
vissza ,-hogy a szaMársaink egy részét visszatartja az irodalmi 
tevékenységtől az az elvi ellentét, amely ezidőszerint lapunk 
független iránya és a mai kormányzati rendszer között fen-
áll. Amíg e tekintetben rendszerváltozás be nem következik, 
addig ezen a téren nines is sok keresnivalónk. 

Egyelőre tehát a szervezési munkával itt is várni kell, 
mert az ma csak nemkívánatos 'módon, részlegesen volna meg
oldható. Tehát e téren is egyelőre meg kell elégednünk a 
jelenlegi helyzettel, annál is inkább, mert egy rohamosan 
meginduó irodalmi túltermelésnek amúgy sem tudnánk ma 
még megfelelő érvényesülési teret biztosítani. 

Az „Erdészeti Lapok" szerkezetében a közeljövőben min
denesetre bizonyos eltolódásnak fog kelleni bekövetkezni már 
csak azáltal is, hogy legközelebb megjelenik az „Erdészet-
tudományi Kísérletek és Kutatások" mindnyájunk által rég 
várt szakfolyóirata, aminek következtében az „Erdészeti La
pok" bizonyos irányban leterhelődik, s inkább módjában lesz 
gyakorlati erdőgazdasági, erdőgazdasági politikai, fakereske-
dehni, faipari stb. kérdésekkel foglalkoznia. 

Mindezek után remélem, hogy indítványttevő szaktársam 
erkölcsi kötelességének fogja ismerni az irodalmi téren ki
fejtendő munkásságával az „Erdészeti Lapok" szellemi nívó
jának emelését hathatósan előmozdítani. Czillinger János. 

Az állami tisztviselők státusrendezéséről 

A m. kir. minisztérium 1925. XL'G-iki kelettel kiadta az 
állami és vármegyei tisztviselők létszámviszonyainak rende
zéséről szóló 7000/1925. M. E. sz. rendeletét. A rendelet rész
letesen előírja azokat a szabályokat, amelyekkel az egyes szol
gálati ágazatok létszámait rendezni kell; újból szabályozza a 
tényleges szolgálatban állók illetményeit, továbbá a nyugdíja
soknak, özvegyeknek és árváknak ellátási díjait. 

A főbb rendelkezéseket — különösen pedig az állami erdő
mérnököket érdeklőket — az alábbiakban ismertetjük. 

A rendelet minden egyes szolgálati ágazat részére külön-
külön állapítja meg az 1925. július 1-én meglévő tényleges 



létszámot, a jövőben fentartható létszámot, s ennek egyrészt 
az egyes fizetési osztályok szerinti, másrészt az A) és B) fize
tési csoportok szerinti szétosztását. így pl. az állami erdő 
mérnökök státusa a következőképen van megállapítva: 

IV. v. | vi. | VII.] Vili i IX. X. Össze
f i z e t é s i o s z t á 1 y sen 

Létszám 1925. július hó 1-én 1 5 42 60 66 57 29 260 

Jövőben fenntartható létszám - 8 25 53 52 42 42 222 

Besorozandó az A) fiz. csoportba — 7 25 38 30 6 — !06 

Besorozandó a B) fiz. csoportba 1 — 15 22 36 51 29 154 

A mostani tényleges létszámnak a jövőben fentartható 
létszámra való leapasztáisát legkésőbb 1927 június hó végéig 
végre kell hajtani, mégpedig akként, hogy az 1926 június hó 
30-ikáig természetes úton (nyugdíjazás, lemondás, elbocsátás 
vagy elhalálozás által) megszűnt állásokon felül még mutat
kozó fölösleges állások betöltőit legkésőbb 1926 június 
30-ikáig rendelkezési állományba kell helyezni. 

Átmenetként az egyes fizetési osztályokban két fizetési 
csoport állíttatott fel, nevezetesen egy magasabb javadalma-
zású A) ós egy alacsonyabb javadalmazású B) fizetési csoport. 
Mindegyik fizetési csoporton belül az eddigi fizetési fokozatok 
továbbra is megmaradnak. 

