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1895. évi 94.573. szám.

A magyar királyi erdőőri szakiskolák 
szabályzata.

1. §. Az erdőőri szakiskolák czélja: az erdőőri teendők 
végzésére alkalmas egyéneket nevelni.

2. §. A szakiskolák tanfolyama két évre terjed; a tanulók 
részint állami ellátás mellett, részint saját költségen vétetnek 
fel; és pedig mindkét tanfolyamra összesen felvétetik a liptó- 
ujvári szakiskolába 52, a görgény-szent-imrei szakiskolába 52, 
a királyhalmiba 24 és a vadászerdeibe 40 tanuló.

3. §. A szakiskolákba belépni kivánók felvétele iránt 
a m. kir. földmivelésügyi ministerium határoz ; a felvételt kérő 
folyamodványok minden év junius havának 15-éig ezen ministe- 
riumnál annyival pontosabban beadandók, mert később beér
kező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.

4. §. A tanulókul felvétetni kivánók tartoznak kétségtelen 
hitelességgel kimutatni, hogy:

1. 17 éves életkorukat betöltötték, vagy az intézetbe 
való belépés napjáig (október hó 8-ik napjáig) betöltik és 35 
évesnél nem korosabbak;

2. ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás viszon
tagságaihoz szokott és edzett testalkattal, s különösen jó látó, 
halló és beszélő képességgel bírnak, mely kellékek igazolására 
kincstári erdészeti orvos, honvédorvos vagy vármegyei orvos 
bizonyítványa szükséges;

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyékonyan jól 
írni, jól olvasni s az elolvasott tárgynak értelmét jól elmon- 
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dani képesek, s hogy a közönséges négy számmivelet szerint 
jól tudnak számolni;

4. erkölcsi magaviseletük jó; mi czélból az iskolába való 
felvételi folyamodvány benyújtása idejéig eltöltött idő alatt 
tanúsított magaviseletükről bizonyítvány felmutatandó;

5. katonai kötelezettségben állanak-e; igenlő esetben 
kötelesek ezt, az erkölcsi bizonyitványt kiállitó hatóság által 
igazoltatni;

6. a folyamodók tartoznak kérelmüket sajátkezüleg Írni 
s abban megmondani, hogy a válasz mely czim alatt, mely 
utolsó postai állomásra és melyik vármegyébe küldendő;

7. állami ellátás mellett felvétetni kívánók részéről hiteles 
szegénységi bizonyítvány melléklendő.

5. §. Az előbbi kellékek igazolása alapján az intézetbe fel
vett és ott megjelenő tanulók testi épsége és egészségi álla
pota az intézet orvosa, az előbbi §. 3-ik pontjában megjelölt 
tanulási ismereteik pedig az intézet vezetője által a jelentkezés 
alkalmával szigorúan felülvizsgáltatnak, s azok, a kiknek testi 
szervezete hiányos, vagy a kik valamely ragályos, avagy az 
intézeti foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható beteg
ségben szenvednek, vagy ha kellő sikerrel való tanulhatásra 
elegendő alapismeretekkel nem birnak, az intézetbe nem fo
gadtatnak be.

6. Azok a tanulók, a kik saját költségükre vétetnek fel, 
tartoznak az ellátásért és az intézetben való tartózkodás ide
jére adott ruházatért évenkint 300 koronát félévi előleges rész
letekben fizetni, mihezképest a felveendő tanulók szülői vagy 
gyámjai királyi közjegyző előtt kiállított okmánynyal igazolni 
tartoznak, hogy az évi 300 korona eltartási költséget a kitűzött 
időre az iskola vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik.

7. §. Az állami ellátás mellett felvett tanulók, illetve azok 
szülői vagy gyámjai abban az esetben, ha a tanuló az erdőőri 
szakiskolát a tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyja, 
vagy a jelen szabályzat 9. §-ában megszabottak meg nem tar
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fásáért, avagy a tanulásban való hanyagságért vagy képtelen
ségért elbocsáttatik, a reáforditott költségeket, egy évre 30G 
koronával számítva, az államnak, illetve az országos erdei alap
nak megfizetni tartoznak.

8. §. Minden tanuló tartozik annál a szakiskolánál jelent
kezni, melybe felvétetett, belépés alkalmával pedig köteles ma
gával hozni 6 inget, 6 alsó nadrágot, 6 zsebkendőt, 10 pár 
kapczát vagy harisnyát, egy pár erdójárásra alkalmas erős 
bagariacsizmát, és pedig valamennyit uj állapotban.

