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Horvátország kincstári erdeiről. 
(Vége.) 

A személyzet és hivataloskodás szervezése. 

A fuccinei erdő- és mezőgazdasági hivatal belső személy
zetét teszik : 

egy erdőmester, 
egy erdőrendező és építészeti mérnök; 
egy főerdész, 
egy hivataltiszt, 
egy irnok, 
két erdőgyakornok és 
egy hivatalszolga. 
A külső személyzet : 

5 erdészből, 
27 erdő vedből és 

6 sorompóőrből áll. 
Az erdőmester azon ferde helyzetben van, miszerint az 

összes e hivatallal egybekötött teendőkön kivül, még a pénz
tár ellenőrzésével, sőt a főerdész távollétében, a ki itt nem 
egyéb, mint ily czimmel felruházott pénztárnok, a pénztárnoki 
teendőkkel van felruházva. 

A-



Ez állapot fenn nem tartható azért, mert a foglalkozás 
e neme, azon kevés időt is egészen igénybe veszi, mit az 
erdőmester, ki itt, úgymint azelőtt Erdélyben az erdőmesterek, 
a procuraturának minden peres ügyben a törvényszékek és 
politicai hatóságok előtt képviselője, az erdőben a külső szol
gálat oly mellőzhetlen ellenőrzésére fordíthatna. 

A pénztár ellenőrzését tehát a hivataltisztre kellene bizni. 
kinek feladatát jelenleg legnagyobbára csak az anyagszámadás 
összeállítása képezi. 

Állandó írnokra tiszti minőségben nincs szükség, miután 
oly munkát, a minővel ő van elfoglalva, esetről-esetre fogadott 
dijnokok is végezhetnek. 

Ezekhez és a többi ily hivatalok egybeállításához képest 
a fuccinei erdőhivatal ugy volna szervezendő, hogy annak tiszti 
személyzetét képeznék : 

egy erdőmester, 
egy főerdész és erdőrendező. 
egy pénztárnok, 
egy pénztári ellenőr és számvivő és négy gyakornok, kik 

szükség szerint alkalmaztatnának azon kikötéssel, hogy kettő 
folyvást az erdőrendezőt segítené, annyira fontos és fölötte 
sürgős munkálataiban, egy az erdőhivatalnál alkalmaztatnék, 
nevezetesen a számviteli, de szükség szerint másnemű ügyekben 
is, miglen a negyedik, hol az egyik, hol a másik pagonyba 
rendeltetnék ki, a leginkább elfoglalt erdész segítségéül és 
saját kiképeztetése végett. 

A külszemélyzet : 
négy erdészből és 
35 erdőőrből állana, kik közül 6 sorompóőri szolgálatot 

teljesítene. 
Az erdőhivatalnak, és illetőleg erdőmesternek jelenleg ha

tásköre nincsen és kisebb jelentőségű ügyekben a fiumei pénz-



ügyi biztosnak, íbntosabbakban pedig a zágrábi országos pénz
ügyi igazgatóságnak van alávetve. 

E szolgálati viszony minden tekintetben hátrányos, mert 
sem Fiúméban, sem Zágrábban nincs az illető hivataloknál 
szakember, vagyis oly valaki, ki az erdőhivatal felterjesztését 
némileg megbírálni képes. 

Ennek következménye első sorban az, hogy minden fontos 
és a gazdaság eredményére nézve életkérdést képező ügy ren
desen évekig vagy egészen is válasz nélkül marad. Például 
szolgáljanak az erdőrendezési munkálatok, mint a gazdaság 
főalapjait képező tervezetek, melyek nagy költséggel befejezve 
a fuccinei pagonyra nézve már 1869. május 29-én és ravna-
gorai pagonyt illetőleg már 1870 . november 3-án terjesztettek 
fel a zágrábi igazgatósághoz a nélkül, hogy ez ügyek mai 
napig elintéztettek, illetőleg a ministeriumhoz küldettek volna be. 

Ily eljárás mellett e nemű munkák elavulnak, mielőtt 
még életbe léptettek volna. 

Hogy jogi szempontból a kincstár az igazgatóságok által 
hogyan képviseltetett, azt az illető eredmények kitüntetése 
mellett már föntebb bátorkodtam előadni. 

Hogy pedig azon hatáskörükkel, melynélfogva az erdő
mester kivételével az összes tiszti és altiszti személyzet kine
vezése őket illeté, szintén nem a legjobban éltek, azt a most 
alkalmazott tisztviselők és nevezetesen az altisztek minősége 
bizonyítja, kik között józan, értelmes és megbízható ember a 
kivételek közé tartozik. 

E bajokon tehát segíteni kell és tekintettel arra, hogy 
a varasdmegyei határőrezredek erdőségeinek átvétele már leg
közelebb fog megtörténni, segíteni ugy lehetne, hogy a hor
vátországi erdőhivataloknak függése a pénzügyi felügyelőségektől 
beszüntetnék, és hogy azok közvetlenül a zágrábi pénzügy
igazgatóságnak rendeltetnének alá , ennek körében pedig egy 



szakemberekből álló osztály alakíttatnék, mely egy titkári rangú 
erdőmesterből, egy fogalmazói rangú főerdész és erdőrendezőből 
és egy erdőgyakornokból állhatna. 

Föltéve, hogy a tisztviselők és gyakornokok kinevezését 
Nagyméltóságod, valamint a magyar birodalom összes többi 
részeiben, ugy itt is magának tar taná fön, ez osztály az ösz-
szes műszaki ügyek elintézésére lenne olykép hivatva, hogy 
mindazon ügyek, melyekre nézve az erdészeti osztály és az 
igazgató között a dolog lényegére nézve véleménykülönbség 
merülne föl : eldöntés végett a ministeriumhoz terjesztetnék föl. 

