
évben fizetett pótdijat. Több segély kiosztása után a székesfehér
vári ismeretlen alapítványának ügye került tárgyalásra. Az ismeret
len alapitó czélja általában Bedő Albert érdemeinek megörökítése 
volt s ezt legutolsó akaratnyilvánítása szerint Bedő Albert szobrá
nak az egyesületi székház előtt leendő felállításával kívánta elérni. 
Az igazgató-választmány arra való tekintettel, hogy az egyesület 
székháza előtt szobrot felállítani nem lehet s hogy ilyennek 
költségeire az alap, amely alig haladja meg a 2000 K-t, teljesen 
elégtelen, ugy vél az alapitó szándékának legmegfelelőbben csele
kedni, ha a közgyűlésnek az alapnak a Bedő Albert-alapba való 
beolvaszíását javasolja. 

Mindkét ülésen örvendetesen nagy számban vétettek fel 
tij tagok. 

c>? c l * 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
35304/1920/I/A/4. szám. I. 

A magya r királyi erdő- és vadőri iskolák szabályzata. 
I. A m a g y a r k i r á l y i erdő- ós v a d őr i i sko lák s z e r v e z e t e . 

1. Az iskolák czélja. 
1. §• 

A ni. kir. erdő- é3 vadőri iskoláknak az a czéljuk, hogy rendszeres iskolai 
s főképpen gyakorlati oktatás utján az eidőgazdaságok számára olyan egyéneket 
neveljenek, akik az erdőtörvények értelmében teljesítendő erdőőri és egyszersmind 
vadőri teendők elvégzésére alkalmasak és képesek legyenek arra, hogy a fulajdon-
képeni erdővédelmi és vadőri- teendőkön kivül egyrészt az erőgazdaságban reájuk 
váró munkálatokat végrehajtsák, másrészt az okszerű vadtenyésztési, vadápolásí 
és vadászati teendők végzésére is kellő ismereteket és gyakorlati jártasságot 
-szerezzenek. 

2. Az oktatás iránya, módja és anyaga. 
2. §. 

Az iskolák czéljához képest az oktatás iránya és módja határozottan 
•gyakorlati, miért is a kiképzés rendszeres erdőgazdaságban történik. 

3. §. 
A szakismeretek — tárgyuk rokonsága és összefüggése szerint csoporto

sítva — ugy taníttatnak, hogy az iskolai oktatás a gyakorlati kiképzéssel szoros 
és lehetőleg közvetlen kapcsolatba kerüljön. 



4. §• 
A munkabírás és gyakorlottság, a testi edzettség és kézügyesség meg

szerzése és növelése czéljából a tanulók az erdőgazdaságban és iskolában rend
szeresen előforduló, vagy az oktatás érdekében szükséges mindenféle kézimunkát 
és szolgálatot kötelesek végezni. 

5..§-
A gyakorlati munka és szolgálat kötelezettsége alól a tanulók csak vasár

napokon és ünnepnapokon mentesek, de a mulhatlanul végzendő teendőket és 
szolgálatokat felváltva ilyen napokon is teljesíteni tartoznak. 

A szabad tanulók ilyen napokon valláserkölcsi oktatásban részesülnek s 
egyszersmind kötelesek az iskolához legközelebb eső egyházban az istentiszte
leten részt venni. 

3. Az iskolák felügyelete, vezetése és tanszemélyzete. 
6. §. 

A m. kir." erdő- és vadőri iskolák a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
fennhatósága és felügyelete alá tartoznak, aki az oktatás és erdőgazdaság egysé
ges felügyeletét az azon teendőkkel megbízott közege utján gyakorolja. 

Az egyes iskolákat saját igazgatójuk képviseli és vezeti. 
A tanítást az igazgató irányítása és közreműködése mellett az e czélra 

rendelt erdészeti személyzet tagiai s a szükséghez képest megbízott szakerők 
teljesítik. 

4. A tanulók felvétele. 
7. §. 

A tanulók felvétele az iskolába pályázat utján történik. 
Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, az erdő- és 

vadőri iskolák felügyelője által alakított tanács állapítja meg. 
A felvételre kijelölt jelentkezők közül azokat, akik a felvételi vizsgát 

kiállják, az iskolába az igazgató veszi fel. 
8. §. 

