
ötlő magyartalan és helytelen kifejezést is. Ezeknek is rámutat a 
helyesbítésére. Munkájához a gazdaközönséget is segítségül hivta. 

Ez uton sok olyan szót kapott az idegen szavak helyettesí
tésére, amelyeket az úgynevezett magyarító szótárak nem vettek 
fel. Átlapozva a munkát, megállapíthatjuk, hogy ez a vállalkozás 
a nyelvtisztitás érdekében nem volt felesleges s kiadásáért ugy az 
OMOE., mint a buzgó szerző elismerést érdemel. A füzetet, mely
hez Bársony István irt előszót, melegen ajánljuk iróink figyelmébe. 

ú t ú t ú t 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az urada lmak t. veze tősége i t , h o g y erdőt i sz t i l é t s zámukban be
álló vá l tozásokró l bennünket levelező- lapon értes i teni sz íveskedjenek . ) 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Ritier Károly főerdő-
tanácsosnak, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi 
hű és hasznos szolgálati elismeréséül, Ferencz-József-rendem tisztikeresztjét 
adományozom. 

Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 24-én. 

KÁROLY s. k. 
GRÓF ZICHY ALADÁR s. k. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte: 
1. az állami kezelésbe vett községi stb. erdők kezelésének szolgálati ágazatá

nál: Bodor Zoltán m. kir. főerdőmérnököt, Jüngling János erdőtanácsosi czimmel 
felruházott m. kir. tőerdőmérnököt, Kókler Béla és Erdődi György m. kir. főerdő
mérnököket, Vég Gyula és Kovács Pál erdőtanácsosi czimmel felruházott m. kir. 
főerdőmérnököket, Borbáth Gerő m. kir. főerdőmérnököt és tiajdu János erdő-
tarácsosi czimmel felruházott m. kir. főerdőmérnököt a VII. fizetési osztályba 
m. kir. erdőtanácsosokká; Sirnonek Gotthárd, Nóvák György, Kuka József, Arnaut 
Miklós, Ihrig Vilmos, Franciscy Vilmos, Wildmann Kálmán, Hermann János, 
Becher Adolf és Schmidt Vilmos m. kir. erdőmérnököket a VIII. Fizetési osztályba 
m. kir. főerdőmérnökökké; 

2. az erdőőri szakiskolák szolgálati ágazatánál: Krajcsovits Ferencz m. kir. 
főerdőmérnököt a VII. fizetési osztályba m. kir. erdőtanácsossá; 

3. a magyarországi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatánál: 
Trauer Gyula, Csegezy Pál, Bartha Gábor, Nyal Sándor, Szvetelszky Géza, 
Günther József, Tompa Ferencz, Biró Lajos, Aschcr Vilmos, Belházy Gyula, 
Sacnger Nándor, Scholtz Gyula, Bohunitzky Endre, Lőfi Jenő és Béky Albert 



m. kir. főerdőmérnököket a VII. fizetési osztályba m. kir. erdőtanácsosokká; 
Füstös Zoltán, Garlathy Oszkár, Toperczer Árpád, Röhrich Ernő, Kacsó András,. 
Hayden Gyula, Letz Lajos, Szabó Kálmán, Sckmuck Hugó, Szalóky Sándor, 
Bózer Jenő, Günther Frigyes, Kohout János, Terray Gyula, Petricsek Adolf, 
Krause Dezső és Jávorszky Zoltán m. kir. erdőmérnököket a VIII. fizetési osztályba 
m. kir. főerdőmérnökökké: 

4. a horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatánál .-
Zezulka János erdőtanácsosi czimmel felruházott kir. főerdőmérnököt a VII. fizetési 
osztályba kir. erdőtanácsossá ; 

5. az állami erdőtisziek egyesített közös rangsorozati létszámában : Onczay 
László, Harkó Lajos, Vető Gyula, Istvánffy József, Sztankó Zoltán, Marsalkó 
Ferencz, Körösi János, Marinovié • Milán, Nagy Mihály, Kőrös Gyula, Papolczy 
József, Déry Károly, Riedl Gyula, Várnai Géza, Lengyel Sándor, Rieszter H Ű H Ó , 

Győry Jenő, Volczer Árpád, br. Marschall Ernő, Csatay Gyula, Muzdeka Daniján, 
Pellion Árpád, Navratil Gyula, Klausberger József, Kocziha János, Lotterhof 
Márton és Fónai János rn. kir. segéderdőmérnököket a IX. fizetési osztályba 
m. kir. erdőmérnökökké. 

