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Az uj nyugdijtörvényjavaslat. 
(B. K) N e m hittük, hogy mint erdőgazdasági szak

lapnak az Erdészeti Lapoknak okuk legyen az uj nyugdij-
törvényjavaslattal foglalkozni, mert nem gondoltuk másként, 
minthogy az állami erdőtisztek abban teljesen azonos 
elbánásban részesülnek más ugyanoly minősítésű tisztviselő
társaikkal. A létszám és fizetésrendezés körüli évtizedes 
küzdelem, az abban felmerülő sokféle akadály és gáncsvetés 
ugyan kevéssé biztatott ily optimizmusra, mégis meglepett 
bennünket, amidőn az uj nyugdijtörvényjavaslatot kezünkbe 
véve, e különben érdemes és érdemleges, gondos munkálat
ban megtaláltuk a magunk külön erdőtiszti kérdését, amely 
ismét kezünkbe adja a tollat, mint már oly gyakran az 
erdőtiszti képesítés egyenjogúsága érdekében. 

A z uj nyugdijtörvényjavaslat a főiskolai képzettségű 
állami tisztviselőknek, tekintettel hosszabb tanulmányi ide
jükre és fontosabb ügykörben való működésükre azt a 
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kedvezményt nyújtja, hogy szolgálatuk minden 7 hónapja 
8 hónapnak számíttatik, más szóval, hogy a teljes nyug
díjra már 35 évi szolgálat után tarthatnak számot. Ez a 
kedvezmény értesüléseink szerint abban az eredeti törvény
tervezetben, amely a nyár folyamán előzetesen az összes 
minisztériumokat s igy a földmivelésügyi minisztériumot 
is bejárta, minden korlátozás nélkül terjedt k i a bányá
szati és erdészeti főiskolából kikerülő bányászati és erdé
szeti tisztviselőkre is, ugy hogy a földmivelésügyi minisz
tériumban, de bizonyára a pénzügyminisztérium bányászati 
osztályában is kinos feltűnést kelthetett a tényleg benyúj
tott törvényjavaslatban foglalt, az illetékes, mondjuk magya
rán : a hozzáértő tényezők tudta és meghallgatása nélkül 
utólag beletoldott az a rendelkezés, amely ezt a kedvez
ményt csupán a bányászati és erdészeti főiskolát 1904 óta, 
tehát a 4 évi tanfolyamot végzett tisztviselőkre szorítja, 
tehát hasonló sajnálatos megoszlást kíván a tisztviselők 
között létesíteni, mint amilyen ellen a fa- és földjárandó
ság kérdésében néhány év előtt kellett küzdenünk. 

H o g y egyébiránt másról, mint sajnálatos, de követ
kezményeiben, amint az alábbiakból kitűnik, nagy jelentő
ségű, sérelmes és igazságtalan tévedésről nincsen szó, 
annak egyik bizonyítékául azt kell elfogadnunk, hogy a 
törvényjavaslatnak a főiskola múltját és szervezetét nem
ismerő szerzője az 1873 óta 1904-ig fennállott 4 éves 
erdőmérnöki tanfolyamot végzett tisztviselőket is kizárta a 
kedvezőbb szolgálati idő kedvezményéből. 

Igazságtalan és sérelmes a javaslatnak ez a korlátozó 
rendelkezése, mert a középiskolát végzett, érettségi vizsgát 
tett, három és illetőleg részben 4 évi akadémiai tanfolyam 
után két évi gyakorlati szolgálatot teljesítő s csak mindezek 
teljesítése után az államvizsga sikeres letétele által teljes 



minősítést nyerő erdőtisztek semmivel sem kisebb minő
sítésű állami tisztviselők, mint azok a jogvégzettek, akik 
1876-ig a jogakadémiákon 2 és 3 évi tanfolyamot végeztek 
és az abszolutórium elnyerésével minden további vizsgák 
nélkül szolgálatba léptek s a jelen nyugdijtörvényjavaslatban 
külön megítélésben nem részülnek. Háromévi volt az egye
temi kiképzés a filozófiai szakon 1881-ig s mégis a tanárok 
eddig 30 évi s ezentúl is 35 évi szolgálati időt fognak 
élvezni, akár 1881 előtt, akár azután végezték tanul
mányaikat. A törvényjavaslat tehát ebben a tekintetben más 
mértéket alkalmaz az erdőtisztekre, mint más tisztviselőkre. 