Az erdőmesternek továbbá ugyanoly hatáskört kellene 
adni, a minővel az erdélyiek lettek ellátva. 

Az altiszti személyzet kinevezése az illető erdőmester hár
mas kijelölése alapján az igazgatóság által eszközöltetnék oly 
módon, hogy mindazon esetekben, ha az igazgatónak az erdőmes
ter által első helyen kijelölt egyén kinevezése ellen kifogása len
ne, az erdőmester javaslata az igazgató indokolt véleményével 
együtt eldöntés végett a ministeriumhoz terjesztetnék föl. 

Miután azonban az igazgatóság erdészeti osztályának szer
vezése az igazgatósági állományba való beillesztése és az alkal
mas egyének fölkeresésc hosszabb időt veend igénybe, az igaz
gatóságot ez alkalommal csak arról kellene értesíteni, hogy a 
varasdmegyei határőrvidéki ezredek erdőségei Ő Felségé elha
tározása alapján a polgári kormányzatnak legközelebb át fogván 
adatni, az igazgatóságnál az igy megszaporodott erdőügyek 
czélszerü elintézhetése végett külön erdészeti osztály fog szer-
veztetni, s ez alkalommal az igazgatóság hatásköre módosít
tatni, az erdőhivataloké pedig megállapittatni. 

A személyzet illetményei összesen véve eddig tettek, 
még pedig : 

a tiszteké 11.001 forintot, 
az altiszteké 10 .206 , 

Összesen . 21 .267 forintot. 



Ez illetmények az ottani minden tekintetben igen terhes 
viszonyok között feltétlenül csekélyek és velők az álláshoz mért 
megélhetés lehetetlen. 

De még a szolgálat legszorosabb érdeke sem volt ily 
illetmények mellett kielégíthető, s igy nevezetesen az utazási és 
lótartási átalányok oly csekély mértékben voltak kiszabva, 
miszerint lovat ott egyetlen egy tisztviselő sem tarthatott, de 
átalányából fogadott lovakon is csak igen keveset utazhatott, 
miután a fuvarbérek mesésen drágák és az erdőmesternek, 
meg a főerdésznek együtt csak 600 , az erdőrendezőnek 300 
frt, s az erdészek mindenikének csak 200 frt, évi utazási és 
lótartási átalányuk volt. 

Bátorkodom tehát ajánlani, miszerint a tisztviselők és 
altisztek illetményeit oly módon szervezni méltóztatnék, a mint 
ez Erdélyben történt, azon módosítással, hogy az utazási illet
mények egyelőre és a bizton remélhető jövedelem fokozásáig, 
illetőleg a károlyváros-fiumei vasút megnyitásáig valamivel cse
kélyebb mértékben szabassanak ki, hogy az erdőhivatalnál az 
eddigi hivatalszolga mostani illetményeivel meghagyassák és 
cs hogy annak irodaszükségletei is ugy fedeztessenek mint 
mostanig. 

Az illetményeket a 3 / . alatti táblázatban vontam össze. 

E táblázatból kitűnik, hogy a tisztviselők és altisztek 
összes illetményei csak 5.213 forinttal nagyobbak, mint eddig 
voltak, miglen az ajánlott intézkedések életbeléptetése után a 
tiszta jövedelem évenként legalább 300 .000 írttal fog sza
porodni. 

Föl kell itt még említenem, hogy az erdőmesteren és 
pénztárnokon és az ellenőrön még két erdészen kivül egy tiszt
viselőnek sincs kincstári szállása, s hogy az erdővédek leg
nagyobb része is fogadott szállásban lakik. A tisztviselőkre ez 



igen nagy teher, a mennyiben szálláspénzük nem elegendő arra, 
hogy Fuccinén vagy a többi állomáshelyeken csak két szobát 
is megfizethessenek De e két szoba is rendesen inkább sötét, 
nedves lebujnak nevezhető, és az illetmények csekélysége e 
körülménnyel összevetve okozá, hogy ujabb időben - két igen 
ügyes tisztviselő az erdőrendező és egy erdész a szolgálatot 
otthagyták és a szó teljes értelmében megszöktek. 

Az altiszti személyzetre nézve a fogadott szállás még a 
néptől való függés oly nemével jár , mely az erdőtermékek 
ottani nagy értéke mellett a kincstárnak aránytalanul többe 
kerül, mint a mennyit alkalmas helyen emelt lakházak épitése 
igénybe venne. 

Ily lakházak épitését azonban szintén a vasút megnyitás 
utáni időre kellene halasztani, mert a munkabér most túlsá
gosan drága, s mert e kerület teljes jövedelmet is csak a 
mondott időben szolgáltatand. 

Egyelőre tehát az igazgatóságot csak oda kellene utasítani, 
hogy a szükséges tiszti és altiszti lakházaknak alkalmas helye
ket fölkeresvén, azokra nézve terveket készítessen és megvizs
gálás végett ide fölterjesszen. 

A vadászati törvényjavaslat a képviselőházban. 
Pest, november 8-án. 

I. 

Előadó : Ü r m e n y i Miksa. 
Az általános vitában e l ő a d ó a házat arra kéri, hogy a 

részletes tárgyalás alapjául a központi bizottság által szövege
zett törvényjavaslat vétessék. H a l á s z Boldizsár ez ellenében 
az általa beadott elleninditványt kívánja elfogadtatni. 


