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Megjelenik minden hónap 15-ik napján.
Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 3 0 0 koronát
alapítottak, ingyen j á r , míg azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, á r a 6 kor.
Rendes tagoknak a 16 kor. évdij fejében szintén ingyen küldetik meg.
Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések
(állandó melléklet) az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
B U D A F E S T , V., A l k o t m á n y - u t c z a 6. szám.
(Telefon: 3 7 — 2 2 )
A lapnak legkésőbb minden hónap 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy előfizetők
kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel
„reclamatio"
teendő.
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Előfizetési dij egy évre 16 korona.

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják.
S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : B u d a p e s t e n , L i p ó t v á r o s , A l k o t m á n y - u t c z a 6 . sz., II. e r a .
*n

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. »*•
(Telefon: 37—22.)
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Az állami erdőtisztek ügye.
I r t a : Bund

Károly.

^ / m ^ z állami erdőtiszteknek évek hosszú sora óta teljeX J L sitetlen jogos kívánságai közül, amelyeket az
Országos Erdészeti Egyesület 1 9 0 4 május 15-én tartott
rendkívüli közgyűlésén tárgyalt és onnan terjesztett a kor
mány elé, a f. évi, most a törvényhozás előtt fekvő állami
költségvetés az egyiket teljesiti. A költségvetés törvényerőre
emelkedésével megszűnik az az óriási hátrány, amelyben
az állami erdőtisztek az útiköltségek felszámítására nézve
más tisztviselőtársaikkal szemben mindeddig voltak. Őszinte
örömmel veszünk tudomást az állami erdőtisztek sérelmeinek
ezen habár részleges orvoslásáról, amelyért az érdekeltek,
de a magyar erdőgazdaság minden barátja igaz hálával
tartozik Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi miniszter urnák,
ki ezen már elődjei által tárgyalt és előkészített ügyet
magáévá tette és valóra váltja.
Erdészeti Lapok
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Jóleső örömmel olvastuk a földmivelésügyi költségvetés
indokolásának az uti költségekre és lótartási átalányokra
vonatkozó részét, amely élénken ecseteli az állami erdő
tiszteknek ebben a tekintetben fennálló visszás helyzetét s
a következőképpen hangzik:
Amint fentebb az ugyanezen czim 1. rovatának 1. alrovata
alatt előirányzott többlet megokolása keretében már emiitettem azt
a tarthatatlannak ismert különbséget, amely egyrészt az erdészeti
szolgálat s másrészt általában véve a többi állami szolgálat között
a hivatalos utazásoknál érdembe hozott költségek (napidíj és fuvar
költség) felszámítása tekintetében mutatkozik, már az 1Q06. évben
megszüntetni szándékozom.
Ez a különbség abban áll, hogy amig az általános szabályok
csak teljes és mérsékelt — nevezetesen a közvetlen alsóbb fizetési
osztály szerint számított — napidijakat ismernek, addig az erdészeti
szolgálatnál divó különleges szabályok szerint a székhelytől való
távolsághoz s az időtartamhoz képest az erdőtisztek bizonyos
esetekben csak fél, sőt negyed összegű napidijat számithatnak fel.
Másrészt az erdőtisztek a fuvarköltséget az általános szabályokban
megállapítottnál egyáltalán csak mérsékeltebb összegben számit
hatják fel, holott az általános szabályok szerint nagyobb fuvar
költség jár.
Ennek a minden jogalapot nélkülöző különbségnek következ
tében akárhányszor előfordul, hogy az ugyanazon hivatalos ügynek
bizottsági tárgyalásánál megjelent különféle szolgálati ágazathoz
tartozó állami tisztviselők mindegyike igényt tarthat — az általános
szabályok szerint járó — napidíj és fuvarköltség megtérítésére s
csupán az erdőtiszt van abban a nemcsak anyagi, hanem morális
szempontból is hátrányos helyzetben, hogy a régi időkből származó
különleges szabályok értelmében esetleg egyáltalán semminemű
felszámításra sem tarthat igényt.
Különbség azonban a felszámítás mértékében az erdőtisztek
hátrányára kivétel nélkül mindig van, holott az állami erdőtiszteknek
jogosult igénye teljesen azokon az alapokon nyugszik, mint a
többi állami tisztviselőké.
A különbség az általános és a különleges szabályok szerint járó
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összegek közt jelentékeny. így pl. az erdőgondnokságot kezelő
erdőtiszt ugyanazért az utért, amelyért az általános szabályok szerint
6 K napidij és 8 K fuvarköltség, összesen tehát 14 K jár, az
erdészeti szolgálatnál alkalmazásban lévő különleges szabály szerint
csak 1 K 50 f napidijat és 6 K 40 f fuvarköltséget s igy egészben
7 K 90 f-t, vagyis mintegy félakkora összeget számithat fel.
Az alkalmazásban lévő különleges szabályoknak hátrányossága
már a fentebbi összehasonlitásoknál is eléggé szembeszökően
mutatkozik ugyan, de a külön szabályok hátrányos rendelkezéseinek
súlyát kellőképpen mérlegelni csak az erdészeti szolgálat körül
ményeinek s a leginkább érdekelt kezelő-tisztviselők ügykörének
közelebbi vizsgálata alapján lehet.
Azok a rendelkezések ugyanis, amelyek szerint a napidíjnak
bizonyos esetekben csak fél, vagy csupán negyed összege jár, u. n.
kilométerpénzt pedig esetleg nem is lehet felszámítani, leginkább
azoknak a hivatalos teendőknek teljesítése czéljából tett utazásokra
nézve kerülnek alkalmazásba, amelyek túlnyomó részben a IX. és
ennél kisebb fizetési osztályba tartozó tisztviselők feladatát képezik.
Minthogy ezek a tisztviselők nagyobbrészt családosak, tulajdon
képpeni fizetésüket akkor is családjuk fenntartására kell forditaniok,
mikor maguk székhelyüktől hivatalos ügyben távol tartózkodnak
s ezért hivatalos útjuk időtartama alatt teljesen a felszámitható
napidijak összegére vannak utalva. Vagyis olyan esetekben, mikor
a külön szabályok szerint félösszegü napidij jár, a IX., X., illetőleg
XI. fizetési osztályba tartozó erdőtiszt 4-00—3-50, illetőleg 3-00 K-ból,
ha pedig csak negyed összegű napidij jár, akkor 2 0 0 — 1 7 5 ,
illetőleg l 5 0 K-ból kénytelen napi összes kiadásait fedezni, ami
azonban rendszerint lehetetlen, mert a hivatalos teendők majd
mindig olyan viszonyok közé helyezik a tisztviselőt, ahol szükség
leteit elég jutányosán be nem szerezheti, élelmezésre pedig minden
esetre többet kell költenie, mint a saját otthonában. Arról tehát,
hogy az erdőtiszt a saját tényleges kiadásain tul egyszersmind a
külső kezelési teendőkkel járó nagyobb fáradságért is, valamint
egészségének veszélyeztetéseért —• amire pedig éppen az erdő
gazdaságnál sok az alkalom — némi honorálásra számithatna a
napidíjban, alig lehet szó, sőt ellenkezőleg a napidíjra számos
esetben rá kell fizetnie.
-

