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A Belügyminisztérium és az Országos Erdészeti Főigazgatóság között 
megállapodás jött létre a BM. által igénybevett erdőterületek használa
tára. A megállapodás alapján az erdőterületek használatát a BM. vala
mennyi szerve és egysége felé az alábbiak szerint szabályozom:

I.

Általános irányelvek

1. Az utasítás hatálya kiterjed az állami erdőgazdaságok és más szer
vek kezelésében lévő vagy irányítása alatt álló állami, erdőbirto
kossági társulati és egyéb erdőterületeknek a belügyi szervek által  

történő tartós, vagy ideiglenes használatbavételére és az ezzel kap-  
csolatos jogokra és kötelezettségekre.
Nem terjed ki az utasítás hatálya erdőterületeknek a belügyi szervek 
(egységek) által állam- és közbiztonsági, tűzoltási feladataik (határ- 
sértők üldözése, razzia, járőrözés, erdőtüzek oltása, stb.) teljesítésé
vel kapcsolatos igénybevételeire.

2. Tar tós igénybevétel alatt az erdőterület épületek, tábor, stb. építése 
céljából történő állandó jellegű vagy több évre szóló folyamatos 
igénybevétele értendő.

3. Ideiglenes igénybevételnek minősül a 2. pontban említett tartós 
igénybevételen kívül az erdőterületnek a BM. szervek (egységek) 
által történő minden olyan igénybevétele — az 1. pontban foglaltak 
kivételével — , amely az erdő faállományában változást okozhat, 
vagy a vadállományt zavarhatja (gyakorlatok végzése, átvonu
lás, stb.).

4. Faállománnyal borított, csemetével beültetett famagvakkal bevetett 
területet — beleértve a természetes úton felújult részeket és az er
dősítésre megművelt területeket is — belügyi szervek (egységek) 
elhelyezésére, kiképzésére szolgáló vagy egyéb különleges rendelte
tésű új létesítmények elhelyezésére kijelölni általában nem szabad. 
Ezeken a területeken új létesítmények elhelyezésére — a BM., va
lamint az Országos Erdészeti Főigazgatóság közös megállapodása 
alapján — csak kivételesen kerülhet sor.
A BM. szervek (egységek) az esetleg felmerülő ilyen irányú igényei
ket minden esetben kötelesek a BM. Anyagi és Technikai Főosztály
nak felterjeszteni.

5. Törzskönyvezett, magtermő állományokat, természetes felújító vá
gásmódban kezelt állományokat, erdősített területeket táborozásra 
kijelölni nem szabad. Ilyen célra a rontott, értéktelenebb faállomá
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nyokat tartalmazó erdőket, erdei tisztásokat kell kijelölni. Elsősor
ban az elhagyott régi táborhelyeket kell felhasználni.

6. A természetes felújítás, alátelepítés alatt álló vagy erdősítésre meg
művelt erdőrészeket, illetve az olyan erdőrészeket, amelyeken a fa
állomány magassága a 3 métert nem éri el, vagy a faállomány olyan 
sűrű, hogy a terület igénybevétele csak a faállomány részleges ki
termelésével vagy legázolásával oldható meg, ideiglenes használatra
— az épített erdei utakon való átvonulás kivételével — igénybe
venni nem szabad.

7. A belügyi szervek (egységek) által tartós vagy ideiglenes haszná
latba vett zárt erdőterületeken tartózkodni vagy ott erdőgazdasági 
munkát végezni csak a területet használó belügyi szerv (egység) pa
rancsnokának hozzájárulásával lehet.

8. Erdőterület tartós vagy ideglenes igénybevétele során a belügyi 
szervek (egységek) kötelesek figyelembevenni az illetékes erdőgaz
daságnak az erdőállomány védelmére vonatkozó szakirányú igényeit.