A rendelet részletesen szabályozza az A) és B) fizetési 
csoportokba való besorozás módozatait. Az A) csoportba csak 
annyi állást szabad fölvenni, mint amennyi a jövőre megálla
pított létszám szerint az illető fizetési osztályban lehet, — a 
többletet aB) fizetési csoportba Ikell sorozni, azonban az ide-
sorozottak számát a legközelebbi alacsonyabb fizetési osztály 
A) csoportjába sorozhatok számába be kell tudni. Minél töb
ben kerülnek tehát a magasabb fizetési osztályok B) csoport
jaiba, — annájl kevesebben jutnak az alacsonyabb fizetési osz
tályok A) csoportjaiba. 

Az A) csoportba való első, általános besorozásnál a 
rangsort szigorúan be kell tartani; a rangidősebbek sorrend 
szerint az A) csoportba, a rangban fiatalabbak pedig a. B) cso-



portba sorozandók. A későbbi besorozásnál a rangsor be
tartása máir nem kötelező. 

A besorozásról minden tisztviselőnek rendelvényt kell 
kapnia. 

A kinevezések jövőben szintén különleges szabályok sze
rint fognak történni. Ha valamelyik fizetési osztály A) cso
portjában az általános besorozások utáin egy állás megürese
dik, erre az állásra ugyanannak a fizetési osztálynak B) cso
portjából kell egy tisztviselőt ebbe az A) csoportba besorozni, 
illetőleg előléptetni, mégpedig ugyanabba a fizetési fokozatba, 
amelyben a B) csoportban volt; s ezzel az előléptetéssel együtt 
az összes alacsonyabb fizetési osztályokban is elő lehet léptetni 
egy-egy tisztviselőt a B) csoportból az A) csoportba. 

Ha az állásüresedés nem az A), hanem a B) csoportban 
következik be, akkor ebben a fizetési osztályban előléptetés
nek helye nincsen, azonban az összes alacsonyabb fizetési osz
tályokban elő lehet léptetni egy-egy tisztviselőt a B) csoport
ból az A)-b&. 

Mindezeknél az előléptetéseknél a kinevező hatóság már 
nincsen kötve a rangsorhoz. 

Ez az előléptetési rendszer mindaddig érvényben marad, 
míg a B) csoportba sorozott tisztviselők már mind előléptek 
az A) csoportokba. Mihelyt valamely fizetési osztályban a B) 
csoport máir eltűnt, — üresedés esetén újból a régi kinevezési 
rendszer lép életbe. 

Ezzel az előléptetési rendszerrel válik lehetővé az, hogy 
idővel a megállapított aránykulcs szerinti létszám önmagától 
előáll. 

A legalacsonyabb fizetési osztályban bekövetkező üres 
álláisokat (kezdőállásokat) csak akkor lehet betölteni (új föl
vétel az államszolgálatba), ha a megállapított összlétszámra 
való leapasztás már végrehajtatott. 

Az egyes fizetési fokozatokra nézve megállapított három
évi várakozási idő továbbra is megmarad, azzal a módosítás
sal azonban, hogy a jövőben bekövetkező kinevezések esetén 
a háromévi várakozási időt a kinevezés nap jajt követő naptári 
félév első napjától kezdve kell számítani. 

Minden tisztviselőt, akinek már a beszámítható javadal-



utazás teljes összegével felérő nyugdíjra van igénye, azonnal 
nyugalomba kell helyezni. Ez alól csak a minisztertanáics 
tehet (kivételt abban az esetben, ha az illetőnek a tényleges 
szolgálatban való megtartását a szolgálat érdeke föltétlenül 
megkívánja. 

Ez a rendelkezés a fiatalabb generáció előmenetele szem
pontjából mindenesetre megnyugtató. 

A kormányrendelet részletes utasításokat tartalmaz a ren
delkezési állományba helyezések végrehajtására, megállapítja 
a rendelkezési állományba helyezettek részére megállapítható 
végkielégítések összegét, a tényleges szolgálatban állók illet
ményeit, s a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjait, 
mindezeknek kimerítő ismertetése azonban ennek a cikknek 
a keretét meghaladná. 

További fontos rendelkezése a rendeletnek az, amely ki
mondja, hogy a kezdőállásokat jövőben csak pályázat útján 
lehet betölteni, s hogy a rendelkezési állományba helyezett-
alkalmazottnak az üres kezdőállásra más pályázókkal szem
ben elsőbbsége van, ha az álláshoz megkívánt föltételeknek 
egyébként megfelelnek. 