-

-
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Az útiköltség felszámitására nézve fennálló rendelkezések
némelyike viszont arra kényszeríti a tisztviselőt, hogy a szabályok
értelmében fel nem számitható utakat vagy gyalog járja be, vagy
— ha az ebből származó hátránytól a szolgálat érdekét meg
akarja védelmezni — saját költségén fogadott fuvarral tegye meg.
Ugy a napidijak, valamint az útiköltségek felszámítása tekin
tetében mutatkozó visszásságoknak s a tisztviselők rovására eső
hátrányoknak súlyát az erdészeti szolgálatnál nagy mértékben
fokozza az a körülmény, hogy a gazdasági ág természeténél fogva
a külső teendők s ekként a hivatalos utazások nem szórványosan,
hanem kivált a kisebb fizetési osztályokba tartozó tisztviselők
ügykörében igen gyakran merülnek fel, ugy hogy pl. ^az erdő
gondnokságok vezetői, nemkülönben az erdőrendezési s hasonló
más teendőknél alkalmazottak az évnek nagyobb felét hivatalos
uton kénytelenek tölteni.
Részint ebben a körülményben, részint pedig az eddig alkal
mazásban volt külön szabályok s a jövőben alkalmazandó általános
szabályok közt az erdészeti szolgálat hátrányára mutatkozó jelen
tékeny különbségben rejlik a magyarázata annak, hogy a jelen
előirányzatban a hivatalos utazások költségeinek fedezésére szolgáló
rovaton a mult évi előirányzathoz képest jóval nagyobb összeg
felvételéről kellett gondoskodnom.
Az előirányzott többlet 3.Z jt Erdészeti
ügyek"
intézéséhez
tartozó négy ágazatnál — amint fentebb már jeleztem — együttvéve
323.756 K-ra mg, megjegyezvén, hogy ezen többlet megállapítá
sánál a korábbi évek tapasztalati adatai vétettek ugyan alapul,
de azok mellett — amennyire ez lehetséges volt — a gyakoribb
hivatalos utazásokat igénylő gazdasági teendők számarányának előre
látható alakulása is figyelembe vétetett.
Amint ebből kitűnik, igen tetemes, főleg a külső szol
gálatot teljesítő tisztviselők javára eső költségtöbbletről van
szó. Az uti költségek felszámítására vonatkozó uj szabályzat
természetesen még ismeretlen előttünk, csupán arról értesül
tünk, hogy az erdőgondnokok lótartási átalánya, amely eddig
500

