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1908. évi 66,420. F. m. sz.

A magyar királyi erdőőri szakiskolák
szabályzata.

1. A szakiskolák szervezete.

1. A szakiskolák czélja.

1. §•
A szakiskoláknak az a czélja, hogy rendszeres elméleti 

és főként gyakorlati oktatás utján az 1879: XXXI. t.-cz. ér
telmében teljesítendő erdőőri teendők végzésére alkalmas 
egyéneket neveljenek.

Ennek a czélnak szolgálatában a szakiskolák gondot 
fordítanak egyrészt az erdőgazdaság fejlődő igényeihez képest 
arra, hogy a tanulók a tulajdonképeni erdővédelmi teendő
kön kívül a műszaki segédmunkálatok teljesítésében is ele
gendő jártasságra tegyenek szert; másrészt a vadászatügy 
érdekében arra, hogy a tanulók az erdőgazdaság körében 
okszerűen űzhető vadtenyésztés terén s a vadászat gyakorlá
sára nézve is kellő ismereteket szerezzenek.

2. Az oktatás iránya, módja és anyaga.

2. §.

A szakiskolák czéljához képest az oktatás iránya és 
módja határozottan gyakorlati.
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A mennyiségtani, természettudományi s más alapisme
retekből csak azok taníttatnak, a melyek a szakismereteknek 
könnye bV megértéséhez és elsajátításához szükségesek, de 
azok tanítása is lehetőleg szemléltető módon és életből vett 
példáival történik; a rokon gazdasági ágak ismertetése s 
más tudnivalók tanítása pedig csak annyira terjed, a meny
nyire a tanulók jövőbeli hivatása megkívánja.

4. §.

A szakismeretek — tárgyuk rokonsága és összefüggése 
szerint csoportosítva — úgy taníttatnak, hogy az elméleti 
oktatás a gyakorlati kiképzéssel szoros és.lehetőleg közvetlen 
kapcsolatba kerüljön. Ezért a gazdasági ismeretek tanításá
nak sorrendje a gazdálkodás gyakorlati sorrendjéhez alkal
mazkodik.

5. §.

A munkabírás és gyakorlottság, a testi edzettség és 
kézügyesség megszerzése és növelése érdekében a tanulók a 
szakiskola gazdaságában rendszeresen előforduló, vagy az 
oktatás érdekében alkalmazott mindenféle kézimunkának és 
szolgálatnak végzésében személyesen is résztvesznek és az 
egyes kézimunkákban, a szolgálati teendők teljesítésében 
mindaddig gyakoroltatnak, míg azokban megfelelő jártasságot 
nem szereznek.

6. §.

A gyakorlati munka és szolgálat kötelezettsége alól a 
tanulók csak vasárnapokon és ünnepnapokon vannak fel
mentve, de a mulhatlanul végzendő teendőket és szolgálato
kat felváltva ilyen napokon is teljesitik.

A szabadtanulók ilyen napokon valláserkölcsi oktatás
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bán részesülnek s egyszersmind kötelesek a szakiskolához 
legközelebb eső egyházban az istentiszteleten lehetőleg reszt
venni.

3. A szakiskola felügyelete, vezetése és tanszemélyzete.

7. §•
A szakiskolák a m. kir. földmivelésügyi minister fel

ügyelete alatt állanak.
A szakiskolát az igazgató vezeti és képviseli.
Az oktatást az igazgató vezetése és közreműködése mel

lett az e czélra rendelt tiszti személyzet tagjai s a szükség
hez képest megbízott szakférfiak teljesitik.

4. A tanulók felvétele.

8. §.

A tanulók felvétele a szakiskolákba pályázat utján 
történik.

Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvé
telre, a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a 
m. kir. földmivelésügyi minister állapítja meg.

A felvételre jelentkezők közül azokat, a kik a felvételi 
vizsgálatot kiállják, a szakiskolába az igazgató veszi fel.

9. §.

A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt 
kérvényt a pályázati hirdetményben megjelölt határnapig 
ahhoz a szakiskolához kell beküldeni, melybe a pályázó fel
vétetni kíván; azt azonban, hogy a kijelöltek melyik szak
iskolánál jelentkezhetnek felvételre, a pályázók számához és 
az egyes szakiskolák tanulóinak megállapított létszámához 
képest, a pályázók kívánságának lehető figyelembevételével 

1* 
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a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a m. 
kir. földmivelésügyi minister határozza meg.

A pályázati határidőn túl beküldött vagy megfelelően 
fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek.

io. §:
A pályázati kérvényben meg kell emliteni, hogy a pá

lyázó melyik szakiskolánál kíván felvétetni és hogy ellátását 
a szakiskolában saját költségére vagy az állam költségére kí
vánj a-e s végül, hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt 
s hová (vármegye, utolsó postaállomás) küldessék.