9. §. A szakiskolákba való belépés által minden tanuló ki
váló szorgalomra, kielégítő sikerrel való tanulásra, pontos
ságra, az erdők szeretetére és ápolására, összes elöljárói iránti 
feltétlen engedelmességre, józan és erkölcsös magaviseletre, s 
az intézeti szabályok, utasítások vagy részére adott parancsok 
pontos és lekiismeretes teljesítésére, az intézet építményeinek, 
eszközeinek, bútorainak, ruháinak és minden vagyonának gon
dos felügyeletére, kiméletére, őrizetére kötelezi magát, minél
fogva az, a ki ezen kötelezettségeinek egyikét vagy másikát az 
intézet vezetője által való kétszeri megintés után is megszegi, 
vagy ha a megtartott nyilvános vizsgálat alkalmával a tanu
lásban való előmenetele nem találtatik kielégítőnek, az erdőőri 
szakiskolából el lesz bocsátva.

10. §. Az intézetbe belépő tanulók tanfolyama minden év 
október hó 10-én kezdődik s minden tanulóra az annak belé
pési idejére következő második év szeptember havában meg
tartott vizsgálat idejével végződik. Az intézetbe belépő tanu
lók kötelesek október hó 1-étől kezdve legkésőbb október hó 
8-ig megjelenni, mely utóbbi határidőnek meg nem tartása a 
felvett tanulónak az intézetbe való be nem fogadását vonja 
maga után.

11. §. Az erdőőri szakiskolák tanulói a földmivelésügyi 
ministerium megbízottjai előtt minden félévben, illetve min
den év márczius és szeptember hónapjában nyilvános vizsgálatot 
tesznek. Ezen vizsgálat alkalmával a következő tárgyakból ősz- 
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tályzatot nyernek: I. az általános erdészeti ismeretekből; 2. a 
számtanban való jártasságból; 3. az erdei munkákban való 
gyakorlottságból; 4. az Írásbeli képességből; 5. a rajzolásbeli 
képességből; 6. a vadászati ismeretekből; 7. a szorgalomból 
és 8. a magaviseletből.

A kiérdemelhető osztályzatok következők : «dicséretes», «jó», 
«kielégítő» és «nem elegendő». A mindenkori félévi vizsgák 
megtartása alkalmával a tanulók oly számban, a mint ezt a 
ministerium szükségesnek tartja, állami költségen egyik szak
iskolából a másikba helyezhetők át.

12. §. Szünidők az erdőőri szakiskolánál nincsenek, a jó 
magaviseletü és jól tanuló növendékek azonban a karácsonyi 
és húsvéti ünnepekre egy-egy hétig, valamint julius vagy 
augusztus hónapban az intézet vezetője által meghatározandó 
napokra két hétig tartó szabadságidőt nyerhetnek az esetben, 
ha ezt részükre szülőik vagy gyámjuk az intézet vezetőjéhez 
küldött levél utján kérik; a 24 éves vagy ennél magasabb kor
ral biró tanulók részéről ily levél nem lévén szükséges, elég
séges, ha szabadság iránti kérelmüket maguk intézik a szak
iskola vezetőjéhez. Vasárnapokon és ünnepnapokon, kivévén 
a mulliatlanul végzendő teendőket, munkaszünet van, de a 
tanulók kötelesek az intézethez közelebb levő egyházban az 
isteni tiszteleten lehetőleg résztvenni.

13. §. A tanításnál megfelelő elméleti oktatás mellett a fő
súly az erdőőri szolgálathoz szükséges gyakorlati kiképzésre 
lesz helyezve, minélfogva a tanulók az erdőben, a csemete
kertekben és az intézetnél előforduló mindennemű munkála
tokat, a favágásokat, erdőhasználati, művelési és védelmi mun
kákat, ásatásokat, kapálásokat, szoba-, lakás-, bútor- és ruha- 
tisztitásokat, valamint az intézeti erdő és telep nappali és 
éjjeli őrzését maguk kötelesek végezni.

