
A javaslat az erdő- és a vadgazdálkodásban szilárdabb alapokra helyezi a terv
szerű gazdálkodást, és mindkét termelési ágat szervesen beilleszti tervgazdálkodá
sunk rendszerébe. 

A javaslat nem érinti ugyan a fennálló tulajdoni viszonyokat, de az erdőbirto
kossági társulatok túlnyomó részének megszüntetésével, az államerdészeti üzemel
tetés bevezetésével és az erdők haszonbérbeadásának kötelezővé tételével biztosítja, 
hogy minden erdőben szocialista szervezetek gazdálkodjanak. 

Annak a követelménynek megfelelően, hogy a zömmel társadalmi tulajdonban 
álló fásítások is a népgazdaság érdekeit szolgálják, a javaslat az erdőkön felül a fá
sításokra is kiterjeszti a rendelkezések hatályát. 

Az erdőgazdálkodásban a szakszerűség érvényesülését segíti elő a javaslat az
zal, hogy a gazdálkodás alapelveit a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményei 
alapján határozza meg és bevezeti az erdőgazdálkodás szakmai irányításának 
rendszerét. 

Hazánk értékes vadállományának védelme és fejlesztése érdekében a javaslat 
megvalósítja a vadgazdálkodás és vadászat egységes irányítását. Ugyanakkor meg
teremti a rokon termelési ágak — az erdő- és a mezőgazdálkodás — érdeltei egybe
hangolásának alapjait. A javaslat biztosítja az erdőgazdálkodás és az attól elvá
laszthatatlan fűrész- és lemezipar összhangját is. 

Annak érdekében, hogy az erdők és a fásítások rendeltetésüknek minél jobban 
megfelelhessenek, a javaslat az erdőgazdálkodás műszaki fejlesztéséről és az erdők 
védelméről is rendelkezik. Az ország fával borított területének növelése céljából 
pedig jelentős erdősítési és fásítási programnak veti meg alapjait. 

1961. évi VII. törvény 
az erdőkről és a vadgazdálkodásról 

I. FEJEZET 
A törvény célja 

1. § A törvény célja, hogy 
a meglevő erdők korszerű kezelése, az új erdőtelepítések és a fásítások révén az 

ország élőfakészlete tovább növekedjék, a népgazdaság és a lakosság több, jobb és 
olcsóbb fához, valamint egyéb erdei termékhez jusson; 

az erdők és fásítások fokozottabb mértékben betöltsék talajvédelmi, vízgazdálko
dást szabályozó, helyi éghajlatot befolyásoló, egészségvédő és egyéb hasznos rendel
tetésüket ; 

a vadgazdálkodás és a vadászat minél jobban megfeleljen népgazdasági rendel
tetésének, illetve elősegítse vadgazdálkodási kultúránk továbbfejlesztését. 

II. FEJEZET 
A törvény hatálya 

2. § Az erdőkre vonatkozó rendelkezések hatálya az erdőkön felül a fásításokra, 
valamint az erdőtelepítésekre kijelölt területekre (a továbbiakban: erdő, fásítás) is 
kiterjed. 

3. § A törvény alkalmazásában 
a) erdő az erdőjellegű faállománnyal borított terület, a felújítandó vágásterü

letiekkel, közbenső tisztásokkal, üzemi utakkal, nyiladékokkal, rakodókkal, csemete
kertekkel és az erdőgazdálkodás céljait közvetlenül szolgáló egyéb területekkel 
együtt; 

b) fásítás a külterületeken levő faisor, facsoport, a fél hektárnál kisebb erdőfolt, 
valamint a z olyan fásított legelő, amelyen a fák koronája a területnek legalább egy
harmadát borítja. 

4. § A z erdőkre és a fásításokra vonatkozó rendelkezések hatálya nem terjed ki 
a) a kertre, a zártkertre, a szőlőre, a gyümölcsösre, valamint az olyan területekre, 

amelyeket törvényes rendelkezéssel kivontak az erdőgazdasági művelés alól; 



b) a belterületeken levő erdőkre és erdőjellegű faáhománnyal borított olyan te
rületekre, amelyek liget, park, élőfagyűjtemény (arborétum) célját szolgálják; 

c) az olyan fasorokra, facsoportokra, erdőfoltofcra, amelyek bár külterületen, de 
épülethez tartozó udvarban, továbbá a külterületi települések beépítésre szánt terü
letein vannak. 

