
Végül örömmel emiitjük meg, hogy a "vizsgálat alá vett 
helyeket a fennehhiek szerint erdőművelésre egyáltalában alkal
masoknak és sokkal jobb minőségüeknek találtuk, mint ezt az 
évek hosszú során hallott jajkiáltások után találni remélhettük; 
de nem halgathatjuk el azt sem, hogy mig most biztos sikerrel 
eszközölhető az erdősités, néhány év múlva a föld fokozatos 
elsoványodása folytán nehezebbé s részben kétessé válhat; 
miért is igen czélszerünek ismerjük a t. város azon intézke
dését, melylyel a fátlan hegyoldalok legeltetését utolsó időben 
eltiltván, ezzel a beerdősités egyik első- és alapkivánalmát 
teljesitette. — Budán, május-hó 1 8 7 1 . 

Bedő Albert, Hoffmcmn Sándor, Bálás Vincze. 

S z a b á l y r e n d e l e t 
a katonai határőrvidéJá erdészeti személyzet szervezetének és az erdő

szolgálati szabályzatnak módosítása iránt. 
V. czikk. 

Fegyelmi és büntető ügyekben a határőrvidék erdészeti szakának 
tisztviselői a főhad- (katonai) parancsnoknak, az erdőőrök és a többi 
szolgálati személyzet egyénei pedig fegyelmi ügyekben az illető hivatalok 
vezetőinek, büntető ügyekben a főhad (katonai) parancsnoknak vannak 
alárendelve. 

VI. czikk. 

Az egész erdei számvitel a határőrvidéki ezredek számvevőségeitől 
elkülönitendő, és az erdőhivataloknak adandó át. A határőrvidéki erdő-
hivataloknál alkalmazandó számtisztek a határőrvidéki ezredek állomá
nyából veendők. 

Ezen számtisztek, az erdőhivatalok végleges szervezéséig, az erdé
szeti szaknál beosztott minőségben alkalmazottaknak lévén tekinten
dők, a határőrvidéki számviteli szak egyetemleges létszámában maradnak 
és minden személyi viszonyok tekintetében a határőrvidék számtiszteire 
vonatkozó szolgálatai rendszabály alá esnek. 



VII. czikk.. 

Az erdészeti szakba való belépés és a magasabb dijosztályzatba 
való előléptetés rendszerint pályázat utján történik. Tiszti állomásokra a 
gyakornokok kivételével, csak olyanok pályázhatnak, kik az erdészeti 
államvizsgát letették, feddhetlen magaviseletüket igazolják és egész
ségesek. 

A pályázatok a főhad (katonai) parancsnok által iratnak ki. 
Az erdőgyakornokok fölvételük után azonnal feleskettetnek és köte

lesek két év alatt az erdészeti államvizsgát letenni. 
Gyakornokok, kik ez utóbbi követelménynek, vagy más tekintetben 

meg nem felelnek, előléptetésre igénnyel nem birnak. 
Erdőőri állásra mindenekelőtt a határőrvidéki csapatból önként 

jelentkező, jó magaviseleti bizonyítvánnyal ellátott tehetséges kiszolgált 
altisztek hivatvák, kik testileg épek és képességüket szakvizsga által 
beigazolták. 

Erdő- vagy gazdasági iskolát végzettek előnyben részesülnek. 
A hivatalszolgai állomások kizárólag oly kiszolgált altiszteknek 

adományozandók, kik fentartott polgári szolgálati állásra igénnyel birnak, 
oly kérelmezők között, kik az igényre jogosítottak ugyanazon osztályában 
előjegyezvék, a határőrvidéki csapatok altisztjei kiváló tekintetbe 
veendők. 

VIII. czikk. 

Az erdészeti szak tisztviselőinek ugyanazon díjosztály magasabb 
illetményeibe való előléptetése rangsorozat szerint történik; minden 
negyedik hely azonban különösen képes tisztviselőknek sorozaton kiviili 
előléptetésre tartatik fenn. 

IX. czikk. 

kr/. erdőigazgatók kinevezése, beosztása és áthelyezése ő cs. és k i r 
Apostoli Felsége által történik; a többi erdőhlvatalnoké és egyéb személy
zeté pedig a főhad- (katonai) parancsnokság által. 

X. 

Az újonnan kinevezett határőrvidéki erdőtisztviselők és a többi 
személyzet a szolgálati esküt a legközelebbi határőrvidéki politikai ha
tóságnál teszik le. 



Az eskü-okmánynak bizottságilag igazolt párja a főhad- katonai) 
parancsnokságnak beküldendő. 

XI. czikk. 

Az erdőigazgatók, erdömesterek, főerdészek, erdészek, erdőgya
kornokok és erdőőrök két külön fizetési osztályzatba soroztainak. 

Fele részük magasabb illetményekben részesül. 
Az erdő- és a többi személyzet illetményei, valamint azoknak dij-

osztályzat szerinti beosztása következőleg van megállapítva : 
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Zágrábi erdó'igazgató . . . . 2400 300 VI. 
Temesvári erdőigazgató 2000 250 VII. 

1800 1600 200 VIII. 

1400 200 VIII. 
1200 100 150 IX. 
800 600 150 X. 
500 400 100 XII. 

600 500 100 XI—XII. 

