
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

A m. kir. minisztériumnak 2972/1915. M. E. számú rendelete 
a tüzifakészletek bejelentéséről. 

A magyar kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes 
intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a követ
kezőket rendeli: 

1. §• 
A tüzifakészleteket az alább következő §-okban foglalt rendel

kezések értelmében be kell jelenteni. 

2. §. 

Bejelenlés alá a tűzifából azok a készletek esnek: 
a) amelyek a tűzifa termelésével és eladásával vagy a termelt 

tűzifa forgalombahozatalával foglalkozó erdőbirtokosok és keres
kedők (egyének, jogi személyek, czégek) birtokában (kezelésében 
vagy őrizetében és pedig akár saját, akár idegen helyiségekben, 
vasúti, hajóállomási, városi vagy községi raktárakban, erdei rakodókon 
vagy a termelőhelyeken stb.) eladatlanul vannak és pedig tekintet 
nélkül arra, hogy a tűzifa rakáson van-e vagy sem; idetartoznak 
azok a készletek is, amelyek még a termelőhelyeken feldolgozás 
vagy összegyűjtés alatt vannak, amennyiben azok a most következő 
fűtési időszak alatt, vagyis az 1916. év márczius hó végéig eladásra 
kerülhetnek; 

b) amelyek az a) pontban emiitett erdőbirtokosok és keres
kedők (egyének, jogi személyek, czégek) birtokában (kezelésében, 
őrizetében és pedig akár saját, akár idegen helyiségekben, vasúti, 
hajóállomási, városi vagy községi raktárakban, erdei rakodókon 
vagy a termelőhelyeken stb.) vannak és már eladattak, de még 
nem szállíttattak el a vevőnek és pedig szintén tekintet nélkül arra, 
hogy a tűzifa rakáson van-e vagy sem; 

c) amelyeket az a) pont alá eső belföldi egyének vagy czégek 
forgalombahozatal czéljára külföldről (Ausztriából is) megvettek, 
de amelyek még az eladónál vannak; 



d) amelyeket a magyar szent korona országainak területén 
1915. évi augusztus hó 15-től 1915. évi október hó 31-ig terjedő 
idő alatt forgalombahozatal czéljára fognak termelni; 

e) amelyeket a magyar szent korona országainak területére 
1915. évi augusztus hó 15-ike és 1915. évi október hó 31-ike 
közötti időben forgalombahozatal czéljára fognak behozni. 

Azok a készletek, amelyek az a), b) és c) pontok alá esnek, már 
most, azok pedig, amelyek a d) és az e) pontok alá esnek, 
előállításuk, illetőleg behozataluk után lesznek bejelentendők (lásd 
a 4. § 3. és 4. bekezdését). 

3. §. 

A bejelentést a 2. § a) és b) pontja alá tartozó esetekben 
az köteles megtenni, akinek birtokában (kezelésben, őrizetében) 
a bejelentendő tüzifakészletek vannak. 

Azt a készletet, amely valamely beraktározással vagy fuvarozással 
foglalkozó czégnél vagy egyénnél van elhelyezve, az köteles be
jelenteni, aki azt megőrzés vagy fuvarozás végett elhelyezte, kivéve 
azt az esetet, amikor a beraktározott árut külföldi czég vagy egyén 
helyezte el, mert ilyen esetben a beraktározó vagy fuvarozó vállalat 
köteles a bejelentés megtételére. 

A 2. § c) és e) pontjai alá tartozó esetekben a vevő, a 2. § 
d) pontja alá tartozó esetekben pedig a tűzifa termeltetője köteles 
a bejelentésre. 

4- §• 

A bejelentést mindenkinek, aki erre köteles, közvetlenül a 
m. kir. központi statisztikai hivatalhoz (Budapest, II. ker., Heltai-
Ferencz-utcza 5—7. szám) kell beküldeni. 

A bejelentéshez az idecsatolt minta szerinti bejelentőlapot (lapo
kat) kell használni. Ilyen bejelentőlapok a m. kir. központi statisztikai 
hivatalnál (Budapest, II. kerület, Heltai-Ferencz-utcza 5—7. szám), 
továbbá kis- és nagyközségekben az elöljáróságnál, rendezett 
tanácsú és törvényhatósági joggal felruházott városokban, valamint 
Fiume városában és kerületében a polgármesternél, Budapest 
székesfővárosában a kerületi elöljáróságoknál ingyen kaphatók. 
Ugyanezen minta szerint a bejelentőlapot maga a bejelentő is. 
elkészítheti. 



számú bejelentőlap község ( vármegye) határában lévő tiizifakészletekró'l. 

