
Belügyminisztérium
Országos Erdészeti Főigazgatóság.

Szám: 10-482/1958. HK. 001/65. min. ut.

A Belügyminiszternek és az Országos Erdészeti Főigazgató
ság Vezetőjének

57/1958. /Erd. É. 39/OEF. számú 
együttes utasítása

az erdészek lőfegyver viselésének és használatának szabályai
ról, valamint az erdészeknek a tűzrendészettel kapcsolatos 

feladatairól.

Az erdészek jogairól és kötelességeiről szóló 40/1957. /VI.29 / 
Korm. számú rendelet / a továbbiakban: Kormányrendelet / 10. §.- 
ának /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi uta
sítást adjuk ki.

I.

Az utasítás hatálya.

1. / Jelen utasítás hatálya kiterjed:

a/ az állami tulajdonban álló és az állami erdőgazdaságok, 
vízügyi igazgatóságok, állami gazdaságok, kísérleti-, 
tan-, célgazdaságok, egyéb állami szervek kezelésében 
lévő, továbbá

b/ a nem állami /magán, erdőbirtokossági társulati, termelő
szövetkezeti/ tulajdonban álló és állami szerv kezelésé
ben lévő, illetve irányítása alatt álló erdőkben és fásí
tásokban szolgálatot teljesítő a Kormányrendelet 1. §. 
szerint erdésznek minősülő dolgozókra / a továbbiakban: 
erdész/.

II.

A lőfegyver tartásának engedélyezése, az engedély visszavonása.

2. / Az erdész szolgálati célokra engedélyezett lőfegyvere / Kor
mányrendelet 10. §. / sörétes fegyver. Erdész szolgálati cél
ra csak sörétes lőfegyver / a továbbiakban: szolgálati fegy
ver/ vásárlására és tartására kaphat névreszóló, fényképes 
fegyvertartási engedélyt.
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3./ Az erdésznek fegyvertartási engedély megadása iránti kérel
mét a rendszeresített kérőlapon az alkalmazó szerv vezetőjé
nek / termelőszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, községi 
városi tanács vb. elnökének/ véleményes javaslatával ellátva 
az állami erdőgazdaság utján kell a lakóhely szerint illeté
kes járási / városi/, rendőrkapitánysághoz beküldenie. /Bu
dapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti 
Osztályához./

A kérelemhez 2 drb. 4x4 cm-es, 3 hónapnál nem régebbi fény
képet kell csatolni. Ha a szolgálati fegyvert az alkalmazó 
szerv bocsátja az erdész rendelkezésére, a kérelemhez az al
kalmazó szerv igazolását is csatolni kell a lőfegyver erede
tének igazolása végett.

4. / A rendőri szervek a fegyvertartási engedély iránti kérelem
elbírálásánál , az engedély kiállításánál, kicserélésénél és 
nyilvántartásba vételénél, valamint a szolgálati fegyver vi
selésének és használatának ellenőrzésénél a fegyverügyinté
zésről szóló 9130-10/1953. IV/9. számú utasításban előír
tak szerint járnak el, amennyiben jelen utasítás máskép nem 
rendelkezik.

5. / A lakhely szerint illetékes járási városi rendőrkapitányság
a fegyvervásárlási - tartási engedély átvételének időpontjá
ról az erdészt az erdőgazdaság útján köteles értesíteni.

6. / A fegyvervásárlási- tartási engedély / a továbbiakban: fegy
vertartási engedély / iránti kérelem kedvezőtlen elbírálása 
esetén az elutasításról az érdekelt személyt - nem állami 
erdőgazdaság alkalmazásában álló erdész esetében is - az erdő
gazdaság igazgatója utján kell értesíteni. A kérelem elutasí
tásának okáról, - amennyiben az szolgálati titkot nem képez, 
- az erdőgazdaság igazgatóját személyes érdeklődésére tájékoz
tatni lehet,

7. / Az erdész részére kiadott fegyvertartási engedély kizárólag
addig van érvényben, ameddig az engedélyt nyert személy a Kor
mányrendelet és a jelen utasítás 1. pontjának alapján erdészi 
munkakörnek minősülő beosztásban dolgozik.