350 300 40 40 
300 40 30 

Nyugdijak, továbbá az özvegyek és árvák ellátása tekintetében az 
erdészeti tisztviselők a katonai tisztviselőkkel hasonló elbánásban ré
szesülnek. 

Az erdőhivatalokhoz beosztott erdőmesterek évenkint 500 frt, a 
főerdészek és erdészek mind egyike, kik valamely erdőhivatalnak vezető 
400 frt, a többi főerdészek és erdészek mindegyike 300 frt utazási áta
lányt húznak és ez összegből kötelezvék valamennyi szolgálati utazásaikat 
fedezni. 

Az átalány kiszabásáig a főhad- (katonai) parancsnokságnál beosz
tott erdő-tisztviselők utazási illetményeik tekintetében az ugyanazon 



díjszabályba eső katonai tisztviselőkkel hasonló elbánásban része
sülnek 

Erdőgyakornokok ellátási illetményre nem tarthatnak igényt. 
A katonai nyugdij-osztályzat határozatai szerint az erdőőrök, az 

erdőszaknál betöltött 10 évi szolgálati idő után tarthatnak csak igényt 
nyugdíjra. 

Az erdészeti szaknál töltött s 10 évnél kevesebb szolgálati idő 
mellett az erdőőrnek csak végkielégítés jár , mely 2—5 évi szolgálati idő 
után az illetőnek egy évi, 6-tól 10 évig terjedő szolgálati idő után pedig 
l 1 / , évi fizetésének összegével egyenlő. Utazási átalány fejében az erdő
őrök 100 frtot húznak. 

A hivatalszolgák ellátási illetményeik tekintetében a hadseregbeli 
szolgákkal egyenhelyzetüek. 

Az erdőőrök és hivatalszolgák özvegyei és árvái ellátási díjban a 
polgári nyugdijszabályzat határozatai értelmében részesülnek. 

XII. czikk. 

A határőrvidéki erdőosztályok hivatalhelyiségeik számára író- és 
rajzszerekkel, továbbá világító- és tüzelő-anyaggal a főhad- (katonai) 
parancsnokságnál e czélra létező átalányból láttatnak el. 

Az erdőhivatalok ezen szükségleteiket, melyekkel az erdőőröket is 
ellátni tartoznak, mindaddig, mig az átalány meg nem állapittatik, saját 
ellátmányukból szerzik be. 

A pagony-erdészeknek évenkint 10 forint irodaköltség-átalány jár, 
mely fizetősökkel egyidejűleg, 12 egyenlő havi részletben fizetendő ki. 

XIII. czikk. 

A tényleges szolgálatból való kilépés, szabadságolás, továbbá fe
gyelmi és büntető eljárás tekintetében, az erdő-tisztviselők, erdőőrök és 
hivatalszolgákra nézve, a katonai tisztviselők és hadseregbeli szolgák 
számára e részben fennálló szabályzatok birnak érvénnyel. 

XIV. czikk. 

A katonai határőrvidék erdészeti szakához újonnan kinevezett tiszt
viselőkről, ugyanazon állásban töltött első szolgálati évük után minősit-
vényi táblázat állítandó ki, és ez a főhad (katonai) parancsnokságnak 



beküldendő. Ezen eseten kivül a katonai határőrvidék erdészeti tisztvi
selőiről uj minősitvényi táblázatok csak akkor állitandók ki és terjesz-
tendők be, ha ez határozottan elrendeltetik. 

Ezen minősitvényi táblázatot kiállítják : 
A főhad- (katonai) parancsnok az erdőigazgatónak, ez utóbbi a 

közvetlen alája rendelt személyzetnek és az erdőhivatalok vezetőinek és 
ez utóbbiak az alájuk rendelt személyzet részére. 

Az erdőigazgatók az erdőhivatalok személyzetéről kiállított minő
sitvényi táblázatokat láttamozni, észrevételeikkel ellátni és kitűnő erdő
tisztviselőknek magasabb illetményosztályba való soronkivüli előléptetése 
iránt határozottan nyilatkozni tartoznak. 

A minősitvényi lajstromok, valamely erdőtiszt előléptetésére befo
lyással biró, vagy annak személyi viszonyaiban történt változásokra vo
natkozó adatok alapján, esetről-esetre kiigazitandók. 

Az összes erdőtisztviselőkre vonatkozó minősitvényi leírások egyik 
párja a főhaci- (katonai) parancsnokságnál őrizendő; hova a minősitvényi 
lajstromokban történt változások is esetről-esetre bejelentendők. 

XV. czikk. 

A határőrvidék erdőtisztjeinek és erdőőreinek felszerelése. (Adjus-
tirung) az eddigi marad. 

A tölgyfa műveléséről. 
Igen gyakran lehet hallani, sőt látni is, hogy erdeink dísze, 

a tölgyfa hanyatlásnak indul; ez aggodalmas hangok pedig 
főképen azon idő óta szaporodtak meg, mióta hazánkban a 
vaspályák kiépítése erélyesen foganatba vétetett. 

Átalában ismeretes dolog, hogy a vaspályák közvetlen és 
közvetve, a faipar fejlődésére is befolynak, igy hazánkban is a 
tölgyfa utáni kereslet és e fa értékének felemelése főképen 
csakis ezen befolyásnak tulaj donitható. A már fennálló vaspá-
pályák kiépítéséhez nagy mennyiségű tölgyfa használtatott fel, 