* 
Ritter Károly ny. főerdőtanácsos gróf Hadik-Barkóczy Endre uradalmainak 

vezetésével bízatott meg Varannó székhelylyel. 
* 

Gróf Andrássy Sándor kinevezte borbátvizi erdőuradalmában Vilde Kálmán 
erdőmérnökjelölt oki. erdőmérnököt főerdészszé. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Huszár Lajos breznóbányai m. kir. 

kincstári erdészeti orvost kinevezte a - IX. fizetési osztályba. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Rakssányi Győző kir. erdő
mérnökgyakornokot Vinkovciról Zagrebbe. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében áthelyezte Nóvák 

György m. kir. főerdőmérnököt Németlipcséről a besztetczei m. kir. erdőigaz
gatóság kerületébe Dombhátra (az ilvai m. kir. erdőgondnokság vezetőjéül), 
továbbá Zseleznyák Péter m. kir. erdőmérnököt Turóczszentmártonból ugyancsak 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság kerületébe Óradnára (a szamosvölgyi felső 
m. kir. erdőgondnokság vezetőjéül), végül Paczner Károly m. kir. segéderdő
mérnököt Beszterczéről az alsókubini m. kir. állami erdőhivatal kerületébe Turócz-
szentmártonba. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Simonfy Ákos kir. aierdőfeliigyelőt az 
állami kezelésbe vett községi erdők szolgálati ágazatához való átsorozása mellett 
főerdőmérnöki minűségben áthelyezte a kolozsvári állami erdőhivatal kerületébe, 
Bánffyhunyadra s ideiglenesen megbízta a bánffyhunyadi m. kir. járási erdő
gondnokság vezetésével. 

c2t ú£ ú£ 



ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 
i. 

JEGYZŐKÖNYV 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző
bizottságának 1917. évi július hó 19-én tartott rendes évnegyedes üléséről. 

Jelen voltak: Kaán Károly miniszteri tanácsos, h. elnök; Kacsanovszky 
József kir. főerdőtanácsos, előadó; Rochlitz Dezső és Arató Gyula miniszteri 
tanácsosok; Kovács Aladár, Pájer István és Kelecsényi Ferencz m. kir. főerdő-
tanácsosok; Ráduly János és Gurányi István m. kir. erdőtanácsosok; Mentler 
Sándor m. kir. főerdőszámtanácsos; Papp Béla és Intzédy Géza m. kir. fő-
erdőmérnökök, bizottsági tagok és Spettmann János m. kir. erdőtanácsos, az 
alap jegyzője 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat bejelenti, hogy Kiss Ferencz és 
ülreich Gyula m. kir. főerdőtanácsosok távolmaradásukat kimentették. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak 1916/17. számadási év negyedik negyedének 
végén, vagyis az 1917. évi június hó 30-án mutatkozó pénzálladékára vonatkozó 
jelentést. (Jelentést lásd a 488. oldalon.) 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2. Jegyző bemutatja Furherr János m. kir. erdőtanácsos bejelentését, hogy 

az alapból 200 K-val segélyezett Olga nevü leánya az elmúlt tanévben a leány
gimnázium VI. osztályát látogatta; kéri, hogy Olga leányának 200 K segélye 
meghagyassék, minthogy időközben a segélyezés a leánygimnáziumok tanulóira is 
kiterjesztetett. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi, minthogy azonban a leány
gimnázium tanulói csak az 1917,18. tanévtől segélyezhetők, a bizottság a 200 K 
segélyösszegnek beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

3. Boór Károly kir. főerdőmérnök jelenti, hogy az alapból 200 K-val 
segélyezett László nevü fia az 1916/17. tanévben nem házon kivül, hanem otthon 
elemi iskolában tanult; kéri ennek a 200 K segélynek Zoltán fiára való át
ruházását. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi, minthogy azonban folyamodó 
Zoltán nevü fiának az 1915/16. tanév végén nyert és az alapszabályzat 
követelményeinek megfelelő bizonyítványát felszólításra sem mutatta be, a bizott
ság a 200 K segélyösszegnek beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását 
határozza el. 

4. Özv. Bihari Ödönné jelenti, hogy az alapból 300 K-val segélyezett 
Margit nevü leányát helyhiány miatt a kereskedelmi iskolába nem járathatta s 
igy a segélyt fel sem vehette. 

A bizottság a bejelentést tudomásul vette s a 300 K segélyösszegnek be
szüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozta el. 

5. Jegyző javaslatba hozza, hogy a 2., 3., 4. szám alatti határozatokkal 
egész összegükben beszüntetett segélyek, vagyis 700 K az eredeti segélykiosztáskor 



Az á l lamerdészet i t i sztv ise lők gyermeke inek nevelését segélyező alap 
v a g y o n á n a k á l ladéka 1916/17. év. IV. negyedének végén 

M e g n e v e z é s 

Álladék a mult negyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben : 
Járulékok, adományok.. . ._. . . . 
Gyümölcsöző tőkék kamata ... 
Különféle bevételek 
; , , , . , | a postatak. pénzt.-hoz A t u t a , a s o k l a z Altruista bankhoz 
Értékpapírok eladásából . . . ... 
Átfutó bevételek és téritmények 
Vásárolt értékpapírok . . . 

