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A nyugdíjtörvény ügye.
(B. K) A z állami erdőtisztek aggódó figyelemmel kisérték
utóbbi időben az uj nyugdijtörvényjavaslat ügyének fejlődését,
vájjon azok a sérelmek, amelyek benne mintegy meglepetésszerűen
foglaltattak, s amelyekkel lapunk f. é. 20. számában foglalkoztunk,
orvoslást nyernek-e a javaslat további tárgyalása során? Immár
megnyugvással állapithatjuk meg, hogy az állami erdőtisztekre
vonatkozó kedvezőtlen rendelkezések orvoslást nyertek, hála annak,
hogy az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, báró Tallián Béla
a pénzügyi bizottságnak mult hó 26-án és 27-én tartott ülésében
nagysúlyú szavával szállt sikra az erdőtisztek és erdészeti altisztek
érdekében, kiknek ügyét gróf Serényi Béla földmivelésügyi minisz
ter is teljesen magáévá tette volt.
A pénzügyi bizottságban báró Tallián Béla ugy az általános, mint
a részletes tárgyalás során felszólalván, a javaslatot örömmel üdvözli
s az erdészeti tisztviselők és altisztek érdekében a következő kérel
met terjesztette e l ő : A javaslat 11. §-a olykép módosittassék, hogy a
négy évi főiskolai tanulmány elvégzése helyett három évi tanul
mány elvégzése vétessék alapul s egyúttal adassék mód arra a
paragrafus megváltoztatásával, hogy az erdészek ne csak saját főErdészeti Lapok
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iskolai képzettségüknek megfelelő szakkörrel legyenek megbízhatók,
hanem ezzel rokonmüködési körrel i s ; továbbá kéri a minisztert,
hogy a 11. § hatályát terjeszsze k i az erdészetnél alkalmazott
altiszti és őrszemélyzetre is, amely fárasztó, a vadorzókkal és
fatolvajokkal való küzdelemben p e d i g gyakran egyúttal életveszé
lyes szolgálatot teljesít. A rövidebb szolgálati időt teljesen indo
kolják az egybegyűjtött statisztikai adatok, melyek szerint a kincs
tári erdőknél 1892—1911. években az erdőőri személyzetből, mely
nek létszáma átlag 1064 volt, 275-en haltak meg és 392-en men
tek nyugdíjba, utóbbiak közül 232-en (59%)-a 40. szolgálati év
betöltése előtt. A z erdészeti altisztek (erdőőrök) átlagos szolgálati
ideje nem több, mint 32 év.
Végül, miután a 13. §-ban a g y a k o r n o k i és gyakornokjelölti
kifejezés nem jelöli meg expressis verbis az ezekkel teljesen
egyenlő kategóriájú erdészeti műszaki dijnokokat, kéri, hogy a
miniszter ez irányú megnyugtató kijelentést tegyen.
A pénzügyminiszter válaszában az erdőtisztek 35 évi szolgá
lati idejére vonatkozó javaslathoz hozzájárult s a műszaki dijnoki
évek beszámításának kérdését — báró Tallián felszólalásának értel
mében — adminisztratív uton is elintézhetőnek mondotta, ellen
ben nem járult hozzá ahhoz, hogy az erdészeti altiszti személyzet
is részesüljön a 35 évi szolgálat kedvezményében.
A z állami erdőtiszti kar őszinte örömmel és hálával fogadhatja
a kérdés reávonatkozó részének elintézését, hiszen a 35 éves
szolgálati idő általános alkalmazásán kivül a műszaki dijnoki évek
beszámításának kérdése is remélhetőleg teljesen megnyugtató elin
tézést nyer s értesülésünk szerint nincs elejtve azon tárgyalások
fonala sem, amelyek czélja egyes tisztviselők régi vármegyei
szolgálati idejének beszámítását szintén adminisztratív uton rendezni.
Ellenben sajnálattal fogadjuk, hogy az erdészeti altisztek
szolgálati ideje a régi marad. A z erdészeti altisztek az uj nyugdijtörvénynyel a múlttal szemben igen sokat nyernek ugyan, mégis
teljesen méltányosnak tartottuk volna, ha ezenfelül szolgálati idejük
is 35 évben állapíttatott volna meg. Ennek érdekében minden lehető
megtörtént s ha a pénzügyminiszter ur mégis elzárkózott e kivánság
teljesítése elől, ugy ezt annak véljük tulajdonithatni, hogy sokkal
nagyobb létszámú altiszti csoportok is hasonló kívánsággal léptek fel.

