
849 

főiskolába 4—5-ször annyi fiatal ember pályázik, mint 
amennyi felvehető. Ebben az esetben ki lehet válogatni 
azokat, kik erdészetünk nagy hivatását legmegfelelőbben 
töltik be. 

Akik pedig ezen pályára léptek, azoknak anyagi gond
tól menteknek kell lenniök, hogy teljes erejüket hivatásuk
nak szentelhessék. 

Befejezésül a mondottakat következőkben foglalom 
össze. 

A fahozamoknak házilagos kitermelését és kiszállítását 
rendszeresíteni kell, mert ezt ugy az erdőgazdaság érdekei, 
valamint a közérdek és az egységes magyar állameszmének 
megszilárdítása egyaránt megkövetelik. 

Azonban a házi kezelés helyesen csak ugy vihető 
keresztül, ha az erdőhatóságoknak és erdőgondnokságok
nak a szükséges intézkedési jogok megadatnak és a 
személyzet a jövedelmek emelésében érdekeltté tétetik a 
tantiém-rendszer behozatala által. 

ú$ ó£ 

Az állami erdőtisztek létszámának rendezése. 

ult számunkban röviden már jeleztük, hogy az 
1907. évi államköltségvetésben felvétetett az az 

összeg, amely az állami erdőtisztek létszámának rendezé
sére szükséges. Ez a folyó évben a második örvendetes 
hir, amely az állami erdőtisztek helyzetének javulására 
vonatkozik Júliusban vált bizonyossá, hogy az útiköltsé
gekre nézve eddig fennállott rendkívül mostoha helyzet 
orvoslást nyer. Már akkor kifejezést adtunk annak a 
reménynek, hogy az állami erdőtiszteknek másik, Bánffy 
Dezső báró által a képviselőház július 21-iki ülésében 
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melegen pártolt jogos kívánsága, a létszámrendezés 
is mihamarabb napirendre kerül s ezt a reményünket 
valóra váltja Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi miniszter 
ur az 1907. évre vonatkozó állami költségvetésben, amely 
a létszámrendezésre szükséges összeg felét előirányozza, 
ugy hogy a rendezés 1907 közepével tényleg életbe lép
het. Az állami erdőtisztikar bizonyára hálával fogadja a 
miniszter urnák messzemenő jóindulatáról tanúskodó el
határozását, amely azonban a közvetlenül érdekeltek körén 
kivül is örömet kelthet; mert nem kicsinylendő hatással 
lesz erdőgazdaságunkra általában, ha az eddig oly számos 
művelőjénél az előmenetel lassúsága, az ebből folyó anyagi 
gond és részben társadalmilag ferde helyzet következtében 
jelentkező csüggedést és elkedvtelenedést ismét a meg
elégedésből fakadó munkakedv váltja fel. 

De hála illeti a miniszter uron kivül annak tanács
adóit is, első sorban Horváth Sándor és Tomcsányi Gyula 
miniszteri tanácsos urakat, akik a kérdés megoldása elé 
gördülő számos, csak a beavatottak előtt ismeretes 
akadályokat SZÍVÓS kitartással végre is legyőzték. 

A létszámrendezésre vonatkozólag az 1907. évi állami 
költségvetés indokolásában a következőket olvassuk: 

Az előirányzatban a rendes kiadások 2., 3., 4. és 5. czime alá 
tartozó „Erdészeti ügyek" intézésénél alkalmazott tisztikarra nézve 
elsősorban azt a személyzeti létszámemelést szándékozom végre
hajtani, amelyet már évekkel ezelőtt tervbe vettem, s amelyet az 
emiitett tisztikar .elméleti előképezettségének és az általa ellátott 
fontos ügykörnek kellő méltánylása mellett tovább halasztani csak 
ezen ugy pénzügyi, mint közgazdasági szempontból kiváló fon
tossággal biró szolgálati ág elsőrendű érdekeinek veszélyeztetésé
vel lehetne. 