III. FEJEZET 
Az erdők kezelése és használata 

5. § (1) Az állami tulajdonban álló erdőket •— ha a törvény kivételt nem tesz 
— az állarni erdőgazdaságok kezelik. 

(2) Állami tulajdonban levő erdőt minisztérium vagy országos hatáskörű szerv 
<a továbbiakban: minisztérium), illetve a főfelügyelete alá tartozó vállalat (szerv) is 
kezelhet ha az erdő a minisztérium, illetve a szerv feladatának elvégzéséhez nélkü
lözhetetlen. 

6. § A mezőgazdasági termelőszövetkezet (a továbbiakban: termelőszövetkezet) 
az állam által határidő nélküli használatra juttatott, a tagjai által használatába 
adott, valamint az általa haszonbérelt erdőkben közös gazdálkodást folytat. 

7. § Az erdőbirtokossági társulatok erdeiben a területileg ületékes .állami erdő
gazdaság gazdálkodik. Ha a gazdálkodás az erdőnek az erdőgazdaságtól való távolsága 
miatt nem gazdaságos, az erdőt a legközelebbi állami gazdaságnak vagy termelőszö
vetkezetnek kell haszonbérbe adni. 

8. § A termelőszövetkezeti községekben és városokban az egyéni használatban 
levő erdőket tulajdonosaik kötelesek a területileg illetékes erdőgazdaságnak haszon
bérbe adni. Ha a haszonbérlet útján való hasznosítás az erdőnek az erdőgazdaságtól 
való távolsága miatt nem gazdaságos, az erdőt a legközelebbi állami gazdaság vagy 
termelőszövetkezet veszi haszonbérbe. 

9. § (1) Erdőnek állami kezelő szervtől másik szerv kezelésébe (használatába) 
való átadásához, bármily jogcím alapján természetben való megosztáshoz, továbbá 
az erdő művelési ágának megváltoztatásához az országos erdészeti hatóság (37. §) 
hozzájárulása szükséges. 

(2) Árvédelmi töltés előtt telepített hullámtéri véderdőt megosztani nem szabad. 
10. § (1) Az erdő, fásítás kezelője (használója) a jogszabályok rendelkezéseinek 

és az üzemtervnek (13. §) megfelelően jogosult 
a) virág, növényi díszítőanyag, lomibtakarmány. lombalom, humusz, zuzmó, 

moha, gyanta, magvak, erdei gyógynövényeik, erdei gyümölcsök, gomba gyűjtéséire; 
b) növényi cserzőanyagok, fűzvassző, fűzbot, nyírvessző, nyírrőzse, sajmeggybot, 

sikárgyökér, továbbá előhasználatként karácsonyfa termesztésére; 
c) nád, sás, gyékény termelésére; 
d) fűkaszálásra; 
e) agyag, homok, kavics, kő1 és mészkő kitermelésére; 
f) mész- és szénégetésre 

és más erdei mellékhasználatokra, valamint a meUékhasználatok útján nyert termé
kek (termények) felhasználáséra és forgalombahoizatalára. 

(2) Erdőben, fásításban virágot, gyümölcsöt és gombát a személyes szükségletet 
meg nem haladó mértékben mindenki szedhet. 

IV. FEJEZET 
Az erdőgazdálkodás alapelvei 

11. § (1) Erdőkben, fásításokban, valamint a telepítésire kijelölt területeken a 
területegységre eső hozamok növelése érdekében a termőhelynek megfelelő fafajokat 
kell termeszteni. Lehetőleg több fafajból álló (elegyes) állományokat kell kialakítani. 

(2) A talaj lemosás megelőzése érdekében tarvágást csak sík és enyhén dombos 
területen szabad végezni. 

