadását: 
A zárszámadás megvizsgálására az előadón kivül Belházy 



Emil főerdőtanácsos és Almássy Andor erdőtanácsos urak küldet
nek ki azon utasítással, hogy jelentésüket a legközelebbi ülésnek 
mutassák be. 

És elhatároztatott, hogy a zárszámadás megvizsgálása után, 
a jövő 1896/7. tanévben kiosztható segélyek iránti pályázati felhívás
nak a szokásos módon való közhírré tétele végett szükséges intéz
kedések az előadó részéről késedelem nélkül megtétessenek. 

III. Előadó felolvassa Csaszkóczy Mihály m. kir. erdész özve
gyének kérelmét, melyben az Emil fia részére az 1895. évi 52663. 
sz. alatt kiutalt, de az 1895. évi november hó 30.-án tartott bizott
sági ülés határozata folytán ugyanazon évi 99103 sz. ministeri 
intézvénynyel beszüntetett 150 frt segélynek a folyamodványban 
előadottak alapján való újbóli folyósítását, vagy ha ez nem volna 
lehetséges, ezen segély összegnek Gyula fia és Erzsébet leánya 
közötti megosztását és az eddig felvett 45 frt visszafizetésétől 
való felmentését kéri. 

A bizottság határozatilag kimondja, hogy az alap szabályzata 
értelmében a kérelmet figyelembe nem veszi s az özvegy részéről 
illetéktelenül felvett 45 frt összegnek behajtása végett a földmive
lésügyi m. kir. ministerium megkeresendő. 

Tekintettel azonban folyamodónak rendkívüli szorult anyagi 
helyzetére és hogy gyermekeinek neveltetését csakis segély adomá
nyokkal képes eszközöltetni, a bizottság kérvényezőt a minister 
ur Ö exczellencziájának kegyeibe ajánlja. 

IV. Előadó felolvassa Ocsárd Károly m. kir. föerdész levelét, 
melyben kijelenti, hogy „Károly" nevü fia rnult év deczember hó 
19.-én elhunyt s igy a nevezett részére az 1895. év július hó 
20.-iki ülésben adományozott 150 frt évi segély további részleteit 
nem veheti fel. 

A jelentés tudomásul vétetett s elhatároztatott, hogy a segély 
kifizetése az elhalálozásra következő hónap elsején, tehát f. évi. 
január hó l-jével beszüntetendő s a 150 írtból még ki nem fize
tett 90 frt az alaptökéhez csatolandó. 

V. Előadó felolvassa Friebeisz Gyula m. kir erdőszámvizs
gáló folyamodványát, melyben Margit nevü leánya részére az 
1895/6. tanévben engedélyezett 100 frtos segély összegnek Aranka 
nevü leánya részére leendő átruházását kérelmezi; miután Margit 



leányát a polgári iskolába be nem Írathatta s igy ezen gyermeke 
részére a segélyt fel nem veheti. 

A bizottság a kérelemnek helyt nem ád. mert folyamodó 
Aranka nevü leánya a bemutatott iskolai bizonyítvány szerint 
elemi népiskolába jár, már pedig az alapszabályzat értelmében 

' elemi iskolákban járó gyermekek segélyben nem részesíthetők. 
Kérelmező „Margit" nevü leánya részére engedélyezett volt. 

de a fenti okoknál fogva fel nem vett összegnek pedig az alap
tőkéhez való csatolása elhatároztatott. 

VI. Előadó felolvassa Puza Jenő m. kir. föerdész folyamod
ványát, melyben az alapból Jenő fia részére illetéktelenül felvett 
45 frtnyi összegnek a visszafizetési kötelezettsége alóli felmen
tését kéri. 

Folyamodó kérelme az 1895. évi november 30.-án tartott 
ülés jegyzőkönyvében kifejtett okoknál fogva figyelembe nem 
vehető s a kérvény a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. mi-
nisteriumhoz azon megkereséssel terjesztetik fel, hogy az összeget 
nevezettől behajtani méltóztatnék. 

És elhatároztatott, hogy az egész 150 frt az alaptőkéhez 
csatolandó. 

VII. Olvastatott Ganovszky Gusztáv m. kir. föerdész levele, 
melyben kéri, hogy a Béla fia részére az 1895/6. tanévben kiutal
ványozott — de az alap felelős számadói által azon okból, 
miután nevezett tanuló a huszti iparmühelylyel kapcsolatos •— 
felsőbb népiskolába, nem pedig a szabályzat által felsorolt intéze
tekbe jár, ki nem fizetett segély folyósittassék. 