9. Az erdőterület használata során a belügyi szervek (egységek) által 
esetleg okozott károkat — beleértve a lövészetek során keletkezett 
esetleges erdőtüzekből származó károkat is — a használó helyi BM. 
szerv (egység) tartozik az illetékes erdőgazdaságnak (erdészetnek) 
megtéríteni.
A keletkezett kárt minden esetben jegyzőkönyvben kell rögzíteni, 
melyet az erdőterületet használó helyi BM. szerv (egység) parancs
nokának, valamint az erdőgazdaság (erdészet) vezetőjének kell alá
írnia.
Az erdőhasználatból származó erdőgazdasági kár közös jegyzőköny
vezése; céljából az igénybevevő belügyi szerv (egység) parancsnoka
— a kár tudomására jutása után közvetlenül — kezdeményezze a 
közös kármegállapító eljárást az illetékes erdészet vezetőjével. 
Amennyiben az erdészet képviselője jelentkezik előbb igénnyel, úgy 
felhívásának eleget kell tenni. A jegyzőkönyvet a kár keletkezése 
után azonnal, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 24 órán 
belül kell felvenni.
Ha az érdekelt vagy a megkeresett belügyi szerv (egység, felettes 
parancsnokság) mulasztása miatt kármegállapító jegyzőkönyvet kö
zösen felvenni nem lehet, és emiatt a belügyi vagyon sérelmet szen
ved, a mulasztóval szemben eljárást kell indítani.
Ha a keletkezett kár jegyzőkönyvezése valamilyen okból kifolyólag

• nem történik meg, az erdőgazdaság (erdészet) megbízottja a károkat 
• a területet igénybevevő belügyi szerv (egység) közvetlen felettes

parancsnokságának (kerület, ezred, zászlóalj, stb. parancsnokság) 
megbízottjával utólagosan állapítja meg és jegyzőkönyvezi. Az utó
lagos kármegállapításnak legkésőbb 3 napon belül kell megtör
ténnie.
A jegyzőkönyv felvételének a BM. szerv (egység, felettes parancs
nokság) által történt elmulasztása esetén a kárigény érvényesítése

• az erdőgazdaság (erdészet) által egyoldalúan felvett jegyzőkönyv 
alapján történhet.

10. Amennyiben erdőhasználatból származó erdőgazdasági kár miatt a 
BM. önálló számadótestével szemben kártérítési igényt érvényesí
tenek és ennek során a belügyi szerv (egység) önként vagy a Köz
ponti Döntőbizottság határozata alapján az erdőgazdaságnak (erdé
szetnek) kártérítést fizet a kártokozóval szemben a 4/1956. (II. 8.) 
MT. sz. rendelet előírásai szerint minden esetben kártérítési eljá
rást kell lefolytatni. Hasonlóan kell eljárni minden olyan esetben,
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amikor erdőterületek igénybevétele során belügyi beosztottak maga
tartása miatt szenved a Belügyminisztérium anyagi kárt.

II.
Erdőterületek tartós igénybevétele új létesítmények (épület, tábor, stb.)

elhelyezése céljából
11. Erdőterületek tartós igénybevételére vonatkozó intézkedéseket az 

Országos Erdészeti Főigazgatóság felé csak a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztálya tehet.
Az országos parancsnokságok, illetve a számadótestek ilyen irányú 
igényeikkel minden esetben a BM. Anyagi és Technikai Főosztály
hoz kell hogy forduljanak.

12. Állami tulajdonban lévő erdőterületek belügyi szervek céljaira tör
ténő végleges igénybevételére, átadására és kezelésére a 244/1950. 
(X. 1.) MT. sz. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. Nem állami tulajdonban lévő erdőterületek új létesítmények elhe
lyezésére történő állandó jellegű igénybevétele az 1955. évi 23. sz. 
tvr. szerint kisajátítás útján történik.