8. / A szolgálati fegyver és a fegyvertartási engedély bevonására
kizárólag a rendőri szervek jogosultak.

Az erdészi munkaviszony bármilyen módon való megszüntetéséről 
vagy felfüggesztéséről az alkalmazó szerv vezetője köteles - 
nem állami erdőgazdaság alkalmazásában álló erdész esetében 
is az erdőgazdaság útján - értesíteni az erdész lakhelye sze
rint illetékes megyei / budapesti/ rendőr-főkapitány ság igazga
tásrendészeti osztályát.
A munkaviszonyt megszüntető határozat jogerőre emelkedéséig a 
fegyvertartási engedélyt és a szolgálati fegyvert letétbe kell 
helyezni az erdész lakhelye szerint illetékes járási /városi,
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rendőrkapitányság igazgatásrendészeti alosztályánál. / Budapesten 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályánál./

Az alkalmazó szerv a munkaviszonyt megszüntető határozat jog
erőre emelkedéséről is értesíteni köteles az illetékes me
gyei / budapesti/ rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti 
osztályát. Ha a szolgálati fegyver az alkalmazó szervé, az 
értesítésben egyúttal javaslatot köteles tenni a fegyvertar
tási engedélynek másik erdész részére való kiadása iránt.

Az igazgatásrendészeti osztály az erdész munkaviszonyának 
jogerős megszűnése után intézkedik a fegyvertartási engedély 
bevonása és

a/ a személyi tulajdonú és kizárólag szolgálati célra enge
délyezett lőfegyver értékesítése, vagy

b/ a személyi tulajdonú lőfegyver kizárólag vadászati célok
ra való további használatának engedélyezése, vagy

c/ az alkalmazó szerv tulajdonát képező szolgálati fegyver 
használatának másik erdész részére való engedélyezése 

iránt.

9./ Ha az erdész munkaviszonya - az előző pontban említett ese
teken kívül - akként változik meg, hogy az erdész más megye 
területén   erdészinek minősülő beosztásba kerül a mun-
káltatónak - nem állami erdőgazdaság alkalmazásában álló er
dész esetében az erdőgazdaság utján - erről is értesítenie 
kell az illetékes megyei / budapesti / rendőr-főkapitányság 
igazgatásrendészeti osztályát.

10. / Ha az erdész munka viszonyát az alkalmazó szerv jogellenesen
szüntette meg, s azt később egyeztető bizottsági, vagy bí
rói határozat folytán visszaállítják, az alkalmazó szerv 
megkeresésére a megyei / budapesti / rendőrfőkapitányság 
igazgatásrendészeti osztálya - ha a fegyvertartási engedély 
megadásának feltételei még fennforognak - intézkedik a le
tétbe helyezett fegyvertartási engedélynek és a szolgálati 
fegyvernek az erdész részére való visszaadása iránt.

11. / A rendőri szervek tettenérés esetén, vagy anélkül is, sú
lyos bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén, továbbá 
akkor, amikor a közrend vagy közbiztonsági okok egyébként 
indokolttá teszik, jogosultak az erdésztől a szolgálati 
fegyvert és a fegyvertartási engedélyt bevonni. A bevonás
tól számított 48 órán belül a szolgálati út betartásával 
jelentést kell tenni a BM. Országos Rendőr-főkapitányság 
igazgatásrendészeti osztályának, amely intézkedik a végle
ges bevonás, illetőleg a fegyvertartási engedély vissza
adása iránt.
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12./  A 8. ás 11. pontokban meghatározott eseteket kivevő a szol
gálati fegyvert és a fegyvertartási engedélyt csak a BM. 
Országos Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályá
nak előzetes hozzájárulása alapján szabad bevonni. A BM. Or
szágos Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztálya 
a döntés előtt meghallgatja az Országos Erdészeti Főigazga
tóságot.