14. §. A tanításnál vezérfonalul a Bedő Albert által irt 
«Erdőőr» czimü könyv szolgál, még pedig olyképen, hogy an
nak tartalma az intézetbe belépő tanulóknak a tanfolyam első 
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évében az első kérdéstől kezdve sorrend szerint követve végig 
és pedig október hó 10-től kezdve julius 15-ig terjedő napon- 
kinti egy órai szobaoktatásra beosztva előadatik, s e mellett 
minthogy a gyakorlati kiképzésre is kiváló gond fordítandó, a 
növendékek által belépésüktől kezdve az erdőgazdálkodás fo
lyamata szerint mindennap teljesítendő munkálatok alkalmá
val az ezen munkákra vonatkozó elméleti ismeretek is, utalva 
az «Erdőőr» czimü könyv illető fejezetében foglalt leírásra, 
részletes népszerű magyarázattal tanitandók.

Az elméleti és gyakorlati oktatás kellő kiegészítése végett 
a tanulók már az intézetbe való első évi tanulásuk alatt is, a 
számítás-, az irás- és rajzolásra, s kisebb földterületek felmé
résére, valamint a közönséges vadászfegyverrel való bánásra, 
a vadászat és vadápolás alapismereteire s lövésre taníttatnak.* 
Az ezen tárgyakban való oktatás óráját, illetve idejét a külső 
gyakorlati foglalkoztatás és munkaidőre való tekintettel az 
intézet vezetője határozza meg, — kinek gondját képezi egy
szersmind az is, hogy a növendékek a szakiskolában való ta
nulás ideje alatt a magyar nyelvtanból, Magyarország alkot
mányáról, a hazai és általános földrajzi s a mezőgazdasági 
alapismeretekből a jövendőbeli állásukhoz mérten megkiván- 
hatókat alaposan megismerjék.

Az elméleti oktatás órájában előadott tanításokból a tanu
lók még ugyanazon órában kikérdezendők az előadó tanító 
által a czélból, hogy a tanító a tanított tárgy miként történt 
felfogásáról és megértéséről azonnal meggyőződést szerezhes
sen ; ezenkívül pedig annyiszor, a mennyiszer az intézet veze
tője szükségesnek tartja, de hetenkint legalább is egyszer az 
addig tanitottakból vizsgálati kikérdezés tartandó, hogy a ta
nuló ismereteinek mikénti fejlődéséről és gyarapodásáról kellő 
meggyőződés szerezhető legyen.

15. §. A második évfolyamban tanuló növendékekkel a tani-

Hönig István által irt «Vadőr» czimű könyv felhasználásával. 
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tás szintén az «Erdőőr» czimü könyv alapján és úgy az elmé
leti, mint a gyakorlati oktatást illetőleg hasonló ismétlő eljá
rással történik, mint az első évben, azon különbséggel, hogy 
annak tartalma október hó 1-től kezdve, február hó végéig 
naponkinti egy óra szobaoktatásra beosztva adandó elő, s hogy 
a második évfolyamban tanuló növendékektől minden tantár
gyat és a gyakorlati foglalkozást, illetve az erdőőri szolgálat 
munkakörének minden ágát vagy kérdését illetőleg az önál
lóbb egyéni felfogás és alkalmazás az a mértéke keresendő és 
követelendő az iskola vezetője által, mely szükséges arra, hogy 
a tanuló az erdőöri szolgálat körében reábizandó teendőket 
kellő sikerrel végezhesse. Ehhez képest tehát a megfelelő mér
tékben szükséges elméleti oktatás mellett az intézet vezetője 
személyes felelősségének terhe alatt köteles gondoskodni arról, 
hogy a második évfolyamban levő minden növendék, az első 
félévi tanulási idő alatt is mindennemű oly munkát, mely az 
erdőőr teendője körében előfordulhat, egyedül vagy többi 
tanulótársaitól különválva többször is végezzen, továbbá, hogy 
a második évfolyam második félévében a növendékek a min
dennapi egy órai szobaoktatás alatt az «Erdőőr» czimü könyv 
egész tartalmának egyes részeiből felváltva vizsgálati oktatás 
utján kikérdeztessenek.

16. §. A tanulók kötelesek télen reggeli 5 órakor és nyáron 
reggeli 4 órakor felkelni, a lefekvés ideje télen és nyáron este 
SVa óra.

A tanulás, irás, rajzolás és gyakorlati foglalkozás idejét 
és sorrendjét, valamint az étkezés óráit az intézet vezetője 
határozza meg.

