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A PÜSPÖKLADÁNYI SZIKKISÉRLETI TELEP ELSŐ 
SZERVEZET SZABÁLYZATA

Közli: dr. Orogzi Sándor

A püspökladányi azikkiaérleti telep két világháború közöt
ti anyaga nagyróazt megsemmisült. Különöaen azervezeti felépí
téséről, belaő rendjéről tudunk keveset#. Ezért becses a Magyar 
Országos Levéltárból /K-184# 1924-A/3-10.104/ előkerült első 
szabályzat, amelyet most az eredeti taglalással, helyesirásaal 
adunk közre.

A püspökladányi m.kir. szikvidéki erdészeti 
kisérleti állomás szervezeti szabályzata.

I. Oél és állomáshely.
A püspökladányi m.kir. szikvidéki erdészeti 

kisérleti állomás célja az ország tiszántúli rész
ben elterülő azikeaek termővé tétele s főképen 
azok gazdasági fáaitáaa körében felmerülő kérdé- 
aeknek gyakorlati és tudományos kutatáaok éa kí
sérletek utján való megoldása.

Az állomás székhelye a m.kath. vallásalap 
püspökladányi uradalmából szikkisérleti célokra 
átengedett Farkassziget éa Kiamakkod puaztákon 
lévő tanyaépület-caoport.
II. Szolgálati viszony, vezetés.

A püspökladányi m.kir. szikvidéki erdészeti 
kisérleti állomás közvetlenül a m.kir. földműve
lésügyi ministerium fenhatósága alatt áll. Vezető
jét a m.kir. földtnivelésügyi minister jelöli ki.
Az állomás igazgatáaára vonatkozó felügyeletet a 
debreceni m.kir. erdőigazgatóaág gyakorolja.
III. Személyzet.

Az állomás azemélyzete a vezetőből, az 
állomáshoz beoaztott oki. erdőmérnökökből, szak-
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képzett erdészeti altisztekből és a szükséges 
segédszemélyzetből áll#

A tiszti és altiszti személyzet kinevezését, 
illetőleg beosztását a m#kir# földrnivelésügyi mi
nis tér eszközli, a segédszemélyzetet pedig a föld- 
mivelésügyi minister felhatalmazása alapján a 
kisérleti állomás vezetője nevezi ki, illetőleg 
fogadja fel és bocsájtja el# -

Megokolt esetekben a m.kir# földrnivelésügyi 
minister az állomás vezetőjének javaslatára, ki
segítő személyzetet bocsájt az állomás rendelke
zésére.

IV. A m.kir.erdészeti kisérleti állomás és az 
erdőmérnöki főiskola személyzetének közreműködése.

A kisérleti állomás működése elsősorban a 
saját kezdeményezésen alapuló valamint a földmive- 
lésügyi ministerium által elrendelt munkálatok és 
kísérletek keresztülvitelére terjed#

Az 1921. évi 82753/.I#A#4. számú szervezeti 
szabályrendelet értelmében működő soproni m#kir# 
erdészeti kisérleti állomás, illetőleg az ottani 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola erdőmérnöki 
osztályának tanárai /:magántanárai, adjunktusai, 
assistensei:/ is kezdeményezhetnek a szikkisérlet 
körébe vágó munkákat, amelyeket a VI# fejezet ér
telmében az évi munkatervben tárgyalni kell.

A soproni erdészeti kisérleti állomásnak avagy 
az ottani főiskola erdőmérnöki osztályának javas
latára megindított kísérletek végrehajtása kizá
rólag a püspökladányi állomás feladata.

V. Az állami ellátásban lévő és niap;ánuradalmak 
közreműködése.
Az állami ellátásban lévő kisérleti helyeken 

a földmivelésügyi ministeriurn által jóváhagyott 
munkaterv szerint szükséges munkálatokat a fönn
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álló rendelkezések értelmében a kísérletekkel meg
bízott tisztviselők végzik#

A püspökladányi állomás feladata ezeket a kí
sérleteket a maga részéről figyelemmel kisérni éa 
azokra vonatkozólag megfigyelései, valamint szer
zett tapasztalatai kapcsán a földmiveléaügyi minia- 
teriumhoz megfelelő javaslatot tenni*

A kisérleti állomás feladata továbbá a magán- 
gazdaságokat arra serkenteni, hogy a szik fásítá
si kísérletekben minél szélesebb alapon közremű
ködjenek. E célból keresnie kell az érintkezést az 
uradalmak vezetőségeivel, hogy a kísérletek végre
hajtására vonatkozó megállapodások létrejöhesse
nek. Ezeket a megállapodásokat esetről-esetre be 
kell jelenteni a földrnivelésügyi miniaternek.