A z t a két évet, amely az akadémia elvégzése és az 
államvizsga letétele közé esik, a régi végzettségű erdőtisztek 
túlnyomó része nem mint felesketett erdőgyakornok, hanem 
mint úgynevezett műszaki dijnok töltötte, ez a két év 
tehát a szolgálati idő kiszabásánál, hacsak ebbe az uj tör
vénybe nem vétetik fel még utólag erre vonatkozó intéz
kedés, figyelmen kivül marad. Sőt az államvizsga letétele 
után, tehát önhibáján kivül is 1—3 évet töltött a kezdő 
"tisztviselő műszaki dijnoki minőségben, ugy hogy ezekre 
nézve, kiknek számát a 850 állami erdőtiszt 60%-ára 
tehetjük, eddig tulajdonképpen nem 40, hanem 42—45 év 
a szolgálati idő s ha most nem részesülnek legalább a 
35 évi szolgálati idő kedvezményében, boldogabb utódaik
kal szemben 7—10 évvel hosszabb időre van szükségük 
a teljes nyugdij elérésére s egészen azonos helyzetbe 
ezekkel csak akkor kerülnének, ha a 35 éves szolgálati idő 
kiterjesztésén kivül a műszaki dijnoki évek is beszámít
tatnának. 

Figyelmet érdemlő körülmény továbbá az, hogy a 
törvényjavaslat számos oly szolgálati ágát, ahol a szolgálat 
a testi épség, sőt az élet veszélyeztetésével jár, középiskolai 
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és ennél is kisebb képzettségű alkalmazottaknak is engedé
lyezi a 35 évi szolgálati időt. A z erdőtiszteknek ezen réven 
is igényük van a 35 évi szolgálati időre, amelyet tehát 
kettős jogczimen követelhetnek. 

Tudjuk, hogy a 35. szolgálati év betöltésével nem min
denki fog nyugalomba vonulni, de éppen abban áll a 
törvényjavaslat egyik nagy humánus vonása, hogy a szol
gálatban idő előtt megőrlődött szervezeteknek ad módot 
arra, hogy az eddiginél előnyösebb feltételek mellett s még 
a teljes összeroskadás előtt vonulhassanak nyugalomba. 

A z özvegyi nyugdíj pedig legalább a férjet halála idején 
megillető nyugdíj felében lévén megszabandó, az erdő
tisztek özvegyei is megrövidülnek, ami különösen mél
tánylandó körülmény. A z a különbözet, amely az özvegyi 
nyugdíjban előáll a 35. szolgálati évben 150 és 600 K. 
között mozog fizetési osztályok szerint s a V I I I — V I . fize
tési osztályokban is, amelyekben a legtöbb nyugdíjazás 
történik, átlag 3—400 K-t tesz ki . Ennyivel kevesebbet 
kap az özvegy, ha férje a 35. szolgálati év betöltésekor 
elhunyt, de csak 40 évi szolgálat után volt ig nye teljes 
fizetésére, mint nyugdíjra. Óriási összeg ez a néhány száz 
korona a szegény özvegyre nézve! 

Katonai szolgálat esetén az egyetemen végzőknek az 
a kedvezményük áll fenn, hogy 7 félév alatt végezhetik 
tanulmányaikat. A z erdészeti és bányászati főiskolán, mely
nek hallgatói legalább 70%-ban katonai kötelezettség alatt 
állanak, semmiféle ily kedvezmény nem áll fenn, tulajdon
képpen tehát csak Va évre zsugorodik össze a tanulmányi 
időben mutatkozó különbség a régi végzettségű erdőtisztek 
és az egyetemet végzett, katonaköteles tisztviselők között. 

A földmivelésügyi minisztérium a régi és uj rendszer 
szerint végzett tisztviselőknek működési körben, czimzésben,. 



rangban és javadalmazásban való teljes egyenjogúságát 
mondotta ki , nem jogos tehát az erdőtisztikar oly mély-
hatásu kettéválasztása a szolgálati idő tekintetében sem. 

