
Erdészeti Rendeletek Tára. 
Körrendelet 

valamennyi kebelbéli fő- és ügyosztálynak, segédhivataloknak, a 
számvevőség mindhárom csoportjának és valamennyi alantas hatóságnak 

és közegnek. 

1550/1902. I—2. sz. — Értesítem az érdekelteket, hogy az állami 
tisztviselők, illetve altisztek és szolgák, valamint azok közvetlen 
családtagjai részére a vezetésem alatt álló gyógyfürdőkben és 
nyaralótelepeken az alábbi kedvezmények vannak fentartva. 

1. Fenyöházán és Tátra-Lomniczon ezen kedvezmények a 
következők: 

a) Állami tisztviselők és közvetlen családtagjai, k ik magukat 
hozzám benyújtott folyamodványuk alapján nyert engedélyemmel 
igazolják, a fürdő- és idénydijakból 2 5 % - n y i mérséklésben része
sülnek. 

b) A vezetésem alatt álló minis te r ium fenhatósága alá tartozó 
állami tisztviselők, altisztek és szolgák, valamint azok közvetlen 
családtagjai minden folyamodás mellőzésével, de kilétük igazolá
sának kötelezettsége mellett a fürdő- és idénydijak 25%-ának 
elengedésén kivül ingyenes orvosi kezelésben is részesülnek. 

c) A vezetésem alatt álló minis ter ium fenhatósága alá tartozó 
üdülést szükséglő erdőtisztek részére a fenyőházi fürdő- és nyaraló
telepen két egy-egy ágygyal biró lakószoba tartatik fenn, mely 
kedvezmény igénybevételéért tartoznak érdekeltek szabályszerűen 
felszerelt és kellőleg indokolt kérvényeiket mindenkor az illető év 
április hó 15-éig felettes hatóságuk utján hozzám benyújtani. 

2. Herktdesfürdö és Bánkfüred kincstári fürdőkben a X I — V I I I . 
fizetési osztályba tartozó állami tisztviselők és azok családtagjai 
részére ingyen lakás, ingyen fürdés, gyógy- és zenedijmentesség, 
Vízakna sósgyógyfürdőben pedig ingyen fürdés, gyógy- és zene
dijmentesség kedvezménye van fentarva, melyek engedélyezé
sénél első sorban a vezetésem alatt álló minis ter ium beteg 
tisztviselőinek és közegeinek érdekeit kívánom figyelembe venni . 

E z e n kedvezmények iránti kérvények orvosi bizonyitványnyal 
felszerelve az illető év április hó 15-éig hivatal i uton hozzám 

43* 



benyújtandók, s azokban szabatosan kiteendö, hogy hány családtag, 
s me ly időre kivánja a kedvezményt igénybe venni . 

E z e n kedvezmények rendszer in t csak az elő- és utóidényre 
és egy szobának négy hétre való igénybevételére engedélyeztetnek. 

A fürdőzés, illetőleg üdülés tartamára szükséges szabadságidő 
engedélyezése mindenkor az illető tisztviselő által szabályszerüleg 
külön kérendő. 

Budapes ten , 1902. évi április hó 3-án. 

A minis ter he lye t t : 
Kiss s. k., 

• államtitkár. 