A pá'yázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt a pályázati 
hirdetményben megjelölt határnapig ahhoz az iskolához kell beküldeni, melybe 
a pályázó felvétetni kivan; azt azonban, hogy a kijelöltek melyik iskolánál 
jelentkezhetnek felvételre, a pályázók számához és az egyes iskolák tanulóinak 
megállapitott létszámához képest •— a pályázók kívánságának lehető figyelembe
vételével — az erdő-és vadőii iskolák felügyelője által alakított tanács határozza meg. 

A pályázati határnapon tul beküldött (postára adott), valamint a meg
felelően fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

9. §. 
A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy pályázó melyik iskolába 

kivan felvétetni és hogy ellátását az iskolában saját (vagy iskoláztatója) költsé
gére vagy az állam költségére kivánja-e s végül, hogy kérvényére a válasz milyen, 
czim alatt s hová (hely, utolsó posta állomás, vármegye) küldessék. 

A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályázónak igazolnia 
kell a következőket, nevezetesen : 



a) illetőségi bizonyitványnyal azt, hogy magyar állampolgár; 
b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi népiskola négy 

-osztályát sikeresen elvégezte, magyarul írni és olvasni t u d ; 
c) hiteles bizonyitványnyal azt, hogy szakképzett erdőtiszt vezetése alatt 

álló erdőgazdaságban legalább egy évig külső erdészeti és vadászati gyakorlati 
szolgálatban állott; 

d) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében a 18. (tizen-
nyolczadik) életévét betölti, de a 26. (huszonhatodik) életévét még nem kezdi 
meg (kivétetnek a „Tanusitvány"-nyal ellátott továbbszolgáló katonai altisztek, 
akik 28 éves korukig folyamodhatnak felvételért); 

e) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállított bizonyit
ványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához és az idő viszontagságaihoz 
szokott edzett testalkattal s különösen : jó látó-, halló- és beszélőképességgel b i r ; 

f) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy kérvényének 
benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal, vagy más irattal azt, hogy 
katonai kötelezettségben áli-e vagy nem; 

h) hatósági bizonyitványnyal azt, hogy szülei milyen állandó foglalkozást 
űznek vagy űztek; továbbá, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig 
szülőtlen árva, illetőleg ha fenntartásáról saját magának kell gondoskodnia, 
milyen a vagyoni helyzete folyamodónak; 

i) aki saját (vagy iskoláztatója) költségén való ellátásra kivan felvétetni, 
királyi közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási 
költséget — arra az időre, melyet az iskolánál tölt — szülője, gyámja vagy 
más hozzátartozója, avagy maga, a szakiskola pénztárába negyedévi előleges 
részletekben pontosan lefizeti. 

10. §. 

A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre való alkalmasság és 
érdemesség sorrendjének megállapításánál elsőbbségben részesülnek: 

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége j o b b ; 
b) másodsorban azok, akik egy évnél hosszabb ideig teljesítettek külső 

erdőgazdasági gyakorlati szolgálatot; 
c) harmadsorban azok, akik erdő- vagy vadgazdaságnál alkalmazottaknak 

vagy földmiveseknek, erdő-vagy mezőgazdasági munkásoknak gyermekei, vagy árvái. 
A kijelölési sorrend megállapítása pontszámszerint, következőképpen történik: 
a) minden pályázó, kinek kérvénye rendben levőnek találtatott, egy pontot káp; 
b) akinek legutolsó iskolabizonyitványa alapján kiszámított átlagos osz

tályzata jeles (vagy kitűnő), két további pon to t ; akinek így kiszámított átla
gos osztályzata jó, egy további pontot kap ; az átlagok kiszámításánál a tornából, 
énekből, valamint a nem kötelező tantárgyakból nyert osztályzatok figyelmen 
kivül maradnak. 

c) aki a 9. § c) pontjában megkívánt valamely erdőgazdaságnál egy évnél 
hosszabb ideig külső erdőgazdasági gyakorlati alkalmazásban voit, minden egy 
évet meghaladó teljes gyakorlati évért egy, de összesen legfeljebb három pontot kap. 



Az egyenlő pontszámuak egymás kö?ött osztályzataik jósága szerint, az: 
igy Is egyenlők pedig gyakorlati alkalmaztatásuk szerint soroztainak; az ekként 
alakított alcsoportokban végül az erdő- és vadgazdiságnál alkalmazottaknak, 
vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkásoknak gyermekei előre 
sorakoznak. 

