
évi költségvetésnek minisztertanácsi tárgyalásáig még ren
delkezésre álló rövid idő alatt szervezkedni és az emiitett 
akcziót megindítani tudják. 

Ezzel párhuzamosan bizonyára az Országos Erdészeti 
Egyesület is módot fog találni az állami erdőtisztek lét
számrendezése érdekében alkalmas módon közbelépni. 

Ámde nemcsak együttesen és karöltve, hanem mindenki 
külön-külön is sokat tehet a maga és tiszttársai érdekében, 
ha a napisajtóban komoly és reális alapon foglalkozik e kér
déssel és a kerületbeli országgyűlési képviselőkkel is meg
ismerteti az erdőtisztek ügyét, kérve azoknak is közben
járását. 

Végül az Országos Tisztviselő Egyesület utján is meg
kísérelhetnék az állami erdőtisztek, hogy jogukhoz jussanak. 

Igy talán elérjük küzdelemmel, ami másnak önként 
hull az ölébe! 

ú& 

A státusegyesités ügyében.*) 

z „Erdészeti Lapok" legutóbbi számából megnyugvással 
értesültünk arról, hogy Darányi földmivelésügyi miniszter 
ur azon az állásponton van, hogy az egyenlő minősítésű 

tisztviselőkre nézve újonnan megállapítandó egységes státusren
dezés az állami erdőtisztekre is kiterjesztessék s csak azt kívánjuk, 
hogy ez a jóakarat a kormány többi tagjainál ne találjon ellen
zésre, mert kétségtelen, hogy az ujabb létszámrendezés az állami 
erdőtiszteket nemcsak társadalmi, de anyagi szempontból is igen 
közelről érinti, amennyiben a státusrendezés által nemcsak saját 
nyugdíjba beszámítható javadalmazásuk emelkedik, hanem az 
főként a visszamaradó özvegyek és árvák valóban elszomorító 
helyzetén is hivatva van könnyíteni. 

*) Jelen sorokat a kincitári erdőtisztek köréből vettük. Szerk 



Sokkal kisebb megnyugvással, sőt annak éppen ellenkező
jével fogadtuk ellenben a létszámegyesitésnek a legújabb kineve
zések által már igazolt hirét. A földmivelésügyi minisztérium által 
legutóbb kiadott uj erdészeti rangsorozati névjegyzék a kincstári 
erdészeti tisztviselők közt nagyfokú elkeseredést és elégedetlen
séget keltett. 

Mindnyájunknak élénk emlékezetében van még az 1895. évi 
státusegyesitési kísérlet, amelyet oly nagy ellenzéssel fogadott az 
erdészeti tisztikar, hogy Darányi miniszter ur jónak látta az 
eredeti állapotot visszaállitani. S csodálatosképpen ma, ha némi
leg más alapon is, de hasonló kísérlettel állunk szemben, pedig 
amit 1895. évben az erdőtisztek sérelme nélkül nem lehetett 
megtenni, azt nem lehet keresztülvinni ma sem anélkül, hogy 
sérelmek ne támadjanak. 

Mig eddig az erdőtisztek öt külön létszámba voltak be
sorozva, addig az uj rangsorözati névjegyzékben — a státus
egyesitési törekvés daczára — hat létszámot találunk. Ebben a 
hatodik létszámban csupán egyetlenegy tisztviselő van, ki eddig 
a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek közt foglalt 
helyet s aki az 1908. évi költségvetés szerint az „Országos erdei 
alap"-ból húzza a fizetését. Hogy miért került ez az egyetlenegy 
tisztviselő — akinek a helye a létszámjegyzékben eddig is meg
volt — külön létszámba és miért vonattak ki az erdőőri szak
iskolai tanársegédek is eddigi létszámukból külön létszámba, az 
előttünk rejtvény, melyet megoldani annál kevésbbé tudunk, 
mert ugyanezen az alapon külön létszámokba lehetett volna 
sorozni a hegyvidéki kirendeltségnél, a székelyföldi akciónál, a 
deliblati birtokkezelőségnél, a horvát beruházási alapnál és az 
erdészeti főiskolán alkalmazott erdőtiszteket is, mely esetben az 
eddigi 5 létszám helyett 11 létszámot, esetleg többet is lehetett 
volna csinálni — és azután egyesíteni. 