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

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályázat 
naptári évében a 17 évet meghaladja, de a 25 évet még el 
nem éri; — (kivétetnek a «Tanúsítvány»-nyal ellátott tovább 
szolgáló katonai altisztek, a kik 28 éves korig folyamodhat
nak felvételért);

b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi 
népiskola hatodik (illetőleg valamely középiskola második) 
osztályát sikeresen elvégezte;

c) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által 
kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, 
munkához és az idő viszontagságaihoz szokott edzett testal
kattal s különösen: jól látó-, halló- és beszélőképességgel bir;

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, 
hogy kérvényének benyújtásáig kifogástalan magaviseletét 
tanúsított;

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

f) a ki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy 
gazdája megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkal
mazás mióta tart s mire terjed;

g) hatósági bizonyitványnyal azt, hogy szülei milyen 
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állandó foglalkozást űznek vagy űztek; továbbá, hogy ha 
szülei látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha 
pedig szülőtlen árva, illetőleg ha fönntartásáról saját magá
nak kell gondoskodnia, milyen a vagyoni helyzete ön
magának ;

h) a ki saját költségén való ellátásra kiván felvétetni, 
királyi közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az 
érette járó ellátási költséget — arra az időre, melyet a szak
iskolánál tölt — szülője, gyámja vagy más hozzátartozója 
avagy maga a szakiskola igazgatójának kezéhez félévi előle- 
ges részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti.

11. §•

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

a) elsősorban azok, a kiknek iskolai előképzettsége 
nagyobb;

b) másodsorban azok, a kik már is valamely erdő
gazdaságnál gyakorlati alkalmazásban vannak, vagy voltak ;

c) harmadsorban azok, a kik erdőgazdaságnál alkal
mazottaknak vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági 
munkásoknak gyermekei.

Azok közül, a kiknek fölvételre való alkalmassága és 
érdemessége a jelzett szempontokból véve egyenlő, elsőbb
ségben az részesül, a ki saját költségén való ellátásra kiván 
fölvétetni.

12. §.

A szakiskolai igazgatók tanácsa a felvételre való kije
lölés ügyének elintézése czéljából, a m. kir. földmivelésügyi 
minister megbízottjának elnöklése mellett, évről-évre más 
szakiskolánál ül össze.

A tanács a felvételre alkalmasaknak és érdemeseknek
2 
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talált pályázók sorozatos kimutatását — a 11. §. értelmé
ben — megállapítván, az egyes szakiskolákhoz — a 9. §. 
első bekezdésében foglaltak szem előtt tartásával — leg
feljebb másfélszer annyi pályázót oszt be, mint a hány hely 
az illető szakiskolánál betöltésre vár, s az eként összeállított 
fölvételi tervezetet javaslataképen a m. kir. földmivelésügyi 
minister elé terjeszti.

Az egyes szakiskolák a hozzájuk beosztott pályázók 
sorozatos kimutatása alapján először csak annyi jelöltet hív
nak be felvételi vizsgára, ahány hely náluk betöltésre vár.

A jelöltek annál a szakiskolánál, melyhez fölvételi vizs
gára behivattak, ugyanazon évi szeptember hó l.-étől legkésőbb
lO.-éig jelentkezni tartoznak.

A szakiskolák azok helyett, a kik a felvételi vizsgát 
ki nem állották, vagy a felvételi vizsgától visszaléptek: nyom
ban, — azok helyett pedig, a kik a megszabott határidőig 
nem jelentkeztek: a határidő leteltével — megfelelő számú 
pótjelöltet hívnak be.

Elkésetten jelentkező — még ha késedelmét elfogad
hatóan igazolja is — legfeljebb szeptember hó végéig s csak 
abban az esetben bocsátható felvételi vizsgálatra, ha a szak
iskolánál a növendékek meghatározott létszáma még nincs 
betöltve.

13. §.
A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója első

sorban orvosi vizsgálat alá veti.
A kit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a 

szakiskolai foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható 
betegségben szenvedőnek vagy hiányos testi szervezetűnek 
talál: az felvételi vizsgára nem bocsátható.

14. §.

A felvételi vizsgát a szakiskola igazgatója a tansze
mélyzettel együtt tartja meg.
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A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására szol
gál, hogy a jelentkező tényleg birtokában van-e legalább 
azoknak az ismereteknek, a melyek az elemi népiskola VI. 
(illetőleg a közép iskolák II.) osztályára megállapított köve
telményeknek megfelelnek.

A ki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét a szak
iskolába csak újabb pályázat alkalmával kérheti.

15. §.

Azokat, a kik felvételi vizsgát sikeresen leteszik s a 
jelen szabályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, az igaz
gató a szakiskolába befogadja s a szakiskolai tanulók törzs
könyvébe bevezetteti.

16. §.

A m. kir. földmivelésügyi minister fentartja magának 
azt a jogot, hogy a tanfolyam tartama alatt az egyes félévek 
végén bármely tanulót a szükséghez képest egyik szakiskolá
ból a másikba államköltségen áthelyezhessen.

5. A szakiskolai tanfolyam tartama és beosztása.

17. §.

A szakiskolai tanfolyam két tanévre terjed.
Az első tanév szeptember hó l.-étől a következő évi 

augusztus hó végéig, a második tanév pedig szeptember hó
l.-étől  a következő évi junius hó végéig terjed.

