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A M AG YAR  NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

014. számú
UTASÍTÁSA

Budapest, 1966. évi október hó 15-én.

Tárgy: A  BM szervek (testületek, egységek) által szolgálati célra igény
bevehető földterületek meghatározása.

A  mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. 
tv., valamint az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. 
tv.-ben meghatározott elvek alapján felülvizsgálat alá kerültek a BM 
szervek (testületek, egységek) használatában lévő föld (erdő) területek. 
Megállapítást nyert, hogy azonos létszámú és feladatkörű szervek kü
lönböző nagyságú és egyes esetekben a szükségesnél nagyobb földterü
leteket használnak, illetve vonnak ki a termelésből.

Ennek megszüntetése és az egységes gyakorlat kialakítása érdekében a 
BM szervek (testületek, egységek) által szolgálati célokra igénybeve
hető földterületek mértékét az alábbiak szerint normalizálom:

1. HATÁRŐRSÉG

-  A  kerületi parancsnoksági objektum elhe
lyezéséhez 8 kh.

-  Kiképző laktanya elhelyezéséhez 100 főre 1400 □-öl.

-  Örs objektum elhelyezéséhez 3 kh.

-  Örs lakóépülethez lakásonként 200 □-öl.

-  Gyakorló tér Hőr. kerületi parancsnokság
és újonckiképző pontok részére századonként 10 -  12 kh.

-  Lőtér (központi) 20 -  25 kh.

-  Rohampálya kiképző pontonként 2 - 3 db, 
egyenként 600 □-öl.

-  Határnyíladék

a) Jugoszláv határszakaszon: a határvonaltól számított 2,5 m 
széles terület.
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Megjegyzés: A  száraz határszakaszon földterület használható 
még nyomsáv céljára, amely azonban a határ- 
nyiladék területtel együtt 4 - 5 m-nél szélesebb 
nem lehet.

b) Szovjet- román határszakaszon: a határvonaltól számított 
 5 m széles terület.

c) Csehszlovák határszakaszon: a határvonaltól számított 1 m 
széles terület. 

d) Ausztriai határszakaszon: a biztonsági rendszer kiépítése 
után később kerül szabályozásra.

2. KARH ATALO M

-  Zászlóalj laktanya elhelyezéséhez 20 kh. 

-  Gyakorlótér zászlóalj részére 170 kh.

-  Lőtér (központi) 65 kh.

3. RENDŐRSÉG -

-  Megyei rendőrfőkapitányság, garázzsal és
központi raktárral együtt 

t

800 - 1600 □-öl.

-  Városi és járási kapitányság őrssel együtt
60 főig 200 - 400 □-öl,

60- 80 főig 300 - 500 □-öl,
100- 200 főig 400 - 600 □-öl.

-  Járási kapitányság őrssel együtt
60 főig . 200 - 400 □ - öl,

60- 80 főig 300 - 500 □ -öl,
80- 150 főig 400 - 600 □ -ö l,

-  Vízirendészeti kapitányság őrssel együtt 300- 600 □ -öl,

-  Vízirendészeti őrs 200 - 400 □ -öl,

-  Rendőrőrs
40- 60 főig 200 - 400 □ -öl,
60- 100 főig 300- 500 □ -öl,

100 -  150 főig 400 - 600 □ -öl,

Kmb iroda és lakás (ha önálló épületben van) 200 □ -öl,

4. TŰZRENDÉSZET

-  Megyei parancsnokság 1000 - 1600 □ - öl,

-  Járási, városi, kerületi parancsnokság 800 - 1200 □  -öl.

A  normában konkrétan meg nem határozott földterületi igények jogos
ságát és a kielégítés mértékét egyedileg kell elbírálni, illetve megha
tározni.

A  normában előírt járandóságok az igények felső határát jelzik, a tény
leges földhasználat ettől kevesebb is lehet.

A  normában előírt teljes földterületi igény kielégítését -  ideértve a  
már használatban lévő földterületek normának megfelelő nagyságú



területre való növelését is -  csak akkor, lehet kérni, ha erre a helyi le
hetőségek megvannak. Ehhez tartozik elsősorban, hogy az igény kielé
gítésével és ilyen célra földterület biztosításával a helyi tanácsi mező- 
gazdasági szervek egyetértsenek és az igénybevétel ne járjon nagy-  
összegű kártalanítással (pl. mezőgazdasági üzemi, vagy lakóépületek 
szanálása, stb.).

A  norma alapján valamennyi BM testületnél (szervnél) felül kell vizs
gálni a használatukban lévő földterületeket és a norma szerinti járan
dóságon f elüli földterületeket 1967. június hó 30-ig át kell adni terme- 
lési célokra. Felesleges területként csak olyan földterület kerülhet le
adásra, amelynél a terület megművelése vagy használata nem igényli 
a BM egység birtokában maradó területen keresztüli közlekedést, illetve 
a leadás nem eredményez a Belügyminisztériumnak építési költségrá
fordítást (épület, kerítés lebontása, helyettük új építése, stb.).