11. §. 
A 7. § értelmében alakított tanács a felvételre alkalmasoknak és érdemesek

nek talált pályázók sorozatos kimutatását a 10. § éneimében — megállapítván, 
az egyes iskolákhoz — a 8. § első bekezdésében foglaltak szem előtt tartásával — 
kétszer annyi pályázót oszt be, mint ahány hely az illető iskolánál betöltésre vár. 

12. §. 
Az egyes iskolák a hozzájuk beosztott pályázók sorozatos kimutatása 

alapján először csak annyi jelöltet hívnak t>e felvételi vizsgára, ahány hely náluk 
betöltésre vár. 

A jelöltek annál az iskolánál, melyhez felvételi vizsgára behivattak, ugyan
azon évi szeptember hó 1-től legkésőbb 5-ig jelentkezni tartoznak. 

13. §. 
A felvételre jelentkezőket az iskola igazgatója elsősorban orvosi vizsgálat 

alá veti. 
Akit az iskola orvosa valamely ragályos, vagy az iskolai foglalkoztatás 

mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedőnek, vagy az erdő- és. 
vadőri szolgálat s illetőleg a 9. § e) pontjában foglaltak szempontjából hiányos 
testi szervezetünek talál : az felvételi vizsgára nem bocsátható. 

14. §. 
A felvételi vizsgát az iskola igazgatója a tanszemélyzettel együtt tartja meg,. 
A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására szolgál, hogy a jelent

kező tényleg birtokában van-e legalább azoknak az ismereteknek, amelyek az 
elemi népiskola negyedik osztályára megállapitott követelményeknek megfelelnek, 
és hogy a gyakorlati szolgálati idő alatt valóban megszerezte-e mindazokat az 
erdőgazdasági és vadgazdasági alapismeretrket, amelyeket egy rendszeres erdő
vagy vadgazdaságban egy éven belül az erdő- és vadőri teendőkre nézve elsajá
títani lehet. 

15. §. 
Azok helyett, akik az orvosi vizsgálatot vagy a felvételi vizsgát ki nem 

állották, vagy a felvételi vizsgától visszaléptek: nyomban, — azok helyett pedig, 
akik a megszabott határidőig nem jelentek meg : a határidő leteltével — meg
felelő számban mások hivatnak be a sorozatos kimutatás alapján. 

16. §. 
Elkésetten jelentkező — még ha késedelmét elfogadhatóan igazolja is — 

legfeljebb a tanév első hónapának végéig s csak abban az esetben bocsátható 
felvételi vizsgára, ha az iskolánál a tanulók meghatározott létszáma még nincs, 
betöltve. 
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17. §. 

Azokat, akik az orvosi vizsgálatot és a felvételi vizsgát sikeresen kiállják 
s a jelen szabályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, az igazgató az iskolába 
befogadja s a tanulók törzskönyvébe bejegyezteti. 

18. §. 

Aki a pályázók közül fel nem vétetett, bármi okból történt is befogadásának 
mellőzése, csak ujabb rendes pályázaton való részvétel utján kérheti felvéte.ét. 

19. §. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a tanfolyam tartama alatt a tanulókat tanulmányi vagy más okból egyik 
iskolából a másikba államköltségen áthelyezze. 

5. A tanfolyam tartama és beosztása. 

20. §. 

A m. kir. erdő- és vadőri iskolák tanfolyama két szakaszra oszlik: 
a) az első szakasz: a tulajdonképpeni iskolai oktatás időtartama, amely 

szeptember hó elejétől a következő évi június hó vécéig ta'rt, vagyis tiz hónapra 
terjed; 

b) a második szakasz július hó 1-től augusztus hó végéig tart, mely 
időszak alatt a tulajdonképpeni tanítás szünetel s ez az időszak arra szolgál, 
hogy a tanulók az erdő- és vadőri vizsgára — a szükséghez képest időnkint 
tartott ismétlő oktatás utján — előkészíttessenek. E mellett azonban kötelesek a 
tanulók a gazdaságban és az iskolánál előforduló teendőket végezni. 

6. Szünidő; szabadságolás. 

21. §. 