(3) Az olyan erdőt, amelynek alapvető rendeltetése a talajvédelem vagy a mű
tárgyak védelme, illetőleg amelynek fenntartása egészségügyi, vízgazdálkodási vagy 
egyéb különleges célokat szolgál, véderdővé kell kijelölni. Ezekben az erdőkben elsőd
legesen az alapvető rendeltetés megvalósulását kell biztosítani. 

12. § Erdőben, fásításban csak rendeltetésének megfelelő gazdálkodást szabad 
folytatni. Nem megfelelő gazdálkodás, esetében a tanács végrehajtó bizottsága mező
gazdasági szakigazgatási szerve a kezelőt (használót) a gazdálkodás megváltoztatására 
kötelezheti. (38. §) 

13. § (1) Minden erdőben jóváhagyott, legalább tíz évre szóló erdőgazdasági üzem
terv szerint kell gazdálkodni. 



(2) Az erdőgazdasági üzemterveket az országos erdészeti hatóság felügyelete alatt 
működő erdőrendezőségek készítik el. Erdőgazdasági üzemtervet saját üzeme részére 
minisztérium és termelőszövetkezet is készíthet, ha erdőmérnöki képzettségű szakem
bert foglalkoztat. 

(3) Az erdőgazdasági üzemterveket — az érdekelt miniszterekkel, a termelőszö
vetkezetek használatában levő erdőkre vonatkozóan pedig á földművelésügyi minisz
terrel egyetértésben — az országos erdészeti hatóság vezetője hagyja jóvá. 

14. § (1) Az erdőt kezelő (használó) szervek az erdőgazdasági üzemtervek alapján 
éves tervet készítenek. 

(2) Az éves terveket az állami erdőgazdaságok által kezelt, üzemeltetett és ha
szonbérelt erdőkre vonatkozóan az. országos erdészeti hatóság, a minisztériumok, il
letve a főfelügyeletük alá tartozó szervek által kezelt és haszonbérelt erdőkre vonat
kozóan — az országos erdészeti hatóság vezetőjével egyetértésben — az illetékes mi
niszter hagyja jóvá. Egyéb erdőkre vonatkozóan a jóváhagyás a tanács végrehajtó bi
zottsága mezőgazdasági szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik. 

15. § Üzemtervtől, illetve éves tervtől eltérő fakitermelést (rendkívüli fahaszná-
latot) — sürgős szükség esetét kivéve — csak az erdőgazdasági üzemtervet, illetve az 
éves tervet jóváhagyó szerv engedélyével szabad végezni. 

V. FEJEZET 
Az államerdészeti üzemeltetés és az erdőgazdálkodás szakmai irányítása 

16. § Az erdőbirtokossági társulatok erdeiben az állami erdőgazdaságok államer
dészeti üzemeltetés keretében gazdálkodnak: elvégzik a szükséges erdőgazdasági mun
kákat és ellátják az államerdészeti üzemeltetéssel kapcsolatos pénz- és anyagkezelést. 

17. § (1) A minisztériumok és a főfelügyeletük alá tartozó vállalatok (szervek) 
által kezelt és haszonbérelt erdőkben, fásításokban a terület nagyságára tekintet nél
kül, a termelőszövetkezetek által használt és haszonbérelt erdőkben, fásításokban pe
dig, ha ezek összterülete a harminc hektárt meghaladja, az erdőgazdálkodást az ál
lami erdőgazdaságok szakmai irányítása mellett kell folytatni. 

(2) A minisztériumok és a főfelügyeletük alá tartozó vállalatok (szervek) által 
kezelt és haszonbérelt erdőkben, fásításokban folyó gazdálkodás szakmai irányításá
nak feltételeit — az illetékes miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel 
(a továbbiakban: miniszter) egyetértésben — az országos erdészeti hatóság vezetője 
állapítja meg. 

(3) A termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásának irányítása keretében az állami 
erdőgazdaságok segítik a termelőszövetkezeteket az erdőgazdálkodással összefüggő 
tervezésben és egyéb munkálatokban. 

18. § Az államerdészeti üzemeltetésért, illetve az erdőgazdálkodás szakmai irá
nyításáért — ha azt az állami erdőgazdaságok látják el — járulékot kell fizetni. 