1. A bejelentő neve: 
„ „ foglalkozása: 

„ „ lakóhelye: j 
vármegye község 

„ „ lakóhelye: j 
utcza házszám 

2. Az összes készletek meg
nevezése fanemek és válasz
tékok szerint (1. a rendelet 
2. § a), b), d) és e) pontját) M
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 a) Készlet 

1915. aug. 15-Jn 
b) Készletnövekedés 

915. aug. 15-töl 1915. okt. 31-ig 
c) Készlttapadás 

1915. aug. 15 tői 1915. okt. 31-ig 
d) Kés .let 

1915. okt. 31-én 
2. Az összes készletek meg
nevezése fanemek és válasz
tékok szerint (1. a rendelet 
2. § a), b), d) és e) pontját) M

en
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ég
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ég
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ne
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se
 

hasáb fa d o r o n g f a vegyes hasábfa d o r o n g f a vegyes hasábfa do rong fa vegyes hasáb fa do rong fa vegyes 

a) cser, bükk és gyertyán 
b) tölgy 1 

c) ákácz 
d) fenyőfélék 
Í) nyir és nyár 

3. A 2. pont szerint be
jelentett készlet hol van 
elhelyezve ? 

4. A 2. pont 
szerint be
jelentett 
készletből 

mennyi vau 
eladva ? 

aj csér, bükk és gyer tyán 

4. A 2. pont 
szerint be
jelentett 
készletből 

mennyi vau 
eladva ? 

b) tölgy 4. A 2. pont 
szerint be
jelentett 
készletből 

mennyi vau 
eladva ? 

c) ákácz 
4. A 2. pont 
szerint be
jelentett 
készletből 

mennyi vau 
eladva ? 

d) fenyőfélék 

4. A 2. pont 
szerint be
jelentett 
készletből 

mennyi vau 
eladva ? 

e) nyár és nyir 

4. A 2. pont 
szerint be
jelentett 
készletből 

mennyi vau 
eladva ? 

4. A 2. pont 
szerint be
jelentett 
készletből 

mennyi vau 
eladva ? 

4. A 2. pont 
szerint be
jelentett 
készletből 

mennyi vau 
eladva ? 



5. A 4 . pont alatti meny-
nyiség kinek vagy kiknek 
adatott cl ? 

A vevő (vevők) neve és 1 
lakóhelye / 

6. Mennyi az a 
tűzifámén nyi-

ség, melyet be
jelentő külföld
ről (Ausztriából 
is) megvett, de 
amely még el
adónál van (1. 
a rendelet 2. § 

ej pontját) 

aj cser, bükk és gyer tyán 
6. Mennyi az a 
tűzifámén nyi-

ség, melyet be
jelentő külföld
ről (Ausztriából 
is) megvett, de 
amely még el
adónál van (1. 
a rendelet 2. § 

ej pontját) 

b) tölgy 
6. Mennyi az a 
tűzifámén nyi-

ség, melyet be
jelentő külföld
ről (Ausztriából 
is) megvett, de 
amely még el
adónál van (1. 
a rendelet 2. § 

ej pontját) 

c) ákácz 

6. Mennyi az a 
tűzifámén nyi-

ség, melyet be
jelentő külföld
ről (Ausztriából 
is) megvett, de 
amely még el
adónál van (1. 
a rendelet 2. § 

ej pontját) 

(i) frnvölél'-k 

6. Mennyi az a 
tűzifámén nyi-

ség, melyet be
jelentő külföld
ről (Ausztriából 
is) megvett, de 
amely még el
adónál van (1. 
a rendelet 2. § 

ej pontját) 

r) nyár és - ylr 

6. Mennyi az a 
tűzifámén nyi-

ség, melyet be
jelentő külföld
ről (Ausztriából 
is) megvett, de 
amely még el
adónál van (1. 
a rendelet 2. § 

ej pontját) 

6. Mennyi az a 
tűzifámén nyi-

ség, melyet be
jelentő külföld
ről (Ausztriából 
is) megvett, de 
amely még el
adónál van (1. 
a rendelet 2. § 

ej pontját) 

6. Mennyi az a 
tűzifámén nyi-

ség, melyet be
jelentő külföld
ről (Ausztriából 
is) megvett, de 
amely még el
adónál van (1. 
a rendelet 2. § 

ej pontját) 

7. Kinél vagy kiknél és hol 
van elhelyezve a 6. pont 
alatti mennyiség? 

Név: 7. Kinél vagy kiknél és hol 
van elhelyezve a 6. pont 
alatti mennyiség? 