A tanítás szünetel: deczember hó 22-én reggeltől január hó 3-án estig 
és húsvét előtti szerda reggeltől húsvét u áni szerda estig. 

Ezekre a szünetekre az igazgató csak azokat a tanulókat engedheti szabad
ságra, akik ellen sem szorgalom, sem magaviselet tekintetében nem merült fet 
kifogás. 

Az iskolában tartott tanulók a gazdasági munkákat, gyakorlatokat és 
szolgálatokat az iskolai szünetek alatt is tartoznak teljesíteni. 

Megokolt kérelemre a rendes szüneteken kivül az iskolai oktatás első 
időszaka (20. § a) alatt az erdő- és vad őri iskolák felügyelője összesen leg
feljebb 10 napi, az erdő- és vadőri iskola igazgatója pedig legfeljebb 5 napi,' a 
második időszak (20. § b) alatt pedig az erdő- és vadőri iskola igazgatója a 
tanulóknak felváltva legfeljebb 2—2 heti szabadságot engedélyezhet 



7. Az iskola tantárgyai és a tanulók osztályozása. 

22. §. 

Az iskolai tanításnak és a gyakorlati oktatásnak anyaga a következő: 
a) írás (beleértve az erdő- és vadőri szolgálattal kapcsolatos Írásbeli 

teendők elvégzését) és rajzgyakorlat. 
b) Mennyiségtan. 
c) Általános erdőgazdasági ismeretek. 
d) Vadászati, vadtenyésztési és fegyvertani ismeretek. Ebidotnitás. 
e) Általános mezőgazdasági ismeretek. 
f) Az erdészeti, vadászati és halászati törvényekből az erdő- és vadőri 

szolgálatot érintő rendelkezések. 
g) Egészségtan és első segélynyújtás. 

23. §. 

A 22. §-ban felsorolt tantárgyak anyagát és terjedelmét az erdő- és vadőri 
iskolák felügyelőjének javaslata alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter hatá
rozza meg. 

A tananyag tanításának sorrendjét, a heti tanítási óráknak és a gyakorlati 
foglalkozásnak beosztását a 3. §-ban foglaltak szem előtt tartásával az erdő- és 
vadőri iskola igazgatója állapítja meg. 

24. §. 

A tanulók deczember és április hó második felében az addig tanúsított 
előmenetelükhöz képest az eeyes tantárgyakból, valamint az erdő- és vadgazda
sági munkákban való gyakorlottságból, szorgalomból és magaviseletből osztá-
lyoztatnak s ezek az osztályzatok a tanulók törzskönyvébe bejegyeztetnek. 
A tanulók a nyert osztályzatokról törzskönyvi kivonatot (értesítőt) kapnak. 

A tanulók részére a következő osztályzatok adhatók: 

a) az egyes tantárgyakban tanúsított előmenetelből: jeles, jó, elégséges, 
elégtelen; 

b) az erdő- és vadgazdasági munkákban való gyakorlottságból: kiváló, 
jó, megfelelő, nem megfelelő. 

c) szorgalomból: kiváló, jó, megfelelő, elégtelen ; 
d) magaviseletből: jó, szabályszerű, kevésbbé szabályszerű. 

25. §. 

A kellő előmenetel és szorgalom hiánya miatt tanév közben azonnal el 
kell bocsátani azt a tanulót, 

a) aki legalább három tantárgyból, 
b) aki vagy az erdő- és vadgazdasági munkákban való gyakorlottságból, 

vagy pedig szorgalomból s egyszersmind még egy tantárgyból is, 
c) aki az erdő- és vadgazdasági munkákban való gyakorlottságból s 

egyszersmind szorgalomból »nem megfelelő" vagy „elégtelen" osztályzatot nyert. 



Azt a tanulót, aki az első osztályozás alkalmával háromnál kevesebb tan
tárgyból nyer elégtelen osztályzatot, vagy aki az erdő- és vadgazdasági munkák
ban való gyakorlottságból „nem megfelelő", vagy a szorgalomból „elégtelen" 
osztályzatot nyert s azt a következő osztályozásig legalább elégséges, illetőleg 
„megfelelő'' osztályzatra ki nem javítja, vagy aki a második osztályozás alkal
mával az erdő- és vadgazdasági munkákban való gyakorlottságból, illetőleg 
szorgalomból nyer „nem megfelelő", illetőleg „elégtelen" osztályzatot: az isko
lából szintén el kell bocsátani. 