Minden tanuló az intézet részéről élelmeztetvén, napon
kint kap legalább 850 — nyolczszázötven — gramm jó minő
ségű kenyeret; reggelire, a vasárnapot és szerdát kivéve, fel
váltva vagy 50 — ötven — gramm kenyérhez való szalonnát 
vagy rántott levest; ebédre naponkint levest és főzeléket 25 — 
huszonöt — dekagramm marhahússal, mely az időszakhoz ké
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pest 30 harmincz - dekagramm birka- vagy sertéshússal 
váltatik fel (pénteki napon a főzelék helyett tésztás étel ada
tik) ; vacsorára naponkint az ebédről maradt főzeléket hús nél
kül, vagy 3—4 tizedliter tejet: végül vasárnapokon, a kará
csonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepek első napján, szent István 
király napján és ő Felsége a király születése napján 3 — há
rom — tizedliter asztali bort.

Ételnemüeket vagy szeszes italokat a tanulóknak az inté
zetbe hozni vagy küldeni nem szabad. A tanulók a szakiskola 
telkéről a legrövidebb időre is csak az intézet vezetőjétől előre 
kikért engedély alapján távozhatnak s szeszes italok eladására 
szolgáló helyiségeket látogatniok kizáratás terhe alatt tilos.

A dohányzás a tanuló- és hálószobákban tilos s csak az 
intézet vezetője részéről megjelölt helyen szabad.

17. §. Az erdőőri szakiskola tanulói az iskolában töltött 
idő alatt az intézet részéről ruháztatnak s azt a szolgálati ru
hát viselik, fegyverzet és jelvény nélkül, mely a kincstári erdő
őrök részére van megállapítva.

18. §. Az erdőőri szakiskola két évi tanfolyamát kielé
gítően elvégzett tanulók az iskolában tanúsított előmenetelük
ről, szorgalmukról és magaviseletükről hivatalos bizonyítványt 
kapnak, melynek alapján, ha legalább háromnegyed évet 
(8A évet) erdei gyakorlati szolgálatban töltöttek, az erdőőri 
szakvizsga letételéhez bocsáthatók; törvényes minősítéssel 
biró erdőőrök azonban csak akkor lehetnek, ha az 1879. évi 
XXXI. törvényczikk 37. §-ának megfelelően, életük 24-ik évét 
betöltötték.

Budapesten, 1895. évi deczember hó 1-én.

J ni. kir. földinivelésiigyi ininisteriuni.

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



A m. kir. erdőőri szakiskolák szervezete 
és működési köre.

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §-a azt rendeli, hogy a 
közvetlenebb állami felügyelet alá tartozó erdőbirtokosok erdei
ben az erdőtörvény kihirdetésétől számitott 10 év letelte 
(1889. évi junius hó 14.) után erdőőr kizárólag csak oly 
egyén legyen, ki az erdőőri szakvizsgát sikerrel kiállotta. 
A törvény ezen rendelkezése következtében egyrészt, másrészt 
pedig azon oknál fogva, mert ugyanazon törvény 22. §-a meg
engedi azt, hogy csekélyebb terjedelmű erdőknél az erdőkeze
lés az őrzéssel egyesittessék; gondoskodni kellett arról, hogy 
a törvény czéljának, valamint az erdőkezelés igényeinek meg
felelő erdőőrök neveltessenek. E czélból tehát szükséges volt 
rendes iskolákat felállítani, a melyekben az erdőőri szolgálatra 
készülő ifjak jövendőbeli rendeltetésüknek megfelelő gyakor
lati irányban taníttassanak.

Az ily módon felállított szakiskolák költségeinek fedezéséről 
az általános állami költségvetés keretén belől van gondoskodva.

Jelenleg négy ilyen szakiskola áll fenn és pedig: Liptó- 
ujvárt, Görgény-Szt-Imrén, Királyhalmán (Szabadka mellett) 
és Vadász erdőn (Temesvár mellett).

Az erdőőri szakiskolákban a tanfolyam 2 évig tart. A ta
nulóknak előadatnak az erdészeti és vadászati alapismeretek 
oly terjedelemben, a mennyire azt az erdőőrnek, ki egyúttal 
vadőr is, tudni kell s megfelelő elméleti oktatás mellett a 
fősuly az erdőőri szolgálathoz szükséges gyakorlati kiképzésre 
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fektettetik úgy, liogy az erdőben előforduló munkálatokban 
oly jártassággal bírjanak, hogy azokat önállóan végezni, vagy 
azokra a munkásokat betanítani és azokat megfelelő módon 
közvetlenül vezetni képesek legyenek. E czélból minden szak
iskola megfelelő kiterjedésű, tanulmányi czélra berendezett 
s gazdasági üzemterv szerint kezelt erdővel és növénytani, 
valamint csemetekerttel van ellátva, úgy, hogy a növendékek 
az erdőben és a csemetekertben foganatosítandó munkálatoknál 
a szükséges gyakorlati ismereteket megszerezhessék.