14. Erdőterület igénybevételét szükségessé tevő új létesítmény meg
valósításánál az alábbiak szerint kell eljárni:
a) A BM. Anyagi és Technikai Főosztálya az új létesítmény elhe

lyezésének szükségességét és helyét legalább 3 hónappal — ki 
vételes esetben 3 héttel — az igénybevétel, illetve a használatba 
vétel előtt közli az Országos Erdészeti Főigazgatósággal.

b) Az új létesítmény kijelölésének helyszíni bejárására a 45/1955. 
(VIII. 4.) MT. ,sz. rendelet alapján — a szakszempontok érvénye
sítésére hivatott országos hatáskörű szervként — meg kell hívni 
az Országos Erdészeti Főigazgatóságot.

c) Az új létesítmény kijelölésével kapcsolatos helyszíni bejárás 
eredményét, az igénybevenni kívánt erdőterület határvonalait a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztálya, valamint az Országos Er
dészeti Főigazgatóság a helyszíni bejárás során közös jegyző
könyvben rögzíti.

d) Amennyiben a helykijelölés valamely okból kifolyólag az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság részvétele nélkül történt, úgy azt 
még a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Főigazgatóság 
bevonásával meg kell ismételni.

15. Új létesítmény elhelyezéséhez szükséges fa kitermelése és a kiter
melt faanyag felhasználása a jelen utasítás VIII. fejezet 40 — 42. 
pontjaiban foglaltak szerint történik.

III.
Erdőterületek ideiglenes igénybevétele gyakorlatok 

(átvonulás, stb.) céljából
16. Erdőterületek ideiglenes igénybevételét legkésőbb az igénybevétel

lel egyidejűleg a helyi BM. szerv (egység) parancsnoka köteles az 
illetékes állami erdőgazdaságnak (erdészetnek) bejelenteni és az er
dőgazdaság (erdészet) vezetőjének az igénybevétellel kapcsolatos 
észrevételeit betartani, továbbá az I. fejezet 6. pontjában foglalt 
esetekben az igénybevételt abbahagyni.
A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a Határőrség alakula
tainak a határövezetben végrehajtott ideiglenes igénybevételeire.

17. Az erdőgazdaság (erdészet) szakközegei részére lehetővé kell tenni, 
hogy az igénybevett erdőterületen erdőgazdasági szempontból el
lenőrzést végezhessenek.
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Az erdőgazdaság megbízottai az ellenőrzést csak a helyi BM. szerv 
(egység) parancsnokával együttesen olyan időpontban végezhetik, 
amikor a gyakorlatok végrehajtását nem zavarják.

18. Az ideiglenes igénybevétel során kitermelt faanyagot ellenszolgál
tatás nélkül az erdőgazdaság rendelkezésére kell bocsátani. (Kivételt 
képez ez alól a Határőrség részére a VII. fejezet 41. pontjában en
gedélyezett felhasználás.)
Ha a kitermelt faanyag megsemmisül, vagy értékcsökkenést szen
ved az igénybevételt eszközlő helyi BM. szerv (egység) köteles a 
megsemmisült faanyag, illetve értékcsökkenés ellenértékét az erdő- 
gazdaságnak (erdészetnek) megtéríteni, továbbá a sérült faanyagot 
az erdőgazdaságnak átadni.
Az erre vonatkozó megállapításokat az I. fejezet 9. pontjában fog
lalt kárfelvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

IV.
Belügyi szervek (egységek) által tartós vagy ideiglenes jelleggel 

igénybevett erdőterületek gondozása, használata
19. A BM. szervek (egységek) által igénybevett állami és egyéb tulaj

donban lévő erdők szakkezelését a területileg illetékes állami erdő- 
gazdaságok látják el.
A zárt területet használó BM. szerv (egység) és az erdőgazdaság kö
zött írásbeli megállapodásban kell meghatározni az igénybevett te
rületen — szükség esetén a terület határvonalától számított 150 
méterig terjedő területen — az erdőgazdasági munkák (fakiterme
lés, csemeteültetés, ápolás, stb.) elvégzésének és irányításának 
módját. 
Szerződésszegés esetén a károk érvényesítése mindkét fél részéről 
a Polgári Jog kártérítési szabályainak megfelelően történik.