26. §. 

Magaviseletből a „kevésbbé szabályszerű" osztályzatnál alacsonyabb foko
zatú osztályzatnak nem lehet helye. 

Azt a tanulót, aki a fegyelemnek súlyos vagy ismételt megsértésével arra 
szolgáltat okot, hogy magaviseletből „kevésbbé szabályszerű" osztályzatra se 
tekintessék érdemesnek: az iskolából fegyelmi uton már évközben, de minden-
•esetre még az osztályozást megelőzőleg el kell bocsátani. 

27. §. 
A m. kir. erdő- és vadőri iskolákban a tanfolyam megismétlésének, vala

mint az elbocsátott tanulók visszavételének nem lehet helye. 

I I . A t a n u l ó k e l l á t á s a és f e g y e l m e z é s e . 

/. A tanulók ellátásának módja és a költségek viselése. 

28. §. 

A tanulók az iskolai oktatás mindkét időszakának tartama alatt az erdő-
•és vadőri iskola épületében laknak és élelmeztetnek. 

Ezért az egyes iskolákba csak meghatározott számú tanuló vehető fel. 
A tanulók élelmezése a m. kir. földmivelésügyi miniszter által megálla

pított szabályok szerint történik. 
29. §. 

A tanulók az iskolában való tartózkodás tartama alatt — a kincstári 
erdőőrök részére előirt egyenruhához hasonló — formaruhát viselnek, melyet 
az iskola bocsát használatukba, 

A szükséges alsóruháról és egyéb ruházati stb. kellékekről (ing, alsó
nadrág, harisnya, vagy kapcza, zsebkendő, stb.) a tanulóknak maguknak kell 
gondoskodniuk. 

30. §. 

Az oktatáshoz és gyakorlatokhoz szükséges kellékekkel (tankönyvekkel, 
tanszerekkel és eszközökkel stb.) az iskola látja el a tanulókat, akik viszont 
felelősséggel tartoznak ugy a használatukba adott kellékekre gondosan ügyelni 
és azokkal takarékoskodni, mint az iskola összes helyiségének, felszerelésének, 
berendezésének rendbentartását és tisztogatását a kapott utasítások szerint pon
tosan teljesíteni. 



A tanulók gyakorlati ismereteik gyarapítása czéljából más rendszeres e rdő
gazdaságokban folytatott munkálatokhoz kirendelhetők. Ellátásukról — az 
utazási költségeket is beleértve — ilyen alkalmakkor is a m. kir. erdő- és vadőri 
iskola gondoskodik. 

32. §. 

A tanulók a m. kir. erdő- és vadőri iskolában töltött idő alatt ingyenes 
orvosi gyógykezelésben részesülnek. 

Ragályos betegség fellépése esetén az igazgató az iskola orvosának javasla
tához képest intézkedik. 

Azt a tanulót, aki olyan betegségbe esik, amely őt az iskola orvosának
megállapítása szerint jövőbeli hivatásának sikeres betöltésére előreláthatólag 
alkalmatlanná teszi, az iskolából el kell bocsátani. 

33. §. 

A tanulók a 28—32. §-ok szerinti ellátásban vagy az állam költségén, 
vagy a maguk (illetőleg iskoláztatójuk) költségén részesülnek. 

A ma^a (vagy iskoláztatója) költségére felvett tanulóért a m. kir. föld-
mivelé. ügyi miniszter á t a l megállapított évi ellátási költséget az e rdő-és vadőrt 
iskola pénztárába negyedévi előzetes részletekben pontosan be kell fizetni. 

2. A tanulók kötelességei és fegyelmezése. 

34. §. 

Az iskolába való befogadás alkalmával minden tanuló kötelezi magát 
józan és erkölcsös magaviseletre; tanulásban és munkában való pontosságra és 
szorgalomra; az iskolai szabályoknak és utasításoknak, valamint a részére adott 
parancsoknak lelkiismeretes teljesítésére; az iskola gazdaságának, épületeinek, 
berendezéseinek, eszközeinek s általában összes vagyonának kíméletére, gondo
zására és megőrzésére; elöljáróinak tiszteletben tartására és tanulótársainak meg
becsülésére. 