19. § A termelőszövetkezetek által használt (haszonbérelt), harminc hektárt meg 
nem haladó erdőkben, fásításokban az erdőgazdálkodás szakmai irányítása a tanács 
végrehajtó bizottsága mezőgazdasági szakigazgatási szervének a feladata. 

VI. FEJEZET 
Erdőtelepítés és fásítás 

20. § (1) Közérdekből erdőt kell telepíteni, vagy fásítást kell létesíteni. 
a) a városok, községek, lakótelepek, ipartelepek, kórházak, üdülőhelyek körül és 

egyéb területeken; 
b) ahol a termőtalaj pusztulása vagy eltávolítása folytán várható károk csak 

erdőtelepítéssel előzhetők meg; 
c) az árvédelmi töltések védelmére. 
(2) A víz és a szél káros hatásainak megakadályozása céljából erdősávokat vagy 

fasorokat kell telepíteni a talajvédelmi terveknek megfelelően kialakított táblák ha
tárvonalán, a legelők szakaszhatárain, a majorok körül és a közutak, vasutak, víz
folyások, csatornák mentén. 

•21. § Erdőtelepítésre és fásításra elsősorban a mezőgazdasági termelésre nem al
kalmas és arra gazdaságosan alkalmassá nem tehető területeket kell igénybevenni. 
Olyan területeket, amelyeken mezőgazdasági termelést folytatnak, továbbá melyek 
mezőgazdasági termelésre alkalmasak vagy arra gazdaságosan alkalmassá tehetők, 
csak a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény ren
delkezéseinek megtartásával szabad erdőtelepítésre és fásításra igénybe venni. 



22. § (1) A közérdekű erdőtelepítés és fásítás — ha jogszabály másként nem ren
delkezik — a 20. §-ban megjelölt terület tulajdonosának, illetve kezelőjének (hasz
nálójának) kötelezettsége. 

(2) A közérdekű erdőtelepítés és fásítás végrehajtásához nyújtható állami támo
gatás módját és mértékét a Minisztertanács állapítja meg. 

VII. FEJEZET 
Az erdők, fásítások őrzése és védelme 

23. § (1) Az erdő, fásítás őrzéséről és védelméről a kezelőnek (használónak) kell 
gondoskodnia. 

(2) A kezelő (használó) a kezelésében (használatában) levő erdő határait köteles 
jól látható jeleitkei megjelölni. 

24. § (1) A károk megelőzése érdekében a kezelőnek (használónak) az őrzési teen
dőkkel a feladatkör ellátására alkalmas, megfelelő számú személyt kell megbíznia. 

(2) Az állami tulajdonban és kezelésben, az államerdészeti üzemeltetésben levő, 
valamint az állami erdőgazdaságok és állami gazdaságok által haszonbérelt erdők, 
fásítások védelmével és ennek irányításával munkakörüknél fogva megbízott dolgo
zókat, egyéb erdők tekintetében pedig a hatósági esküt tett erdőőröket a büntetőjogi 
védelem szempontjából hivatalos személyeknek kell tekinteni. 

(3) Az előző bekezdésben felsorolt személyek közül az állami vállalatok (szervek) 
alkalmazásában álló dolgozókat, valamint a kizárólag az erdő, fásítás őrzésével fog
lalkozó erdőőröket megilleti az erdészegyenruha viselésének, valamint a szolgálati lő
fegyver viselésének és használatának joga. 

25. § (1) Erdőben csak az országos erdészeti hatóság engedélye alapján szabad az 
erdő rendeltetésszerű használatát akadályozó tevékenységet folytatni. Ez a rendelke
zés nem vonatkozik a bányászatról szóló 1960. évi III. törvény 46. §-ának (1) és (2) 
bekezdésében felsorolt tevékenységekre. 

(2) A földmérési munkára jogosult szerveknek erdőben geodéziai jelek és azokhoz 
tartozó létesítmények elhelyezése érdekében végzett tevékenységére az erre vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

26. § (1) Az országos erdészeti hatóság vezetője köteles megtenni a szükséges in
tézkedéseket, hogy az erdők — az alapvető célkitűzések sérelme nélkül — a dolgozók 
üdülését, pihenését is szolgálják. 