20. A helyi BM. szerv (egység) parancsnoka és az illetékes erdőgazda
ság megbízottja évente két alkalommal (március és szeptember hó 
folyamán) közös helyszíni szemlén állapodnak meg a területen szük
séges erdőgazdasági munkák elvégzéséről.
A megállapodás jegyzőkönyvileg történik, amelyben rögzíteni kell. 
hogy a munkálatokat melyik szerv, mikor és milyen időtartam alatt 
végezheti el. Meg kell határozni továbbá, hogy a szakirányítást és 
felügyeletet miként biztosítják.
A helyszíni szemléket, valamint a megállapodás létesítését minden 
esetben a területileg illetékes erdőgazdaság kezdeményezi.

21. A BM. szerv (egység) által igénybevett erdőterület határvonalától 
150 méter távolságon túl az erdőgazdaság az erdőgazdasági munká
kat általában korlátozás nélkül elvégezheti. Nem végezhet azonban 
olyan túlzott fakitermelést, amely veszélyezteti a létesítmény megfe
lelő rejtését.
Ha a belügyi érdekek az igénybevett terület határvonalától számí
tott 150 méteren túl fekvő erdőterületen is bizonyos korlátozá
sokat tesznek szükségessé, a belügyi szerv parancsnoka az erre vo
natkozó igényét köteles az illetékes erdőgazdasággal olyan időpont
ban közölni, hogy a korlátozással összefüggő intézkedések megtéte
lére elegendő idő álljon rendelkezésre. Lehetőség szerint biztosítani 
kell, hogy az erdőgazdaság a gazdasági terveiben előírt feladatokat 
ezen a területen a tervidőszak alatt elvégezhesse.

22. A BM. szervek (egységek) által használt erdőterületeken fakiterme
lést végezni csak a jelen utasítás VII. fejezet 40 — 42. pontjában 
foglaltak szerint lehet. Egyéb fakitermelést végezni tilos. Ennek be
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tartásáért minden esetben az erdőterületet használó BM. szerv (egy
ség) parancsnoka felelős.
Amennyiben jogtalan fakitermelés előfordul, a keletkezett kárt az 
erdőgazdaságnak a BM. szerv (egység) köteles megtéríteni és a k á r t- 
okozóval szemben káreljárást kell* indítani.

23. A belügyi szervek (egységek) kötelesek az általuk igénybevett erdő
területeken az erdei tüzek keletkezésének megelőzése céljából min
den szükséges intézkedést megtenni, a keletkezett tűz eloltásáról 
gondoskodni, illetve abban tevékenyen résztvenni.

24. A belügyi szervek és közegek a BM. szervek (egységek) használatá
ban álló erdőterületen nem vadászhatnak és a vadállományt sem ül
dözéssel, sem szándékos riasztással vagy a vad befogásával nem ká
rosíthatják.
A BM. szervek (egységek) parancsnokai gondoskodjanak arról, hogy 
a szolgálati- (őr-) ebek a vadállományt ne háborgassák.

25. A területet igénybevevő BM. szervnek (egységnek) jogában áll az 
igénybevett erdőterületen vízellátási, világítási és szennyvízelvezető 
berendezéseket létesíteni.
Az igénybevétel megszünte után azonban a keletkezett gödröket, va
lamint az egyéb nem állandó jellegű árkokat, állásokat be kell te
metni. A munkálatok elvégzéséért az igénybevevő szerv (egység) 
parancsnoka felelős.
Amennyiben a BM. szerv (egység) a munkálatokat nem végzi el, 
azok elvégzéséről az erdőgazdaság gondoskodik. Ilyen esetben a fel
merült költségeket a BM. szerv (egység) — a felelősségrevonás egy
idejű megtörténte mellett — az erdőgazdaságnak köteles megtérí
teni.

V.
A határsávban lévő erdőterületek használata

26. A határmenti sávban, ahol az ingatlanok gazdasági felhasználását a 
Belügyminiszter a 4162/1949. Korm. sz. rendelet alapján megtiltja, 
illetőleg ahol a tulajdonost a 3.810/1948. Korm. sz. rendelet 2. §-a 
alapján az erdőgazdálkodás mellőzésére kötelezik, az erdő kiirtása 
a tulajdonos, illetve az erdőgazdaság kötelessége. A kitermelt fa az 
erdőterület birtokosának tulajdonát képezi.