A tanuló fegyelmileg az erdő- és vadőri iskola igazgatójának van aláren
delve és tartozik az igazgató által kibocsátott szabályokhoz, valamint az igazgató 
és a tanszemélyzet által kiadott rendelkezésekhez alkalmazkodni. 

35. §. 

A tanulók által megtartandó általános kötelességeket és tilalmakat az 
igazgatók által összeállított és az erdő- és vadőri iskolák felügyelőjének meg
hallgatása után a m. kir. földmivelésügyi miniszter részéről jóváhagyott ház
szabály foglalja magában. 

A jóváhagyott házszabályból minden tanuló a felvétel alkalmával egy 
példányt kap. 

Az időnkint szükséges utasitásokat, rendelkezéseket és tilalmakat esetről
esetre kiadott napiparancs adja a tanulók tudomására. 



36. §. 

A kötelességeknek, parancsoknak vagy tilalmaknak megszegése fegyelmi 
vétséget képez. 

A fegyelmi vétség elkövetőjét a következő büntetések érhetik: 
a) Megdorgálás négyszemközt. 
b) Egyszeri, vagy felváltva többszöri étkezéstől való eltiltás. 
c) Egyszerű, vagy a b) pont szerint súlyosbított szobafogság. 
d) Megdorgálás az igazgató által az összes tanulók előtt, az elbocsátással 

való megfenyegetés mellett. 
e) Az erdő- és vadőri iskolából való elbocsátás. 
Ha a tanuló a fegyelmi vétség elkövetésével a m. kir. erdő- és vadőri 

iskolának kétségbevonhatatlanul megállapítható kárt is okozott, a fegyelmi bün
tetés kiállása mellett egyszersmind köteles (maga, illetőleg szülője, gyámja vagy 
iskoláztatója) a kárt is megtéríteni. 

37. §. 

Az állam költségére felvett az a tanuló, aki az osztályozás alkalmával akár 
a magaviseletből csak .kevésbbé szabályszerű", akár a szorgalomból csak „meg
felelő" osztályzatot nyert, az állami ellátás élvezetét elveszti. 

Ugyancsak megszűnik az osztályozást követőleg az állami ellátás élvezete 
annál a tanulónál is, aki az előirt tantárgyakból (irás- és rajzgyakorlatot nem 
számítva) egy „elégtelen", vagy több mint két „elégséges" osztályzatot nyert. 

38. §. 
Azt a tanulót, akinek erkölcsisége és hazafisága kifogás alá esik, vagy aki 

társait kötelességei teljesítésében akadályozza, vagy aki társaira egyébként káros 
befolyást gyakorol, az iskolából el kell távolítani. 

39. §. 
A m. kir. erdő-és vadőri iskola igazgatója a 36. § a), b), c) és d) pontjá

ban emiitett büntetéseket saját hatáskörében, a 36. § e) ponija, valamint a 38. § 
alapján való eltávolítást pedig a tanszemélyzettel együttesen hozott és az erdő-
és vadőri iskolák felügyelője által jóváhagyott határozatban mondja ki. 

40. §. 
A m. kir. erdő- és vadőri iskola igazgatója a kiszabott jogerős fegyelmi 

büntetést a tanuló törzslapjára feljegyezteti. 

III. Az i s k o l a i „erdő- éa vadőr i v i z s g a " s z a b á l y a i . 

(Megállapittat ak a m. kir. belügyminiszterrel egyetértőleg a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter 1920. évi 15304. számú rendeletével.) 

41. §• 
Az erdő- és vadőri iskola tanulói a tanfolyam sikeres befejeztével erdő-

és vadőri vizsgát tesznek. 



Az erdő- és vadőri viz-gát a tanszemélyzet közreműködésével minden 
év augusztus hó végén az erdő- és vadőri iskolák felügyelőiének javaslata alapján 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter által esetről-esetre kijelölt háromtagú vizsga
bizottság tartja meg. 

A vizsgabizottság egyik tagja mindig az illető iskola igazgatója. 

42. §. 
Az írásbeli és szóbeli vizsga tárgya mindaz, ami az erdő- és vadőri 

iskolák tananyagát képezi és amit az erdő- és vadőrnek az erdő- és vadászati 
törvényekben előirt teendőire és jogaira nézve tudnia kell. 