(2) Az erdei utakat közlekedésre, az erdőt üdülésre, pihenésre bárki használhatja. 
(3) Ha az erdő- vagy a vadgazdálkodás védelme szükségessé teszi, az erdő keze

lője (használója) az erdőben egyes utakon, ösvényeken a forgalmat vagy egyes erdő
részekbe a belépést korlátozhatja, vagy megtilthatja. 

27. § (1) Erdőben, fásításban megfelelő intézkedéseket kell tenni a tűzvédelem 
biztosítására és gondoskodni kell a tűzrendészeti szabályok megtartásáról. 

(2) Aki erdőben tüzet észlel és azt eloltani nem tudja, haladéktalanul köteles a 
tűzesetet az oltásra képes szerv vagy személy tudomására hozni. 

(3) Az erdőtűz eloltásában az erdő, fásítás kezelőjével (használójával) munkavi
szonyban álló dolgozókon, valamint az állami és önkéntes tűzoltóságon kívül — fel
hívásra — a közelben tartózkodó személyek is kötelesek részt venni. 

28. § Erdőben legeltetni tilos. A kivételekre vonatkozó rendelkezéseket a Minisz
tertanács állapítja meg. 

VIII. FEJEZET 
Iparifa felajánlása. Erdei termékek szállítása. Faanyagok feldolgozása 

29. § Az erdő, fásítás kezelője (használója) — az állami erdőgazdaság kivételével 
— köteles meghatározott iparifa választékokat az erre illetékes szerv útján az állam
nak vételre felajánlani. 

30. § Erdőből, fásításból származó faanyagok és egyéb erdei termékek szállítását 
hatósági igazoláshoz lehet kötni. 

31. § (l)Fűrészipari és lemezipari tevékenységet — ha jogszabály másként nem 
rendelkezik — csak állami fűrészipari, illetve lemezipari vállalat vagy állami erdő
gazdaság folytathat. 

(2) A fűrész- és lemezipari tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat — 
ideértve a bérfűrészipar gyakorlásának, valamint a fűrész- és lemezipari gépek üze
meltetésének feltételeit is — külön jogszabály állapítja meg, 



IX. FEJEZET 
V a d g a z d á l k o d á s és vadászat 

32. § (1) A vad az állam tulajdona. 
(2) A vadászati jog az ország egész területén az államot illeti. 
33. § (1) Az állam a vadászati jogot állami erdőgazdaságok, állami vadgazdaságok 

és állami gazdaságok útján, saját kezelésben (üzemi kezelés), vadásztársaságok részére 
történő haszon bérbeadás, illetőleg termelőszövetkezetek részére történő átengedés, vé
gül bérkilövés útján hasznosítja. 

(2) Vadászati jogot haszonbérbe adni csak jóváhagyott alapszabállyal működő 
vadásztársaság részére lehet. 

(3) Vadásztársaság bérkilövésre is alakulhat. 
34. § (1) A vadászatra jogosított köteles a hasznos vadállomány fejlődését — a 

terveknek megfelelően — rendszeres vadtenyésztési és vadvédelmi tevékenységgel elő
mozdítani. 

(2) A vadászterületen elejtett, elfogott, illetőleg elhullott vad a vadászatra jogo
sított tulajdonába kerül. 

(3) A vadászatra jogosított köteles a vadászterület és a vadállomány őrzéséről 
gondoskodni és ennek érdekében vadőrt alkalmazni. A vadőrt a büntetőjogi védelem 
szempontjából hivatalos személynek kell tekinteni. 

(4) A vadkárok megtérítésének módját a Minisztertanács külön rendelettel álla
pítja meg. 

35. § (1) A vadgazdálkodás és a vadászat, valamint a vadállomány hasznosítása 
egységes irányítását az Országos Vadgazdálkodási és Vadászati Tanács (a továbbiak
ban: Tanács) által megállapított irányelvek alapján az országos erdészeti hatóság ve
zetője látja el. 