27. A 3.810/1948. Korm. sz. rendelet 1. §-ában említett műtárgy létesí
téséhez felhasználás céljából állami vagy nem állami erdőből fát ki
termelni csak az illetékes erdőgazdaság előzetes hozzájárulásával 
szabad. A faanyag kitermelése és felhasználása ilyen esetben a jelen 
utasítás VII. fejezetének. 40 — 42. pontjában foglaltak szerint tör
ténhet.

28. A 3.810/1948. Korm. sz. rendelet 1. §-ában említett műtárgy léte
sítését vagy rendeltetésszerű használatát akadályozó fákat el lehet 
távolítani. Az e cél érdekében, tehát nem beépítés céljára kitermelt 
faanyag az erdőgazdaság tulajdonát képezi. Ha a fa kitermelését a 
Határőrség végzi el, ennek költségeit az illetékes erdőgazdaság az 
erdőgazdasági munkákra érvényes bérezési rendelkezések szerint a 
Határőrségnek köteles megtéríteni.

29. Az álami határvonal közvetlen közelében az erdőgazdaság csak 
olyan erdőgazdálkodási munkálatokat folytathat, amelyek a szom
szédos állam területének megsértését, vagy ott károkozást nem 
eredményeznek. (Fa a határvonalon nem dőlhet át, stb.)

30. A nyugati és a déli határmentén a határvonaltól számított 2 km-es
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területsávon belül végzendő minden nagyobbszabású erdőgazdasági 
munkát az erdőgazdaság (erdészet) a területileg illetékes határőri
zeti szervnél előzetesen tartozik bejelenteni.
Az érvényben lévő személyi forgalmi korlátozásokra vonatkozó elő
írásokat a határövezetben az erdőgazdálkodási munkálatok végre
hajtása során is be kell tartani.

31. A határvonaltól számított 1 km-es területsávban vadászni tilos.
32. A határnyiladékok karbantartásáról (tisztántartásáról) az erdőterü

let birtokosa (kezelője) köteles gondoskodni, a műszaki zár, illetve 
a nyomsáv területének kivételével.

VI.
Lőterek és gyakorlóterek használata

33. A lőterek és gyakorlóterek használatának rendjére és az azokon lévő 
erdők szakkezelésére (kitermelés, telepítés, ápolás, stb.) a használó 
BM. szerv (egység) parancsnokának és a területileg illetékes erdő
gazdaság vezetőjének külön meg kell állapodniuk.
A megállapodást minden év szeptemberében egy évi időtartamra 
kell megkötni. A megállapodás kezdeményezése ebben az esetben 
a  BM. szerv (egység) feladata.
A megállapodásban ki kell térni:
— a lőterek használatának rendjére,
— a használat ideje alatt szükséges biztonsági követelményekre, 

valamint
— az erdőgazdasági munkák elvégzésének időpontjára és módjára.

34. Az erdőterülettel érintkező új lőterek létesítésénél megfelelő védő- 
berendezést kell építeni (golyófogó, védősánc, stb.) annak megakadá
lyozására, hogy a lövészetek alkalmával személyekben sérülés, a fa
állományban vagy egyéb tárgyakban pedig rongálódás keletkezzen.

VII.
Vegyes rendelkezések

35. A BM. fegyveres és rendészeti szervei által a jelen utasítás időpont
jáig létesítmény elhelyezésére, lőtér vagy gyakorlótér céljára vég
legesen igénybevett és 1960. április 1. után ilyen jelleggel fenntar
tani kívánt — nem állami tulajdonban lévő — erdőterületeket ki 
kell sajátítani.
A testületi országos parancsnokságok, valamint számadótestek mér
jék fel, hogy működési területükön hol vannak ilyen célra igénybe
vett — eddig még ki nem sajátított — erdőterületek és a kisajátí
tásra a BM. Anyagi és Technikai Főosztály felé 1960. augusztus hó 
1-ig tegyenek javaslatot.
A BM. Anyagi és Technikai Főosztály a beérkezett javaslatokat vizs
gálja felül és indokolt esetben a kisajátítási eljárás lefolytatására 
intézkedjék.