Ország: 
7. Kinél vagy kiknél és hol 
van elhelyezve a 6. pont 
alatti mennyiség? Közs^e : 

A fenti adatok helyességét igazolom és a túloldali rendelet határozmányait tudomásul vettem. 
Kelt 1915 hó 

£55* cn 
A bejelentő aláírása (a czég bélyegzője). 

Megjegyzések: 1. A „mennyiségegység megnevezése" czimű rovatba pontosan be kell irni, hogy a bejelentett 
készlet mennyisége milyen egységben (ürköbméter, méteröl, bécsiöl, kilogramm, vagon stb.) van kimutatva. 

2. A 2. rovatban az első bejelentés alkalmával (augusztus 15-iki bejelenlés) a iendelet 2. §-ának a) és b) pontjai alá 
eső készletek együttesen jelentendők be. A rendelet 2. §-ának d) és e) pontjai alá eső készletek csak a második bejelentés 
alkalmával (október 31-iki bejelentés) jelentendők be és pedig a 2. rovat b) jelű hasábjában. 

3. A 3. rovatba pontosan beírandó, hogy a készlet hol van elhelyezve (vasúti vagy hajóállom-'son, városi vagy 
községi faraktárban, erdei rakodón, termelési helyen stb.). Ha a készlet több helyen van elhelyezve, ebben az esetben az 
is kimutatandó, hogy az egyes helyeken a készletből mekkora mennyiség van elhelyezve. 

4. Az 5. rovatban a vevők neve pontosan feltüntetendő. Ha az adatok ebbe a rovatba helyszűke miatt nem volnának 
mind bejegyezhetők, akkor azok külön kimutatásba foglalandók s ez a külön kimutatás a bejelentőlaphoz csatolandó. 

5. Ugyanilyen külön kimutatás csatolandó a bejelenfőlaphoz a 3. és 7. rovatokra vonatkozólag abban az esetben, 
ha az idevonatkozó adatok helyszűke miatt mind nem jegyezhetők be ezekbe a rovatokba. 

6. A rendelet 4. §-ának 4-ik bekezdése szerint az 1915. október 31-iki állapotnak megfelelően teendő bejelentés 
ugyanilyen bejelentőlapon eszközlendő. Az 1915. augusztus 15-iki állapottal szemben mutatkozó apadás oka (rendelet 
4. §-ának 4-ik bekezdése) a bejelentőlapon sorolandó fel. Az 1915. augusztus 15-iki (augusztus 25-ig beterjesztendő) bejelentő
lapok I. sz., az 1915. október 31-iki (november 8-ig beterjesztendő) bejekntőlapok pedig II. sz. jelzéssel látandók el. 



A 2. § a), b) és c) pontjai alá tartozó tüzifamennyiségeket 
az 19Í5. évi augusztus hó 15. napján volt állapotnak megfelelően 
legkésőbb 1915. évi augusztus hó 25-ig kell bejelenteni. 

A 2. § d) és e) pontjai alá eső azt a tüzifamennyiséget,. 
amelyet 1915. évi augusztus 15. napja után termelnek, illetőleg 
1915. augusztus 15. napja után fognak a magyar szent korona 
országainak területére behozni, az 1915. évi október hó 31. napján 
talált állapotnak megfelelően legkésőbb 1915. évi november hó 8-ig 
kell bejelenteni. Ugyanakkor az 1915. évi augusztus hó 15-ike óta 
a tüzifakészletekben beállott apadás okát is be kell jelenteni. 

A bejelentőlapot postai uton való beküldés esetében legkésőbb 
a határidő utolsó napján kell postára adni. 