A minisztériumokban alkalmazott főiskolai minősítésű 
tisztviselők részére a jövőben a legkisebb állás a VIII . fizetési 
osztályba tartozó állás lesz. 

Az állami erdőmérnöki kart különösebben érinti az a ren
delkezés is, hogy azoknál az igazgatási ágazatoknál, amelyek
nél az egyenlő iskolai képzettségre kötelezett tisztviselők még 
több különálló rangsorozati névjegyzékben tartatnak nyilván, 
— a tisztviselőket azonnal egy közös rangsorozati névjegy
zékbe kell foglalni. Ez a rendelkezés újból meg fogja terem
teni az erdőmérnökök számára annak a lehetőségét, hogy rang-
sorozásukról tájékozódjanak. Az erdőmérnökök rangsorozati 
névjegyzéke ugyanis 1916 óta nem lett kiadva, úgyhogy tulaj
donképen még ma is az összeomlás előtti hatféle rangsor van 
érvényben, mert egy közös rangsor csak akkor tekinthető jog
erősnek és kötelező erővel bírónak, ha az a szolgálati szabá
lyok előírásának megfelelően minden egyes rangsorozott tiszt
viselő részére kiadatik. 



A rendeletnek ezek a főbb vonásai. 
Bár a rendelet sok általános intézkedésével nem értünk 

egyet, — ezekkel, mint az összes tisztviselőket egyformán érin
tőkkel nem foglalkozhatunk. Vizsgálni akarjuk azonban azt, 
hogy vájjon a főisolai végzettségű szaktisztviselőket, akik 
közé az erdőmérnökök is tartoznak, — a rendelet szokás sze
rint nem szorítja-e ismét háttérbe a fogalmazókkal szemben. 

Az alábbi tábláizat összehasonlítást mutat be a fogalma
zók részére megállapított létszámok és a főiskolai képzettség
gel biró szaktisztviselők részére megállapított létszámok kö
zött. „A központi fogalmazók" elnevezése alatt az összes mi
nisztériumok központjában alkalmazott fogalmazókat kell ér
teni, „az összes fogalmazók" alatt pedig a központi fogalma
zókon kívül még az államrendőrségnél, pénzügyigazgatósár 
goknál, bányakapitányságoknál, a központi statisztikai hiva
talnál, a jogügyi igazgatóságnáil, vasúti és hajózási felügyelő
ségeknél stb. alkalmazott összes fogalmazókat. „A szaktiszt
viselők" gyűjtőnév alatt vannak kimutatva az összes állami 
mérnökágazatok, az összes orvosok, állatorvosok, gazdasági és 
szőlészeti felügyelők, a különböző tudományos: intézeteknél 
alkalmazott tisztviselők stb. az egyetemi, főiskolai és közép
iskolai tanárok nélkül. 

M e g á 11a p i t o t t l é t s z á m a 1V -X. 
össze

IV. V. VI 
v - V I . 

összes. VII, VIII IX. X. sen 

f i z e t é s i 0 s a t á l y b a n 

Adások: 
Központi fogalmazók . 15 80 150 245 223 201 13 6 688 
Összes (központi és külső) 

fogalmazók . . . . 17 118 329 464 615 590 391 373 2433 
Összes száktisztviselük . 2 61 183 246 389 401 307 321 1664 

Százalékok: 
Központi fogalmazók . 

! összes (központi és külső) 
2-2 11-6 21-8 35-6 32-4 29-2 1-9 0-9 100 Központi fogalmazók . 