Ismerve azt a fontos szerepet, amelyet az erdőgazdaság az 
ország általános gazdasági fejlődése terén nemcsak a szoros 



értelemben vett földmivelésügy, hanem az ipar és kereskedelem, 
valamint más kulturális érdekek szempontjából is betölt, s mél
tányolva azt a nagy felelősséggel járó és terhes szolgálatot, 
amelynek teljesítésére az ,/Erdészeti ügyek" intézésénél alkalmazott 
állami erdészeti tisztikar hivatva van, már abban az időben, 
amikor először volt szerencsém a földmivelésügyi tárcza ügyeit 
intézni, indíttatva éreztem magamat arra, hogy az említett tisztikar 
helyzetét a közgazdaság más ágazatainál alkalmazott állami tiszt
viselők helyzetével összehasonlítva, az állapotok javítása érdekében 
már korábban is történt intézkedéseknek figyelembe vételével, 
beható vizsgálat és alapos megfontolás tárgyává tegyem. 

Ennek során pedig arról győződtem meg, hogy bár az 
állami erdészeti tisztikar helyzete a törvényhozásnak korábbi 
méltányos és bölcs határozatai folytán a legutóbbi évtized alatt 
nem kicsinyelhető mértékben javult, mégis mutatkoznak olyan 
hiányok, amelyek pótlásra várnak, mert az eddigi intézkedések 
inkább csak magának az állami erdészeti szolgálatnak egyes ága
zatai között jelentkezett aránytalanságok megszüntetése keretében 
mozogtak, de az állami erdészeti tisztikar helyzete összességében 
véve más hasonló képzettségű állami tisztviselőkkel szemben még 
mindig szembeötlő mértékben hátramaradt és elsősorban az elő
léptetési viszonyok kedvezőtlensége folytán gyökeres rendezésre 
szorul. 

Ennek az utoljára emiitett körülménynek megvilágítására 
megemlítem, hogy a jelenlegi személyzet-beosztás szerint az 
állami erdészeti tisztikarnak — a gyakornokok beleszámításával — 
46 '68%-a van besorozva a X . és ennél alacsonyabb fizetési 
osztályokba, 32-27%-a a IX. fizetési osztályba és csak 21-05%-a 
a VIII—V. fizetési osztályba; vagyis a tisztviselőknek közel 8 0 % - a 
a kisebb javadalmazással ellátott IX. és ennél alacsonyabb fizetési 
osztályokban foglal helyet. 

A könnyebb megélhetést biztosító magasabb és a mérsékelt 
javadalmazásit alacsonyabb állásoknak ez a számaránya annál 
nyomasztóbb hatású, mert az erdészeti szolgálatban a gazdasági 
ág természeténél fogva s az ehhez képest megállapított ügy
beosztás szerint a tisztviselők a X . fizetési osztálytól felfelé mind
nyájan, sőt ideiglenes jellegű megbízatás mellett már a XI . fizetés^ 
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osztályba tartozók közül is nagyon sokan súlyos felelősséggel 
járó önálló hatásköröket töltenek be, — teendőik nem ritkán 
veszélyekkel is járnak s emellett székhelyük sok esetben a kul
turális központoktól távolra esvén, a többi állami tisztviselőkkel 
szemben különösen a gyermeknevelés tekintetében jóval mos
tohább helyzetben vannak. 

Ezek a körülmények, — amelyek pedig, mivel a szolgálati 
ágazat sajátosságából származnak, kikerülhetlenek, — még jelen
tékenyebben növelik azt az aránytalanságot, hogy mig a többi — 
szintén főiskolai képzettséget igénylő — pályákon a Vili . és 
annál magasabb fizetési osztályokban a tisztviselőknek átlagosan 
33—41°/o-a tartozik, addig ez a számarány az erdészeti tisztvise
lőkre nézve 12—20°/o-kal kedvezőtlenebb. 

A tiszti állások beosztásának ez a sokkal kedvezőtlenebb 
aránya eredményezte, hogy az erdőtisztek a csekélyebb javadal-
mazásu fizetési osztályokban töltötték szolgálatuknak java részét, 
amennyiben a statisztikai adatok tanúsága szerint már a legalsóbb 
XI . fizetési osztályba 2 5 — 2 6 éves korukban, és innen a X . fizetési 
osztályba csak mintegy 8—11 év után, átlag 35—36 éves korukban 
s a IX. fizetési osztályba ismét mintegy 10 év multával, átlag 45 
éves korukban juthattak, ugy hogy az erdőtisztek szolgálatba
lépésük után az eddigi létszámbeosztás mellett csak mintegy 23 
év multával számíthattak a IX. fizetési osztály elérésére, — de 
már azt, hogy teljes 40 évi szolgálata után legalább a VIII. 
fizetési osztálynak megfelelő nyugellátással vonulhasson nyu
galomba, — az állami erdőtiszteknek csak egy része érhette ek 