Sajnálattal jegyezzük meg, hogy a rangsorozati névjegyzék 
csak azzal a szokásos felhívással érkezett hozzánk, hogy amennyi
ben valamelyik tisztviselő a rangsorozást személyére nézve sérel
mesnek találja és jogát hiteles adatokkal igazolni képes, a fennálló 
szolgálati szabályok 222. §-a alapján a rangsorozat kiigazítását 
kérheti; hogy azonban státusegyesités történik és hogy ehhez 



képest a kinevezések miképpen és milyen elvek szerint fognak 
történni, arról hallgat a rendelet, pedig az érdekeltekre nézve ez 
egyáltalán nem lehet közömbös, valamint az sem, hogy tulajdon
képpen miért egyesítenek bennünket. 

Erre a két kérdésre azonban a legutóbbi kinevezések és 
áthelyezések megadják a kevéssé örvendetes felvilágosítást. 

A legutóbbi kinevezésekből látjuk ugyanis, hogy az újonnan 
kinevezett erdőtisztek már közös létszámba soroztattak s a rang
sorozati névjegyzékben a B) Egyesített létszám-ba kerülnek. 
Az erdőtiszteknek ez az uj sorozása jogerősnek még nem tekint
hető s az csak akkor fog jogerőssé válni, ha a rangsorozati név
jegyzék újból ki fog adatni s az ellen felszólamlás nem történik. 
Éppen ezért már most rá kívánunk mutatni azokra a sérelmekre, 
amelyek a legutóbbi kinevezések alkalmával az erdőtiszteknek 
jelentékeny részét érték. 

Már a VH-ik fizetési osztályba kinevezetteknél látjuk, hogy 
a községi erdőtisztek közül 1873. évben állami szolgálatba lépett 
tisztviselő megelőzött a rangsorban olyan kincstári erdőtisztet, aki 
már 1868-ban lépett állami szolgálatba, nyilvánvalóan azért, mert 
az előbbi szerencsésebb körülmények folytán előbb jutott a VIII. 
fizetési osztályba, mint utóbbi. Még szembetűnőbb lesz azonban 
ez az igazságtalanság a további kinevezések alkalmával, amikor 
pl. a községi erdőmesterek közül egy olyan lép elő a VII. fize
tési osztályba és előzi meg a kincstári erdőmestereket a közös 
létszámban, aki csak 1887-ben lépett állami szolgálatba, holott a 
88 kincstári erdőmester közül 82 erdőmester az előbbinél szol
gálati idő tekintetében öregebb. Külön-külön létszám mellett a 
kinevezések párhuzamosan haladnának s a jövőre nézve nem 
teremtenének sérelmes helyzetet, mig ekként a jövő előmenetel 
tekintetében a kincstári erdőtisztek, bár éppen az ő körükben 
lesznek üresedések, visszaszorulnak. 

Így van ez a VlII-ik fizetési osztályba kinevezetteknél is, hol 
három olyan 1891. és 1892. évben állami szolgálatba lépett köz
ségi főerdész előzött meg már most több olyan kincstári 
főerdészt, akik 1884—1889. évek közt léptek állami szolgálatba. 

De még feltűnőbb igazságtalanságot látunk a IX. fizetési 
osztályba kinevezetteknél, hol a községi erdészek közül a 42-ik, 



a kincstári erdészek közül pedig az 57-ik is kineveztetett a 
IX. fizetési osztályba alerdőfelügyelőnek, pusztán azért, mert erre 
az állásra pályázott s ezáltal az előbbi csak a saját státusbeliei 
közül a most kinevezettek levonásával 33 erdészt, utóbbi pedig 
szintén csak a saját státusában 46 erdészt előzött meg; de ha 
tekintetbe veszszük, hogy a kinevezések ezentúl közös létszámba 
fognak történni, bízvást állithatjuk, hogy ezek mindenike 60—80 
nálánál rangidősebb erdészt előzött meg, tisztán azért — ezt 
ismételten hangoztatjuk — mert talán kedve volt az erdőfel
ügyelői szolgálathoz s ezért pályázott erre az állásra. Ha a 
státusegyesités szándéka fennállott, ugy ennek logikus következ
ménye az lett volna, hogy az alerdőfelügyelői állásokra többé ne 
írassék ki pályázat, hanem hivatalból jelöltessenek ki az ezen 
állások betöltésére hivatott egyének a kinevezésre különben is 
kerülők sorából. 