Minden tanév két félévre tagolódik úgy, hogy az első 
— téli — félév a tanév elejétől a következő évi január hó 
végéig, a második — nyári — félév pedig február hó l.-étől 
a tanév végéig terjed.
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6. Tanítási szünetek és a tanulók szabadságolása.

18. §.

A rendszeres iskolai tanítás a tanfolyam első tanévének 
két utolsó hónapjában — julius és augusztus hóban — 
szünetel.

A szünet ideje alatt az igazgató a tanulók egyik felét 
julius hóban, másik felét augusztus hóban szabadságra bo
csáthatja.

Ezenkívül szünetel a rendszeres iskolai tanítás : min
den tanévben deczember hó 23.-ától ianuár hó 2.-áig és husvét 
előtti csütörtöktől husvét utáni szerdáig.

Ezekre a szünetekre az igazgató csak azokat a tanuló
kat engedheti szabadságra, a kik ellen sem szorgalom, sem 
magaviselet tekintetében nem merült fel kifogás.

A szakiskolában tartott tanulók a gazdasági munkákat, 
gyakorlatokat és szolgálatokat a rendszeres iskolai tanítás 
szünetelése alatt is tartoznak teljesíteni.

Az igazgató megokolt kérelemre a rendes szüneteken 
kivül legfeljebb öt napi szabadságot engedélyezhet.

7. A szakiskolai tanfolyam tantárgyai.

19. §.

Az elméleti és gyakorlati oktatás anyaga a következő 
tantárgyakba csoportosítva tanittatik:

1. Magyar helyesírás és nyelvhasználat; irodai és szám
adási ügyvitel.

2. Szépírás és rajzgyakorlat.
3. Elméleti és alkalmazott mennyiségtan.
4. Természettudományi alapismeretek.
5. Politikai földrajz és történelem.
6. Erdőmivelés.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



9

7. Erdővédelem.
8. Erdőhasználat.
9. Vadtenyésztés, vadászat, fegyverhasználat.

10. Legelőgazdaság.
11. Kisgazdaságok berendezése és kezelése.
12. Törvények és rendeletek, közigazgatás.
13. Mezőgazdaság (mező- és rétmivelés, kertészet, gyü

mölcstenyésztés, méhészet, halászat.)
14. Háziipar.
15. Egészségtan; első segélynyújtás; egészségi testgya

korlás.

20. §. ’

Az oktatás anyagát és annak az egyes félévekre való 
felosztását, valamint az oktatásnál használandó tankönyveket 
és taneszközöket a szakiskolák javaslata alapján a m. kir. 
földmivelésügyi minister határozza meg.

Az egyes félévekre kitűzött tananyag tanításának sor
rendjét, a heti tanitási óráknak és a gyakorlati foglalkozás
nak beosztását a szakiskola igazgatója állapítja meg.

8. A szakiskolai — rendes és javitó vizsgálatok.

21. §.

A tanulók az egyes félévekre előirt tananyagból a tan
személyzet előtt a tanitási időszakok végén vizsgát tesznek.

A félévi vizsga az I. tanévben január és junius hó, a
II. tanévben pedig január és május hó utolsó hetében tar- 
tatik meg.

22. §.

A félévi vizsga eredményéhez és a félév folyamán ta
núsított magatartásukhoz képest a tanulók részére a követ
kező osztályzatok adhatók:
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a) az egyes tantárgyakban tanúsított előmenetelből: ki
tűnő, jeles, jó, kielégítő, nem elegendő;

b) az erdőgazdasági munkákban való gyakorlottságból: 
kiváló, megfelelő, nem elegendő;

c) szorgalomból: és ügyességből: kiváló, megfelelő, nem 
elegendő ;

d) magaviseletből: példás, megfelelő.
Az osztályzatok a tanulók törzskönyviapjára félévenkint 

bevezettetnek.
23. §.

A kellő előmenetel hiánya miatt a félév végén azonnal 
elbocsáttatik az a tanuló,.

a) a ki (szépírást és rajzgyakorlatot kivéve) legalább 
három tantárgyból,

b) a ki vagy az erdőgazdasági munkákban való gyakor
lottságból, vagy pedig szorgalomból és ügyességből s egyszer
smind még (a szépírást és rajzgyakorlatot kivéve) egy tan
tárgyból is,

c) a ki az erdőgazdasági munkákban való gyakorlott
ságból s egyszersmind szorgalomból és ügyességből

«nem elegendő» osztályzatot nyert.
Más esetekben a tanuló a vizsgára következő negyedik 

héten abból a tantárgyból, melyből «nem elegendő» osztály
zatot nyert, javító vizsgát tartozik tenni.

A javító vizsga elmulasztása vagy sikertelensége a tanuló 
haladéktalan elbocsátását vonja maga után.