Összesen . . . . . . 

Kiadás a folyó évnegyedben: 
Kifizetett segélydijak 
Kezelési kiadások . . ." . . . . . . 
Különféle kiadások... . . . . . . ... 
/ . , , fa postatak. pénzt.-tól 
Á t u t a l á s o k ^ A l t r u i s t a b a n k t ó l -
Értékpapírok vásárlása... 
Átfutó kiadások... . . . . . . ... . . . 
Eladott értékpapírok — — ... 

Összesen . . . 

Levonva a bevételből a kiadást, 
mutatkozik tiszta vagyon .. . 

Együtt 

Ebből az összegből esik: 
1. alaptőkére. . . ... .— 
2. tartaléktőkére -
3. folyó kezelésre... . . . — ... 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik : 
a) 1916/1917. évre engedélye

zed segélyekre— ... — .. . 
b) 1917/1918. évre engedélye

zett segélyekre... — .. . . . . 
ej 1916 1917. évi tiszta jöve

delem ..: . . . ... ... 
Budapest, 1917. évi július hó 1-én. 

A m. kir. 
posta-

takarék-
pénz:árnál 

A magyar földhitel
intézetek országos 

szövetségénél 
(Altruista banknál) 

készpénz 
K f  K f 

7578 

30647 

6(1 

63 

97 

3828662 

24831 
69 

90 

24989 

13297 

04 

04 

58 

20922 

8365 

53 

29287 53 

29287 53 

értékpapír 

K | f 

Jegyzet 

425000 

425000 

425000 

467585 11 — -

364720 
8584 

94280 

6080 

88200 

1. kiadás 
5 . tétel 

1. bevétel 
8. tétel 

Gayer fi. Viktor s. k. 
m. kir. erdőszámvizsgáló, 

az alap számvivője. 



megállapított sörrendben folytatólagosan hét oly gyermek 200 K-ás segélyének 
300 Kra való felemelésére fordíttassák, akik a segélyezésre leginkább rászorulnak. 

A bizottság a tett javaslat elfogadásával a szabályzat 28. §-ában foglaltak 
értelmében elhatározza, hogy; 

1. Hajdú Dezső Erzsébet leánya, 
2. Pásztor Sándor Margit leánya, 
3. Sikó Áron Rózsi leánya, 
4. Szecskay Dezső László fia, 
5. Hohoss János Mária leánya, 
6. Blloveszky Béla Emiüa leánya és 
7. Urbánszky István Margit leánya 

segélyének 200 K-ról 300 K-ra való felemelését hozza javaslatba. 
6. Jegyző előadja, hogy az utóbbi két évben egész összegű és segélyezésre 

még újból fordítható több segélyösszeg nemcsak a tanév, de a számadási év 
letelte után jutott csak az intéző-bizottság tudomására és pedig ez csak azért, 
mert az érdekelt szülők a segély felvehetését gátló okokat elmulasztják kötelesség
szerűen bejelenteni azonnal a gátló körülmények bekövetkezésekor. 

A bizottság megfelelő beható tárgyalás után elhatározza, hogy a segély
adományozással kapcsolatban évről-évre értesíteni fogja a szülőket, hogy az 
esedékes segélyrészleteket rendszeresen havonként vegyék fel, mert ha valaki a 
már esedékes havi segélyrészleteket egy féléven át nem veszi fel, az intéző
bizottság ezt odamagyarázza, hogy az érdekelt, az adományozott segélyről lemond 
s az intéző bizottság az illető egész segélyösszeg felett újból rendelkezik. Ezt 
annyival is inkább közölni kell az érdekeltekkel, mert a szülőnek vagy gyám
nak amúgy is a szabályzatban meghatározott kötelessége, hogy azokat az okokat, 
amelyek a segélyezés, illetőleg a segély felvehetésének lehetőségét kizárják, az 
intéző-bizottságnak azonnal jelentse be. 

E határozattal kapcsolatban azonban a bizottság fentartja azt a jogát, 
hogy ha valaki egy félév letelte után is a segélyrészletek felvehetését támogató 
érveit előterjeszti, a bizottság a kérelem felett megfelelő mérlegelés után 
határozhasson. 

7. Jegvző felolvassa az 1916/17. évi zárószámadás megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelentéséi: 

Tekintetes Intéző-Bizottság \ Az államerdészeti tisztviselők gyermekcinek 
nevelését segélyező alap intéző-bizottságának 1917. évi június hó 15-én tartott 
rendes évnegyedes ülésén hozott határozatával alulírottak az alap 1916/17. évi 
zárószámadásának megviszgálásával bízatván meg, tisztelettel jelentjük, hogy 
megbízatásunknak megfelelvén, a zárószámadást az alap naplójával, főkönyvével 
és a számadási okmányokkal megegyezőnek és helyesen összeállítottnak találtuk. 