Az erdöőri szakiskolákba részint az állam, vagy magá
nosok költségén, részint pedig saját költségükön vétetnek fel 
a tanulók a földmivelésügyi minister által; a saját költségen 
felvett tanulók az élelmezésért, lakásért és ruházatért éven
ként 300 koronát fizetnek. Mind a négy szakiskolába a két év
folyamra összesen és legfeljebb csak 168 tanuló vétetik fel, 
s igy a négy szakiskolából évenként 84 tanuló kerül ki.

Az intézet tanító-személyzete áll egy erdőmester, vagy fő- 
erdészből, ki vezető és igazgató; egy erdészjelölt, vagy állam- 
vizsgázott erdőgyakornokból, ki mint tanársegéd működik és 
egy főerdöőrből, ki a tanulók házirendje és foglalkozása feletti 
közvetlen felügyeletet gyakorolja s azok élelmezéséről gondos
kodik; szükség esetén az iskolához még külön erdőgyakornok 
is kirendeltetik.

A szakiskolát végző tanulók 3/4 évi gyakorlati szolgálat 
után az erdőőri szakvizsgához bocsáttatnak, melynek letétele 
után, ha 24 éves korukat betöltötték, törvényes minősítéssel 
biró erdőörök, egyúttal vadőrök is lehetnek.

A tényleges katonai szolgálatra a tanulók csak a tanfolyam 
bevégzése után hivatnak be. Az erdőőrök szakvizsgáját a mel
lékelt utasítás szabályozza.

A négy erdöőri szakiskolánál külső erdészeti kísérleti és 
meteorologiai megfigyelő állomás, a vadászerdei és király
halmi erdőőri szakiskoláknál pedig ezeken kívül a talaj ned
vességét megfigyelő állomás is van létesítve.
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A szakiskolák közvetlenül a földmivelésügyi ministernek 
vannak alárendelve, az azokon létesített külső erdészeti kísér
leti állomások ellenben azon hivatásuknál fogva, hogy a sel- 
meczbányai központi kísérleti állomás által előirt kísérleteket 
és kutatásokat eszközöljék s az adatokat a központi állomás
nak beszolgáltassák, ennek vannak alárendelve.
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Utasítás az erdőőrök szakvizsgája ügyében.

(A m. kir. belügyministerrel egyetértőleg kiadta a földmivelés-, ipar
és kereskedelmi m. kir. minister 1880. évi 25,347. sz. a.)

1. §. Az 1879. évi XXXI. törvényczikk értelmében teljesí
tendő erdőőri szolgálatra szükséges szakbeli képesség tör
vényes igazolása czéljából, az ország különböző vidékein éven
ként az őszi hónapokban hivatalos erdőőri szakvizsgák tar
tatnak.

2. §. Ezen erdőőri szakvizsga letételére bocsáttatnak mind
azok, kik az elemi népiskolát elvégezték, illetőleg olvasni, írni 
és a négy közönséges számmüvelet szerint számolni tudnak, s 
ezt, valamint azt, hogy legalább 3 évig szakadatlanul erdészeti 
gyakorlati szolgálatban állottak, hitelesen igazolni tudják, fedd- 
hetlen magaviseletüek és 20-ik életévöket betöltötték.

A vizsgára engedélyt azon kir. erdőfelügyelö ad, kinek 
kerületében a vizsga megtartatik.

3. §. A vizsgáló bizottság áll az elnökből és a két bizott
sági tagból, kiket az Országos Erdészeti Egyesület és az illető 
kerületi erdőfelügyelő javaslata alapján esetről-esetre a föld
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister nevez ki.

4. §. A vizsgálat tárgyát képezi mindaz, mit az erdészeti 
műszaki segédszolgálat sikeres teljesítésére s az erdőőrnek a 
fennálló erdőtörvényben előirt teendőire és jogaira nézve tudni 
kell. Ezen korláton belül a vizsgálatra és a tanulóknak vezér
fonalul ajánltatik Bedö Albert, országos főerdőmester «Erdőőr 
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vagy az erdészet alapvonalai» czimü és az Országos Erdészeti 
Egyesület által az erdöőrök tankönyvére kürt pályadijjal jutal
mazott müve.

5. §. A vizsgálatra jelentkezők a vizsgáló bizottsági elnök 
kezéhez vizsgálati dij fejében 5 frtot kötelesek lefizetni.