13./ Az alkalmazó szerv vezetője, amikor igazolást ad a már szol
gálatban álló, vagy alkalmazandó erdész részére az erkölcsi 
bizonyítvány beszerzéséhez, egyidejűleg megkeresheti az il
letékes megyei / budapesti/ rendőr-főkapitányság igazgatás
rendészeti osztályát annak közlése iránt, hogy függetlenül 
a kiadásra kerülő erkölcsi bizonyítvány tartalmától, a dol
gozó a fegyverviselés szempontjából kifogás alá esik-e vagy 
sem.

14. / A megyei / budapesti / rendőr-főkapitányság igazgatásrendé
szeti osztálya a megkeresés alapján köteles a 9130-10/l953. 
BM. IV. 9. számú utasításban a fegyvertartási kérelem elbírá
lására előírt eljárást lefolytatni és az eljárás eredményé
től függően az erdőgazdaság igazgatóját értesíteni. Az érte
sítés vagy azt tartalmazza, hogy

a/ a dolgozó fegyverviselés szempontjából kifogás alá nem 
esik, vagy

b/ a rendőrség a szóban forgó személynek fegyveres szolgálat
ban való alkalmazását nem javasolja.

Az értesítést a megkeresés beérkezésétől számított 30 napon 
belül kell megadni.

15. / Az értesítés kézhezvétele után a folyamodó fegyvertartási
engedély megadása iránti kérelmét az illetékes megyei /buda
pesti / rendőr-főkapitánysághoz is benyújthatja.

A kérelmet a 14. pontban hivatkozott eljárás eredménye alap
ján soron kívül kell elintézni.

16. / Az értesítésben foglaltak, valamint a kérelem késedelmes
elintézése miatt az erdőgazdaság igazgatója - nem állami 
erdőgazdaság alkalmazásában álló erdész esetében az alkalma
zó szerv vezetője - jogosult a BM. Országos Rendőr-főkapitány
ság igazgatásrendészeti osztályához panasszal élni. A panasz 
tárgyában a BM. Országos Rendőr-főkapitányság igazgatásren
dészeti osztályának vezetője határoz.

17. / A fegyvertartási engedély megadása iránti kérelem elintézé
sének módjától függően az erdészi munkakörben való meghagyása 
más munkakörbe való helyezése, esetleg munkaviszonyának meg
szüntetése az alkalmazó szerv vezetőjének hatáskörébe tarto
zik.
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III.

A lőfegyver viselése és használata.

18./  Az erdész szolgálati fegyverét köteles úgy viselni és tar
tani, hogy a viselés, illetve tartás módja miatt mások éle
tére és testi épségére veszély ne származzék.

Az erdész, ha szolgálati fegyverét viseli - személyi igazol
ványával együtt - köteles fegyvertartási engedélyét is magá- 
nál tartani és azt az erre feljogosított hatósági közegnek 
kívánságára felmutatni.

19./ Az erdész szolgálati fegyverét használni jogosult:

a/ azzal a személlyel szemben, aki őt szolgálatának teljesí
tésében akadályozza és ezáltal életét, testi épségét köz
vetlenül veszélyezteti vagy ellene tettlegesen lép fel és 
az akadályoztatás, veszélyeztetés vagy a tettlegesség 
elhárítására más mód nincs,

b/ munkakörével összefüggő vadászati tevékenység ellátásához.

20. / A szolgálati fegyver használata esetéhen arra kell töreked
ni, hogy az az akadályoztatás, illetve veszélyeztetés meg
szüntetésére vagy a tettlegesség elhárítására / 19. a/pont/ 
szükséges módon és mértékben történjék.

Nem szabad a szolgálati fegyvert megtorlásként használni, 
továbbá olyan esetekben, amikor az annak használatára fel
jogosító magatartás másként is megszüntethető.

A szolgálati fegyver használata előtt - ha erre mód van 
mérlegelni kell, hogy a fegyverhasználat helyett egyéb esz
köz igénybevétele, illetve alkalmazása nem volna-e célrave
zetőbb.

