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Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapiron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6. szám 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclatnatio" teendő. 



Munkatársaink tájékozásául! menyeik körébe fogadják az 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kote-

a szer
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely 
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K, oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel, 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat- csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K 60 fill., 
50 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val-többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak 

egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkesztik Sugár Károly és Balogh 
Ernő m. kir. főerdőmérnökök. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 
Ára 1 évre 4 K. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1910. ÉVI (29.) ÉVFOLYAMA. Ára tagoknak 
2 K, másoknak 3 K. Legczélszerübb 2 K 45 f., illetőleg 3 K 45 f. előzetes 
beküldésével rendelni, mely esetben bérmentve szállíttatik. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDORENDEZESTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ara tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 
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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. & Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó 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. 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten, Lipótváros , A lko tmány-u tcza 6. sz„ II. em. 

M A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. «« 
•% (Telefon: 37—22.) 3-

Az állami erdőtisztek létszámrendezése. 

Örvendetes hírrel lépünk jelen sorainkban t. olvasóink 
elé: Az állami erdőtisztek létszámrendezésének év

tizedes ügye dűlőre jutott, kedvező elvi megoldást nyert, 
amelyet a megvalósítás során ujabb veszélyektől és esé
lyektől félteni, bizton merjük remélni, többé nem kell. Ez 
a megoldás abban áll, hogy Darányi Ignácz földmivelés
ügyi miniszter a pénzügyminiszterrel megállapodott abban, 
hogy az állami erdőtisztek létszámát a fa- és földilletmé
nyek épségben tartása mellett 3 éven belül fokozatosan a 
főiskolai képzettségű állami tisztviselőkre nézve általában 
megállapított mérték szerint szabályozza s már az 1910. évi 
állami költségvetést ennek figyelembevételével állítja össze. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter erre vonat
kozóan a következő értesítést küldötte az Országos Erdé
szeti Egyesület elnökének, Bánffy Dezső bárónak. 

Erdészeti Lapok 73 



Nagyméltóságú Báró Elnök Ur ! 

A bölcs vezetése alatt működő Országos Erdészeti Egyesület 
nevében Nagyméltóságod 1908. évi 1245. számú felterjesztésében 
azt a kérést méltóztatott hozzám intézni, miszerint hatnék oda, 
hogy a főiskolai képzettségű tisztviselők tervezett általános lét
számrendezése a maga teljességében már az 1909. évi állami 
költségvetésben az állami erdőtisztekre is kiterjesztessék. 

Az állami erdőtisztek helyzetének javítása érdekében méltány
lást érdemlő megokolással elém terjesztett kérelmet teljes jóaka
rattal vettem ugyan mindjárt tárgyalás alá, azonban sajnálatomra 
az 1909. évi állami költségvetésben a kérelemnek egész terjedel
mében való teljesülését még nem biztosíthattam, hanem arra 
kellett szorítkoznom, hogy a létszámrendezés megkezdése mellett 
az állami költségvetést kisérő indokolásban ennek befejezését is 
olyan föladatnak jelentsem ki, melynek sürgős végrehajtása nem
csak az érdekelt személyzetnek, hanem magának a kincstárnak és 
illetőleg az állami erdészetnek is érdekében áll. 

Ennek a kijelentésnek megfelelően az 1910. évi állami költség
vetési előirányzat összeállítása rendén a pénzügyminisztérium 
vezetésével megbízott miniszterelnök úrral az állami erdőtisztek 
létszámrendezése ügyében újra tárgyalásokba bocsátkoztam s 
miután ezek a tárgyalások teljes megállapodásra vezettek, ennél
fogva, nehogy az emiitett fontos kérdésnek továbbbi sorsa felől 
az egyesület, illetőleg az érdekelt tisztikar körében a közszolgálat 
szempontjából is káros alaptalan aggodalmak keletkezzenek, helyén
valónak látom Nagyméltóságodat most tisztelettel értesíteni, mi
szerint sikerült kieszközölnöm, hogy a földmivelésügyi tárcza 1910. évi 
költségvetési előirányzatában a tárcza ügyköréhez tartozó állami 
erdőtiszti állások összessége már szintén ugyanolyan százalék
arány szerint soroztassék be az egyes fizetési osztályokba, mint 
amely százalékarány a főiskolai előképzettséget kívánó állami 
szolgálati ágazatra nézve általánosan megállapittatott, vagyis amely 
szerint az összes tiszti állásoknak 1%-a az V., 9%-a a VI., 20%-a 
a VII., 25°/o-a a VIII., 25%-a a IX. és végül 20°/o-a a X. fizetési 
osztályba sorozandó; és miután az időközben összegyűjtött ada
tokból arról győződtem meg, hogy az erdészeti tisztikar eddigi 
mellékilletményeit sem a személyzet, sem a szolgálat érdekeinek 



