
201Erdészeti Lapok CLII. évf. 6. szám (2017. június)

SZÁZÖTVEN ÉV – ARCHÍVUM

Megérlelõdött a köztudatban, hogy felsõbb erdészeti szakoktatá-
sunk reorganizációra vár. Az 1896. évi országos erdészgyûlésen
Horváth Sándor miniszteri tanácsos úrnak, Országos Erdészeti
Egyesületünk alelnökének e tárgyú, mélyreható elõadását a jelen
voltak lelkesedése és egyhangú helyeslése fogadta. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fel is írt e tárgyban a földmû-
velésügyi miniszter úrhoz, akinek válaszul adott leiratában, ha nem
is nyertünk konkrét ígéretet a hiányok orvoslásához, de kiolvastuk
abból, hogy egy újabb szervezés bekövetkeztéhez, ejtessék az meg
elõbb vagy utóbb, reményünk lehet. 

Olyan fontos kérdések várnak e tárgyban eldöntésre, hogy aki is-
meri a földmûvelési miniszter úrnak a tárczája keretébe vágó gazdasá-
gi ágak körül létesített örök becsû alkotásait, s a ténykedésében min-
denkor nyilvánuló bölcs megfontolást, az ez
esetben sem várhatott a mihamar adott válasz-
ban részletezést arra nézve, hogy a kérdést mi-
kor és milyen alakban kívánja megoldani. 

Nem vártunk pedig fõleg ez ideig intézke-
déseket, mert egy nagyszabású, gyökeres re-
formról van szó, s mert azóta tört elõ és jutott
kifejezésre mindig fokozottabb mértékben az
a nézet, mint a közszükség kifejezõje, mely a
magyar felsõbb erdészeti szakoktatásnak le-
hetõleg technikai jelleget, végzett hallgatói-
nak pedig az erdõmérnöki czímet kívánja
biztositani, akár Selmeczbányán maradjon és
önállósíttassék, akár másutt létesíttessék egy
erdõgazdasági fõiskola. 

Ez a nálunk olyan kézzelfoghatóan kívá-
natos technikai jelleg, másrészt az a körül-
mény, hogy a német birodalom több államában
a felsõbb erdészeti szakoktatás a tudomá-
nyegyetem kebelébe olvadt, annyira ellen-
tétesnek látszó valami, mely érdemes arra, hogy vele már a félre-
értések kikerülése czéljából is bõvebben foglalkozzunk. 

A német birodalom általános elõrehaladottsága mellett ugyanis
az erdõgazdaság elméleti oktatását ott, hol az nem egy külön és ön-
álló fõiskolába szorul (mint Eberswalde és Münden Poroszország-
ban, Tharand Szászországban) tudományegyetemeinek kebelébe
sorozta be, s az univerzitás oly közgazdasági ágának tekinti, mely
bár rokon, de nem technikai, s mely azokon a már megoldott tech-
nikai munkálatokon épült és fejlõdik egészségesen tovább, melye-
ken a német birodalom erdõgazdasága már jó részében túl van, az
osztrák tartományok most vajúdnak és dolgoznak, s a melyre nálunk
a végzetteken kívül jó részt csak most vagy a jövõben kerül a sor.

Igy van erdészeti fakultása a giesseni egyetemnek Hessenben,
a müncheninek Bajorországban, a tübingeninek Württen-
bergben. Csak Báden Nagyherczegség az egyedüli a német biro-
dalomban, melynek erdészeti szakoktatása a karlsruhei mûegye-
temen talált helyet, pedig módjában állott, hogy az erdészeti
elméleti oktatást akár a heidelbergi, akár a freiburgi tudomány-
egyetembe olvassza be. 

Báden Nagyherczegség erdõgazdaságának jelen gyakorlati be-
rendezését, mintaszerû voltát tekintve, határozottan állíthatjuk,
hogy az erdészeti szakoktatásnak ez a szervezete eddig nem vált
sem szégyenére, sem hátrányára a közgazdaságilag annyira elõreha-
ladt országnak, de erdõgazdasági fejlettségének jelen foka mellett
indokoltnak tartjuk Báden kormányának abbeli gondoskodását,

mely az erdészeti szakoktatás valamely tudományegyetem keretébe
való beolvasztásának kérdését most már itt is szõnyegre hozta. 

