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1. Czél és állomáshely.

Az erdőgazdaság körében felmerülő gyakorlati és 
elméleti kérdéseknek kísérletek és tudományos kuta
tások utján való kiderítése végett Selmeczbányán egy 
központi, a négy erdööri szakiskolánál pedig egy-egy 
külső erdészeti kísérleti állomás létesíttetik.

11. Szolgálati viszony, vezetés.

A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás köz
vetlenül a földmivelésügyi m. kir. ministerium fenha- 
tósága alatt áll.

Az erdööri szakiskoláknál létesített m. kir. erdé
szeti kísérleti állomások ellenben azon hivatásuknál 
fogva, hogy a központi erdészeti kísérleti állomás által 
előirt kísérleteket és kutatásokat eszközöljék s az 
adatokat a központi állomásnak beszolgáltassák, ennek 
alá vannak rendelve. Szabadságukban áll azonban 
külön költség felszámítása nélkül önálló kísérleteket 
is tenni s azokról a szakköröknek beszámolni.

A központi erdészeti kísérleti állomás vezetője a 
selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémia 
erdötenyésztéstani tanára, míg a külső kísérleti állo
mások az illető erdööri szakiskola igazgatójának veze
tése alatt állanak.



III. A központi erdészeti kísérleti állomás 
vezetőjének kötelességei.

A központi állomás vezetőjének teendői a 
következők: .

a) A központi erdészeti kísérleti állomás közvet
len vezetése;

A) az évi költségvetés készítése és a földmivelés- 
ügyi ministeriumhoz való felterjesztése; a jóváhagyott 
költségvetés keretén belül a felmerülő kiadások fede
zése az V. pontban foglaltak értelmében; számadás
tétel ;

c) évi munkaterv bemutatása és jelentéstétel a 
földmivelésügyi ministeriumhoz, levelezés a külső kísér
leti állomásokkal, a külföldi erdészeti kísérleti állomá
sokkal, a kincstári erdőhatóságokkal, erdőbirtokosok
kal stb.

d) a jóváhagyott munkalerv kivitelének ellenőrzése ; 
a kísérletek és kutatások eredményeinek rendszeres 
összeállítása és közzététele ;

é) az erdészeti kísérleti állomás képviselete az 
országban és külföldön, a földmivelésügyi ministerium 
által megállapított módon;

/') a segédszemélyzet beosztására, segélyezésére 
vagy jutalmazására vonatkozó javaslattétel;

g) a szükséges leltári tárgyak beszerzése és nyil
vántartása.

IV. Személyzet.

A központi erdészeti kísérleti állomáshoz az 
államerdészet kötelékében szolgáló erdötisztek közül 



egy segéd osztatik be, kinek feladata a kísérleti terü
leteken eszközlendö felvételek megejtése, a gyűjtött 
adatok feldolgozása és egyáltalában a vezető melleit 
való segédkezés.

A csemetekerti és egyéb kiviteli munkálatokhoz 
a központi erdészeti kísérleti állomásnál egy végzett 
erdööri szakiskolai növendék alkalmaztatik mint erdö- 
legény.

Ezen állomás továbbá igénybe veheti, eddigi hiva
tásuk érintetlenül hagyása mellett, az erdöakadémia 
kertészét és a kis-iblyei erdő őrzésével megbízott erdé
szeti altisztet is.

A külső erdészeti kísérleti állomásokon az illető 
erdööri szakiskola tanársegédje segédkezik a kísérleti 
állomás vezetőjének.

V. Költségek, számadás.

Az erdészeii kísérleti állomások költségei, a meny
nyiben nem képeznek kincstári erdőkben végzett kísér
leteknél felmerült dologi kiadásokat, az országos erdei 
alapot terhelik

A kincstári erdőkben végzett kísérletek dologi 
költségei ellenében az illető erdöhatóság költségvetését 
terhelik és általa a kísérletet foganatosító közeg részéröl 
láttamozott bérjegyzék, illetve számla alapján a mun
kálat természetének megfelelő hitelrovat terhére utal
ványozta tnak.

Szintúgy az illető erdöhatóságot terhelik a kísér
leti ügy érdekében kiránduló kincstári erdötisztek 
által a fennálló utiszabályok értelmében felszámítható 
utazási költségek is.



Az országos erdei alapot terhelő kiadások a 
következők:

1. Személyi járandóságok.
а) A központi erdészeti kísérleti állomás vezető

jének évi tiszteletdíja__ __ ___ 300 frt,
б) a központi erdészeti kísérleti állomás segéd

jének     __ __ _  ___   150 frt,
és a külső erdészeti kísérleti állomások vezetőinek 

100—100 forintnyi tiszteletdíja.__ ... 550 frt,
c) a külső erdészeti kísérleti állomások segédeinek

(tanársegédek) évi tiszteletdíja á 50 frt _  200 frt,
d) a központi erdészeti kísérleti állomásnál alkal

mazott erdőlegény járandósága (évi bér 200 frt, pótlék 
100 frt, lakpénz 50 frt) .... 350 frt.

A tiszteletdíjak és járandóságok utalványozása a 
földmivelésügyi ministerium által történik.

2. Az erdészeti kísérleti állomások összes alkal
mazottjainak a kísérleti ügyekben történt kiküldetésük 
alkalmával szabályszerű napidíjak és utazási költségek 
járnak, melyek a központi erdészeti kísérleti állomás 
által negyedévenkint bemutatott utazási naplók alapján 
a földmivelésügyi ministerium által utalványoztatnak.