sérelme nélkül megszüntetni nem lehet, az említett iétszámrende-
zést akként vétettem föl a költségvetési előirányzatba, hogy az 
állami erdészeti tisztikar a fa- és földilletménynek, mint rend
szeresített mellékllletményéknek élvezetében továbbra is megmaradjon. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy a pénzügyminisztérium 
vezetésével megbízott miniszterelnök ur az állami erdőtisztek 
föntebbiek szerint való teljes létszámrendezéséhez a maga részé
ről is készséggel hozzájárult ugyan, de másfelől az államnak egyéb 
tekintetben is nagyon megterhelt pénzügyi helyzetére való figye
lemmel, a létszámrendezéssel járó költségek megosztása érdekében 
abban kellett megállapodnunk, hogy a létszámrendezésnek fön
tebbiek szerint tervezett hátralevő része a legközelebbi három év 
alatt egyenlő részletekben hajtassák végre, vagyis hogy a létszám
rendezés befejezésével járó költségtöbblet három egyenlő részlet
ben állíttassák be az 1910., 1911. és 1912. évi állami költség
vetési előirányzatokba. 

Mivel a létszámrendezés végrehajtására nézve megállapított 
ezen 3 évi időtartam nem oly hosszú, hogy az abból származó 
csekély hátrány, mely különben is a tisztviselőknek csupán kisebb 
csoportjánál jelentkezik, fölérne azzal a számos előnynyel, amit a 
létszámrendezésnek általam tervezett módon való teljes végrehajtása 
az állami erdőtisztek egész testületének javára eredményezni fog 
és mivel a létszámrendezésnek fentebb ismertetett módozata a 
kérdést jóval kedvezőbb megoldásra vezeti, mint amilyent az 
1909. évi állami költségvetés indokolásában kilátásba helyezni 
lehetett, bízvást számitok arra, hogy a Nagyméltóságod bölcs 
vezetése alatt működő Orszápos Erdészeti Egyesület megelégedés
sel veszi tudomásul ezt az eredményt. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1909 október 8. 

Darányi s. k. 

Nem jelent ez kevesebbet, mint hogy az állami erdő
tiszteknek a többi állami tisztviselőkkel szemben kezdettől 
fogva fennálló hátrányos helyzete végre meg fog szűnni s 
az erdőtiszt az állami tisztviselők összességének teljesen 
egyenlő jogú tagja lesz. Nem kell többé tartani attól, hogy 



a tisztikarnak eddig nem alaptalan elégedetlensége káros 
visszahatással lesz magának az erdőgazdaságnak ügyére, a 
középiskolákból kikerülő ifjúság jobb elemei pedig az erdé
szeti pályát kerülik, mert nem nyújt annyit, mint más 
tisztviselői hivatások. Mindezek az aggodalmak, örömmel 
állapítjuk meg, elenyésznek, mihelyt testet ölt az az elvi 
elhatározás, amelyet fennebb közöltünk s amely nem csupán 
a fizetésre nézve teljesiti az állami erdőtisztek minden jogos 
kívánságát, hanem a mellékjárandóságoknak sokat vitatott 
ügyét is teljesen megnyugtató méltányos megoldásra juttatja, 
pedig erre nézve az állami erdőtisztek reményei már a 
minimumra szállottak volt alá. 