Ennek megvilágítására egyébként felhozzuk a következõket.
Báden nagyherczegség 550 656 hektár összes erdõterületébõl a
368 323 hektár állami és községi tulajdont képezõ erdõségek épp
úgy, mint a magánbirtok határkérdései rendezettek. 

Az állami birtok állományának törzskönyvét, s annak minden te-
rületi változását a nagyherczegségi uradalmi igazgatóság földmérõ
és térképkészítõ mérnöksége tartja nyilván. Az állami és községi
birtokról nyomdán sokszorosított térképek állanak rendelkezésre,
melyek a magassági rétegvonalakat is kitüntetik. 

Az erdõgazdaság hozamszabályozása a fatömegen alapult, régó-
ta fennáll s így idõszaki továbbfejlesztése aránylag igen kevés fel-

mérési munkával jár. 
A faanyagnak vízen való szállítása az egész

vonalon megszûnt, s az erdei patakok és fo-
lyók szabályoztattak. Az erdei termék minden
felé szárazföldi utakon kerül ki az erdõbõl. 

Az állam és a községek tulajdonát képezõ
erdõbirtok utaknak, ép igy az erdõ határain
belül haladó községi utaknak építését és
fenntartását az államerdészet végezte eddig, s
végzi ma is. A talajjavító és lecsapoló munká-
latokon kívül az államerdészet mûszaki teen-
dõit csak az utak építése képezte, mely mun-
kálat immár teljes befejezéséhez közeledik.

El kell ismernie mindenkinek, s ki is
kell jelentenem ezúttal is, hogy a 4-5 évtized
alatt fokozott tevékenységgel végzett erdõfel-
táró munkálatok kifogástalan mûszaki tu-
dással és minden közgazdasági érdek szem-
mel tartásával történtek. 

Az út- és hídépítõ munkálatok azonban vé-
get érnek mihamar, s néhány év múlva már csak fenntartásuk lesz az
erdészeti tisztviselõk gondja. Ezek után majd Báden nagyherczegség
erdõgazdasági tisztviselõire jobbára már olyan közgazdasági és erdé-
szeti kérdések megoldása vár, melyek kevesebb mûszaki ismereteket
tételeznek fel, a minõk a technika keretén kívül is elsajátíthatók. 

A szakoktatás tehát ily körülmények között könnyebben olvadhat
majd a tudományegyetem kebelébe. Felállíthatjuk tehát a tételt, hogy
közgazdaságilag fejlett országokban és fõleg ahol az erdõgazda vál-
laira a szónak szorosabb értelmében vett technikai munkák nem ne-
hezednek, a tudományegyetem keretében találja leghivatottabb he-
lyét az erdõgazdaság elméleti oktatása, míg egyebütt és különösen
ott, hol az erdõgazdára fontosabb mûszaki kérdések megoldása vár,
mint Schweizban, az osztrák örökös tartományokban, nálunk, Orosz-
országban stb. az erdõgazdaság elméleti tanításának akár külön álló
fõiskolában, akár a mûegyetemen technikai alapot kell adni. 

Természetes azonban, hogy nem értjük itt az általános technikai
tudományok oly értelmû, s fõleg oly általános, sok tekintetben ri-
deg, az erdészet igényeihez nem simuló fejtegetését, amint azt a bá-
nyászattal való meg nem indokolható közösség folytán éppen a mi
erdészeti akadémiánkon tapasztaljuk! 

Értjük itt a technikai tudományok általános, de fõleg azon külön-
leges részének az erdõgazdaság természete szerint kívánt elméleti ok-
tatását, melyekre az erdésznek a gyakorlati életben, s a reá váró tech-
nikai feladatok megoldásában lépten-nyomon szüksége van! 

Forrás: Erdészeti Lapok, 1901. október 

Az erdészet technikus jellegérõl
Írta: Kaán Károly, magyar királyi fõerdész 
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EGYESÜLETI ÉLET

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az erdõgazdálkodásban dolgozók, 

erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés,
idõskorúak gondozása.
Támogatásra jogosult: Az erdõgazdálkodás területén dol-
gozók és családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtag-
nak minõsül a feleség (özvegy) és gyermekek (18 éves korig).
Feltétel: legalább 5 éves e területen végzett, igazolt munka-
viszony. Az OEE-tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ:
1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek

megsegítése, esélyegyenlõségük megteremtése, anyagi
helyzetük javítása érdekében.