és 7 0 0 K volt, egységesen

állapítva. A

szabályzatot

annak

1 2 0 0 K-ban lesz
idején

ismertetni

meg
fogjuk.
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Bármily megnyugvással fogadjuk azonban az útikölt
ségek és lótartási átalányok leirt uj szabályozását, mégsem
térhetünk ki annak az igazságnak a felismerése elől, hogy
ez az állami erdőtisztek legfőbb sérelmeinek csak egyikét
orvosolja. Főleg az egyes fizetési osztályokba sorozott
létszám kedvezőtlen arányának más ágazatokhoz hasonló
méltányos szabályozása az a második kivánság, amelyet
az állami erdőtiszti kar évek óta hiába vár. Ezen a téren
sem kér kiváltságokat a tisztikar, csupán azt, hogy végre
valahára ebben a tekintetben is egyenlő elbánásban része
süljön más, hasonló képzettségű tisztikarokkal.
1902. évi 11848/eln. sz. a. intézte Darányi Ignácz dr.
földmivelésügyi miniszter ismert s nagy jóindulatról tanús
kodó átiratát az Országos Erdészeti Egyesülethez, amelyben a
létszám szabályozását, illetőleg az u. n. állásarányositást, bár
a mai, változott viszonyok között már módosítást igénylő
alapon, kilátásba helyezte. Ez a miniszteri ígéret és az
Országos Erdészeti Egyesületnek az állami erdőtisztek mél
tányos kívánságainak egész komplexumára kiterjedő felter
jesztése, amely az állásarányositást, a X I . fizetési osztály
teljes elejtésével és a mellékjárandóságok épségben tartása
mellett első helyen kérelmezte, fentartják bennünk azt a
reményt, hogy az állami erdőtisztek jogos kívánságai e
téren is legalább az 1907. év során teljesülnek. Azok a
súlyos adatok, amelyeket ez a felterjesztés az állami erdő
tiszteknek az egyes fizetési osztályokban eltöltött szolgálati
idejére és életkorára nézve tartalmaz, azóta nem javultak,
csupán még súlyosabbakká váltak, sőt az alsó fizetési foko
zatokban, pl. a X I . f. o-ban, melyben 3 0 — 3 5 éves, 8 — 1 0 év
óta ugyanabban a minőségben szolgáló családos, valóság
gal a nyomorral küzdő erdészjelöltekkel találkozunk, a
helyzet teljességgel kétségbeejtővé és válságossá fajult, mig
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általában az egész vonalon az előmenetelnek sivár kilátásai
következtében elégedetlenség uralkodik.
Eddig az általános politikai viszonyok miatt az állami
erdőtisztek nem remélhették sérelmeik orvoslását, most azon
ban, amidőn törvényhozásunk újból zavar nélkül működik,
azt reméljük, hogy az állásarányositásnak életbeléptetése, ha
nem is következik be már ebben az évben, legalább az
1907. évre, tehát határozott időpontra várható. Annál inkább
véljük legalább ezt remélhetni, mert feltűnő, hogy csak
éppen a földmivelésügyi tárcza keretében szolgáló tisztviselő
ket kecsegteti az államköltségvetés az általános létszám
rendezés kilátásaival, mig ellenben más tárczák költségvetése
több százezer koronát irányoz elő a létszámrendezésre. Az
állami erdők jövedelmének rohamos emelkedése a pénzügyi
aggályokat teljesen eloszlathatja s különben is az állásarányositás tudtunkkal korántsem kerül annyiba, mint pl.
az utazási költségek szabályozása.
Az állami költségvetés indokolásában az állásarányositásra vonatkozólag a következőket olvashatjuk:
Az állami erdőtiszteknek, valamint az állami erdőknél alkal
mazott számvevőségi közegeknek, amely számvevőségi tisztviselőktől
az 1883. évi I. t.-cz. 17. §-a a selmeczbányai erdészeti főiskola
sikeres elvégzését, mint elméleti előképzettséget kivan meg, elő
léptetési viszonyai oly kedvezőtlenek, hogy különösen az utóbbi
időben az üresedésbe jött állások egy része megfelelő pályázók
hiányában betölthető nem volt. De ezenkívül magának az előbb
emiitett főiskolának látogatottsága is ujabban oly mérvben csökken,
hogy méltán lehet attól tartani, miszerint a legközelebbi időben,
a nagy nemzeti vagyont képező erdők ügyeinek vezetéséhez meg
kívánt megfelelő szakszemélyzet a kellő számban rendelkezésre
állani nem fog.
Ez a két körülmény, amely kizárólag annak tulajdonítandó,
hogy a jelenlegi létszámbeosztás mellett az erdészeti főiskolát
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végzett egyének nem találják meg az erdészeti pályán az államnál
azt az előmenetelt, amelyet más hasonló elméleti előképzettséget
megkívánó szakmakör ugyancsak az államnál nyújt, arra indítanak,
hogy ezen tisztviselők előmeneteli viszonyainak gyökeres és sürgős
rendezését oly elsőrendű feladatnak tekintsem, amelynek meg
valósítása elől, tekintettel a fontos közérdekre, elzárkózni nem
lehet.
Ha ennek daczára a jelen előirányzat során ez iránt a kezde
ményező lépéseket nem tettem meg, ez kizárólag annak tulajdoní
tandó, hogy az állami tisztviselők előmeneteli viszonyainak álta
lános javítását a kormány programmjába amúgy is felvette, s így
az erdészeti közegek jogos és méltányos kívánságai is, legigazsá
gosabban és leghelyesebben a többi állami alkalmazott előlépési
viszonyainak rendezésével egyidejűleg és azzal egyöntetűen lesznek
teljesitendők.