Általános erdőgazdasági érdekekből s természetesen 
legközvetlenebbül az állami s visszahatásában közvetve a 
magánerdőtisztek javadalmazása tekintetében is igen nagy
jelentőségű tehát az állami erdőtisztek létszámrendezésének 
ez a végleges megoldása, amelyet Darányi Ignácz föld
mivelésügyi miniszter ur leirata biztos kilátásba helyez és 
különös örömünkre szolgál, hogy éppen Darányi Ignácz-
nak mondhatunk ezért jelen soraink utján is a hazai erdő
gazdaság képviselőinek összessége nevében őszinte és benső 
köszönetet, mert hiszen ő volt az, aki már első miniszter
sége alatt vetette meg, amint e kérdés alább közölt törté
neti fejlődéséből világosan kitűnik, az állami erdőtisztek 
jobb jövőjének alapjait s akinek mindenkori jóindulatát 
a kérdés teljes rendezése elé mindeddig tornyosuló foly
tonos külső akadályok sem riasztották vissza attól, hogy 
minden kínálkozó alkalommal egy további lépést tegyen a 
kitűzött czél felé. Örömmel fogadjuk, hogy ezt a czélt el is 
érhette s ezzel a kormányzata alá tartozó egyik legnagyobb 
tisztikarnak, de általában a magyar erdőgazdaság minden 
barátjának is őszinte háláját mindenkorra biztosította magának. 



Hálánk illeti azonban a pénzügyminisztérium vezetőjét, 
Wekerle Sándor miniszterelnök urat is, aki minisztériumá
nak mindeddig különösen az u. n. mellékjárandóságok 
miatt elfoglalt tagadó álláspontját az előterjesztett érveknek 
engedve megváltoztatta és ezzel a kérdésnek közmegnyug
vást keltő megoldását lehetővé tette. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter urat a magyar 
erdőtiszti kar nagyfontosságú közgazdasági hivatásának fel
ismeréséből fakadó jóindulatú törekvéseiben a legbuzgób-
ban támogatta az államerdészet mindenkori vezetője: a 
múltban Sólíz Gyula min. tanácsos, orsz. főerdőmester és 
Tavi Gusztáv min. tanácsos, az utóbbi években, de a mult 
számos alkalmával és főként Horváth Sándor min. tanácsos, 
aki az állami erdőtiszteknek a többi tisztikarokkal való 
egyenjogúsításának kezdettől fogva lelkes hive volt és 
S Z Í V Ó S , megalkuvást nem ismerő következetességgel igye
kezett az ez elé gördülő akadályokat elhárítani, mignem 
ebbeli fáradozásait teljes siker nem koronázta. 

Fogadják ők is ezen igénytelen sorok utján a magyar 
erdőgazdaság igaz háláját. 

Vessünk ezek előrebocsátása után rövid visszapillantást az 
állami erdőtisztek fizetés- és létszámrendezésének történetére és 
világítsuk meg eközben az elért siker jelentőségét néhány adattal. 

Az állami erdőtisztek létszámából 1899-ig, amidőn a községi 
stb. erdők állami kezelésbevételével kapcsolatosan a személyzet 
egyrészénél az első u. n. állásarányositás történt, az V. fizetési 
osztályba 0-2%>, a Vl-ba l°/o, a VH-be 5-3%, a VIH-ba 8 % , ösz-
szesen a magasabb fizetési osztályokba 14 -5°/o tartozik, mig a 
IX. fizetési osztályba 27-8°/o, a X . f. o.-ba 35-4%, a XI . f. o.-ba 
6-7°/o, XII . f. o.-ba 15'6%-kal részesedett. A tisztviselők átlagos 
fizetése, a gyakornokok figyelmen kivül hagyása mellett is, csu
pán 800 fri, 1600 korona volt, • ha a gyakornokokat és a töme
gesen alkalmazott műszaki dijnokokat is figyelembe vennők, ez 
az átlag még alább szállana. A fizetési osztályok aránya azután 



a már valamennyiünk emlékezetében lévő fejlődést mutatta s a 
fizetés összege is lassan és elkésve bár, de mégis emelkedett az 
erdészetnél is, ugy hogy ma, 1909-ben egy-egy tisztviselőnek át
lagos fizetése (mellékjárandóságok nélkül) 3214 K s ez a szám 
a létszámnak most kilátásba helyezett végleges rendezése során 
3800—4000 K-ra fog emelkedni. Ezek a számok kommentárt nem 
igényelnek, önmagukban is kellően megvilágítják az elért nagy 
haladást. 

