
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

1. 
FELHÍVÁS 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alapból az 
1918—1919. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

40000/1918. szám. — A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati 
ügyköréhez tartozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1918—1919. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 104197. szám alatt 
jóváhagyott szabályzat VIII. szakaszának 4. pontja értelmében folyó évi augusztus 
havában kerülnek kiosztásra. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az állami erdészetnél 
(kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett községi stb. erdőknél, erdőfelügyelő
ségeknél, a selmeczbányai erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és 
erdészeti kísérleti állomásoknál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyug
díjazott és elhalt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanai oknak, 
erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tiszt
viselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha az 
alább felsorolt belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1918—1919. 
tanévre felvétetnek, továbbá, amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes 
osztályzatoknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó vagy jó. 

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

osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön számításba. 
A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül megelőző tanévről szóló 

végbizonyítványt kell csatolni, kivéve azt az esetet, ha a gyermek erről a tan
évről ily bizonyítványt a saját hibáján kívül nem kaphatott, amely esetben kellő 
megokolással a megelőző évi végbizonyítványt kell csatolni. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat 21. §-a szerint 
segélyben részesíthetők, a következők: 

A) Fiúgyermekek részére: 
1. az erdészeti főiskola; 2. gimnáziumok; 3. reáliskolák; 4. a fe'ső keres

kedelmi iskolák; 5. tanitóképzők; 6. felső ipariskolák és 7. polgári iskolák. 

B) Leánygyermekek részére: 
1. leánygimnáziumok; 2. országos magyar iparművészeti iskola ; 3. tanítónő-, 

óvónő- és nevelőnőképzők; 4. női kereskedelmi tanfolyamok; 5. felső női 
ipariskolák; 6. felső leányiskolák; 7. polgári leányiskolák. 

C) Mindkét nembeli gyermekek részére: 
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyermekek és az I—IV. 

osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor részesülhetnek, ha meg-



felelő helybeli tanintézet hiányában másutt kénytelenek tanulni. Atyátlan-anyátlar 
árvák minden esetben szülői házon kivül tanulóknak tekintetnek; 

2. siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypedagógiai intézetek és 
pedig tekintet nélkül a gyermekek életkorára és előképzettségére. 

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

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve árva vagyoni 
viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igényjogosultság mellett előnyben 
részesülnek az árvák s azok a tisztviselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, 
vagy akiknek hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A tisztviselő rendesen csak 1 gyermek nevelésére nyerhet segélyt, 2 gyermek 
vagy rendkívüli esetben 3 gyermek után csak akkor, ha az illetőknek első esetben 
legalább 4, vagy a második esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő 
gyermeke van. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy tanévre szól. 
A segélyben részesülő a következő tanévben is részesülhet segélyben, de csak 
uj kérvény alapján. 

Az alap a segélyeket minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő 
havi részletben szolgáltatja ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek tényleg 
a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében tanul, illetőleg az első részletet már 
akkor, ha a gyermek felvétele az illető tanintézetbe beigazolást nyer. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényekben ki kell tüntetni a folyamodó 
összes ellátatlan gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, amelyet látogatnak, 
az esetleg élvezett ösztöndíj vagy más ilynemű állandó segély összegét s a 
kérvényhez az összes gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványait, nemkülönben 
a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyítványt, illetve atyátlán-anyáílan 
árváknál az árvaszék igazolványát kell csatolni. Az özvegyek, illetve árvák 
kérvényeikben azonfelül azt is ki kell tüntetni, hogy az özvegyi ellátás, illetve 
a nevelési járulék az uj vagy még a régi nyugdíjtörvény alapján lett-e és mily 
összegben megállapítva ? Valamint fel kell említeni azt is, hogy a szülő melyik 
gyermeke részére folyamodott segélyért egyidejűleg az állami alkalmazottak 
gyermekeinek nevelését előmozdító segítségeket kiosztó bizottsághoz. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az alapból nyerhető 
segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeggel ellátva legkésőbb folyó évi 
július hó 8-áig „Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap intéző bizottságához" (Budapest, V., Zoltán-utcza 16. szám) beküldjék. 
Az ezen határidőn tul beérkező vagy kellően fel nem szerelt kérvények nem 
lesznek figyelembe vehetők. 