Ennek természetesen az lesz a következménye, hogy a most 
előre sorozott községi erdőtisztek és erdőfelügyelőségi tisztviselők 
ismét hamarabb jutnak magasabb fizetési osztályba még abban 
az esetben is, ha esetleg a kincstárnál üresedik meg állás. 

Ámde még más különös jelenséggel is találkozunk. Daczára 
annak, hogy a létszámok egyesítése elhatározott tény, a teljes 
egyesitést megelőző átmeneti időben azt tapasztaljuk, hogy a köz
ségi erdők létszámából egyes tisztviselőket a kincstári erdőtisztek 
létszámába áthelyeztetnek. Mi ezélja lehet ennek, ha a létszámok 
úgyis egyesittetni fognak? Tényleg ezek az áthelyezések a kincs
tári erdőtisztek előmeneteli viszonyait az átmeneti időben is ked
vezőtlenebbé teszik, tehát a létszámegyesitésnek hátrányait tetézik. 
Ha figyelemmel megnézzük a rangsorozati névjegyzékben az 
egyes fizetési osztályokat, okvetlenül szemünkbe kell hogy tűnjön 
az, hogy ugyanazon fizetési osztályban a legkevesebb átlagos szol
gálati idővel az erdőfelügyelőségi, valamint a községi erdőtisztek 
bírnak, a legtöbbel pedig a kincstáriak s ennek daczára még nem 
volt rá eset, hogy kincstári erdőtisztet akár az erdőfelügyelőség
hez, akár a községi erdőkhöz áthelyeztek volna, holott megfor
dítva az minden évben előfordult. Hogy messzebb ne menjünk, 
csak a legközelebbi napokban is ismét egy főerdész soroztatott 
át a községi erdőktől a kincstári erdőkhöz, ami természetesen azt 



vonta maga után, hogy a községi erdőknél indokolatlanul ked
vezőbb, a kincstárnál pedig kedvezőtlenebb lett a kinevezés. S ha 
figyelembe veszszük, hogy az átsorozott főerdész csak 1899. évi 
június hó 30-án lépett állami szolgálatba s hogy a kincstárnál a 
vele hasonló szolgálati idővel b i r ok még mindig a X . fizetési 
osztályban és pedig k ö r ü l b e l ü l 55—60-ik helyen vannak és hogy 
átsorozása által nálánál t ö b b szolgálati idővel b i r o k elől záratott 
el a kineveztetés lehetősége, akkor könnyen beláthatjuk, hogy 
már maga ez az egy áthelyezés is hány jogos érdeket sért. 

Hogy ezek a sérelmek jövőben elkerülhetők legyenek, szük
ségesnek ismerjük mi is azt, hogy a státusok egyesittessenek és 
pedig lehetőleg két létszámba, úgymint a magyar-, valamint a 
horvát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek egyesi
tett létszámába s ezek személyi ügyeit az ügy természetének meg
felelően intézze a minisztérium „Kincstári erdők" osztálya, a többi 
most már 4 létszám pedig egyesittessék egy másik létszámba. 
Ez a két egyesítés is azonban csak ugy volna az egyes tisztviselők 
szerzett jogainak sérelme nélkül megvalósítható, ha az egyesítés 
az erdőgyakornokoknál, vagy legfeljebb a XI. fizetési osztálynál 
kezdődnék és fokozatosan hajtatnék végre anélkül, hogy a külön
féle létszámokba tartozó jelenlegi tisztviselők valaha is egyesitett 
létszámba kerüljenek. 

ú% ú£ ú£ 

Az erdőöri szakoktatás reformja. 
(Befejező közlemény.) 

szakiskolai tanulók félévenkint vizsgát tesznek és a második 
év végével végbizonyítványt kapnak, amelyben általános 
osztályzatot is nyernek (kitűnő, jó, kielégítő), amelynek 

mikénti megállapítása, miután összefoglaló végvizsgát nem tesznek, 
meghatározandó lett volna, illetőleg arra való tekintettel, hogy a 
szakiskola elvégzése után a tanuló mindjárt erdőőri szakvizsgát is 
tehet, amely ekként az összefoglaló vizsgát pótolja, a szakiskolai 
bizonyítványban az általános osztályzat mellőzhető lett volna. A sza
bályzat II. fejezete a tanulók ellátását és fegyelmezését tárgyalja 