A bizottság figyelemmel az alap szabályzatának 2. §-ára, 
a kérelmet nem teljesítheti, miután ott világosan ki van mondva, 
hogy segélyben csak a középiskolákon — érettségi bizonyítványt 
szolgáltató gymnáziumokban és reáliskolákban vagy a hazai 
erdészeti felsőbb tanintézeten tanuló fiúgyermekek részesíthetők. 

A folyamodványban emiitett iskola pedig ezek egyikébe sem 
sorozható. 

Folyamodónak megfelelő módoni értesítése és az összegnek 
az alaptőkéhez való csatolása elhatároztatott. 

Ugy ezen, mint a IV., V. és VI . pont határozatairól a 
.felelős számadók értesitendők. 



VIII. Miután más indítvány vagy jelentés nem tétetett, elnök, 
az ülést bezárja. 

Rutslca Tivadar, Berendíj Béla, Sóltz Gyula, 
előadó. jegyzőkönyvezetö. elnök. 

II . 

Jegyzőkönyv 

a földmivelésügyi m. kir. rninisterium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1896. év i . 

június hó 25.-én tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: Sóltz Gyula ministeri tanácsos h. elnök, Bel
házy Emil és Horváth Sándor főerdötanácsosok, Szabó Adolf és 
Tomcsányi Gyula erdőigazgatók, Bartha Gyula erdöfelügyelő hely. 
előadó, Bécsy Dezső erdész, az alap pénztárosa és Berendy Béla, 
föerdész, jegyzőkönyvvezető. 

Elnök az ülést határozatképesnek nyilvánítván, azt megnyitja 
s kijelenti, hogy Havas József erdöigazgató és Simenszky Kálmán 
erdöfelügyelő, bizottsági tagok távolmaradásukat kimentették. 

I. Az alap pénztárosa felolvassa az 1896. év I. negyed végén 
mutatkozott pénztári álladókról szóló kimutatást, mely szerint az 
alap tulajdonát képezik : 

I". Ertélcpapirolcuan. 

A magyar leszámitoló- és pénzváltó-bankban 
30000 koronás névértékű koronajáradék 15000 frt — kr. 

II. Készpénzben. 

1. A pesti első hazai takarékpénztárban 
39443/e sz. könyvecske szerint 5000 frt — kr. 

2. A magyar leszámitoló- és pénzváltó-bankban 
16425. sz. könyvecske szerint 10000 frt — kr. 

3. A magyar leszámitoló- és pénzváltó-bankban 
17140. sz. könyvecske s z e r i n t _ _ - — — 3872 frt — kr. 

4. Krdészeti házi pénztárban .__ — — — — 1 írt 81 kr. 
Összesen 33873 frt 81 kr. 



11600 frt — kr. 
13 frt 44 kr. 

14800 frt 

Ebből az összegből esik 
1. Az alaptőkére: 

a) értékpapírokban . . . . . . 
b) takarékpénztári betét... 

2. A folyó kezelésre. 
a) az 1896,97. tanévre ki

osztandó segélyre 
b) az 1895/96. tanévre ki

osztható segélyből 
12600 írtból még ki 
nem szolgáltatott ösz-
szeg 4290 frt 

• c) a folyó kezelés alatt álló 
3400 frt n. é. korona
járadék névértéke és 
beszerzési ára közötti 
különbözetre 

• d) az 1896. évi tiszta jöve
delem : 
(2992 frt 62 kr. — 
1 frt) = 2991 frt 62 kr. 

Kr. 

178 frt 75 kr. 

Összesen 33873 frt 81 kr. 

Felolvassa továbbá az alapnak 1896- évi június hó 25-én 
•mutatkozott pénztári álladókról szóló kimutatását, mely szerint az 
alap tulajdonát képezik: 

1. Értékpapírokban. 
A magyar leszámitoló- és pénzváltó-bankban 

30000 korona névértékű koronajáradék 

II. Készpénzben. 
1. A pesti hazai első takarékpénztárban 

39443 e. sz. könyvecske szerint . . . . . . . . . 
2. A magyar leszámitoló- és pénzváltó-bankban 

16425. sz. könyvecske szerint... . . . . . . ... 

15000 frt — kr. 

5000 frt — kr. 

10000 frt — kr. 
Átvitel 30000 frt kr. 

j 11613 frt 44 kr. 