A  felesleges területek leadásával párhuzamosan meg kell kezdeni és két 
éven belül be kell fejezni a szükségessé váló területrendezési eljáráso-  
kat. Ezen keresztül el kell érni, hogy a leadásra kerülő földterületek 
telekkönyvileg a tényleges használók kezelésébe kerüljenek, illetve 
a BM kezelői jogának feljegyzése a visszamaradó területekre megtör
ténjék.  

A  BM szervek részére tartósan szükséges földterületeket állami tulaj
donba és BM kezelésbe kell venni. Kivétel a határnyíladék, a nyomsáv, 
és a műszaki zár céljára szükséges terület, amelyeket általában nem 
lehet BM kezelésbe venni, hanem a szolgálati és nemzetközi megálla
podásokban meghatározott célokra teljes termelési korlátozás elrende
lésével kell biztosítani. Ezt a 18/1964. (V III. 9.) Korm. sz. rendelet 
alapján kell igényelni.

Föld- erdőterületek BM szolgálati célokra való megszerzése, termelés
ből való kivonása, teljes termelési korlátozás elrendelése, továbbá 
a normában nem szereplő szükségletek egyedi elbírálása és kielégítése 
az I. Főcsoportfőnökség hatáskörébe tartozik. Az országhatáron határ
őrizeti szempontból szükséges részleges termelési korlátozás igénylését
-  figyelemmel a 18/1964. (V III. 9.) Korm. sz. rendelet előírásaira -  
a Határőrség Országos Parancsnokság hatáskörébe utalom.

Jelen utasítás végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezés kiadásá
val a BM I. Főcsoportfőnökét bízom meg, aki a végrehajtásról 1967. 
december 15-ig köteles tájékoztató jelentést adni.

JAKAB SÁNDOR s. k.,
 belügyminiszter első helyettese

Felterjesztve: Belügyminiszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettesek,

Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokok,
Csoportfőnökök, K EP vezetője, önálló osztályvezetők,
I. Főcsoportfőnökség önálló és beosztott osztályvezetői és 
külső szervek parancsnokai,
I II/V- 2. Osztály vezetője, 
BM iskolák parancsnokai,
Országos parancsnokságok területi szervei,
Újpesti Dózsa SC,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok.

Készült: 155 példányban.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZ IG O R Ú A N  TITKOS!

10- 24/14/ A/1966.

A 014/1966. számú 
BELÜGYMIN ISZTERHELYETTESI  

UTASÍTÁS
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Budapest, 1966. évi október hó 15-én.

Tárgy: A  BM szervek (testületek, egységek) által szolgálati célokra 
igénybevehető földterületek meghatározására vonatkozó 014. sz. 
miniszterhelyettesi utasítás végrehajtására intézkedés.

A  014. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás végrehajtása érdekében 
az alábbiakat rendelem el:

1. A  számadótesteknek -  a miniszterhelyettesi utasítás előírásainak 
megfelelően -  a használatukban lévő föld (erdő) területeket felül 
kell vizsgálni. A  felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a 
normához viszonyítva van-e a számadótest és a hozzátartozó egysé
gek használatában szolgálati célokra nem szükséges földterület.

A  felülvizsgálatnak ki kell terjednie azokra az objektumokra is, 
amelyeknél az elhelyezett egység földterületi járandósága a minisz
terhelyettesi utasításban nincs normalizálva. Az ilyen jellegű objek
tumoknál az illetékes számadótest parancsnoknak a szolgálati érde
kek figyelembe vétele mellett és a földterület gyakorlati használata 
alapján kell állást foglalnia, hogy mutatkozik-e felesleges terület.

A  Határőrség szolgálati feladatainak céljaira használt határnyíla- 
dék, nyomsáv területek felülvizsgálata speciális jellegű, ezért ilyen 
vonatkozásban a miniszterhelyettesi utasítás végrehajtására külön 
intézkedem.

2. A  számadótesteknek az előzőek szerint végrehajtott felülvizsgálatról 
1967. március hó 31-ig beszámoló jelentést kell készíteni. A  jelen
tést a BM I/II. Csoportfőnökséghez kell felterjeszteni és annak a 
következőket kell tartalmaznia:

-  Azoknak az objektumoknak a felsorolását, amelyeknél a normá
ban meghatározott nagyságú földterületnél nagyobb területtel 
rendelkeznek, de a felesleges terület leadására nincs lehetőség.

-  5 -

ÁBTL -4.2. -10-24/14/1966 /4



Az egyes objektumoknál konkrét indoklást kell adni arról, hogy 
a terület leadásának mi az akadálya.