Jelentjük egyúttal, hogy a most megvizsgált zárószámadás szerint az 
1917/18. tanévben 88.218 K 55 f kikerekítve 88.200 K segélyezésre fordítható. 

Ezzel a 88.200 K-át kitevő összeggel szemben a három háborús tanévben 
egyenként 74.500 K fordíttatott segélyezésre és pedig az utolsó két tanévben ez 
a segélyösszeg csak olyképen volt rendelkezésre bocsátható, hogy az akkori 



« 

zárószámadások szerint segélyezésre fordítható pénzösszeg a tartaléktőkéből 14.100, 
illetőleg 13.900 K-val pótoltatott. 

Az 1916/17. számadási évben mutatkozó bevételi többlet a legutóbbi 
74.500 K-nál nagyobb segélyösszeg felhasználását tenné ugyan lehetővé, mind
azonáltal tisztelettel azt javasoljuk, hogy a segélyösszeg a jövő tanévre ugyancsak 
a három háborús tanévben történt kiosztásnak megfelelően 74.500 K-ban állapít
tassák meg és a többletként mutatkozó 13.700 K az eddig már nagyon igénybe 
vett tartaléktőke pótlására fordíttassák. 

Javasoljuk végül, hogy a tekintetes Intéző-Bizottság az 1916 17. évi ?áró-
számadást jóváhagyni és az alap számvevője részére a szokásos felmentvényt 
megadni szíveskedjék. • 

Budapest, 1917. évi július hó 7-én. 
Kacsanovszky József s. k. Pech Kálmán s. k. 

kir. főerdőtanácsos. miniszteri tanácsos. 
Arató Gyula s. k. 
miniszteri tanácsos. 

A bizottság a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi s az alapszabályzat 
8. §-ának 2. pontja értelmében elrendeli, hogy a zárószámadás hivatalos felül
vizsgáltatás végett a m. kir. földmivelésügyi miniszter úrhoz felterjesztessék. 

A bizottság egyúttal a maga részéről elhatározza, hogy a zárószámadás 
szerint segélyezésre fordítható 88.200 K-ból az 1917/18. tanévben segélyezésre 
fordítható pénzösszeg gyanánt csak akkora összegnek a megállapítását hozza 
javaslatba, mint amennyi az előző háborús három évben fordíttatott segélyezésre, 
vagyis 74.500 K-át. 

A többletként mutatkozó 13.700 K-át illetőleg pedig azt határozza, hogy 
azt a tartaléktőke pótlására fordítja, illetőleg a m. kir. földmivelésügyt miniszter ur 
Őnagyméltósága elé ily értelmű felterjesztést tesz. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 
Kacsanovszky József s. k. Kaán Károly s. k. 

kir. főerdőtanácsos, előadó. miniszteri tanácsos, h. elnök. 
Spettmann János s. k. 

m. kir. erdőtanácsos, a bizottság jegyzője. 

II. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző-bizottságának 1917. évi augusztus hó 4-én áz 1917/18. tanévi segélykiosztás 

tárgyában tartott ülésén. 

Jelen voltak: Kaán Károly miniszteri tanácsos, h. elnök; Kacsanovszky 
József kir. főerdőtanácsos, előadó; Rochlitz Dezső miniszteri tanácsos; Ratkovszky 
Károly, Kovács Aladár, Martian Livius, Balogh Ernő és Kelecsényi Ferencz m. kir. 
főerdőtanácsosok; Szécsi Imre. Ráduly János és Medveczky Ernő m. kir. erdő-



tanácsosok; Mentler Sándor m. kir. főerdőszámtanácsos, bizottsági tagok és 
Spettmann János m. kir. erdőtanácsos, a bizottság jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, bejelenti, hogy Kócsy János nyug. 
miniszteii tanácsos betegségével, Kiss Ferencz m. kir. lőerdőtanácsos pedig 
hivatalos elfoglaltságával távolmaradását kimentette és az ülést megnyitja. 

1. Özv. Daikó Gáborné felhívásra tett előterjesztésében utólag jelenti, hogy az 
alapból 400 K-val segélyezett Izabella nevü leányát a háborúval kapcsolatos okok 
miatt nem járathatta bejelentése szerint a csabai felsőbb leányiskolába rendes tanuló
ként, hanem, időközben visszatérvén Sepsiszentgyörgyre, itt magánúton taníttatta. 