5. §. 
A 2. § a), b) és d) pontjai alá eső készletek községek szerint 

külön-külön jelentendők be, vagyis minden egyes község határá
ban meglevő készletről külön-külön bejelentőlapok állitandók ki. 

A 2. § c) és e) pontjai alá eső készletek külön-külön bejelentő
lapokon, de egy-egy összegben jelentendők be. 

6. §. 
A bejelentésre kötelezettek a bejelentett tüzifakészletekről pontos 

raktárkönyvet tartoznak vezetni oly módon, hogy abból a készlet 
mennyiségének változása és az, hogy hova fordíttatott, bármikor 
megállapítható legyen. 

Elidegenítés esetében a raktárkönyvben a megszerző fél nevét 
és lakóhelyét, ha pedig az áru már elszállíttatott, azt is fel kell 
jegyezni, hogy'mikor és hova küldetett. 

7- §• 
A közigazgatási hatóságnak jogában áll az 1914: L. t.-cz. 

2. §-a értelmében a bejelentett adatok helyességének megállapítása 
czéljából a bejelentésre kötelezettnek bárhol található készleteit, 
raktárait és üzleti könyveit megvizsgálni. 

8. §. 
Aki a 2. § szerint bejelentés alá eső tüzifakészletét be nem 

jelenti vagy nem a valóságnak megfelelően jelenti be, a hatóság 
előtt eltitkolja vagy az ellenőrzést meghiusítja, az — amennyiben 



cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — ki
hágást követel el és az 1914: L. t.-cz. 9. §-a értelmében két hónapig 
terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint 
rendőri büntető bíróságnak, a székesfővárosi államrendőrségműködési 
területén pedig a m. kir. államrendőrségnek hatáskörébe tartozik. 

Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ott érvényes 
jogszabályok szerint hivatott hatóságok járnak el. 

9. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya ki
terjed a magyar szent korona országainak egész területére; Horvát-
Szlavonországokban azonban a bejelentési kötelezettség végre
hajtása czéljából szükséges rendelkezésekei a bán teszi közzé. 

Kelt Budapesten, 1915. évi augusztus hó 10. napján. 

Gróf Tisza István s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

II. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottságának 1915. évi július hó 21-én tartott rendes évnegyedes üléséről. 

Jelen voltak: Téglás Károly miniszteri tanácsos, h. elnök, Kozma István 
m. kir. főerdőtanácsos, előadó, Nagy Károly, Gyöngyössy Béla, Pech Kálmán 
miniszteri tanácsosok, Rochlitz Dezső, Arató Gyula, Kovács Gábor, Kaán Károly, 
Ulreich Gyula, Kacsanovszky József főerdőtanácsosok, Biloveczky Béla főerdő-
mérnök, bizottsági tagok, Térfi Béla m. kir. erdötanácsos, a bizottság jegyzője és 
Geyer H. Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvevője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat, bejelenti, hogy a föld
mivelésügyi miniszter ur Őnagyméltósága Bokor Róbert halálával megüresedett 
bizottsági tagsági helyre Ulreich Gyulát nevezte ki. 

Bejelenti továbbá, hogy Kócsy János bizottsági tag távolmaradását hivatalos 
elfoglaltságával kimentette. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
Erdészeti Lapok 30 



Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap vagyonának álladéka 1914/15. év IV. negyedének végén: 

sz
ám

 

Megnevezés 

A m. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A magyar földhitel
intézet országos 

szövetségénél 
(Altruista banknál) Jegyzet 'O Megnevezés 

készpénzben é r tékpap í rban 
Jegyzet 

o K f K f K f 

1. Álladék a mult negyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben : 

9882 03 2593 75 425000 — 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Járulékok, adományok __ __ 
Gyümölcsöző tőkék kamata ... 
Különféle bevételek... ... ... ... 
ÍJ. Í M I (apostatak.pénzt.-hoz 
Átutalások^' A l t r u i s t í bankhoz 
Értékpapírok eladásából ... 
Átfutó bevételek ... — ... ... 
Vásárolt értékpapírok ... ... 