6. §. A vizsgálat szóval és Írásban tartandó. Az Írásbeli 
vizsgánál, mely a szóbeli előtt tartatik meg, az összes jelent
kezők a vizsgáló bizottság elnöke által feltett ugyanazon három 
kérdést felelik meg. Az írásbeli vizsgálat letételére elegendő, 
ha az illető a 4. §-ban megjelölt szakkönyv alapján tehető 
kérdésekre kellően megfelel. Az ^írásbeli vizsgálat tárgya csak 
olyan kérdés lehet, melynek írásbeli utón való megoldása a 
gyakorlati erdőőri szolgálatnál előfordul.

7. §. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minis
terium nevében és azon vármegye pecsétje alatt, melynek szék
helyén a vizsgálat tartatott, a vizsgálatot kiállott egyéneknek 
bizonyítvány adatik, melyet a vizsgáló bizottság elnöke és annak 
mindkét tagja ir alá.

8. §. A bizonyítványban kiteendő képességi osztályzatok a 
következők: kitünően alkalmas, jól alkalmas és kielégítően 
alkalmas.

9. §. A bizonyítványban kiadandó képességi osztályzatot 
a bizottság egyetértésben vagy szótöbbséggel állapítja meg.

10. §. A vizsgálatról a következő tartalmú bizonyítvány 
adatik ki:

Erdöőri szakvizsgálat bizonyítványa.

Bélyeg 
helye

E helyre 
jön Magyar
ország nagy 

czimere.

A vizsgáló bizottmány által 
adható szabályzatok: 
«kitünően alkalmas.» 

«jól alkalmas.» 
«kielégítően alkalmas.»

A nagyméltóságu földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magy. 
Kir. ministerium 19 évi hó napján
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sz. a. kelt rendeleté alapján____  19-------évi
hó napján városában

megtartott erdőőri szakvizsgálat alkalmával alulirt vizsgáló bizott
mány által

N. N.

ki Magyarország vármegyéjének
községében született, az erdészeti műszaki segéd

szolgálat teljesítéséhez szükséges ismeretekből megvizsgáltatván, az 
1879. évi XXXI. törvényezikk értelmében teljesítendő erdőőri szak
szolgálatra alkalmasnak találtatott, miről is
részére ezen bizonyitvány kiadatott.

Kelt 19 _______ hó n.

N. N.

vizsgáló-biztos
(és erdőtiszti állása.)

N. N.

N. N.

a vizsgáló-bizottmány elnöke 
(és erdőtiszti állása.)

vizsgáló-biztos
(és erdőtiszti állása.)

11. §. A vizsgáló bizottság tagjai ezen működésűkért külön 
díjazásban részesülnek, és pedig az államhivatalnokok az őket 
szabályszerűen megillető, a nem államhivatalnokok pedig 5 frt 
(öt frt) napidijban.

12. §. A vizsgálat egész folyamáról jegyzőkönyv vétetik 
fel, melynek tartalmazni kell a vizsgálat leírását, a vizsgált 
egyének neveit s az ezek részére a vizsgáló biztosok által 
adott osztályzatokat, valamint azon osztályzatot, melyet az 
illető bizonyítványában nyerend. Ezen, a bizottság összes 
tagjai által aláirt jegyzőkönyv a vizsgáló bizottság elnöke által 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumhoz ter
jesztendő fel.

13. §. A ki a vizsgát nem állotta ki, a következő évben, 
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vagy később is, annak letételére legfeljebb kétszer még jelent- 
kezhetik, de ha ez alkalmakkal sem találtatnék kielégítően 
alkalmasnak, többé vizsgára nem bocsátható.

14. §. A vizsgálat megtartásának helye és ideje a «Buda
pesti Közlöny» czimű hivatalos lapban és az Országos Erdészeti 
Egyesület szakközlönyében, az «Erdészeti Lapok »-bán a vizs
gálat megtartásának napja előtt legalább 6 héttel köztudo
másra hozatik s azt az illető megyei hatóságok köröztetés 
utján a községekben is kihirdette tik.

15. §. Az eddig fennállott és úgynevezett alsóbbrendű erdé
szeti államvizsgáról nyert bizonyítványok a jelen szabályzat 
értelmében megtartott erdőőri szakvizsgáról nyert bizonyít
ványokkal egyenlő értéküeknek tekintendők.

Kelt Budapesten, 1880. évi augusztus hó 16-án.

Tisza Kálmán s. k.
Br. Kemény Gábor s. k.

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



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



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



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