-  Azoknak az objektumoknak a megnevezését, amelyeknél a nor
mával szemben felesleges földterület mutatkozik és annak leadá
sát javasolják. Az érintett objektumok mindegyikéről kataszteri 
vázrajzot kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni

-  a BM egység által ténylegesen birtokolt 
terület határvonalát, 

-  az ezen belül a leadásra javasolt földterület határvonalát 
és nagyságát (kataszteri hold vagy □ -öl) és

-  az objektum helyrajzi számát. A  vázrajzokat a jelentés
hez kell mellékelni.

-  A  leadni javasolt területekkel kapcsolatban meg kell jelölni 
a javaslatban, hogy a felesleges területek milyen célra alkalma
sak, illetve a hasznosítás tekintetében mi a helyi tanácsi szervek 
véleménye.

3. A  beérkezett javaslatok alapján a felesleges földterületek hasznosí
tására 1967. június hó 30-ig a BM I/ II . Csoportfőnökség intézked
jen. Ezzel párhuzamosan az I/ I . és I/II. Csoportfőnökségek kezdjék 
el a változásokkal járó területrendezési eljárásokat, amelybe szük
ség szerint be kell vonni az érintett számadótesteket.

4. A  BM testületek (szervek, egységek) szolgálati feladataik ellátásá
hoz -  a 014. sz. miniszterhelyettesi utasításban meghatározott jel
legű és mértékű -  földterületek megszerzésére az érdekelt szám
adótest parancsnoka tehet javaslatot. Kivétel az építési beruházások 
megvalósításához szükséges földterület (telek) megszerzésére irá
nyuló kezdeményezés, amely a BM I/II. Csoportfőnökség hatáskö
rébe tartozik.

A  földterület kielégítésére vonatkozó javaslatnak megfelelő indoko
lást kell tartalmaznia a földterület szolgálati szempontból való szük
ségességére. A  javaslathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

-  kataszteri vázrajzot, amelyen fel kell tüntetni az igényelt föld
terület (telek) határvonalát, nagyságát (kataszteri holdban és 
□-ölben), telekkönyvi helyrajzi számát és a tulajdonosát (keze
lőjét);

-  telekkönyvi kivonatot, amely az előzőekben jelzett tulajdoni v i
szonyokat bizonyítja;

-  nyilatkozatot a területileg illetékes járási tanács VB-tól, hogy az 
igényelt földterület (telek) BM célokra történő felhasználásával 
egyetért, illetve az igénybevétel miatt milyen mértékű kártala
nítás, szanálás, stb. jelentkezik. (Erdőterületekre vonatkozó 
igénynél a nyilatkozatot a helyi állami erdőgazdaságtól kell 
kérni.)

Különösen részletes indokolás szükséges az olyan javaslatokhoz, 
amelyeknél a földterületi igény nem a miniszterhelyettesi utasítás
ban meghatározott normákon alapul, hanem az egyedi jellegű.

Lőterek -  gyakorlóterek létesítéséhez a földterületi igény akkor 
tekinthető reálisnak, ha a miniszterhelyettesi utasításban meghatá
rozott egyéb kötöttségek mellett a környéken nincs más fegyveres
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testületnek (honvédség, munkásőrség, büntetésvégrehajtás) azonos 
jellegű és BM célokra is felhasználható létesítménye.

Határnyíladék, nyomsáv, műszaki zár céljára szükséges földterüle
tek esetében az igény csak a területre vonatkozó teljes vagy részle
ges termelési korlátozás lehet. Erre a lehetőséget a 18/1964. (V III. 
9.) Korm. sz. rendelet biztosítja, az országhatártól számított 50 m 
szélességű területen belül. Teljes termelési korlátozás esetében az 
intézkedés a BM I/II. Csoportfőnökség hatáskörébe tartozik, tehát 
a Határőrségnek javaslattételi joga van.

Részleges termelési korlátozás esetében a Határőrség Országos Pa
rancsnokságnak intézkedési jogköre van, azonban azt az irányítása 
alá tartozó számadótestekre át nem ruházhatja. (A  részleges terme
lési korlátozás meghatározott nagyságú, illetőleg előírt fajtájú nö
vényzet termelését jelenti.) 

5. A  (testületi parancsnokságok irányítása alá tartozó) számadótestek 
az 1., 2. pontban előírtak alapján készített javaslatukat a testületi 
országos parancsnokságukhoz terjesszék fel, amely azokat felülvizs
gálva, véleményezéssel együtt a BM I / I I . Csoportfőnökséghez küldje 
meg. A  2. pontban foglaltak teljesítésére a testületi parancsnoksá
goknak 1967. április hó 30-a a határidő.

LANTOS JÓZSEF s. k.,
rendőrezredes 

BM I. főcsoportfőnök
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