10893 

10000 

54 
8365 

— — 
— 

1. kiadás 
(). tétel 

Összesen ... ... 30775 57 5771 25 425000 — 

Kiadás a folyó évnegyedben : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Kiadás az a.aptőkéből... — ... 
Kifizetett segélydijak ... 
Kezelési kiadások ... ... ... 
Különféle kiadások... — 
í j t I ' I ía postatak. pénzt.-tól Átutalások y Altmjstj b a n k t ó l 

Értékpapírok vásárlása... ... ... 
Átfutó kiadások... ... ... ... — 
Eladott értékpapírok 

24980 
40 

— 

61 

10000 

-

— 
— 

— 

1. bevétel 
8. tétel 

Összesen ... ... 25020 61 10000 — — — 

Levonva a bevételből a kiadást, 
mutatkozik tiszta vagyon ... 5754 <)() 4228 75 425000 

J! 
Ebből az összegből esik : 426526 21 —. 

1. alaptőkére... ... — 
2. tartaléktőkére ... ... ... 

— — 327441 
34764 

70 
51 

— — 

3. folyó kezelésre ... — — 64320 __ — -
A folyó kezelésnél kimutatott 

összegből esik: 
aj 1914/1915. évre engedélye

zett segélyekre ... ... ._ 
b) 1915/1916. évre engedélye

zett segélyekre :.. ... _ 
c) 1914 1915. évi tiszta jöve

delem ... ... ... ... 
— 

3920 

60400 

Budapest. 1915. évi július hó 1-én. Geyer H. Viktor s. k. 
m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvevője. 



1. Jegyző felolvassa az 1914/1915. évi zárszámadás megvizsgálására kiküldött 
bizottság alábbi jelentését: 

Tekintetes Intéző Bizottság! Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek 
nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1915. évi 110. számú elnöki intéz
kedésével alulírottak az alap 1914/1915. évre vonatkozó zárószámadás megvizs
gálásával megbízatván, tisztelettel jelentjük, hogy megbízatásunknak megfelelően 
a zárószámadást az alap naplójával, főkönyvével és a számadási okmányokkal 
megegyezőnek és helyesen összeállítottnak találtuk. 1. A most megvizsgált záró
számadás szerint az 1915/1916. tanévben kerek 60.400 K volna fordítható segélye
zésre, mig az elmúlt lanévben ily czélra 74.500 K fordíttatott s igy a segély
összegben 14.100 K érzékeny visszaesés állana elő. Hogy ez elkerülhető legyen, 
alulírottak tisztelettel javasoljuk, hogy a jövő tanévben is ugyanannyi, mint az 
elmúlt tanévben, vagyis 74.500 K fordittassék segélyezésre olyformán, hogy az 
alap tiszta jövedelmének 4/s része (60420-83), kereken 60.400 K a tartaléktőkéből 
14.100 K-val 74.500 K-ra kiegészíttessék. Javasoljuk 2. hogy a tekintetes inté/ő 
bizottság a zárószámadást jóváhagyni és 3. hogy az alap számvevője részére a 
szokásos felmentvényt megadni szíveskedjék. Budapest, 1915. évi július hó 14-én. 
Kozma István s. k., Arató Gyula s. k., Nagy Károly s. k. 

A bizottság a jelentést tudomásul véve, a maga részéről elhatározza, hogy 
a zárószámadás szerint segélyezésre fordítható 60.400 K összeget a tartaléktőkéből 
74.500 K-ra egészíti ki, illetve a földmivelésügyi miniszter ur Onagyméltósága 
elé ily értelmű javaslatot terjeszt. 

Minthogy továbbá ugy a zárószámadásban, mint a pénztári jelentésben ez a 
kiegészítés már keresztül lett vezetve, jóllehet ugy a zárószámadásnak, mint a pénz
tári jelentésnek az 1915. évi június hó 30-iki állapotot kell feltüntetnie, kimondja 
a bizottság, hogy ugy a zárószámadást, mint a pénztári jelentést az akkori tényleges 
állapotnak megfelelően helyesbitteti, vagyis a tartaléktőkét 34.764 K 51 f-rel, az 
1915/1916. évi segélyezésekre kiosztható összeget pedig 60.400 K-val tünteti fel. 

2. Jegyző bemutatja Polgárdi Béla erdő mérnök bejelentését, mely szerint 
Lóránt fiát betegsége miatt folyó évi május havában a tanintézetből kivette. 

Bizottság a bejelentést tudomásul véve, a júniusi segélyrészietet, vagyis 
20 K-t a tartaléktőkéhez csatolni rendeli. 