21. / Ha a szolgálati fegyver használata következtében sérülés tör
tént, az erdész köteles a sérült elsősegélyben való részesí
téséről és azonnali kórházba szállításáról gondoskodni. Ha 
a fegyverhasználat következtében haláleset következett be, 
az erdész köteles a holttestet a hatóság intézkedéséig a 
helyszínen őrizni vagy őriztetni és a halálesetet a legkö-
zelebbi rendőrhatóságnál azonnal bejelenteni vagy bejelen
tetni.

22. / a szolgálati fegyver használatáról részletes jelentést kell
készíteni a területileg illetékes rendőrhatóság, az alkal
mazó szerv és az erdőgazdaság igazgatója részére. A jelentés
nek mindazokat az adatokat kell tartalmaznia, amelyekből a 
fegyverhasználat jogszerűségét, indokát, mértékét, következ
ményét meg lehet állapítani.
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17.

Az_erdésznek_a_tüzrendészettel_kapcsolatos_felaaatai2

23./ Az erdész köteles működési területén az erdők tűzvédelméről 
szóló rendelkezéseket /4/1957. /XI. 19./ BM. számú rendelet 
106. §.-a, valamint a tűzrendészeti hatóságok határozatai/ 
végrehajtani, illetőleg végrehajtatni.

24./  az erdész az irányítása alatt álló munkavállalókat munkába- 
állás előtt tartozik kioktatni a tűzrendészet legalapvetőbb 
szabályaira.

25./ Ha az erdész erdőégésről szerez tudomást, köteles haladékta
lanul a tűz színhelyére sietni és ott a tűzoltóság vezetőjé
vel együttműködve a tűz oltását irányítani mindaddig, amíg 
magasabb beosztásúi és területileg illetékes erdőmérnöki, vagy 
erdészi képesítéssel rendelkező dolgozó a helyszínre nem ér
kezik.

26./  Erdei tűz, vagy más, az erdőgazdálkodást sújtó elemi csapás 
esetén az erdész köteles a veszélyezte tett területen és az 
annak közelében haladó személyeket arra felhívni, hogy a tűz 
vagy más elemi csapás elhárítására szükséges eszközödről út
mutatása szerint gondoskodjanak.

Az erdei tűz oltásához kirendeltek az oltáshoz szükséges 
eszközökkel felszerelve kötelesek azonnal az égés helyére 
sietni és ott az oltásvezetőnek az oltásra vonatkozó rendel- 
kezéseit teljesíteni / Erdőtörvény 29. §./.

27./ Az erdész köteles gondoskodni az égés helyének az oltás 
befejezése után legalább egy, szükség esetén több napig tör
ténő őrzéséről.

28./  Az erdőben észlelt tűz helyét, nemét és kiterjedését az er
dész az általa személyesen felvett adatok alapján jelenteni 
tartozik szolgálati feljebbvalójának.

29./ Ha a katonaság lőgyakorlatot tart, az erdész a katonai ala
kulat és az erdőterület birtokosa / kezelője /között a lőgya
korlat tartására vonatkozó megállapodás tűzrendészeti előírá
sainak megtartását ellenőrzi.

V.

30./  az erdészekét ki kell oktatni a lőfegyver viselésével és 
használatával, valamint a tűzrendészettel kapcsolatos fel- 
adataikra.
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31./  Az erdők tűzrendészetére vonatkozó részletes jogszabályren
delkezéseket a 4/1957. /XI.19./ BM. számú rendelet 106.§-át, 
valamint a 16/100/1958. BM. OTP. utasítás vonatkozó részeit 
a jelen utasítás függeléke tartalmazza.

32./  jelen utasítás közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 1958. szeptember 19.

Földes László s.k. Dr. Balassa Gyula s.k.
belügyminiszter első helyet- Országos Erdészeti Főigazgató.

tese.  

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
- Országos Parancsnokságok, megyei rendőr-főkapitánysá- 

gok és járási rendőrkapitányságok vezetői, 
Országos Tűzrendészeti Parancsnokság 240 drb. pl.
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