
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK, 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS 
(az erdőőri  szakiskolák  növendékeinek  felvétele  tárgyában). 

33.295/906. Földmivelésügyi minisztérium. A görgényszent
imrei, királyhalmi, liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szak
iskolákba a folyó év október havában kezdődő uj kétéves tan
folyamra, részint állami ellátás mellett, részint saját költségén több 
növendék fog felvétetni. 

A felvétetni kivánók sajátkezüleg  Irt  folyamodványukat  leg
később a folyó évi július hó 15-ig a m. kir. földmivelésügyi 
minisztériumhoz terjesszék be. 

A folyamodóknak a fennálló szabályok értelmében hitélesen 
igazolni kell: 

1. születési bizonyitványnyal: hogy 17-ik életévüket betöltötték, 
illetőleg az intézeibe való belépés napjáig (1906. évi október hó 
8-ig) betöltik, 35 évesnél azonban nem idősebbek; 

2. kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által ki
állított bizonyitványnyal: hogy ép, erős, egészséges, munkához 
és az idő viszontagságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen 
jó látó, halló és beszélő képességgel birnak; 

3. iskolai bizonyitványnyal vagy ennek hiányában más hiteles 
bizonyitványnyal: hogy folyékonyan, jól irni, jól olvasni és a 
közönséges négy számmüvelet szerint jól számolni tudnak; 

4. hatósági bizonyitványnyal: hogy erkölcsi magaviseletük 
kifogás alá nem esik; ezen hatósági bizonyítványban egyúttal a 
folyamodó foglalkozása, családi állapota és az is kitüntetendő, 
hogy a folyamodó katonai kötelezettségben áll-e vagy nem. 

Ezen okmányokon kivül mellékelni kell folyamodványukhoz: 
5. azoknak, akik valamely gazdaságban alkalmazva vannak, 

szolgálatadójuk bizonyítványát eddigi szolgálatukról és végül 
6. azoknak, akik az intézeibe állami ellátás mellett kivannak 

felvétetni, hatósági bizonyítványt arról, hogy vagyontalanok. 
A folyamodónak meg kell jelölni folyamodványában, hogy 

kérvényére a válasz mely czimre, mely vármegyébe s mely posta
állomásra küldessék. 

A hiányosan felszerelt és a fennebb kitűzött határidőn tul 



beadott, valamint a nem sajátkezüleg irt folyamodványok figye
lembe nem vétetnek. 

Tájékozásul megjegyeztetik még, hogy: 
a) az intézetbe felvett folyamodók testi épsége és egészségi 

állapota az intézet orvosa által, a fennebbi 3-ik pontban megkívánt 
előképzettsége pedig az intézet vezetője által a jelentkezés alkal
mával szigorúan felülvizsgáltatik és azok, akiknek szervezete 
hiányos vagy akik valamely ragályos, illetve az intézeti foglalkozás 
mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvednek, úgy
szintén azok, akik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég előképzett
séggel nem birnak és végül azok, akikről beigazolódik, hogy 
folyamodványukat nem sajátkezüleg irták, az intézetből azonnal 
elbocsáttatnak, illetve véglegesen fel nem vétetnek; 

b) minden véglegesen felvett növendéket az állam lát el 
ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmával azonban minden 
növendék magával hozni tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zseb
kendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra 
alkalmas, erős bagaria-csizmát, valamennyit teljesen uj állapotban; 

c) a saját költségükre felvett növendékek az' intézetben való 
tartózkodás idejére kapott ruházatért és ellátásért évenként, félévi 
előleges részletekben 330 (háromszázharmincz) koronát tartoznak 
fizetni az államnak, ennek biztosítására tehát a saját költségükre 
felvett növendékek, illetve szülőik, gyámjuk vagy munkaadójuk 
kir. közjegyző előtt kiállított okmányban kötelezettséget tartoznak 
vállalni arra nézve, hogy az évi 330 korona eltartási költséget a 
kitűzött időre az intézet vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik; 

d) az állami ellátás mellett felvett növendék, illetve szülői, 
gyámja vagy munkaadója abban az esetben, ha a növendék az 
iskolát a két évi tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyná 
vagy az intézetből a fennálló szabályok értelmében elbocsáttatnék, 
az intézetben való tartózkodás ideje alatt reá fordított költségeket 
(egy évre 330 koronát számítva) az államnak szintén megtéríteni 
kötelesek s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után leg
később hat hét alatt teljesitik, a végleges felvétel alkalmával be
mutatandó közjegyzői okirattal szintén biztosítani tartoznak. 

Budapest, 1906. évi május hóban. 

M. kir.  földmivelésügyi  miniszter. 