A bizottság a bejelentést kivételesen tudomásul veszi és a fennforgó méltány
lást érdemlő okok figyelembevételével, mint az már más hasonló esetben is történt, 
a már felvett 400 K segélynek meghagyását határozza el, azzal azonban, hogy 
nevezettözvegy figyelmeztetendő, hogy máskor az ily körülményt idejében jelentse be. 

2. Jegyző bejelenti, hogy a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur Őnagy-
méltósága a bizottsághoz intézett 153535/917. számú leirata értelmében az alap 
1916/17. évi zárószámadását a miniszteri számvevőség erdészeti csoportjával felül
vizsgáltatta és a helyesnek talált számadás alapján felhatalmazta a bizottságot, 
hogy az alap számvivőjének a szokásos felmentvényt megadja. 

A bizottság ezt a bejelentést tudomásul veszi és elrendeli, hogy a szabályzat 
8. §-ának 2. pontja értelmében a zárószámadás á mai ülés jegyzőkönyvében egész 
terjedelmében közzététessék s hogy az alap számvivőjének a szokásos felmentvény 
megadassék. (Zárszámadást I. részét lásd a 492. oldalon.) 

II. Az 1916,17. évi t i szta jövede l em és ennek az a l a p t ő k é t megi l l e tő 
l/« részének kiszámítása. 

a) Valódi bevételek: 
1. Járulékokból befolyt .. . . . . . . — .. . . 
2. Gyümölcsöző tőkék kamataiból befolyt ... . . . . 

K 
.. 93.412 
.. 18.064 

f 
17 
48 

A valódi bevételek összege . . . . .. 111.476 65 
b) Valódi kiadások: 

1. Kezelési kiadások ... . . . . . . . 1.203 47 
2. Különféle kiadások ... . . . ... — ... . 

A valódi kiadások összege . 1.203 47 
Összehasonlítás: 

a) A valódi bevételek összege... ._ . . . . 
b) A valódi kiadások ... ... . . — ... . . . . 

111.476 
1.203 

65 
47 

Tiszta jövedelem 110.273 18 
Ebből az összegből az alaptőket illeti: 

273*18 
-p = 22.054-63 korona. Maradna tehát kiosztható összeg : 
5 

110.273Í8 — 22.054-63 = 88.218-55 korona; mivel azonban 
a segélyek csak kerek százasokban adatnak ki, tehát csak 
88.200 korona s ennélfogva az alaptőkére esik: 110.273-18 — 
— 88.200 = 22.073-18 korona (II.).. 22.073 18 



Az á l lamerdészet i t i sz tv i se lők g y e r m e k e i n e k neve lésé t segélyező alap 
zárószámadása az 1916 1917. évről. 

\o I 
T á r g y 

A ra. kir. 
postataka
rékpénz

tárnál 

A magyar töldíiitel-
intézetek országos 

szövetségénél 
(Altruista bank) Együtt 

készpénzben értékpapír 

K K f K f ll K 

Bevételek : 
Maradvány az 1915 16. évről 
Alaptőkénél . . . ... . . . . . . ... ... 
A tartaléktőkénél . . . 
A folyó kezelésnél... . . . . . . ... 

Folyó évi bevételek: 
Járulékok és adományok ... ... 
Gyümölcsöző tőkék kamatai ... 
Különféle bevételek ... 
Az Altruista banktól a m. kir. 

postatakarékpénztárba átutalt 
összeg.. . . . . 

A m. kir. postatakarékpénztárból 
az Altruista bankba átutalt 
összeg.. . — .. . — — . . . — 

Átfutó bevételek ... . . . . . . 
Reszerzett értékpapírok vételára 
Értékpapirnyereség... . . . ... ... 

Bevételek összege . . . 

Kiadás : 
Kifizetett segélydijak 
Kezelési kiadások .__ ... — ... 
Különféle kiadások ... . . . . . . ... 
Az Altruista banktól a m. kir. 

postatakarékpénztárba átutalt 
összeg - - . . . . . . 

A m. kir. postatakarékpénztártól 
az Altruista bankba átutalt 
összeg... -

Átfutó kiadások... . . . ... ... . . . 
Értékpapírok vásárlására fordí

tott összeg ... — ... ... 

Kiadások összege . . . 

Összehasonlítás : 
1. A bevételek összege . . . . . . 
2. A kiadások összege... . . . . . . 
Maradvány 1916/17. év végén (I.) 

2253 

93412 
75 

200 

380 

96321 

71440 
1203 

10000 
380 

83023 

96321 05 
83023 47 

15 

47 

14351 

17988 

10000 

47 

42387 

200 

47 

1329758 

200 

42387 
200 

42187 

53 

53i 

53 

342600 
21864 
47635 

412100 

412100 

12100 

342647 
21864 
64240 

93412 
18064 

17 
48 

200 

10000 
380 

550808 

71440 
1203 

ÓS': 

47 

200 

10000: 
380 

83223 

550808 
83223 

47 ! 