A miniszter ur tehát elismeri a rendezés szükségességét,
azt elsőrendű feladatnak tekinti, mely elől elzárkózni nem
lehet.
Örömmel olvassuk ezt s a miniszter urnák eddig
tapasztalt jóakaratában bizva, reméljük, hogy az állami
tisztviselők előmenetelének általános javítására való hivat
kozás nem odázza el ismét hosszabb időre ezt a kér
dést, amely sehol sem olyan égető, mint az erdészet
nél, hiszen főiskolai képzettségű tisztviselők egyik szak
nál sincsenek oly kedvezőtlenül elosztva az egyes fize
tési osztályokba, mint az erdőtisztek. Ezért megnyug
vással fogadtuk volna, ha a költségvetés indokolása leg
alább 1907. évre kilátásba helyezte volna azt, hogy az
állami erdőtisztek az Országos Erdészeti Egyesület memo
randumának megfelelően oda emeltetnek, ahol más tiszti
karok már évtizedek óta vannak, reméljük azonban, hogy
a költségvetés indokolásának szövege nem akadálya annak,
hogy e jogos kívánság a jövő évben megvalósuljon.
Mihelyt az erdőtisztek

a többi állami tisztviselőkkel
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egy sorba kerülnek, megszűnnek különleges kívánságaik.
Őszintén óhajtjuk, hogy ez az időpont mielőbb be
következzék !
^
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Az erdőőri szakoktatás kérdéséhez.
z Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya
által az erdőőri szakoktatás kérdésének tanulmá
nyozása végett kiküldött bizottságnak az igazgató-választmány
által elfogadott véleményét e lapok t. olvasói jelen füzet 5 5 5
és 5 5 6 . oldalain találják. Ez a vélemény azonban csak lapidáris
mondatokban tartalmazza a bizottság végső megállapodásait
és nem terjeszkedik ki azok indokolására és magyarázatára.
Habár ez a kérdés az utóbbi időkben oly sokoldalú, a
véleményeknek mondhatni valamennyi árnyalatára kiterjedő
megvitatásban részesült, hogy az, aki e vitát beható figye
lemben részesítette, a bizottsági határozat indokai felől sem
lehet kétségben, mégsem felesleges talán az esetleges kételyek
eloszlatása végett a bizottság határozatát némi rövid kom
mentárral ellátni.
A bizottságnak az ülésen megjelent tagjai közül Csupor
István és Téglás Károly a f. é. márczius havában tartott
értekezlet megállapodásainak álláspontjára helyezkedtek,
minek következtében élénk és hosszú ideig tartó eszmecsere
fejlődött ki, amelynek eredményeként, mint a bizottság
határozata a fenn megjelölt helyen olvasható határozat
szűrődött le.
A bizottság a márczius hó 3-án tartott értekezlet által
az alsó erdészeti szakoktatás czéljaira nézve megjelölt
szempontokat elfogadta s csupán az azok elérésére vezető
eszközökre nézve ajánlott némileg egyszerűbb, a mai állapot