Figyelembe véve ezek mellett még azt, hogy az állami erdő
tisztek előbb a legalacsonyabb XI . fizetési osztályban is a fentebb 
emiitett statisztikai adatok szerint közel egy évtizedet voltak 
kénytelenek nagyon szerény javadalmazással eltölteni, — mind
ezek egybevetése után a magam részéről sem zárkózhattam el az 
elől az aggodalom elől, amelyet az erdőgazdaság fejlődésének 
tekintélyes társadalmi tényezője, az Országos Erdészeti Egyesület 
ismételten feltárt, hogy t. i. ha az állami erdőtiszteknek fentebbiek 
szerint valóban visszás és hátrányos helyzete gyökeres orvoslást 
nem nyer, ez a mulasztás az ország erdőgazdaságának kétségtelen 
kárára az erdészeti pálya elnéptelenedését idézheti elő, aminek 
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szembeszökő jelenségei különben már eddig is sajnos mértékben 
mutatkoztak. 

Az állami erdészeti tisztviselőknek ezt a hátrányos helyzetét 
már abban az időben, mikor először volt szerencsém a földmivelés
ügyi tárcza ügyeit intézni, tarthatatlannak ismertem fel és az 
ehhez fűződő aggodalmak alaposságát belátva, megtettem azokat 
a lépéseket, amelyeket az akkori körülményekhez képest a kérdés 
rendezésére szükségeseknek és helyeseknek tartottam, sőt a tár
gyalások előrehaladtával a pénzügyminiszter ur és a miniszter
tanács hozzájárulásával az állami erdőtisztek létszámrendezése 
iránt a képviselőház pénzügyi bizottságához részletes előterjesztést 
is tettem, amelynek értelmében az erdészeti tisztviselők létszámából 
a VIII. és ennél magasabb fizetési osztályokba 33"4%, a IX. 
fizetési osztályba 2Q-0(l/o, s végül a X . és ennél alacsonyabb 
fizetési osztályokba 37'6°/o soroztatott volna; és erről annak 
idején az erdőgazdasági érdekek társadalmi téren való gon
dozására hivatott Országos Erdészeti Egyesületet az állami erdő
tisztek helyzetének javítása érdekében azidőben hozzám intézett 
felterjesztésére megnyugtatásul értesítettem is. 

Hogy a létszámrendezésnek ez a terve, amelyet akkor a 
képviselőház pénzügyi bizottsága is elfogadott, meg nem valósul
hatott s ezzel az „erdészeti ügyek" intézésénél alkalmazott tiszti
kar helyzete évekkel ezelőtt nem javíttatott, ennek csupán az volt 
az oka, hogy az állami erdőtiszteket érintő létszámrendezés az 
állami tisztviselők általános fizetésrendezésének tárgyalásához köt
tetvén, ennek meghiúsulása miatt akkor szintén nem valósul
hatott meg. 

Az „Erdészeti ügyek" intézésénél alkalmazott tisztikarnak 
annak idején tervbe vett létszámrendezését, mint a költségvetési 
törvény keretében megvalósítható teendőt, a tárczám ügyköréhez 
tartozó sürgős feladatok közé soroztam. 

Áttérve a tervezett létszámrendezés részleteire, megemlítem, 
hogy az „Erdészeti ügyek" intézésénél alkalmazott összes tisztikar 
létszámának beosztását — a 3. czim indokolásában emiitett két 
uj állást is figyelembe véve, melynek beszámításával a jelenleg 
812-re rugó létszám 814-re emelkedik, — az egyes fizetési osz
tályokba a következőképpen tervezem: 
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2 állás 0-25°/o • 
VI. 20 tt 2-46 „ 