Az a tanuló, a ki az erdőgazdasági munkákban való 
gyakorlottságból vagy szorgalomból és ügyességből nyert «nem 
elegendő» osztályzatot, a következő félév alatt legalább «meg
felelő» osztályzatra meg nem javítja, vagy a ki az erdőgaz
dasági munkákban való gyakorlottságból, illetőleg szorgalom
ból és ügyességből a tanfolyam utolsó félévének végén nyer 
«nem elegendő» osztályzatot: a szakiskolából szintén elbo
csáttatik.
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24. §.

Magaviseletből a «megfelelő» osztályzatnál alacsonyabb 
fokozatú osztályzatnak nem lehet helye.

Az a tanuló, a ki a fegyelemnek súlyos, vagy ismételt 
megsértésével arra szolgáltat okot, hogy magaviseletből «meg
felelő» osztályzatra se tekintessék érdemesnek : a szakiskolából 
fegyelmi utón már évközben, de mindenesetre még a félévi 
vizsgálatot megelőzőleg elbocsáttatik.

9. Szakiskolai vizsgálati bizonyitvány.

25. §.

A szakiskola az egyes félévekről vizsgabizonyítványt 
nem állit ki, hanem — ha ezt a tanuló elfogadhatóan meg
okolva kéri — - a törzskönyvből ad kivonatot.

26. §.

Azok részére, a kik a kétéves tanfolyamot teljesen el
végezték, kívánságukra a szakiskola végbizonyítványt állit ki.

A végbizonyítványban a tantárgyak a 19. §. szerint so
roltatnak fel s az osztályzatok az egyes tantárgyakra, vala
mint az erdőgazdasági munkákban való gyakorlottságra, szor
galomra és ügyességre, végül a magaviseletre nézve a félévi 
eredmények törzskönyvi adatai alapján állapíttatnak meg.

A tanulók a végbizonyítványban általános osztályzatot 
is nyernek.

Ennek fokozatai: kitűnő, jó, kielégítő-

I 27‘ §’

A szakiskolai végbizonyítvány következő tartalommal 
adatik ki:
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Törzskönyvi szám

Bélyeg helye
A---------------------------------- m. kir. erdööri szakiskola

VÉGBIZONYÍTVÁNYA.

Osztályzat fokozatok:
Előmenetelből : 

kitűnő
Az erdőgazdasági 
munkákban való 
gyakorlottságból: 

kiváló 
megfelelő

Szorgalomból és Általános 
ügyességből: osztályzat:

kiváló kitűnő
megfelelő jó

kielégítő

Osztályzat fokozatok:

--------------------------------------------------------szakiskolai tanuló, aki 
Magyarország--------------------- vármegyéjének--------------------- községében
í évben született, a------------------------- m. kir. erdööri szakiskola
kétéves tanfolyamán tanúsított előmeneteléről a félévenkint megtartott 
vizsgálatok eredményei alapján a következő osztályzatokat nyerte:

1. Magyar helyesírás és nyelvhaszná
lat, irodai és számadási ügyvitel

2. Szépírás és rajzgyakorlat__ ___ „„
3. Elméleti és gyakorlati mennyiségtan
4. Természettudományi alapismeretek
5. Politikai földrajz és történelem.__
6. Erdőművelés__________________
7. Erdővédelem______ __________ __
8. Erdőhasználat_________________
9. Vadtenyésztés, vadászat, fegyver-

ha sználat._____________ ___
10. Legelőgazdaság______ ~________

11. Kisgazdaságok berendezése és ke-

12. Törvények, rendeletek, közigazgatás
13. Mezőgazdaság (mező- és rétművelés,

kertészet, gyümölcstermelés, mé
hészet, halászat).____ __

14. Háziipar________ _________ ,___
lő. Egészségtan, első segélynyújtás,

egészségi testgyakorlás ___ ______
16. Erdőgazdasági munkákban való

gyakorlottsága__ _____________
17. Szorgalma és ügyessége____ ____

Magaviseleté----------------------------------------
Általános osztályzata--------------------------- -

Kelt, 19------- évi. .hó-—---- n.

Szak
iskola 

pecsétje
X. Hí.

a szakiskola gazgatója
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II. A tanulók ellátása és fegyelmezése.
1. A tanulók ellátásának módja és a költségek viselése.

28. §.
A tanulók az egyes szakiskolákba meghatározott szám

ban és részint állami ellátás mellett, részint saját költsé
gükre vétetnek fel.

A saját költségén való ellátásra felvett tanuló köteles 
a megállapított évi ellátási költséget két egyenlő részletben, 
a tanév két félévének első hónapjában, előre a szakiskola 
igazgatójának kezéhez lefizetni.

29. §.

A szakiskolába való belépés alkalmával minden tanuló 
köteles új állapotban magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrá
got, 6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 1 pár — 
erdőjárásra alkalmas —■ erős bagaria-csizmát.

A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges 
tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a 
tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról, a szak
iskolában töltött idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költ
ség fejében, illetőleg az erre szolgáló államköltségvetési hitel 
terhére, a szakiskola gondoskodik; de viszont a szakiskola 
helyiségeinek, berendezésének és felszerelésének rendbentar- 
tartása és tisztogatása a tanulók kötelességét képezi.

30. §.