Az Írásbeli vizsgán, mely a szóbeli vizsga előtt tartatik meg, az összes 
jelentkezők a vizsgabizottság elnöke által feltett ugyanarra a három kérdésre 
felelnek. 

Az Írásbeli vizsga tárgya csak olyan kérdés lehet, melynek Írásbeli uton 
való megoldása a gyakorlati erdő- és vadőri szolgálatnál előfordul. 

43. §. 
A sikeresen kiálíott vizsgáról annak a m. kir. erdő- és vadőri iskolának 

pecsétje alatt, melynél a vizsga megtartatott, bizonyítvány adatik ki, melyet a 
vizsgabizottság elnöke és tagjai irnak alá. 

Ez a bizonyítvány teljesen egyértékü a m. kir. földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter által a m. kir. belügyminiszterrel egyetértőleg 1880. évi 
25347. szám alatt kiadott utasitás értelmében megszerezhető erdőŐrí szakvizsgá
lati bizonyitványnyal. 

44. §. 
A bizonyítványban a sikeresen kiáltott vizsga eredményének feltüntetésére 

a következő osztályzatok állapittatnak m e g : „kitűnően alkalmas", »jól alkalmas*, 
„kielégítően alkalmas*. 

45. §. 
A vizsgáról a következő tartalmú bizonyítvány adatik ki. 

Magyarország 
czimere. 

Bélyeg 
helye. m. kir. erdő- és vadőri iskola. 

Bizony í tvány . 

Törzskönyvi szám. A vizsgabizottság által adható osztályza
tok „kitűnően alkalmas", „jól alkalmas", 

„kielégítően alkalmas". 

A m. kir. erdő- és vadőri isko
lánál 19 évi hó napján ni tartott erdő- és vadőrí 
vizsga alkalmával alulírott vizsgabizottság által , aki 
Magyarország vármegyéjének _ 



községében 1 évben született s az erdő- és vadőri iskola tanfolyamát a 
_ m. kir. erdő- és vadőri iskolánál sikeresen 

elvégezte, az erdő- és vadőri szolgálathoz szükséges ismeretekből megvizsgáltatott és 
az 1879. évi XXXI. t.-cz. értelmében teljesítendő erdőőri szolgálatra, valamint vadőri 
teendők végzésére alkalmasnak találtatott, miről. 
is részére ez a bizonyítvány kiadatott. 

Kelt , 19 évi hó n. 

N. N. 
(erdőtiszti állás) 

vizsgabiztos. 

N. N. 
(erdőtiszti állás) 

vizsgabiztos. 

(P. H.) 
N. N. 

(erdőtiszti állás) 
a vizsgabizottság elnöke. 

46. §. 

A vizsga egész folyamáról jegyzőkönyv készül, mely a vizsga leírását, a 
vizsgára bocsátottak s tényleg megvizsgáltak nevét, a vizsgabiztosok által egyen
kint adott osztályzatokat, valamint azt az osztályzatot sorolja fel, melyet a 
vizsgabizottság az illetők részére a 44. § értelmében megállapitott. 

A vizsgabizottság elnöke a bizottság valamennyi tagja által aláirt jegyző
könyvet a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez terjeszti fel. 

47. §. 

Aki a vizsgát nem állotta ki, annak letételére legfeljebb még kétszer 
bocsátható. 

48. §. 

A vizsgabizottság tagjai működésükért a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
részéről megállapított viztgabiztosi dijban részesülnek. 

A vizsgára bocsátottak a vizsgabizottság elnökének kezéhez vizsgadíj 
fejében 25 (Huszonöt) koronát kötelesek fizetni. 

Budapest, 1920. évi augusztus hó 11. én. 

Rubinek s. k.. 

II. 

A m. kir. minisztériumnak 7911/1920. M. E. számú rendelete 
a forgalomba hozott faszénkészletek tájékoztató árának meg

állapítása tárgyában. 
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 

alkotott törvényes rendelkezések alapján a 7266/1920. M. E. sz. rendelet 5> 
§-ának kiegészhéseképen a következőket rendel i : 

m 



1. §• 
A helyi faármegállapitó bizottság a szabadforgalom utján beszerzett 

Easzénkészletek tovább eladása esetében érvényesíthető tájékoztató árak meg
állapításánál csak a 7266/1920. M. E. sz. rendelet 1. és 3. §-a értelmében fizet
hető beszerzést árat és a ténylegesen felmerült fuvarköltségeket veheti alapul. 