VII. 67 tt 8-23 . 3 3 - 5 5 % 

VIII. 184 tt 22-61 , 
IX. 247 n 30-34 „ 30-34°/o 
X. 169 tt 20-76°/o 

XI. 50 tt 6-14 „ > 3 6 - 1 1 % 
Erdőgyakornokok számára . . . . 75 )t 9-21 u 

Összesen . 814 állás. 
Az állások jelzett arányban való elosztására szükséges költ

ségtöbblet a 2., 3., 4. és 5. czimnél a „Személyi járandóságok" 
1. alrovata alatt, az 1906. évi költségvetéssel szemben, az illető 
czimeknél részletezett személyi és lakpénzpótlékokon, személyi 
pótléktöbbleteken felül mint egész évi szükséglet együttvéve 
160.575 K-ra rug; megjegyezvén, hogy ezzel szemben a jelen 
előirányzatban a rendes kiadások 2., 3., 4, és 5. czimeinél a 
személyi járandóságok rovatának „fizetés, lakpénz, stb." alrovatán 
— mint egész évi szükséglet — 230-028 K jelentkezik ugyan? 
de ebből az összegből levonandó 69.353 K mint olyan többlet, 
amely a létszámrendezés nélkül is bekövetkezett volna, amennyiben 
ez a 69.353 K az 1904. évi I. t.-czikk folytatólagos végrehajtása, 
valamint a személyi járandóságoknak egyéb szükségszerű változása 
következtében amúgy is előállott volna. 

Az erdészeti ügyek intézésénél alkalmazott tisztikar összessé
gére kiterjedő létszámrendezéssel egyidejűleg az erdészeti szám
vevőség létszámrendezését is megoldandónak tartom a követke
zőkben foglaltak alapján. 

Az erdészeti számvevőségi tisztviselőktől ugyanis a köztiszt
viselők minősítéséről szóló 1883. évi I. t.-cz. 17. §-a értelmében 
a selmeczbányai erdészeti főiskolának elvégzése kívántatik, vagyis 
elméleti előképzettségük meghaladja a többi számvevőségi tisztvi
selőkét s megközelíti azt, amely az erdészeti kezelő tisztviselőktől 
kívántatik, miért is akkor, amidőn a kezelő személyzet lét
száma rendeztetik, nem zárkózhatom el az elől, hogy eme sze
mélyzetnek a létszámát oly módon ne arányosítsam, hogy a VIII. 
fizetési osztálytól felfelé 34-26%, a IX. fizetési osztálytól lefelé 
pedig 6 5 7 4 % essék az egyes fizetési osztályokban rendszeresített 
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állásokra, mivel enélkül a magasabb minősítéssel arányban álló 
előmenetel az erdészeti számvevőségi személyzetnek nem bizto
sitható s ebből kifolyólag az erdészeti számvevőségeknél, ame
lyeknél egy csoportfőnök és 18 számvevőségi főnök működik, 
állandó és jó munkaerőknek szerzése s szakképzett tisztviselők 
alkalmazása nem lehetséges. 

Ezen létszámrendezést a következőkép tervezem : 
a VII. fizetési osztályban 9 állás 1 
a VIII 18 . } 34;26<7o 
a IX. » )} 1 / i 

a X . „ „ 17 „ 65-74°/o 
a XI . » « és a gyakornokoknál 16 » ] 

Összesen . 77 állás. 
A létszámrendezést három év alatt fokozatosan kívánnám 

végrehajtani, miért is a jelen előirányzatba ezen létszámrendezésnek 
csakis egy évre eső része van felvéve. 

Ezekkel kapcsolatosan megemlítem, hogy az előirányzat 2., 
3., 4. és 5. czime alá tartozó „Erdészeti ügyek" intézésénél alkal
mazott tisztikarnak az a fa- és földilletménye, melyet az emiitett 
tisztikar eddig élvezett, lényegében véve változatlanul marad, s e 
tekintetben csak annak a csekély többletnek fedezéséről kellett 
gondoskodnom, ami a létszámrendezésből folyólag egyes állások
nak magasabb fizetési osztályba sorozásából keletkezik. 

A miniszter ur, amint látjuk, leplezetlenül feltárja az 
állami erdőtisztek kedvezőtlen helyzetét és sorai élénk 
tanúbizonyságai annak, hogy mily meleg érdeklődéssel 
viseltetik tisztviselői sorsa iránt. Jóleső örömmel olvassuk 
az indokolásnak azon sorait is, amelyek az Országos 
Erdészeti Egyesületnek az állami erdőtisztek érdekében 
több izben kifejtett tevékenységét honorálják. 