1886 február 3-án szólalt fel 7 7 5 2 a Lajos gróf, az Országos 
Erdészeti Egyesület akkori elnöke a képviselőházban az állami 
erdőtisztek helyzetének s főként előléptetési viszonyainak javítása 
érdekében, a helyzet azonban nem változott, Amidőn azután az 
1893. évi IV. t.-cz.-ben megállapított magasabb fizetések az állami 
erdőtisztekre nem terjesztettek ki, az Országos Erdészeti Egyesület 
szükségesnek tartotta szavát felemelni és 1893 április havában 
kelt igen alapos felterjesztésében nem csupán a magasabb fize
tésnek az erdőtisztekre való kiterjesztését, hanem az állásoknak 
az egyes fizetési fokozatokba való kedvezőbb besorozását is kérte. 
Ezt az utóbbi czélt ugyan nem érte el, az állami erdőtisztek fize
tése azonban 1894-től kezdve több évre elosztva mégis az álta
lános színvonalra emeltetett. 

1897 január 16-án kelt ujabb fölterjesztésében az egyesület 
Schauschek Oábor indítványa alapján a műszaki dijnoki intézmény 
eltörlését kérte, de azt az alkalmat sem mulasztotta el, hogy az 
állások uj beosztását ismét kérje. A fölterjesztésnek sikere volt 
annyiban, hogy Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter a mű
szaki dijnoki intézményt tényleg eltörölte s amikor az 1898. évi 
X I X . t.-cz. végrehajtása során az állami erdőhivatalok szerveztet-
tek, ezek személyzetét olyképen szervezte, hogy 17'1%-uk a VIII. 
és magasabb fizetési osztályokba jutott. A kincstári erdőknél a 
következő években az állások arányát ugyanily módon szabályoz
ták, minek következtében 1912-ben a magasabb fizetési osztályok 
aránya, az erdőfelügyelőségi személyzetet is figyelembe véve, 
21%-ra emelkedett. Ekkor következett be az állami tisztviselők 
ujabb fizetésrendezése. Ennél az erdőtisztek kihagyásáról már nem 
volt szó, de viszont a mellékilletmények elvonása fenyegetett. 
Ekkor 1902 deczember 9-én, majd 1903 február 26-án, végül az 



1904 május 15-én Márton Sándor és Hangay Oéza indítványára 
tartott rendkívüli közgyűlés határozata alapján 1904 június havá
ban újból felirt az Országos Erdészeti Egyesület a kormányhoz 
és különösen ebben az utóbbi fölterjesztésben kimeritően foglal
kozott az állami erdőtisztek és az erdészeti főiskolai tanárok ügyé
nek egész komplexumával. 

Az állami erdőtisztekre nézve ekkor az állásoknak ugyanaz 
az aránya fogadtatott el, amely a bányászatnál fennállott, t. i. a 
magasabb állások aránya 21%-ról 33 -4°/o-ra emeltetett, a zavaros 
politikai viszonyok miatt azonban ez a javulás, a fa- és földillet
mények érintetlenül hagyása mellett, csak 1907-ben léphetett, 
ismét Darányi Ignácz minisztersége alatt életbe. 

Időközben azonban 1906 július havában Bánffy Dezső báró 
a költségvetési vita során a képviselőházban megsürgette az állás-
arányositást és különösen az erdészjelölti állások megszüntetését s 
ez ügyben 1907 deczember havában az egyesület is külön felter
jesztéssel fordult a kormányhoz, amikor a hasonló helyzetű törvény
széki aljegyzői állások beszüntettettek. Az erdészjelölti állások számát 
a kormány erre, ha nem is szüntette be egészen, de igen lénye
gesen 127-ről 50-re apasztotta. 

Ugyancsak 1907-ben az erdészeti főiskolai tanárok részére a 
műegyetemi tanárokkal egyenlő javadalmazást kért az egyesület. 
Ez a kérdés még megoldatlan s rendezése a jövő sürgős feladata 
marad, mert az üzemi tisztviselők helyzetének lényeges javulása 
viszonylagos visszamaradást jelent a tanári karra nézve. 

1908-ban tudvalevően az állami erdőtisztek Rónai Antal min. 
tanácsos vezérlete alatt önálló mozgalmat indítottak arra nézve, 
hogy a főiskolai képzettségű tisztviselőknek időközben megállapí
tott normálstátusa reájuk is kiterjesztessék. Mozgalmukat 1908 
augusztus 31-én kelt felterjesztésével az Országos Erdészeti Egye
sület is támogatta. 

1909-ben az állások aránya ismét lényegesen javult s amint a 
fennebbiekből tudjuk, most végül alapos a kilátás, hogy az állami 
erdőtisztek 1912-ben, fa- és földilletményük megtartása mellett, 
a teljes normálstátust elérik. 