A tanulók azt a szolgálati ruhát viselik, — fegyverzet 
és jelvény nélkül — mely a kincstári erdőőrök részére van 
megállapítva.

31. §.

A tanulók élelmezése a m. kir. földmivelésügyi minisz
ter által erre nézve megállapított szabályok szerint történik.
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32. §.

A tanulók a szakiskolában töltött idő alatt betegség 
esetén ingyenes orvosi gyógykezelésben részesülnek.

Ragályos betegség fellépése esetén az igazgató a szak
iskola orvosának javaslatához képest intézkedik.

33. §.

Az állami ellátás ahhoz a feltételhez van kötve, hogy 
az abban részesülő tanuló a szakiskola tanfolyamát tényleg 
sikeresen elvégezze.

Ehhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett fel
vett tanuló — végleges befogadását megelőzőleg — királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal biztosítani tartozik azt, 
hogy amennyiben a szakiskolából a két évi tanfolyam bevég
zése előtt önként kilépne, vagy saját hibájából elbocsáttat
nék, abban az esetben érte a szakiskolában töltött időre eső 
ellátási költséget szülője, gyámja vagy más hozzátartozója a 
szakiskola igazgatójának felszólítása után hat héten belül 
megtéríti.

Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők fel, 
a kik hitelesen igazolják, hogy az ellátási költség megtéríté
séről egyáltalán nem gondoskodhatnak.

2. A tanulók kötelességei és fegyelmezése.

34. §.

A szakiskolába való befogadás alkalmával minden ta
nuló józan és erkölcsös magaviseletre; tanulásban és mun
kában való pontosságra és szorgalomra; a szakiskolai sza
bályoknak és utasításoknak, valamint a részére adott paran
csoknak lelkiismeretes teljesítésére; a szakiskola gazdaságá
nak, épületeinek, berendezéseinek, eszközeinek s általában 
összes vagyonának kíméletére, gondozására és megőrzésére; 
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összes elöljáróinak tiszteletben tartására és tanulótársainak 
megbecsülésére kötelezi magát.

35. §.

Az igazgató gondoskodik arról, hogy a tanulók által 
megtartandó általános kötelességek és tilalmak háziszabá
lyokba foglaltassanak s azok a szabályok a szakiskola helyi
ségeiben állandóan kifüggesztessenek.

Az időnkint szükséges utasítások, rendelkezések és tilal
mak esetről-esetre kiadott napiparancsban hozatnak a tanu
lók tudomására.

36. §.

A kötelességeknek, parancsoknak vagy tilalmaknak meg
szegése fegyelmi vétséget képez.

A fegyelmi vétség elkövetőjét a következő büntetések 
érhetik:

a) Megdorgálás a tanszemélyzetnek azon tagja által, 
a kinek a vétség elsősorban jut tudomására.

b) Megdorgálás az igazgató által négyszemközt.
c) Egyszeri, vagy felváltva többszöri étkezéstől való 

eltiltás.
d) Egyszerű, vagy a c) pont szerint súlyosbított szoba

fogság.
e) Megdorgálás az igazgató által az összes tanulók előtt 

az elbocsátással való megfenyegetés mellett.
f) A szabadság megvonása.
g) Az állami ellátás megvonása.
h) Elbocsátás.
Ha a tanuló a fegyelmi vétség elkövetésével a szak

iskolának kétségbevonhatlanul megállapítható kárt is okozott, 
a fegyelmi büntetés kiállása mellett egyszersmind köteles a 
kárt is megtéríteni.
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37. §.

Az a tanuló, a kinek erkölcsisége kifogás alá esik, vagy 
a ki társait kötelességeik teljesítésében akadályozza, avagy a 
ki társaira egyébként káros befolyást gyakorol: a szakiskolá
ból eltávolittatik.

38. §.

A 36. §. c) és d) pontjában emlitett büntetések kisza
bása az igazgató hatáskörébe tartozik.

A 36. §. e), f), g) és h) pontjában emlitett büntetése
ket, valamint a 37. §. alapján való elbocsátást, az igazgató 
a tanszemélyzettel együttesen hozott határozattal mondja ki.

A 36. §. g) és h) pontja és a 37. §. alapján hozott 
határozatok csak a földmivelésügyi miniszter jóváhagyásával 
válnak jogerőssé.

39. §.

Az igazgató a jogerősen kiszabott fegyelmi büntetést a 
tanuló törzskönyviapjára bevezeti.

III. A szakiskolai «erdőőri szakvizsgálat» 
szabályai.

(Megállapíttattak a m. kir. belügyminiszterrel egyetértőleg a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter 1908. évi 66420. sz. rendeletével).

40. §.

Azok a szakiskolai tanulók, a kik a két éves tanfolya
mot sikeresen elvégezték, ugyanannál a szakiskolánál erdő
őri szakvizsgára bocsáttatnak.

Az erdőőri szakvizsgát minden év julius havának első 
hetében a m. kir. földmivelésügyi miniszter által — az Or
szágos Erdészeti Egyesület és az illető kerületi királyi erdő
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felügyelő javaslata alapján — esetről-esetre kijelölt három
tagú vizsgáló bizottság tartja meg.