VI. Az állomás vezetőjének hatásköre éa 
személyzetének köteleaaégei.-
Az állomáa vezetőjének hatáaköre:

a./ a azikvidéki erdéazeti kiaérleti állomáa közvet
len vezetése, a gondjára bízott földbirtok éa 
épületek okazerü kezelése, valamint az állomáa tar
tozékát képező ösazea ingóságok tartá
sa éa gondozáaa;
b./ az évi munkaterv és költségvetés öaazeálli- 
táaa éa felterjeaztéae;
c./ az évi munkaterv éa költségvetéa tekinteté
ben előzetes érintkezés a soproni erdéazeti ki
aérleti állomáaaal;
d./ a jóváhagyott munkaterv végrehajtáaából eredő 
öaazea intézkedések megtétele;
e./ a jóváhagyott munkaterv végrehajtáaával fel
merülő kiadáaoknak a jóváhagyott költaégvetések 
keretén belül való utalványozáaa, illetőleg fedezéae; 
f*/ a költaégvetéai hitelből fedezhető leltári tár
gyak beazerzéae;
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g./ a kisérleti állomáa gondjaira bizott ingósá
gokról, anyagokról éa azerekről, nemkülönben a 
költaégvetéa értelmében rendelkezéaére bocaátott 
pénzekről azóló réazletea azámadáa, - valamint a 
kiaérletekről azóló törzakönyvek vezetéae;
h. / a azikvidéki erdéazeti kiaérleti állomáa kép- 
viaelete; levelezéa az érdekelt erdő- éa mező- 
gazdaaági uradalmakkal, birtokoaokkal, tudományoa 
intézetekkel éa eaetleg külföldi haaonló kiaérleti 
állomáaokkal.-
A kiaérleti állomáa azemélyzetének köteleaaége az 
állomáa munkájában való részvétel éa aegédkezéa, 
illetőleg a rájuk bizott munkák végrehajtáaa.-

VII. Költaégek
Az erdéazeti kiaérleti állomáa költaégvetéaébe 

a következő kiadásokat kell előirányozni:
1./ Személyi .járandóságok:

a./ a kiaérleti állomás személyzetének rendszeres 
állandó illetményei;
b./ a nem rendszeres éa változó illetmények;
c./ jutalmak éa aegélyek.

A kiaérleti állomáa azemélyzetének aegélyezé- 
sére vagy jutalmazáaára a földrnivelésügyi minister 
úrhoz kell javaslatot tenni.

2. Dologi kiadások:
a./ a kisérleti állomás felszerelési költségei;
b./ az állomás elhelyezési költségei;
c./ egyéb dologi kiadások, ideértve azoknak a kísér
leteknek dologi kiadásait ia, amelyek nem állami 
erdőterületen a kiaérleti állomás által közvetle
nül végeztetnek.
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VIII. Kísérleti területek kijelölése,
A kisérleti területek kijelölését a kisérleti 

állomás az érdekelt gazdasággal egyetértően végzi. 
Vitás esetekben a m.kir. földrnivelésügyi minister 
dönt.-

A kisérleti területek helyi kezelését, gondo
zását és ápolását az érvényben lévő szabályrendele
tek irányadók és ezeket a teendőket azok az erdő
mérnökök és illetőleg erdészeti altisztek intézik, 
akiknek kerületében a kisérleti terület fekszik.

IX. A szikvidéki erdészeti kisérletügy iránya.
A püspökladányi szilcvidéki erdészeti kisérleti 

állomás tevékenységét elsősorban az alföldi er
dőtelepit és gyakorlati vonatkozású kérdéseire kell 
kiterjeszteni,-

Az állomás fenntartja, illetőleg keresi a 
rokontudományos körökkel s különösen azokkal az 
intézetekkel és személyekkel való érintkezést, akik 
a 8zikjavitással úgy elméletileg, mint gyakorla
tilag foglalkoznak.-

Az állomás gondoskodik a körébe vágó tanulmá
nyok és kutatások közzétételéről 3 e végből érint
kezést tart fenn a soproni érd. kisérleti állomás 
által szerkesztett "Erdészeti kisérletek" cimü fo
lyóirattal.

X. Ügykezelés.
Az erdészeti kisérleti állomáa mindennemű leve

lezését saját pecsétje alatt hivatalból telje3iti 
és iktatójába tartja nyilván.

Budapest, 1924, évi november havában ••••