A rendeltetési állomáson waggontételenként történő eladás esetében ehhez 
az összeghez a szállítmányt érhető mindennemű veszteség, kamat és haszon 
térítése czimen legfeljebb nyolcz (8) °/o-ot adhat hozzá. 

Kisebb tételekben csomagolatlan állapotban forgalomba hozott faszénnél 
ezenfelül az azt érhető további veszteség, valamint a felmerülő egyéb költségek 
megtérítése czimen legfeljebb további tizenhét (17) %-ot engedélyezhet. 

Csomagolt állapotban való forgalombahozatalnál ezen árakhoz még 
métermázsánként legfeljebb egyszáztiz (110) korona engedélyezhető. 

2. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 

Budapest, 1920. évi szeptember 15.-én. 
Gróf Teleki Pál s. k. 

miniszterelnök. 

III. 

A m. kir. minisztérium 7910/1920. M-. B. számú rendelete a 
székesfőváros területén levő ipari üzemekben a tűzifa hasz

nálatának szabályozása tárgyában. 
A ni. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekrői 

alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendel i : 

1. §• 
A székesfőváros területén levő ipari üzemek tüzelőszükségletük fedezéseié 

tűzifát a belföldi készletekből további intézkedésig csak alágyujtás czéljaira 
szerezhetnek be és használhatnak fel. 

Kivétetnek e szabály alól azok az ipari üzemek, amelyek üzemüket kizá
rólag csak tűzifával tarthatják fenn. 

A tüzelőfaszükségleteknek a fentiek értelmében való megállapítására —• 
az érdekelt ipartestületek meghallgatásával — a budapesti székesfővárosi köz
ponti kerületi m. kir. iparfelügyelőség illetékes. 

2. §• 
A megszállott területeken vagy külföldön egyes üzemek által megszerzett 

és az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának engedélyével az általa eset-
xől-esetre megállapitott feltételek mellett behozott tüziíakészletek felhasználására 
ez a korlátozás nem vonatkozik. 

3. §. 
Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi, vagy megszegésénél bármely 

módon közreműködik, az, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendel-



kezesek alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással és 
kétezer korona pénzbüntetéssel büntetendő. 

E kihágás miatt az eljárás a ra. kir. államrendőrségnek hatáskörébe 
tartozik. 

4- §• 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest székesfőváros tanácsa is köteles szigorúan ügyelni, hogy az 

ipari üzemek a jelen rendelet rendelkezéseinek pontosan eleget tegyenek. 
Budapest, 1920. évi szeptember 15-én. 

Qróf Teleki Pál s. k. 
miniszterelnök. 

« * ? c 3 # c > ? 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozás. Csasztkóczi Csaszkóczy Károly, Coburg her-
czegi erdőtanácsos, az Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja, 
augusztus hó 14-én Meleghegyen, életének 69. évében elhunyt 
Béke hamvaira! 

Személyi hírek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Craas 
Géza kir. erdőfelügyelőt sok éven át teljesített hasznos szolgálatai
nak elismerése mellett saját kérelmére ideiglenesen nyugalomba 
helyezte és a miskolczi kir. erdőfelügyelőség vezetésével Földvárp 
Aiiksa kir. erdőfelügyelőt bízta meg. 

Az esztergomi főkáptalan Imrik Zoltán végzett főiskolai 
hallgatót kiskomáromi birtokára (Zala m.) segéderdőmérnökké 
nevezte ki. 

A tüzifadijszabás mérséklése. Az általános drágaság egyik 
lényeges tényezője, a vasúti díjszabás 300°/o-os nyári emelése 
Rabinek Gyula kereskedelemügyi miniszter intézkedésére legalább 
egyes vonatkozásokban enyhülni fog. Bennünket érdeklőén a 
tűzifa legalább 10000 kg-éxi való fizetés mellett bármily távol
ságra, tehát 250 km-en alul is, az I. kivételes díjszabás alá esik. 

Az erdők állami kezeléséért fizetendő dijak emelése. 
Az 1920. évi XXVII. t.-cz. (indemnitás) felhatalmazza a földmive
lésügyi minisztert, hogy az erdők állami kezeléséért kivetett járu
lékokat tízszeres összeggel hajtassa be. 
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