A vizsgáló bizottság egyik tagja mindig az illető szak
iskola igazgatója.

41. §.
A vizsgálat tárgyát képezi mind az, a mit az erdészeti 

műszaki segédszolgálat sikeres teljesítésére s az erdőőrnek 
az erdőtörvényben (1879. évi XXXI. t. ez.) előirt teendőire 
és jogaira nézve tudni kell.

A vizsgálat szóban és Írásban tartandó.
Az írásbeli vizsgálatnál, mely a szóbeli vizsgálat előtt 

tartatik meg, az összes jelentkezők a vizsgáló bizottság elnöke 
által feltett ugyanarra a három kérdésre felelnek.

Az írásbeli vizsgálat tárgya csak olyan kérdés lehet, 
melynek írásbeli utón való megoldása a gyakorlati erdőőri 
szolgálatnál előfordul.

42. §.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter nevében annak az 
erdőőri szakiskolának pecsétje alatt, melynél a vizsgálat meg
tartatott, a sikeresen kiállott vizsgálatról bizonyítvány ada
tik ki, melyet a vizsgáló bizottság elnöke és tagjai Írnak alá.

Ez a bizonyítvány az 1879: XXXI. t. ez. 37. §-ában 
foglalt határozatok szempontjából teljesen egy értékű a m. kir. 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter által a 
m. kir. belügyminiszterrel egyetértőleg 1880. évi 25347. 
szám alatt kiadott utasítás értelmében megszerezhető erdőőri 
szakvizsgálati bizonyitványnyal.

43.

A bizonyítványban a sikeresen kiállott vizsgálat ered
ményének feltüntetésére a következő osztályzatok alkalmaz
hatók: «kitünően alkalmas», «jól alkalmas», «kielégítően 
alkalmas».
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A kiérdemelt osztályzatot a vizsgáló bizottság egyet
értésben vagy szótöbbséggel állapitja meg.

44. §.

A vizsgálatról a következő tartalmú bizonyítvány ada
tik ki:

«Erdőőri szakvizsgálat bizonyítványa».

A vizsgáló bizottság által meg
állapítható oztályzatok 

«kitünűen alkalmas»
«jól alkalmas» 

«kielégítően alkalmas»

A m. kir. földmivelésügyi miniszter úr 19—_  évi
______ _ __ .™hó____ napján______ szám alatt kelt rende
leté alapján a_____ _______ ____ m. kir. erdőőri szakiskolánál
( ____ ____ on) 19 évi„~ , ..hó_ „ ~napj án
megtartott erdőőri szakvizsgálat alkalmával alulirott vizsgáló 
bizottság által__ ___________ __ ____ _ , a ki Magyarország
____ _ ._ ____ vármegyéjének.......___ _ ____ községében_______  
1___ évben született s az erdőőri szakiskola tanfolyamát
a____ ____ ._______ m. kir. erdőőri szakiskolánál sikeresen
elvégezte, az erdészeti műszaki segédszolgálat teljesítéséhez 
szükséges ismeretekből megvizsgáltatott és az 1879: XXXI. 
t. c. értelmében teljesítendő erdőőri szakszolgálatra^_______
_________ alkalmasnak találtatott, miről is részére ez a bizo
nyítvány kiadatott.

KelL„_____ _______19___ évi_______~_hó__ n.
N. N. 

vizsgáló biztos, 
(erdőtiszti állás)

N. N. 
vizsgáló biztos, 

(erdőtiszti állás)

N. N.
a vizsgáló bizottság elnöke, 

(erdötiszti állás)
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45. §.

A vizsgálat egész folyamáról jegyzőkönyv vétetik fel, 
melynek tartalmaznia kell a vizsgálat leírását, a vizsgálatra 
bocsátottak s tényleg megvizsgáltak nevét, a vizsgáló bizto
sok által egyenkint adott osztályzatokat, valamint azt az 
osztályzatot, melyet a vizsgáló bizottság az illetők részére a
43. §. értelmében megállapított.

A vizsgáló bizottság elnöke a bizottság valamennyi 
tagja által aláirt jegyzőkönyvet a m. kir. földmivelésügyi 
miniszterhez terjeszti fel.

46. §.

A ki a vizsgálatot nem állotta ki, annak letételére leg
feljebb még kétszer bocsátható.

47. §.

A vizsgáló bizottság tagjai működésükért dijázásban 
részesülnek és pedig: államhivatalnokok az őket szabály
szerűen megillető napidijban, nem államhivatalnokok pedig 
10 (tiz) korona napidijban.

A vizsgálatra bocsátottak a vizsgáló bizottság elnöké
nek kezéhez vizsgálati dij fejében 10 (tiz) koronát kötelesek 
fizetni.

IV. A szakiskolai továbbképző tanfolyam 
szabályai.

48. §.