4. Jegyző bemutatja Hoos Ernő erdőtanácsos bejelentését, mely szerint 
Margit leányát az elmúlt tanévben beíratta ugyan a máramarosszigeti felsőbb 
leányiskolába, mikor azonban az orosz betörés elől menekülni volt kénytelen, a 
tanintézetből kivette s gyermeke azóta magánúton sem tanult. 

A bizottság a bejelentést tudomásul véve, a november-junius havi segély
részleteknek, vagyis 160 K-nak a tartaléktőkéhez csatolását rendeli el. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
K. m. f. 

Kozma István s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, előadó. 

Téglás Károly s. k. 
miniszteri tanácsos, h. elnök. 

m. kir. erdőtanácsos, 
Térfi Béla s. k. 
inácsos, a bizottság jegyzője. 



JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottságának 1915. évi augusztus hó 6-án tartott rendes évnegyedes ülésén. 

felen voltak: Rochlitz Dezső m. kir. főerdőtanácsos, h. elnök, Kozma 
István m. kir. főerdőtanácsos, előadó, Arató Gyula, Rappensberger Andor, Kovács 
Gábor, Pajer István, Kacsanovszky József főerdőtanácsosok, Lukács József főerdő-
számtanácsos, Gruber Gyula, Ráduly János erdőtanácsosok, bizottsági tagok 
Geyer H. Viktor erdőszámvizsgáló, az alap számvevője és Térfi Béla erdőtanácsos, 
az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat, bejelenti, hogy Kócsy 
János miniszteri tanácsos, bizottsági tag távolmaradását hivatalos elfoglaltságával 
kimentette. 

1- Jegyző javaslatot tesz, hogy az alap vagyonának számvitelére vonatkozó 
utasításnak a tartaléktőke képzése folytán szükségessé váló módosítására, illetve 
a vonatkozó tervezet elkészítésére albizottság küldessék ki. 

A bizottság az előadón és számvevőn kivül Pech Kálmán miniszteri taná
csost és a miniszteri számvevőség erdészeti csoportjának főnökét küldi ki. 

2. Jegyző bejelenti, hogy Szuchevich Sándor ny. m. kir. erdőmérnök a 
leányának adományozott 300 K segélyt nem veheti igénybe, mert leánya az 
elmúlt tanévben nemcsak iskolába nem járt, hanem magánúton sem tanult. 

A bizottság a segély beszüntetését és ujabb segélyezésekre leendő fordítását 
határozza el, egyúttal javaslatba hozván, hogy ennek a 300 koronának felhasz
nálásával Lengyel Viktor Edit leányának, továbbá Soós Elek Andor fiának és 
végül Kriszta Gyula Irén leányának adományozott 200—200 K segély a házon 
kivüli tanittatással járó nagy költségekre való tekintettel 300—300 koronára fel
emeltessék. 

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

Beérkezett összeseu 241 kérvény, melyben 159 fiu és 177 leány, összesen 
tehát 336 gyermek részére kérnek segélyt, 

Egyúttal, mielőtt a tulajdonképeni segélyezési javaslatot bemutatná, elő" 
terjesztést tesz aziránt, hogy az alapszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek módo. 
sitásával a segélyezés a tanítóképzőkbe járó fiúgyermekekre is kiterjesztessék. 

A segélyben részesülésre nézve a szabályzatban foglalt rendelkezéseknek, 
valamint a fenti módosításnak alkalmazása folytán a pályázatból kiesik 25 gyer
mek és pedig: 

a) 8 gyermek meg nem felelő tanintézet miatt; 
b) 10 gyermek meg nem felelő bizonyítvány mjatt; 
c) 1 gyermek, mert 800 K ösztöndíjjal ellátottnak volt tekintendő; 
d) 2 gyermek, mert szülője a kérvényt elkésve nyújtotta be és végül 



e) 4 gyermek, mert egy tisztviselőnek két, illetve három gyermeke csak 
akkor segélyezhető, ha az illetőnek legalább négy, illetőleg öt ellátatlan gyer
meke van. 

A folyó évben segélyezésre forditható 74.500 K szétosztásánál tehát a 
javaslat szerint csak 311 gyermek volt tekintetbe vehető, kik az előadói javaslat
ban a reászorultság sorrendjében vétettek fel. 