N e m is kételkedünk egyelőre abban, hogy a föld
mivelésügyi miniszter urnák ne sikerülne a pénzügyminiszter 
urat felvilágosítani a tudta nélkül átszövegezett törvény
javaslatban foglalt eme sérelmes tévedésről, ugy hogy az 
legalább a képviselőház pénzügyi bizottságának tárgyalásai 
során kiküszöbölhető lesz. 

Ámde ezenkívül ez volna az alkalom a soká, s az 
érdekeltek életében talán soha vissza nem térő alkalom 
arra, hogy a műszaki dijnoki minőségben töltött évek 
beszámításának már fennebb emiitett kérdése végre meg
oldásra jusson, továbbá a vármegyei szolgálatból állami 
szolgálatba átlépett erdőtisztek szolgálati idejének kérdése 
is szabályoztassék. A z erdőtiszteknek 1899 előtt vármegyei 
szolgálatban töltött ideje, eltérően más vármegyei tiszt
viselőkétől, nem vétetett át az állami szolgálatba, mert bár 
őket a közigazgatási bizottság nevezte ki , és javadalmazásukat 
a vármegyei pénztártól kapták, tehát a vármegyei tisztviselők 
ismérveivel birtak, azon körülménynél fogva, hogy fize
tésük az általuk kezelt erdők birtokosaira lett kivetve, a 
vármegyei nyugdíjintézmény tagjai nem voltak. H a a vár
megyei nyugdijalapok pénzügyi okokból elzárkóztak e 
tisztviselők igényeinek kielégítésétől, illetőleg a belügy
miniszter annak idején elutasító álláspontra helyezkedett, 
ez csak annál inkább méltányossá teszi azt a kívánságot, 
hogy ezek a tisztviselők, akik ma már az állam által 
elvállalt feladatot teljesítettek vármegyei szolgálatuk ideje 
alatt is, ezt az időt a nyugdij szempontjából se veszítsék 
el. Erre most van alkalom s az uj nyugdijtörvényjavaslat 
erre nézve is még kiegészítendő volna. 



Végül még meg kell jegyeznünk, hogy az erdőőri 
szolgálat miben sem tér el felelősség, életveszély és fárad
ságosság tekintetében a csendőri és más hasonló szolgá
latoktól, amelyekre a 35 évi szolgálati idő kiterjed. Mél
tányos és jogos tehát, hogy ez a kedvezmény ő reájuk is 
kiterjesztessék. 

U g y véljük, hogy az erdőtiszteken esett sérelem oly 
nyilvánvaló, hogy annak kiküszöbölése nem fog akadályba 
ütközni. A fenforgó helyzet s maga a kérdés oly világos, 
hogy bővebb tárgyalást sem igényel s a földmivelésügyi 
minisztérium, továbbá maguknak az állami erdőtiszteknek 
1908 óta fennálló szervezete s végül az Országos Erdészeti 
Egyesület, melyhez elsősorban a máramarosi állami erdő
tisztek fordultak közbelépésért, bizonnyára módját fogják 
ejteni a sérelmek orvoslásának. 

r>t 

Tanulmányút Nagyszeben környékén. 
Közl i : Fekete Zoltán. 

z erdészeti főiskola hallgatói ezidei nagy tanulmányutjukat 
Vadas, Kfippel és Fekete főiskolai tanárok vezetése mellett 
Nagyszeben környékén tartották meg. Ezt a részét az 

országnak a főiskola hasonló czélból még sohasem kereste fel, 
éppen ezért nem tartom érdektelennek a tanulmányút lefolyásáról 
röviden megemlékezni. A tanulmányi anyag magvát a „Szebeni 
havasok" legújabban feltárt erdőségeinek kihasználása és felújí
tása képezte. A z ott folyó nagyarányú kezelés ugy jelentősége, 
mint érdekessége szempontjából méltán megérdemli, hogy azzal e 
lapok hasábjain is foglalkozzunk. 

A nagy tanulmányút sorrendjét a nagyszebeni kir. erdő
felügyelőség állította össze nagy gonddal és körültekintéssel. 
A látottakra vonatkozó fontosabb adatokra nézve pedig a rendel-