36. Ha a terület használata nem végleges jellegű, a nem állami tulaj
donban álló erdők használatáért bért kell fizetni. A bér összegsze
rűségére az erdőgazdaság tesz javaslatot, amelynek alapján bérleti 
szerződést kell kötni.

37. Ha valamely BM. szerv (egység) az igénybevett erdőterület haszná
latával felhagy, azt köteles az Országos Erdészeti Főigazgatóság
nak, illetve a felügyelete alá tartozó erdőgazdaságnak átadni a kö
vetkezők szerint:
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— ha az igénybevett erdőterület a Belügyminisztérium kezelésé
ben van, a kezelés átadása a 244/1950. (X. 1.) MT. sz. rendelet 
5. §-a alapján történik,

— ha az igénybevett erdőterület az erdőgazdaság kezelésébe tar
tozik, a területet az erdőgazdaságnak kell visszaadni és ennek 
megtörténtét jegyzőkönyvbe kell foglalni.

38. Az erdőgazdaság kezelésébe adott, illetve használatba visszaadott 
erdőterületen lévő felépítmények további felhasználására vonatko
zóan a létesítményt addig használó BM. szervnek (egységnek) a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály felé kell javaslatot tennie.
A felépítmények további felhasználásáról a BM. Anyagi és Techni
kai Főosztály dönt.

39. A BM. Anyagi és Technikai Főosztály a BM. célokra nem szüksé
ges ilyen felépítményeket az erdőgazdálkodás szempontjait figye- 
lembevéve elsősorban az Országos Edészeti Főigazgatóságnak, 
illetve a felügyelete alá tartozó gazdaságnak vagy vállalatnak ta r
tozik átadni.
Amennyiben az átadásra vonatkozóan az Országos Erdészeti Főigaz
gatósággal megegyezés nem jön létre, úgy a felépítményt a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya más szerv vagy intézmény részére 
is átadhatja.

40. Amennyiben a BM. szerv (egység) által igénybevett erdőterületen 
fakitermelés válik szükségessé, azt az erdőgazdaság vagy a hasz
náló BM. szerv (egység) végezheti el.
Ha a fakitermelést a használó BM. szerv (egység) végzi, úgy az csak 
az erdőgazdaság irányítása mellett történhet. Ebben az esetben a fa- 
kitermelés költségeit az illetékes erdőgazdaság a hasonló munkákra 
érvényes bérezési rendelkezések szerint a BM. szervnek (egységnek) 
tartozik megtéríteni.
A kitermelt faanyagot az illetékes erdőgazdaságnak kell átadni.

41. A Határőrség alakulatai a kitermelt faanyagot indokolt esetben saját 
célra is felhasználhatják. Ebben az esetben a kitermelést végző Hőr. 
alakulatnak a kitermelt faanyag tulajdonba vételéhez az Országos 
Erdészeti Főigazgatóság előzetes engedélyét kell kérnie. A faanyag 
csak a Főigazgatóság engedélye alapján — térítés ellenében — 
használható fel.

42. A Határőrség a kitermelt faanyagot kizárólag műszaki célokra hasz
nálhatja fel. Csak olyan faanyagot lehet erre a célra igénybevenni, 
amely az előírt minőségi követelményeknek megfelel.
Az így biztosított faanyag mennyisége nem haladhatja meg a kiter
melést végző Hőr. alakulat részére megállapított éves anyagkeretet. 
A Hőr. alakulatnak a saját kitermeléssel biztosított faanyag meny- 
nyiségét haladéktalanul jelentenie kell a Határőrség Országos Pa
rancsnokságnak. A Határőrség Országos Parancsnokság ennek alap
ján az alakulat központi kiutalását, a helyileg kitermelt mennyiség
gel csökkenti.
A Határőrség Országos Parancsnokság félévenként jelenteni köte
les az Anyagi és Technikai Főosztálynak testületi viszonylatban a 
helyileg kitermelt és saját célra felhasznált faanyag mennyiségét 
hogy az Anyagi és Technikai Főosztály a központi kiutalást ennek 
megfelelően módosítani tudja, mivel a helyileg kitermelt és felhasz
nált faanyag mennyiség a BM. éves anyagkeretét terheli.