A központi erdészeti kísérleti állomás személy
zete által az erdöakadémia tanerdejébe, a külső állo
mások személyzete által az illető erdööri szakiskola 
erdejébe tett kirándulásoknál csakis azon napidíjak 
és utazási költségek érvényesíttetnek, melyek az ille
tőnek ily kirándulásoknál különben is járnak.

3. A kísérleti állomások felszerelésének költségei 
és azon kísérletek dologi kiadásai, melyek nem kincs
tári erdőkben végeztetnek.

Ide tartozik az erdöakadémia tanerdejében, illetve 



növény- és csemetekertjében végzett kísérletek költ
sége is, a mennyiben a végzett munkálatok nem 
történtek közvetlenül az oktatás czéljából.

Ezen kiadások fedezésére a központi állomás a 
külső állomások vezetői számára megfelelő pénzellát
mány kiutalványozását hozza javaslatba a földmive
lésügyi ministeriumnál. Az elszámolás ugyancsak a 
központi állomás útján évenkint történik.

A központi állomás által évenkint bemutatandó 
költségvetésben külön tárgyalandók azon kiadások, 
melyek az országos erdei alapot terhelik, s külön 
azok, melyek a kincstári erdőkben levő kísérleti terü
leteken előreláthatólag felmerülnek.

VI. Az erdészeti kísérleti állomások 
felszerelése.

Azon leltári tárgyakon és anyagokon kívül, melyek 
különlegesen a kísérleti állomások által saját czéljukra 
szereztetnek be, a központi állomás szabadon hasz
nálhatja az erdöakadémia gyűjteményeit, könyvtárát, 
laboratóriumát, tanerdejét, növény- és csemetekertjét; 
mindenik külső állomás pedig az illető erdöőri szak
iskola taneszközeit, erdejét és csemetekerljét, a tan- 
czél, illetve a csemetekertek különleges hivatásának 
csorbítása nélkül.

VII. Kísérleti területek kijelölése.

Kísérleti területek kijelölésére első sorban a kincs
tári erdők és csemetekertek állanak a kísérleti állo
mások rendelkezésére.

A kijelölés a központi erdészeti kísérleti állomás 
által az illető er doha lósággal és erdörendezöséggel egyet-



s

értöleg történik. Vitás esetekben a földinivelésügyi m. 
kir. minislerium dönt.

A kísérleti területek épségben maradásáért azon 
kezelő erdötisztek és erdészeti altisztek felelősek, kiknek 
kerületében a kísérleti terület fekszik, illetve a kiknek az 
a kísérleti állomás részéről megőrzés végett átadatott.

Magánerdöbirtokon létesítendő kísérleti területekre 
nézve a központi állomás az illető erdőbirtokossal 
lép érintkezésbe.

VIII. Kincstári erdő hatóságok közreműködése.

A kincstári erdöhatóságok személyzetének közre
működésére nézve, ha rövid idejű és a szolgálat hát
rányával nem jár, a kísérleti állomás Írásbeli vagy 
szóbeli megkeresésére az erdőhatóság főnöke, különben 
pedig a földmivelésügyi ministerium határoz.

A kísérleti állomások a dolog természetéhez mér
ten vagy az erdőhatóságokkal, vagy közvetlenül az 
erdögondnokságokkal állanak érintkezésben, s viszont 
az erdőgondnokságok is közvetlenül érintkeznek a 
kísérleti állomásokkal.

IX. Az erdöakadémia tanári karának közre
működése.

A központi kísérleti állomás az erdöakadémia 
tanáraival és tanársegédeivel közvetlen érintkezés
ben áll, azoknak közreműködését vagy szakvélemé
nyét bármikor kikérheti, s viszont ezek a folyamat
ban lévő kísérleteken és vizsgálódásokon az oktatás 
érdekében bármikor résztvehetnek.

A központi kísérleti állomás részéröl valamely



kísérlet megejtésére felkért tanár az erre a kérdésre 
vonatkozólag esetleg szükséges levelezést önállóan végzi 
és munkálataiért teljes felelősséggel tartozik.

X. Az erdészeti kisérletügy iránya.

Az erdészeti kísérleti állomások tevékenysége első 
sorban a gyakorlati erdészetre közvetlen kihatással 
biró kérdésekre terjesztendök ki és erdészet-természet
tudományi kísérletek és kutatások kezdetben csak oly 
terjedelemben veendők elő, a mennyire az a gyakor
lati kísérletek eredményeinek tudományos megvilágí
tására szükséges, illetve ezektől függetlenül a kísérleti 
állomás személyzete és az erdöakadémiai tanárok 
részéről a gyakorlati kísérleti ügy s illetőleg a tanári 
hivatás csorbítása nélkül a rendelkezésre álló eszkö
zökkel teljesíthetők.

•
XI. Életbelépés.

Az erdészeti kísérleti állomások működésüket 1898. 
évi január hó 1-vel kezdik meg.

A központi erdészeti kísérleti állomás levelezését 
saját pecsétje alatt, a külső kísérleti állomások az 
illető erdööri szakiskola pecsétje alatt hivatalból tel
jesítik.

Az erdööri szakiskoláknál a kísérleti ügyre vonat
kozó levelezésről külön iktatókönyv fektetendő fel.

Budapesten, 1897. évi deczember 31-én.

Darányi s. k.
földmivelésügyi m. kir. minister.
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