Áthozat 30000 frt — kr. 
3. A magyar leszámitoló- és pénzváltó-bankban 

17140. sz. könyvecske szerint... „ l . . . . . 
4. Erdészeti házi pénztárban — — .. . — -

4411 frt — kr. 
4 frt 61 kr. 

Összesen . . . . . . 34415 frt 61 kr. 

Ebből az összegből esik : 
1. Az alaptőkére: 

•a) értékpapírokban . . . . . . 11600 frt — kr. | 
b) takarékpénztári betét... 563 frt 44 kr. J 12163 frt 44 kr. 

2. .4 folyó kezelésre: 

•a) az 1896/97. tanévre ki
osztandó segélyre . . . 14800 frt — kr. 

b) az 1895/96. tanévre ki
osztandó segélyből 

12600 frtból még ki 
nem szolgáltatott ösz-

•e) a folyó kezelés alatt állló 
3400 frt n. é. korona
járadék névértéke és 
beszerzési ára közötti 
különbözetre . . . . . . . . . 178 frt 75 kr. 

4) az 1896. évi tiszta jö
vedelem : 
(7055 frt 42 kr. — 

A pénztár állása tudomásul vétetik. 
II. Előadó felolvassa a folyó évi február hó 29.-én tartott 

ülés határozata szerint a zárszámadás megvizsgálására kiküldött 
Belházy Emil és Almásy Andor biz. tagok jelentését, mely sze
rint nevezettek az állami erdötisztek gyermekeinek nevelését 
segélyező alap 1895. évi számadását minden részletében helyes
nek találták, ennélfogva számadók részére a felmentvény megadá
sát javasolják. 

szeg 220 frt kr. 

2 frt) 7053 frt 42 kr. I 22252 frt 17 kr. 
Összesen . . . . . . 34415 frt 61 kr. 



A jelentés tudomásul vétetik s az a zárszámadással együtt 
a „Szabályzat" 5. §-a értelmében a földmivelésügyi m. kir. minis
ter úrhoz fel terjesztetik. 

III. Előadó jelenti, hogy az 1896/97. tanévben kiosztandó 
pénzsegélyek iránti pályázati felhívás a földm. miniszt. f. évi 
32434. ügyszáma alatt közhírré tétetett. 

A jelentés tudomásul vétetik. 
IV. Előadó felolvassa Jamniczky Antal m. kir. erdőszámtiszt 

felterjesztését, melyben nevezett bejelenti, hogy a Janka nevü 
leánya részére az 1895/96. tanévben kiutalványozott 100 forintos 
segélyezést igénybe nem veheti, miután nevezett leánya a szün
idő alatt megbetegedett s ennek következtében tanulmányait nem 
folytathatta. 

Tudomásul vétetik s az összegnek az alaptőkéhez való 
csatolása határoztatik s erről a felelős számadók értesitendök. 

V. Miután más jelentés vagy indítvány nem tétetett, elnök 
az ülést bezárja. 

Kmf. 
Bartha Gyula, Berendy Béla, Sóltz Gyula, 

előadó. jegyzőkönyvvezető. elnök. 

III. 

Körrendelet 
valamennyi magyar- és horvát-szlavonországi kincstári 

erdöhatóságnak. 
(A szolgálat teljesítése közben küleröszak (baleset) által szenvedett sérülés 
következtében munkaképtelenné vált erdészeti alkalmazottaknak kedvezményes 

elbánást érdemlő eseteiben követendő eljárás tárgyában.J 

23911/96. földm. min. — Tapasztaltatott, hogy a szolgálat 
teljesítése közben küleröszak (haleset) által szenvedett sérülés 
következtében munkaképtelenné vált erdészeti alkalmazottak ked
vezményes elbánást érdemlő eseteiben az igazolások, — melyek a 
külerőszaknak esetét, annak megtörténtét és körülményeit bizo
nyítják, — csak hosszú idő, néha hónapok, söt évek múlva ejtetnek 
meg, a midőn a tényállás kiderítése s megállapítása már kétessé, 
bizonytalanná vált. 



Utasítom ennélfogva az erdőhatóságot, hogy minden ilyen 
esetben a sérülést szenvedő egyénről az illetékes tényezők s köz
tük a kezelő orvos is — a történt eset helyét, idejét s az észlel
hető nyomokban megállapítható körülményeket a sérülés idejében 
jegyzőkönyvbe foglalják, különösen megjelölve, hogy miben állott 
a sérülés a baleset idejében és mik voltak annak akkor már be
állott, vagy várható következményei? 

Budapest, 1897. január 9-én. 
A minister megbízásából: 

Sóltz Gyula. 
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