Ami a létszámrendezés részleteit illeti, az állásoknak 
az egyes fizetési osztályokba való besorozása még 
valamivel kedvezőbb, mint amilyen az 1903. évben az 
Országos Erdészeti Egyesülettel közölt tervezetben volt. 
A XI . fizetési osztályba sorozott erdészjelölti állások ugyan 
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— sajnos — nem osztattak szét a magasabb fizetési osztá
lyokba, ámde számuk igen lényegesen apad s remélhető, hogy 
mihelyt a bíróságoknál az ugyancsak a XI . fizetési osz
tályba sorolt aljegyzői állásokat beszüntetik, az erdész-
jelölti állások beszüntetése sem fog többé a pénzügy
minisztérium részéről nehézségekbe ütközni. A javulás 
ezen a téren egyébiránt lényeges, mert mig jelenleg 127 
erdészjelölti állás van, az 1903. évi tervezet pedig 77-et 
kontemplál, addig az 1907. évi költségvetésben csak 50 
szerepel. Ez számitásunk szerint annyit jelent, hogy az 
erdőtiszt a közelebbi időben az államvizsgát követő 4. 
évben eléri a X . fizetésti osztályt, amelybe a mostani 
állapot szerint sokkal későbben jutott. 

Az erdészjelölti állások átsorozása következtében mutat 
fel az erdészi és főerdészi állások és a gyakornokok 
száma némi többletet az 1903. évi tervezettel szemben. 

A VIII. és ennél magasabb fizetési osztályok arányszáma 
33'55%-kal ugyan a főiskolai képzettségű tisztikaroknál 
található alsó határon áll, amennyiben azonban a tiszt
viselők ezentúl is részesülnek fa- és földjárandóságban, 
amire az indokolás fennidézett szövege reményt nyújt, 
ebben a körülményben bizonyos mértékig kárpótlást lát
hatunk ezért a helyzetért. A fa- és földjárandóság elvonása — 
ha szóba kerülne ma még — egészen más megítélés alá 
esnék, mint 1903-ban s a létszámrendezés hatását úgyszól
ván teljesen elenyésztené. Ha már az erdőtisztek, mint 
üzemi tisztviselők nem is részesülnek oly magas mellek-
járandóságokban, mint a bányászok a tantiém utján, a fa-
és földjárandóságra, mely a külső szolgálatban állóknál 
részben a lótartási illetmény kiegészítő részének tekintendő 
s általában a szolgálat természetéből és a vidéki élet szük
ségletéből fakad, méltán számot tarthatnak az erdőíisztek 
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ezután is s reméljük, hogy ebben a tekintetben utólag 
kedvezőtlen fordulat nem fog előállani. 

Igen örvendetes, hogy a létszámrendezés az erdő
számvevőségi személyzetre is kiterjed, melynek előmeneteli 
viszonyai igen kedvezőtlenek voltak. A VII. és VIII. fizetési 
osztályba sorozott tisztviselők arányszáma itt még valamivel 
kedvezőbben van megállapítva, mint az erdőtiszteknél. 

A részletekre vonatkozó nyilvánitott néhány meg
jegyzés nem zavarhatja meg afeletti őszinte örömünket, 
hogy az állami erdőtisztek legfőbb jogos kívánságai, ha a 
törvényhozás az állami költségvetést változatlanul elfogadja 
és más irányban sem merülnek fel zavaró körülmények, 
hosszas küzdelem és vajúdás után végre a jövő évben 
teljesedésbe mennek s ügyük ezzel nyugvópontra jut. 

ú% s% 

Napikérdések. 
(A gazdasági érdekképviselet és az erdészet. — A gazdasági egyetem. — Az erdő

törvény végrehajtása és a nagyváradi gazdagyűlés.) 

Irta: Földes János, m. kir. erdőmester. 

Ismeretes, hogy a gazdatársadalom szervezkedése az ujabb 
időben mily nagy arányokban ment végbe, s mily messze
kiható sikereket ért el. A mezőgazdasági érdekképviseletek 

ma már nemcsak Németországban, hanem nálunk is számot tevő 
tényezőkké küzdöttek fel magukat, sőt mi több, a mozgalom 
hullámai már az ország határain is tulcsapnak. Mult évi június 
hóban tartották meg Rómában azt a nemzetközi értekezletet, mely 
a III. Viktor Emánuel és az érdekelt országok jelen volt képviselői 
által aláirt jegyzőkönyv tanúsága szerint a „mezőgazdasági világ
kamarákat" van hivatva életbe léptetni. Az erdőgazdaság kép
viselőit azonban egyáltalában nem vonták be az erre vonatkozó 
tanácskozásokba, pedig ezen a helyesen föld-, s nem mezőgazda-