Budapest, 1918. évi április hó 13-án. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



II. 
HIRDETMÉNY 

az állami erdei facsemeték adományozása tárgyában. 
122403/Í/A/5. szám. — Az állam által fentartott erdei facsemetekertekből 

az 1918. év őszén és az 1919. év tavaszán az állami szükségleteken felül meg
maradó facsemetefeleslegek a következő feltételek mellett fognak az eziránt 
folyamodó birtokosoknak kiosztatni: 

/. Feltétel. (Csemeték adományozása szegény sorsú kisbirtokosok hatóságilag 
kijelölt kopár, vízmosásos és futóhomokos területeire.) 

Szegénysorsu kisbirtokosoknak kopár és vízmosásos, vagy futóhomokos 
területeik befásitására a facsemeték a beerdősitendő területhez legközelebb fekvő 
vasúti állomásra teljesen díjtalanul (bérmentesen) szállíttatnak el, abban az eset
ben, ha ez a kedvezmény az illető kopár stb. területre vonatkozó kopárjavitási 
tervjavaslat jóváhagyásakorafásitásra kötelezett kisbirtokosnakkilátásba helyeztetett. 

//. Feltétel. (Csemeték adományozása hatóságilag kijelölt egyéb kopár, víz
mosásos vagy futóhomokos területek befásitására.) 

Az állami kezelés alatt álló kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területek, 
valamint az állami kezelés alatt nem álló, magántulajdont képező, hatóságilag 
kijelölt kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területek befásitására a facsemeték 
— amennyiben azok az állami facsemelekertek készleteiből kiszolgáltathatók — 
az 1879: XXXI. t.-cz. 177. §-ának b) pontja értelmében ingyen szolgáltattatnak ki, 
még pedig, ha azok a csemetekertekben vétetnek át, teljesen díjtalanul, ha pedig 
a csemeték vasúton szállitandók el, becsomagolva és a felvevő vasúti állomásra 
szállítva ingyen adatnak ki, a vasúti szállítás költségeit azonban az érdekelt 
bit tokos köteles viselni. 

III. Feltétel. (Csemeték adományozása hatóságilag ki nem jelölt, de köz
gazdasági érdekből befásitandó területekre és az állami kezelés alatt álló erdők 
vágásainak és tisztításainak beerdösitéséhez.) 

A hatóságilag még ki nem jelölt kopár, vízmosásos vagy futóhomokos 
területek befásitásához, továbbá olyan mezőgazdasági művelés alatt álló területek 
beerdősitésére, amelyek ezidőszerint kifejezetten nem kopár területek ugyan, 
azonban mezőgazdaságilag haszonnal nem kezelhetők s ennélfogva beerdősitésük 
közgazdasági érdeket is képez, végül az állami kezelés alatt álló erdők vágásai
nak és tisztításainak beerdösitéséhez szükséges facsemeték, ha azok a csemete
kertekben veiéinek át, a földből kiszedve, csomagolás nélkül ingyen adatnak ki, 
ha azonban vasúton való szállításuk kívántatik, a csemeték — a VI. pont alatt 
részletezett csomagolási és szállítási költségek előzetes beküldése mellett — bér
mentetlenül szállíttatnak el. 

IV. Feltétel. (Csemeték adományozása a termelési költségek megtérítése 
ellenében.) 

Az I—III. pontban említett erdősítések czéljaira szükséges facsemeték ki
szolgáltatása után esetleg még fenmaradó csemetekészletből az állami kezelés 
alatt nem álló erdők vágásainak és tisztásainak beerdősitésére és egyéb fásítási 



czélokra is adatnak ki csemeték. Ezekért a csemetékért az érdekelt birtokosok, 
hogyha a csemetekertben csomagolás nélkül veszik át azokat, a csemetéknek az 
V. pont alatti táblázatban feltüntetett termelési költségeit, vasúti szállítás esetén 
pedig ezenfelül még a csemeték csomagolásáért s a felvevő vasúti állomáshoz 
való szállításáért járó — a VI. pontban részletezett — költségeket is megtéríteni 
tartoznak, amely összeg tőlük előzetesen szedetik be, a csemeteszállitmány pedig 
bérmentetlenül adatik fel. 