467585 11 



III. Az a l a p t ö k e n y i l v á n t a r t á s a . K f 
Maradvány az 1915 16. év végével _.. . . . . . 342.647 42 

1916 17. évi gyarapodás : 
Az 1916,17. évi jövedelemnek i/s része (II. szerint)... . . . . 22.073 18 

Az alaptőke maradványa 1916,17. év végén (III.) 364.720 60 

IV. A t a r t a l é k t ő k e n y i l v á n t a r t á s a . 
Maradvány az 1915,16. év végével 21.864 51 
Gyarapodás az 1916,17. évben... . . . ___ . . . 620 -

Összes bevétel 22.484 51 
Átutalás az 1916,17. tanévi segélyösszeg kiegészítésére = . . . ... ... 13.900 — 

A tartaléktőke maradványa az 1916/17. év végén (IV.) 8.584 51 

V. Folyó k e z e l é s . 
K f K f 

Maradvány az 1916 17. év végén (I. szerint) — — 467.585 11 
Levonva az alaptőkére eső részt (III. szerint) . . . . . . 364.720 60) 
és a tartaléktőkére eső részt (IV. szerint) 8.584 51 / 373.305 11 

Marad a folyó kezelésre (V.) — — 94.280 — 

VI. Segé lyek n y i l v á n t a r t á s a . 
a) Az 1914 15. és 1915 16. tanévre engedélyezett segélydijak : 

1. Maradvány (hátralék) az 1915/16. év végén — — 3.640 — 
2. Erre kifizettetett az 1916,17. év végéig 3.4601 — 
3. Megszüntettetett az 1916/17. év végéig 18QJ — 3.640 — 

a) Hátralék az 1916/17. év végén — — 
b) Az 1916117. tanévre engedélyezett segély dijak: 

1. Engedélyezett segélydijak az 1916/17. tanévre . . . — — 74.500 — 
2. Erre kifizettetett az 1916/17. év végéig 67.980) — 
3. Megszüntettetett az 1916/17. év végéig 44QJ — 68.420 — 

b) Hátralék az 1916,17. év végén — — 6.080 — 
a) és b) együtt ' — — 6.080 — 

c) Az 1917 18. tanévre segélyképen kiosztható 
(II. szerint) _. — — 88.200 — 

A folyó kezelés összege (VI—V.) — — 94.280 — 
Budapest, 1917. évi július hó 5-én. 

Geyer H. Viktor s. k. 
m. kir. erdőszámvizsgáló, 

az alap számvevője. 

Ezt a zárószámadást megvizsgáltuk és az alap naplójával, főkönyvével és 
a számadási okmányokkal megegyezőnek és helyesen összeállítottnak találtuk. 

Budapest, 1917. évi július hó 7-én. 

Arató Gyula s. k. Pech Kálmán s. K. Kacsanovszky József s. k. 



F. M. 1917. évi 153535 I. B. 3. számhoz. 

Számszerint megvizsgáltatott és helyesnek találtatott. 
Budapest, 1917. évi július hó 28-án. 

M. kir. földmivelésügyi miniszteri számvevőség erdészeti csoportja. 

Mentler Sándor s. k. Kovács András s. k. 

3 . Jegyző bemutatja a közzétett pályázati felhívás folytán beérkezett segély
kérvényeket. 

Beérkezett összesen 231 kérvény, melyben 151 fiu és 191 leány, összesen 
tehát 342 gyermek részére kérnek segélyt. 

Jegyző előadja továbbá, hogy a segélyek kiosztására vonatkozó javaslat ez 
alkalommal is szigorúan a szabályzatban foglalt rendelkezések, elvek alkalma
zásával és a már kialakult gyakorlat figyelembevételével állíttatott egybe. 

A javaslat szerint a pályázatból kiesik 40 gyermek és pedig: 
a) 8 gyermek meg nem felelő tanintézet miatt; 
b) 15 gyermek meg nem felelő bizonyítvány miatt; 
c) 13 gyermek azért, mert egy tisztviselőnek 2, illetve 3 gyermeke csak 

akkor segélyezhető, ha az illetőnek legalább 4, illetőleg 5 ellátatlan gyermeke van ; 
d) 1 gyermek, mert folyamodó szülő nem államerdészeti tisztviselő; 
e) 1 gyermek segélyösszeg elégtelensége miatt ; 
f) 2 gyermek, mert a kérvény elkésett. 
E jegyzőkönyv 2. pontjában foglaltak szerint az 1917,18. tanévben segélye

zésre fordítható 74.500 K s ennek az összegnek szétosztásánál 128 fiu és 174 leány, 
összesen 302 gyermek volt tekintetbe vehető, akik az előadói javaslatba a reá-
szorultság sorrendjében vétettek fel. 