Azok számára, a kik az erdőőri szakiskola kétéves tan
folyamának elvégzése és az erdőőri szakvizsga sikeres leté
tele után az erdészeti műszaki segédszolgálat terén kiterjed
tebb ismereteket, teljesebb gyakorlatot és olyan fokú önálló
ságot kívánnak szerezni, hogy a mennyiben magánbirtoko
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sok (az 1879: XXXI. t.-cz. 17. §-ban nem említett birtoko
sok) csekélyebb terjedelmű erdőbirtokának kezelésével bízat
nak meg, az erdészeti műszaki segédszolgálat körébe tartozó 
teendőkön kívül, a birtokosnak vagy megbízottjának irányí
tása és ellenőrzése mellett, az erdőgazdaság olyan teendőit is 
képesek legyenek teljesíteni, a melyek nagyobb gazdaságok
ban szakképzett erdőtiszteknek képezik a feladatát, illetőleg 
a melyeknek teljesítésével az 1879 : XXXI. t.-cz. 17. §-ában 
felsorolt erdőbirtokosok erdeinek kezelésénél kizárólag csak 
a törvény 36. §-ában meghatározott minősítéssel biró erdő
tisztek bízhatók meg: a m. kir. földmivelésügyi miniszter a 
szükséghez képest egy vagy több szakiskolánál egyéves tovább
képző tanfolyamot nyit.

49. §.

Továbbképző tanfolyamra csak azok jelentkezhetnek, a 
kik valamelyik szakiskolán a kétéves tanfolyamot legalább 
«jó» általános osztályzattal végezték s az erdőőri szakvizsgá
latot mindjárt az első alkalommal letették és azon legalább 
((jól alkalmas» osztályzatot nyertek.

Azok, a kik nem a szakvizsgálatuk letétele után követ
kező legközelebbi tanfolyamra jelentkeznek, felvételre csak 
abban az esetben tarthatnak számot, ha a közbeeső — leg
feljebb 3 (három) évi — időt valamely erdőgazdaságnál gya
korlati alkalmazásban vagy pedig katonai kötelezettségük le
rovásával töltötték.

50. §.
A továbbképző tanfolyamra való felvételért a kérvényt — 

legkésőbb július hó végéig — annál a szakiskolánál kell be
nyújtani, melynél a folyamodó az erdőőri szakvizsgálatot 
letette.

A kérvényben meg kell említeni, hogy a folyamodó saját 
költségén vagy pedig államköltségen való ellátásra kiván-e 
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felvétetni s egyszersmind a kérvényhez csatolni kell: előbbi 
esetben a szabályzat 10. §-ának h) pontja szerint, utóbbi 
esetben pedig a szabályzat 33. §-a szerint kiállított nyilat
kozatot.

A ki nem közvetlenül az erdőőri szakvizsga letétele 
után folyamodik, az kérvényéhez — a szakvizsgálati bizo
nyítványon kívül — még a jelen szabályzat 10. §-ának d), 
e) és f) pontjában megjelölt bizonyítványokat is csatolni s 
egyszersmind felvétele esetén jelentkezésekor magát a sza
bályzat 13. §-ában megjelölt orvosi vizsgálatnak alávetni 
tartozik.

51. §.

A felvétel kérdésében a m. kir. földmivelésügyi minister 
határoz.

52. §.

A továbbképző tanfolyam szeptember hó 1-től kezdődik 
és következő évi junius hó végéig tart.

A tanfolyamra felvettek közül azok, a kik a kijelölt 
szakiskolánál legkésőbb szeptember hó 15-ig nem jelentkez
nek, e határidőn túl csak a m. kir. földmivelésügyi minister 
engedélyével fogadhatók be a szakiskolába.

53. §.

A továbbképző tanfolyamot a szakiskola tanszemélyze
tének ezzel megbízott tagja vezeti, az igazgató irányítása és 
közreműködése mellett.

54. §.

A továbbképző tanfolyamon az elméleti és gyakorlati 
oktatás anyagát általában véve a szakiskolai tanfolyam tan
anyaga képezi ugyan, de ez a tananyag az elemi és elő
készítő ismereteknek csak szükség szerinti futólagos felfrissí
tése mellett inkább az erdőgazdaság gyakorlati szakkérdéseinek 
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alaposabb tárgyalásával tanittatik és pedig a továbbképző 
tanfolyam czéljának megfelelően : különös tekintettel arra, 
hogy a tanulók az erdőgazdasági műszaki segédszolgálatban, 
valamint a vadtenyésztésben és á vadászat gyakorlása terén 
való fokozottabb jártasság mellett kisebb erdőbirtok gazda
sági berendezése, valamint a kezelési és értékesitési teendők
nek önállóbb ellátása tekintetében is kiterjedtebb ismereteket 
és gyakorlottságot szerezhessenek.