V. Termelési költségek fejében fanemek szerint a következő összegek számit
tatnak fel: 

1000 d a r a b 
C s e m e t e f a j 1 éves 2 éves 3—4 éves 

K f K f K f 

Luczfenyő __. ______ __. ___ — — 6 .— 10 — 

Jegenyefenyő __. __ __ ___ .__ ___ — — 10 — 12 — 

Erdeifenyő __. ___ ___ ___ .._ 4 — 7 — 10 — 

Feketefenyő __. ... ___ ___ ___ 4 — 7 — 10 — 
Vörösfenyő és bjnksfenyő... — _ 5 — 10 — 15 — 
Tölgy és hárs __. .__ __. . . . . . . . _._ ... 15 — 20 — — — 
Ákácz és gleditschia ... . _ .:_ ... . __ 8 — 12 — — — 
Kőris, juhar és szil ___ . . _ _ . . . ___ ___ ___ 8 — 12 — — — 
Nyir ... _ _ . . . ._ ___ 10 — 15 — — 

Neme; dió . . ... __. . . . . . . . 30 — 40 — — 

Szeiidgesztenye és amerikai dió ... — — 20 — 30 — — — 

Nyár- és füzdugvány gyökeres füz ... . . . 5 — — — — — 

Mindenféle külföldi és diszfacsemete . . . 30 — 40 — 50 — 

VI. A csemeték csomagolása és a felvevő vasúti állomáshoz való szállítási 
költségei fejében rendszerint a ténylegesen felmerült költségek számittatnak fel. 

Hogyha azonban ezek a költségek 1000 darabonként 2 K 50 fillért meg
haladnak, akkor a csomagolási és a vasúthoz való szállítási költségek fejében 
1000 darabonként csupán csak 2 K 50 fillér számíttatik. Különleges czélokra 
fentartott idősebb lombfasuhángok és fenyőcsemeték csomagolási és vasúthoz 
való szállítási költségei fejében mindig a tényleges költségek számittatnak fel. 

A facsemeték adományozását 1 koronás bélyeggel ellátott és az őszi erdő
sítésekhez kért csemetéket illetőleg legkésőbb 1918. évi július hó 31-ig, az 1919. évi 
tavaszi ültetéshez kérteket illetőleg pedig legkésőbb 1918. évi november hó 14-ig 
közvetlenül az ültetés helyére illetékes kir. erdőfelügyelőséghez benyújtandó folya
modványban kell kérni. 



A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg kell jelölniök a 
beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét (kopár, vízmosásos, futó
homokos terület, vagy vágás, tisztás stb.) és kiterjedését (kat. hold), továbbá a 
szükséges csemeték faját, korát és mennyiségét, az elültetés idejét (1918. év ősz, 
vagy 1919. év tavasz), a folyamodónak vagy megbízottjának pontos czimet 
(lakóhely, utolsó posta), azt, hogy hová küldessenek a csemeték (vasúti állomás) 
és végül azt, hogy a csemeték kiszolgáltatását a fentebb közölt (I—IV.) feltélelek 
közül melyik szerint kérik. 

Figyelmeztetnek az érdekelt bittokosok, hogy az elkésve beadott, valamint 
a földmivelésügyi minisztériumhoz közvetlenül benyújtott vagy más hatóságokhoz 
beterjesztett kérelmek nem fognak figyelembe vétetni. 

Figyelmeztetnek a birtokosok arra is, hogy ezen hirdetmény alapján csakis 
erdősítésre alkalmas 1—2 éves lombfa és 1—4 éves fenyőfacsemeték kerülnek 
kiosztásra, amelyek tehát utak, tájok szegélyezésére és parkolási ezélokra nem 
alkalmasak; továbbá, hogy azok a folyamodók, akik a kért és kiutalványozott 
csemetéket ok nélkül visszautasítják, a jövőben az állami csemetékben való 
részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898-XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár területek 
birtokosai részére szükséges facsemeték kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket 
a m. kir. állami erdőhivatalok ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavaszszal márczius hóban, őszszel pedig október 
és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1918. évi április hóban. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter.. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Halálozások. Nopcsa Elek báró, főrend, földbirtokos, Rad

vánszky Géza báró, v. b. t. t., földbirtokos és Székely György, az 
Urikány-Zsilvölgyi Kőszénbánya R.-T. nyug. erdőmérnöke, mind
három az Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja, elhunytak. 

Vozárík Ferencz m. kir. erdőszámtanácsos, az Országos Erdé
szeti Egyesület rendes tagja, elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
Személyi h i rek . A király Schelle Róbert főbányatanácsos, fő

iskolai tanárnak saját kérelmére történt nyugalmaztatása alkalmá
val, sok évi hű szolgálata, valamint a bányászati szakoktatás terén 
szerzett érdemei elismeréséül a miniszteri tanácsosi czimet ado
mányozta. 

Comaniciu János m. kir. erdőmérnök, tartalékos honvédhuszár-
kapitánynyá neveztetett ki. 