2. Nehéz anyagi körülmények között élõ erdészek és család-
juk helyzetének javításához.

3. Idõskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javítá-
sához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyúj-
tani (a szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsil-
lag Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 91. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi cso-
port vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a ked-
vezményezett megjelölésével, amennyiben a rászorultság kö-
rülményeit és a szükséges adatokat ismeri (adatlap).

A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött Adatlapot,
az Országos Erdészeti Egyesület Helyi csoport-titkárának vé-
leményével.

Az Adatlap információin kívül röviden indokolni kell a rá-
szorultság körülményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás fõbb
szempontjai

A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.

A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma október 31-ig el-
bírálja, és döntésérõl értesíti a pályázókat, valamint az OEE
illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi
szempontokat vizsgálja:
• a közös háztartásban élõk egy fõre esõ havi jövedelme és

a mindenkori minimálbér viszonya;
• a kérelmezõ egészségi állapota, betegállományának

hossza, kórházi kezelése, esetleges balesete, leszázaléko-
lása, esetleg haláleset stb.;

• a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló
lényeges változások;

• eltartottak, gyermekek száma;
• árvaság;
• az igény gyakorisága;
• Helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felsõ határértékét a rendelkezésre álló sza-
bályozás és keretek ismeretében a kuratórium határozza
meg, melyet az indokok súlyossága és az igénylõk száma be-
folyásol.

Gémesi József 
Kuratóriumi elnök

AZ ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY FEL-
HÍVÁSA AZ ERDÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ

2017/2018. ÉVI PÁLYÁZATÁRA

1. Az ösztöndíjra pályázhatnak 
– a Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium,

Ásotthalom
– a Debreceni Márton Szakképzõ Iskola, Miskolc
– az FM ASzK–Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdál-

kodási Szakképzõ Iskola és Kollégium, Mátrafüred
– a NyME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium,

Sopron
– a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tag-

intézménye, Barcs
– a Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola, Szõcsény-

puszta
– a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Fe-

renc Erdészeti Tagintézménye, Szeged
– a Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda
tanulói, diákjai, hallgatói.

2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban a szakközépiskolai és szakiskolai nap-
pali tagozatos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon
elsõ alapképzésben és elsõ kiegészítõ alapképzésben részt ve-
võ tanulók részesülhetnek két lezárt félév (egy tanévnek meg-
felelõ oktatási idõszak) után, képzési szintenként egy tanévre,
a következõ létszámban:

Szakmai középfokú iskolai tanuló
Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a tanuló nyerhe-
ti el, aki:
a) az elõzõ félévében kiemelkedõ tanulmányi eredményt ért el;
b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai terü-

leten kimagasló munkát végez, és az erdészhagyományo-
kon alapuló kiemelkedõ közösségi tevékenységet folytat. 

Kérjük, hogy az iskola a támogatott tanulóról készítsen
és csatoljon mind emberi, mind szakmai jellemzést, al-
kosson véleményt, és részletesen tájékoztasson a szociá-
lis helyzetérõl. 

Kerüljön csatolásra:
– pályázati adatlap
– tanári támogatás
– a pályázó részletes önéletrajza
– az elmúlt két félév bizonyítványának másolata

A szakmai elõmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítményé-
nek 10 százalékáig figyelembe vehetõ a tanuló közéleti, közös-
ségi, sport- és egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete.

Ugyanaz a tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösz-
töndíjat, de minden tanévben újra kell pályáznia.

3. Az ösztöndíj havi összege
Szakmai középfokú iskolai tanuló esetében a köztársasági
ösztöndíj 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja
Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázato-
kat június 30-ig a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói
javaslattal továbbítják az Egyesület elnökének. Az Erdészcsil-
lag Alapítvány kuratóriuma legkésõbb augusztus 31-ig dönt az
ösztöndíjak odaítélésérõl.

Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya bármilyen okból meg-
szûnik vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósít-
ható. Ugyancsak fel kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha
a tanuló ellen jogerõs, elmarasztaló fegyelmi határozat születik.

Gémesi József 
Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriumi elnök