Ehhez képest a tanulók az egyszerűbb erdészeti föld
mérési műszerek kezelésére; térképek szerkesztésére; egysze
rűbb földmérési feladatok megoldására; kisebb ut-, viz-, hid- 
és más egyszerű építkezések, szállítási s más gazdasági be
rendezések tervének s költségvetésének szerkesztésére; az 
erdei termékek házilagos feldolgozásának és értékesítésének 
intézésére ; kisebb magán erdőbirtok egyszerű üzemtervének 
összeállítására, illetőleg önálló végrehajtására; valamint a 
vadállomány mesterséges szaporításának módozataira; vadas
kertek létesítésére; vadászatok rendezésére — lehetőleg egyé
nenkénti gyakorlás és külön-külön foglalkoztatás mellett — 
annyira beoktattatnak, a mennyire azt egyéni hajlamuk és 
előképzettségük lehetővé teszi és illetőleg a mennyire az az 
érdek, hogy a tanult ismereteket lehetőleg teljesen elsajátítsák 
s azok használásában lehetőleg biztos gyakorlottságra tegye
nek szert, az oktatás anyagának kiterjesztését a rendelkezésre 
álló időhöz képest megengedi.

Másrészt látkörük és tapasztalásuk gyarapítása czéljából 
a továbbképző tanfolyom tanulói évközben állami költségen 
rövidebb hosszabb időre lehetőleg más erdőőri szakiskolához 
is átküldetnek, vagy pedig arra alkalmas erdőgazdaságokba 
tanulmányútra vitetnek.

55. §.
Az ellátás, valamint az ellátási költségek viselése, a 

kötelességek és tilalmak, a foglalkoztatás, fegyelem tekinte
tében s más ilyen szempontokból a továbbképző tanfolyam 
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tanulói ugyanazon elbánás alá esnek, mint a milyen a jelen 
szabályzat 28—39. §.-aiban a szakiskolai tanulókra nézve 
meg van állapitva.

56. §.

A továbbképző tanfolyam befejeztével a tanulók a szak
iskola igazgatója és tanszemélyzete előtt évzáró vizsgát tesz
nek s arról, hogy a tanfolyamot milyen sikerrel végezték, 
általános osztályzatot nyernek.

Az osztályzat fokozatának megállapításánál azonban nem 
egyedül az évzáró vizsga eredménye, hanem — és pedig első 
sorban — a tanulónak évközben tanúsított buzgósága, ügyessége, 
pontossága és előmenetele esik mérlegbe.

Az osztályzat fokozatai: «kiváló», «jó», «kielégítő».

57. §.

Annak a tanulónak erdőőri szakvizsgálati bizonyítvá
nyára, a ki a továbbképző tanfolyamot — legalább «kielé
gítő» — sikerrel végezte, a szakiskola pecsétie alatt az 
igazgatónak és a tanfolyam vezetésével megbízott szakiskolai 
tanárnak aláírásával következő tartalmú záradék (bizonyít
vány) vezettetik:

BIZONYÍTVÁNY.
Ezen erdőőri szakvizsgálati bizonyítvány tulajdonosa:

N. N. az 19 /19 „,-i tanévben tartott továbbképző tanfolyamot 
a ______ ______ m. kir. erdőőri szakiskolánál ....... .... _..... 
sikerrel végezte.

Kelt_______ ________ _ 19_„„ évi_ ________ hó „n.

N. N.
szakiskolai tanár.

a szakiskola 
pecsétje.

/ *
N. N.

szakiskolai igazgató.
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58. §.
Az a tanuló, a ki a tanfolyam első felének tartama 

alatt olyan csekély buzgóságot, ügyességet, pontosságot és 
előmenetelt tanúsít, hogy tőle a tanfolyamnak legalább «ki
elégítő» sikerrel végzése nem remélhető, a szakiskolából a 
tanfolyam első felének végével elbocsáttatik.

Az elbocsátási határozat, melyet az igazgató a tansze
mélyzettel együttesen mond ki, a m. kir. földmivelésügyi 
minister jóváhagyásával válik jogerőssé.

V. Átmeneti határozatok.
59. §•

A jelen szabályzat 26. §. alapján «szakiskolai végbizo
nyítvány» csak azok részére adható és a 40—44. §§-ok sze
rint tartandó «szakiskolai erdőón» vizsgálatra csak azok bo
csáthatók, a kik a szakiskolákba már a jelen szabályzat 
alapján vétettek fel.

60. §.
A továbbképző tanfolyamra való felvételre nézve a jelen 

szabályzat 49. és 50. §§-aiban foglalt határozatok csak akkor 
lépnek hatályba, a mikor a szakiskolai erdőőri szakvizsga le
tételére nézve — a jelen szabályzat 40—44. §§-aiban — 
megállapított szabályok a megelőző 59. §-ban foglaltakhoz 
képest már szintén alkalmazásba vétettek.

A közbeeső idő alatt a felvétel iránt — lényegében 
véve a jelen szabályzat 49. és 50. §§-aiban meghatározott fel
tételek megkövetelése mellett — am. kir. földmivelésügyi 
minister külön rendelettel intézkedik.

61. §.
A jelen szabályzat életbelépésével az 1895. évi 94,573. 

FM. ügyszám alatt kiadott szabályzat hatályát veszti.

Budapest, 1908. évi junius hó 29-én.
Darányi s. k.
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FRANKLIN-TÁRSULAT nyomdája.
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