A bizottság ennek kapcsán megfelelően beható tárgyalás után elhatározza, 
hogy : 1. azoknál a folyamodóknál, akik kérvényüket a pályázati feltételekben 
előirt időre terjesztették elő, de akiknek gyermekei tanévvégi bizonyítványt nem 
mutathattak be, illetőleg 1—2 tantárgyból vizsgaeredményt nem szerezhettek 
azért, mert betegség folytán a tanévet nem fejezhették be, az esetben, ha ezt a 
hiányt az uj tanév elején pótolják, akkor a bizottság pótlólag bemutatott sikeres 
bizonyítvány és a betegség igazolása alapján a kérelmet az érdekelt gyermek 
szempontjából újból tárgyalás alá veszi; — 2. az elkésett kérvényekre nézve a 
bizottság megállapítja, hogy azokat ez alkalommal figyelembe nem veheti; abban 
az esetben, ha az egyik folyamodó, kinek kérvénye az ő utólagos bejelentése 
szerint postai téves kezelés folytán késett el, igazolja, hogy a késedelem nem az 
ő hibájából történt, a bizottság a legközelebbi ülésében javaslatba fogja hozni, 
hogy az esetleg felszabaduló segélyekből gyermeke segélyben részesittessék. Egy
úttal azt is elhatározza a bizottság, hogy a jövő évi pályázati felhívásban közzé
teendő az, hogyha valaki a pályázati határidőig a szükséges iskolai bizonyítványt 
nem tudja beszerezni és csatolni, a kérvényt akkor is felszereletlenül, de okvetlenül 
az előirt határidőig terjeszsze be, felemlítve a kérvényben az akadályt, amely a 
bizonyítvány bemutatását hátráltatta. 



A bizottság egyébként az előadói javastatot magáévá teszi s azt mint saját 
javaslatát jóváhagyás és a segélyeknek az 1917 18. tanévre való adományozása 
végett jelen jegyzőkönyvvel együtt a földmivelésügyi miniszter ur elé terjeszti. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 
Kacsanovszky József s. k. Kaán Károly s. k. 

kir. főerdőtanácsos, előadó. miniszteri tanácsos, h. elnök. 
Spettmann János s. k. 

m. kir. erdőtanácsos, jegyző. 

III. 

Az á l l a m e r d é s z e t i t i s z t v i s e l ő k g y e r m e k e i n e k n e v e l é s é t segé lyező a l a p 
ból az 1917/918. t a n é v b e n s e g é l y t n y e r t e k . 

a) Egyenként 600 koronát a következő atyátlan-anyátlan árvák: Ercsényi 
Margit és Mjazovszky Ilona. 

b) Egyenként 500 koronát az alábbi oly atyátlan árvák, kiknek nevelési 
járuléka, illetve anyjuknak nyugdíja még a régi nyugdíjtörvény alapján állapít
tatott meg: 1. Gerő László, Lohr Viola, Früstök Márta, Folkmann János, Palkó 
Antal, Giller Márta, Hrabovszky Oszkár, Pollág Géza, Szepesházy János, Tauber 
Magda, Huszár Erzsébet, Schmotzer Margit, Dömsödy,/Margit, Zsuffa Kálmán. 
Ebergényi Júlia, Schlachta Erzsébet, Szentpály Kálmán, Drenovac Nedeljka, Veres 
Mária, Gabnay Ferencz. t 

2. Egyenként 400 koronát: Lohr Margit, Német Ilona, Palkó Anna, 
Szeniczky Dóra, Nemes Géza, Nemes Ilona és Nemes Marianna, Darkó Gábor, 
Darkó Jolán, Darkó Izabella és Darkó Erzsébet, Huszár István, Schmotzer Zoltán, 
Friebeisz Lenke, Schlachta György, Greguss Klára és Greguss Alice, Lumnitzer 
Ilona. 

c) Egyenként 300 koronát oly atyátlan árvák, kiknek nevelési járuléka, 
illetve anyjuknak nyugdija már az uj nyugdíjtörvény alapján állapíttatott meg: 
Masztics Aladár, Batta István és Erzsébet, Heim János, István és Emilia, Lakner 
Béla és Erzsébet, Hámon Ilonka, Koschatzky Elemér és László, Sósky István, 
Pfundtner Károly, Ludmann Béla, Danielicz Ilonka, Bálint Piroska és Sarolta, 
Halmágyi Margit, Bosnyák Gizella, Kovács Lujza, Seenger Béla, Joós Andor és 
Margit, Hidvéghy László és Elek, Apáti János és József, Pataki Katalin, Bartha 
Béla, Nitz Guidó, Kralovánszky Jolán, Korzenszky Antal és Eleonóra, Ráner 
László és Margit, Rochlitz Oktávia, Szentimrey Katalin. 