A bizottság beható eszmecsere után kimondja, hogy: 
a) a segélyezésnek a tanítóképzők tanulóira leendő kiterjesztését a maga 

részéről megokoltnak tartja; 
b) az elkésett segélykérvényt ez alkalommal figyelembe nem veheti; abban 

az esetben azonban, ha a folyamodó nyugdíjas özvegy beigazolja, hogy a 
pályázati határidőről az erdőhatóság őt nem értesítette, legközelebbi ülésben 
hozandó határozatával javaslatba fogja hozni, hogy az esetleg felszabaduló 
segélyösszeg felhasználásával gyermekei segélyben részesittesenek ; 

c) az előadói javaslatot magáévá teszi s azt, mint saját javaslatát jóváhagyás 
és a segélyeknek a jövő tanévre való adományozás végett jelen jegyzőkönyvvel 
együtt a földmivelésügyi miniszter ur elé terjeszti. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Kozma István s. k. Térfi Béla s. k. Rochlitz Dezső s. k. 
m. kir. főerdőtan., előadó, m. kir. erdőtan., jegyző, m. kir. főerdőtan., h. elnök. 

IV. 

Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1915 16. tanévre segélyt nyertek: 

a) Egyenként 500 K-t az alábbi atyátlan, anyátlan árvák: Ercsényi Margit, 
Mjazovszky Ilona és Jerbic Zdravko. 

b) Egyenként 400 K-t az alábbi atyátlan árvák, kiknek nevelési járuléka, 
illetve anyjuknak nyugdija még a régi nyugdíjtörvény alapján lett megállapítva: 

Früstök Éva és Márta, Németh Ilona, Loványi János, Gerő László, Páll 
Tamás, Hrabovszky Zoltán és Oszkár, Lohr Margit és Viola, Szeniczky Dóra, 
Palkó Anna, Giller Márta, Folkmann János, Szepesházi János, Lehoczky Árpád, 
Schmotzer Margit, Huszár Ferencz és Erzsi, Nemes Géza és Ilona, Tauber 
Magda, Wittich István, Drenovac Nedelyka, Veress István és Mária, Zsuffa 
Kálmán és Jolán, Szentpály Kálmán, Mészáros Gizella, Schlachta György és 
Erzsi, Darkó Gábor, Jolán és Izabella. 

c) Egyenként 300 K-t 1. az alábbi atyátlan árvák, kiknek nevelési járuléka, 
illetve anyjuknak nyugdija már az uj nyugdíjtörvény alapján lett m egállapitva. 



Greguss Alicze, Batta István és Rózsi, Pfundtner Ernő és Károly, Koschatzky 
Elemér, Szmik Viktor, Ludmann Margit, Lakner Béla és István, Hámon László, 
Halmágyi Margit, Heim János, Bosnyák Gizella, Pataki Katinka, Debreczy Erzsi, 
Zachár Sári, Uitz Imre és Guidó és Zachár Sándor; 

2. tisztviselőknek alábbi, házon kivül tanuló gyermekei: 
Fangh Valéria, Szuchevich Júlia, Füley Aladár, Munteán Livius, Kadácsi 

Géza, Boeriu Laura, Schmidt Ilona, Jancsó Ilona, Hamar Etel, Vassányi István, 
Kayser Lajos, Hajdú Margit, Ladányi Jenő, Boér Piroska, Furherr Magda, Sikó 
Ilona, Hajdú Sándor, Brausil Stefánia, Parragh Ilona, Szakmáry József, Benedek 
Béla, Krajnyák Róbert, Lehoczky György, Bodor Gizella. 