43. Amennyiben valamely Hőr. alakulatnál rendkívüli fakitermelés vá
lik szükségessé, erről a kitermelést végző Hőr. alakulat parancsnoka 
köteles haladéktalanul tájékoztatni az illetékes erdőgazdaságot.
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A továbbiakban ebben az esetben is az előző pontban foglaltak sze
rint kell eljárni.

44. A BM. fegyveres és rendészeti szervei által rendszeresen használt 
erdőterületek igénybevétele miatt előállott termelési kieséseket, va
lamint a termelési többletköltségek következtében felmerülő káro
kat a területileg illetékes állami erdőgazdaságoknál kell megter
vezni
Ennek érdekében az erdőterületet igénybevevő BM. szerv (egység) 
a használatra vonatkozó adatokat köteles az érdekelt erdőgazdaság
nak olyan időpontban bejelenteni, hogy a termelési kiesések, vesz
teségek és többletköltségek a gazdasági évre betervezhetők legye
nek.
A bejelentésben a várható olyan igénybevételek időpontját kell is
mertetni (gyakorlatok, átvonulások, stb.) amelyek tartama alatt az 
igénybevett erdőterületen erdőgazdasági munkálatok nem folyhat
nak.
A bejelentés elmulasztása esetén a termelési kiesésekből, többlet- 
költségekből származó igényt az erdőgazdaság (erdészet) a használó 
BM. szervvel (egységgel) szemben érvényesítheti.

45. A jelen utasításban szabályozott eljárások során megállapítandó té
rítések mértékére a közületek egymás közötti forgalmában minden
kor érvényes árhatósági rendelkezések az irányadók.

46. A jelen utasítás végrehajtása során felmerült vitás kérdések meg
oldása a BM. és az Országos Erdészeti Főigazgatóság megbízottai- 
ból 2 — 2 taggal alakított közös bizottság hatáskörébe tartozik. 
Amennyiben a BM. szerv és az Országos Erdőgazdaság szervei kö
zött elvi jellegű vita merül fel és azt a jelen végrehajtási utasítás 
figyelembevételével nem tudják m egoldani, a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztályhoz kell fordulni, hogy a vitát a két szerv képviselői
ből alakított közös bizottság elé vigye.
Ha valamely belügyi szervhez erdőhasználatból eredő kártérítési 
igényt jelent be a károsult erdőgazdaság:
a) a BM. szerv — a részben vagy egészben — jogos követelést is

merje el és ha az összegszerűség sem kifogásolható, incasso be
nyújtására alkalmas okiratot szolgáltasson ki,

b) utasítsa el az igényt ha:
— azzal a károkozástól számított egy éven túl jelentkeznek,
— az igény nem jogos.

A kárigény érvényesítése az 51/1955. (VII. 19.) MT. sz. rendelet 
alapján a Központi Döntőbizottság előtt történik.
Az érdekelt önálló számadótest saját képviseletéről a 45/1955. sz. 
miniszterhelyettesi utasítás szerint gondoskodik.

47. Jelen utasítás rendelkezéseit 1960. április hó 1. napjától kell al
kalmazni.

Miniszter Elvtársnak,
Miniszterhelyettes Elvtársak, BARTOS ANTAL 8. k.
Országos Parancsnokok, miniszterhelyettes
II. Főosztály Vezetője,
Megyei (budapesti) Rendőrfőkapitányok,
Hőr. kerületek,
Karhatalom önálló ezredei és zászlóaljai,
Légoltalom önálló számadótestei,
Tanulmányi és Módszertani Osztály Vezetője,
BM. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője.
135 példányban.
8 nyomott lapoldalt.
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