! összes (központi és külső) 
100 1 fogalmazók . . . . 07 4-8 13-5 190 25-3 24-3 161 153 100 

[ Összes szaktisztviselők . o-i 37 11-0 14-8 23-4 241 18 4 19-3 100 



Még szemléltetőbbé teszi a fogalmazók és a szaktisztvise
lők részére megállapított létszámok közötti éles különbséget a 
következő táblázat, amely azt mutatja be, hogy az említett 
tisztviselői kategóriáknál minden hányadik ember van a ma
gasabb fizetési osztályokban. 

a IV. a IV. és V. aiV.V.ésVI. 

lizetési osztálybf i jut 

A központi fogalmazóknál 
46-ik 7-ik 3-ik tisztviselő 

Az összes fogalmazóknál 
143-ik 17-ik 5-ik 

Az összes szaktisztviselőknél 
832-ik 26-ik 7-ik 

Az előbbi két összehasonlító táblázatból kétségtelen tény
nek kell venni azt, hogy a különböző létszámok megállapítása 
nem a legszigorúbb tárgyilagossággal történt. Vájjon puszta 
véletlenség-e, hogy a rendelet a szaktisztivelők teljes kizárá
sával és csak a minisztériumok elnöki osztályainak, tehát tisz
tán a fogalmazói karhoz tartozóknak a közreműködése mellett 
készült? Vájjon puszta véletlenség-e, hogy a létszámok éppen 
a rendeletet készítő fogalmazási tisztviselők számára állapít
tattak meg igen előnyösen, — a tárgyalásokba be nem vont és 
soha meg nem hallgatott szaktisztviselők rovásárai 

A szakembereket ért sérelmek sokkal súlyosabbak, sem
hogy afölött egyszerűen napirendre lehetne térni. A szakem
berek elől a IV. fizetési osztályt teljesen elzárták; a kereske
delemügyi minisztérium központi mérnökei és a népjóléti 
minisztérium alá tartozó központi orvosok kaptak ugyan egy-
egy állást a IV. fizetési osztályban, a többi szakminősítésű 
ágazatokra azonban ez semmiféle előnyt nem jelent. 

Az erdőmérnöki státusban szintén törölték a IV. fizetési 
osztálybeli állást. 

Az állás-aranykulcs a szakstátusokban lényegesen rosz-
szabb, mint a fogalmazói státusokban. 

Ügy a IV. fizetési osztály megszüntetése, mint a rossz 
állás-aránykulcs természetesen a szaktisztviselők előmenete-



Bencze Gergely f 
1854—1925 

A Sopronba menekült bánya- és erdőmérnöki főiskolá
nak nagy gyásza van. A halál elragadta Bencze Gergely nyug. 
min. tanácsos, főiskolai rendes tanárt, aki még annak a tanár
generációnak volt a tagja, amely működését akkor kezdte, 
mikor a főiskolán mélyreható változások kapcsán a főiskola 
reorganizációjának alapjait rakták le. 

Bencze Gergely 1854 március 8-án Háromszék megye 
Lemhény községében született s szülőföldjéhez még utolsó 
pillanataiban is meghatódva ragaszkodott. Már kora fiatal
ságában kénytelen volt szembenézni az élet nehézségeivel és 
ezek az ifjúkori emlékei mély nyomot hagytak egész lelkű-

lénél éreztetné rendkívül káros hatását, s éppen ezért a szak-
tisztviselők nem tekinthetik ezt a státusrendezést végleges
nek; érdekeik védelmére minden törvényes eszközt fel fognak 
hasznáflni s ezzel egyidőben a tisztviselői minősítési törvény 
megváltoztatása érdekében is kénytelenek lesznek sikraszállni. 

Fájdalommal látjuk azt is, hogy az állami erdőmérnökök 
létszámát a rendelet isimét 38-al apasztotta. Tartunk tőle, 
hogy ez az újabb apasztás- erdőgazdaságunkra igen káros ha
tással lesz, mert még a mai létszám mellett sem képes az áf-
lamerdészeti igazgatás az egyre szaporodó munkálatokat a 
megkívánható eredményességgel ellátni. 

Szívesen láttuk volna, ha a sfátusrendelet az államerdé
szeti altisztek előmenetelének megjavítását is belevonta 
volna a szabályozás keretébe, hiszen az altiszteknél már 1919 
január 1-je óta nem voltak előléptetések. 

Ismertetésünket abban a reményben fejezzük be, hogy a 
kormányzat mindenesetre már a közeljövőben módot fog ke
resni és találni a rendelet revízió alá vételére, amikor is az 
indokolt panaszokat orvosolni fogja, s lesz gondja arra is, 
hogy az egyenlő képzettségű tisztviselők teljesen egyforma 
elbírálásban részesíttessenek. 