d) Egyenként 200 koronát: Vukovicz Mária és Anna, Bacsó Mihály és 
Julianna, Rochlitz Mária, Jancsó Erzsébet, Zsófia és Ilma, Belházy Ilonka, Márta 
és Erzsébet, br. Metzger Jozefin, Malbohán Alfréd, Majerszky István, Baretics 
Tivadar, Gaál József, Szíjgyártó József, Zimann Zoltán, Schumek Sarolta, Szabó 
György, Kovaliczky Mariska és Etelka, Pálka Erzsébet, Cotteli József, Hohoss 
Elemér és Mária, Schwarz Hedvig, Margit és Elza, Szilárd Antal, Jukei Ödön 
Prunyi Erzsébet, Vassányi István, Füley Aladár, Frommeyer Katinka, Munteanu 



Livius és Irén, Lengyel Edith és Gizella, Barsi Ilonka, Hajdú Rezső, Margit és 
Edith, Vajda Péter és Ákos, Mátrai Endre és Lilli, Pásztor Gedeon, Margit és 
Sarolta, Héjj János, Wény Berta, Székács Ilona, Ladányi Jenő és Frigyes, Bartha 
Ilona és Edith, Brausil Beáta, Stefánia és Zdenka, Hamar Etel, Stréter Mária és 
Ilona, Tölgyes István és Erzsébet, Janussek Anna, Gyurcsó Endre, Kovács Károly, 
Orencsák Valéria, Horváth Margit, Boór Piroska, Kakas Zoltán, Pauer Katalin, 
Szecskay László, Hajdú Ferencz, Kelen Edith, Szeleczky Zoltán, Béla és Erzsébet, 
Sziklay Katalin, Frölich László, Fábián Kamill, Boerin Laura, Urbánszky Margit, 
Jeszenszky Ilona, Lux Adorján, Prauer Hubert és Norbert, Vég Pál, Horváth 
Sándor, Kovács Erzsébet, Kotzmann Márta, Becker Erzsébet, Papp Hedvig és 
Margit, Soltész László és Juliska, Pál János és Magdolna, Binder Béla és László, 
Aschner Imre és Magdolna, Szalántzy Anna, Nyitray Mariska, Papp Elek, Drotleff 
(Demény) Pálma, Katona Sárika, Ivaskó Ottilia, Zalay Endre, Huszár Zoltán, 
Winkler Tibor, Szabó Sarolta, Spilhaupter Marianna, Gulyás Jenő, Imre Stefánia, 
Tomka László, Jaminczky Árpád, Valéria és Margit, Napholtz Jolán, Furherr 
Olga és Magda, Mezey Sarolta és Klári, Szvetelszky Gyula, Saenger Edith, Saád 
Andor, Günther Dalma, Sipos Gábor és Ilona, Demeczky Ferencz és Paulin, 
Kolozs Iván és Dóra, Biloveszky Mária, Kovács Balázs, Vallent Erzsébet, Beyer 
János, Kovács Rózsika, Plachy Ilona, Hamernyik Béla, Földváry Ida, Konczvald 
Anna, Fischer Károly, Ormos Zsigmond, Bárdos Márta és Judit, Bodnár Richárd, 
Mariska és Vilma, Lánczi Antal, Ferencz és Panna, Takács Miklós és Paula, 
Ranku Arzén, Hyna László, Krausz Ernő, Koralevszky Irén, Buhescu János, 
Miklós és Mariska, Weszely Adrienne, Ambrus Loránd, Ferentzy Ágnes, Krizsán 
Stefánia, Cserny Eszter, Mike Elemér, Székely Zoltán, Reschner Hajnalka, Krajnyák 
Róbert és Vera, Muraközy Sarolta, Gruber Gabriella, Dióssy Dezső, Gyarmathy 
László, Hoffmann Zsófia és Irénke, Sailer György, Székely Gizella és Antónia, 
Szántó Béla, Ilona és Ella, Kriszta Irén, Terény Edith, Ivanich Ferencz, Kmetónyi 
Edith, Konok Péter, Szuppek Lenke, Szakmány József és Francziska, Matavovszky 
Mária és Ilona, Polacsek Dragicza és Mária, Kováts Zoltán, Hantos Etelka, Szécsi 
Éva, Medveczky Sándor, Biró Ervina, Lonkay Antal, Krippel Margit, Nagy József 
és Ferencz, Mariányi Zoltán, Dianovszky Mária, Pászthy Ferencz, Béky László, 
Bészler Sára, Lehoczky György, Rejtő Oszkár, Csopey Katalin, Bodor Géza, 
Juliska és Jolán, Pájer István és Alice, Héjjas Ferencz és György, Wilhelmb 
Sarolta, Ratkovszky Ferencz, Tomassek Angella és Zareczky Márta. 
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