d) Egyenként 200 K-t Ittu Romulus, Silvius és Silvia, Vukovic Mária és 
Anna, Gyenge Margit, Rochlitz Márta, Belházy Ilona, Munteanu Irén, Szepesi 
Gusztáv, Kadácsi Árpád és Aranka, Hohoss Elemér és Mária, Tartoll Melánie, 
Apáti János és József, Tölgyes István és Erzsi, Jancsó Zsófi, Vajda András, 
Péter és Ákos, Szíjgyártó Erzsi, Gaál József, Kovalitzky József, Gyurcsó Endre, 
Stréter Mária, Szepessy Jolán, Kakas Zoltán, Szecskay László, Cotteli József, 
Pál János és Erzsi, Iváskó Ottilia, Lengyel Edit, Zimann Zoltán, Pauer Magda, 
Orencsák Valéria, Hajdú Rezső és Edit, Ziegler Karolin és Edit, Ladányi Béla, 
Geschwind Ervin, Kotzmann Mária, Metzger Jozefin, Zalay Endre, Székács Vilma, 
Lux Adorján, Pásztor István és Margit, Schwarz Margit és Elza, Furherr Olga, 
Sikó Rózsi, Hajdú Erzsi, Popovits Emil, Gulyás Jenő, Plachy Ilona, Szamolányi 
Zoltán, Horváth Margit, Kovács Károly, Szeleczky Zoltán, Dióssy Mária, Polgárdi 
Ágota, Stégmeier Ödön, Fábián Kamill, Kralovanszky József és Jolán, Seyfried 
Elza, Buhescu János, Ilona, Mariska, Trauer Olivér és Hubert, Bartha Aranka 
és Erzsi, Papp Hedvig és Margit, Binder Béla és Katalin, Sipos Gábor és Ilona, 
Kolozs Irén, Reschner Hajnalka, Winkler Tibor, Szabó Judit, Saád Andor, Joós 
Andor, Urbanszky Margit, Ranku Arzén, Fejér Antal, Papp Elek, Sziklay Katalin, 
Parragh Sári, Borbáth Leona és Juczi, Aschner Imre és Magda, Weszely Adrién, 
Huszár Ilona, Spielhaupter Vilma, Béky László, Urszinyi Dezső, Nyitray Mária, 
Jamnitzky Árpád és Valéria, Szakmáry Francziska, Székely Zoltán, Demeczky 
Antal és Patilin, Biloveszky Emilia és Erzsi, Bihari Margit, Kovács István és 
Erzsi, Koralewszky Géza, Várjon Margit, Jeszenszky Ferencz, Hamernyik Béla, 
Beyer János, Földváry László, Fischer Károly, Kovács Rózsika, Medveczky Sándor, 
Habel Erna, Vallent Ervin, Brannich Aranka, Kovács Ákos, Puchreiner Henrik, 
Bészler Sári, Oszterlamm Klára, Ajtay Jenő, Tomka Margit, Takács Miklós, Ilona 
és Katalin, Végh László és Pál, Erdődy László, Krausz Ernő, Konok Péter, 
Günther Dalma, Kmetonyi István, Csegezy Kálmán, Vály Ferencz, Bohunitzky 
Endre, Biró Ervin, Mezey Andor, Margit és Klára, Napholtz Zoltán, Benedek 
Ilona és Elma, Krajnyák Vera, Ambrus Lóránt, Saenger Edit, Kolossy Imre, 
Pőschl Aranka, Ferentzy Ágnes, Bodnár Richárd és Mária, Szabó István, Bárdos 
Márton, Judit és Ervin, Szántó Ilona és Ella, Gábor Anna és Matild, Payer 
Alicze, Ivanich Vilma, Gyarmathy István, Bossányi Gyula, Krisán Stefánia 
Székely Gizella és Antónia, Hoffmann Sándor és Erzsi, Gründl Emma és Vilma, 
Koós Margit, Pausinger Mariska, Wilhelmb Endre, Pálka Erzsi, Kriszta Irén, 



Hantos Etelka, Imre Stefánia, Muraközy Sári, Mike Gyula, Ráner Margit, Sailer 
György, Seh Károly, Kovács Zoltán, Kiss Pál és Magda, Páll Margit, Petényi 
Lenke, Csopey Katicza, Korzenszky Eleonóra, Szécsi Éva, Terényi Edit, Spanyol 
Béla, Polacsek Ferencz és Dragicza, Gabnay Ferencz, Mariányi Zoltán és Miklós, 
Rejtő Oszkár, Bodor Géza és Juliska, Bogdán Margit és Malvin, Nagy Endre, 
József és Ferencz, Chrenóczy Nagy Elemér és Edit, Héjas Magda, Tomassek 
Angéla, Somoghy Erzsi, Ratkovszky Ferencz, Pech István, Zoltán és Endre, 
Szentimrey Béla, Záreczky Márta, Geyer H. Géza. 
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