(2) A Tanács elnöke az országos erdészeti hatóság vezetője; tagjait a Miniszter
tanács nevezi ki. 

(3) A Tanács köteles a vadgazdálkodás érdekeit összehangolni az erdő- és a me
zőgazdálkodás érdekeivel. 

(4) A vadgazdálkodás fejlesztése céljára a vadgazdálkodással és a vadászattal 
kapcsolatos bevételekből Vadgazdálkodási Alapot lehet létesíteni. 

36. § A vadászat gyakorlására, a vadászat és a vadgazdálkodás szervezetére és 
hatósági irányítására vonatkozó szabályokat, továbbá a vadgazdálkodás részletes sza
bályait a Minisztertanács állapítja meg, s ennek során a vadásztársaságok tekinteté
ben az egyesületekre vonatkozó jogszabályoktól eltérő rendelkezéseket is megálla
píthat. 

X. FEJEZET 
A z erdészeti igazgatás és az erdőgazdálkodás szervezete 

37. § (1) Az erdészeti igazgatás és az erdőgazdálkodás országos hatáskörű szerve 
(országos erdészeti hatóság) a Minisztertanács felügyelete alatt működő Országos Er
dészeti Főigazgatóság. 

(2) Az országos erdészeti hatóság biztosítja az ország meglevő erdőállományának 
és fásításainak fenntartását, új erdők és fásítások létesítését, az erdőkben, fásítások
ban a gazdálkodás szakszerűségét, gondoskodik arról, hogy az erdők, fásítások meg
feleljenek rendeltetésüknek, végül meghatározott körben irányítja és ellenőrzi a fa
termékek forgalmát és a fa ipari felhasználását. 

(3) Az országos erdészeti hatóság feladatait az állami erdőgazdaságok és erdőren
dezőségek, valamint a felügyelete alá tartozó faipari és egyéb vállalatok, intézetek út
ján hajtja végre. 

(4) Az országos erdészeti hatóság az erdőkről és fásításokról — az Állami Föld
mérési és Térképészeti Hivatal által vezetett nyilvántartás megfelelő adatainak átvé
telével — szaknyilvántartást (erdőleltárt) vezet. 

38. § (1) A z erdészeti igazgatási feladatokat, ha jogszabály másként nem rendel
kezik, 

a) elsőfokon a járási, járási jogú városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi 
kerületi 

b) másodfokon a megyei, fővárosi, megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottsá
gának mezőgazdasági szakigazgatási szerve (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) 
látja el. 



(2) A szakigazgatási szerv erdészeti igazgatási tevékenysége során szükség szerint 
az állami erdőgazdaságok meghallgatásával jár el. 

(3) A szakigazgatási szerv erdészeti igazgatási munkája felett a szakfelügyeletet 
az országos erdészeti hatóság gyakorolja. 

39. § (1) Az állami erdőgazdaságok feladata az általuk kezelt, haszonbérelt, vala
mint az államerdészeti üzemeltetésben tartott erdőkben a szakszerű erdőgazdálkodás 
minél eredményesebb folytatása, továbbá — a 17. §-ban meghatározott körben — az 
erdőgazdálkodás szakmai irányítása. 

(2) Az állami erdőgazdaságok meghatározott körben javaslatot tehetnek a szak
igazgatási szerveknek az erdőgazdasági munkák elvégzésére vonatkozó határozatok 
meghozatalára és intézkedések megtételére. Közreműködnek továbbá a szakigazgatási 
szervek határozatai (intézkedései) végrehajtásának ellenőrzésében és szükség esetén — 
az illetékes szakigazgatási szerv határozata alapján, a kezelő (használó) költségére — 
elvégzik az erdőgazdasági munkát. 

XI. FEJEZET 
Műszaki fejlesztés 

40. § (1) Az erdőgazdálkodásban a termelékenység növelése, a munka megkönnyí
tése, a nehéz és veszélyes fizikai munka fokozatos megszüntetése érdekében — a gaz
daságosság szem előtt tartásával — a legfejlettebb technika alkalmazására és a kor
szerű termelési eljárások bevezetésére kell törekedni. 

(2) A műszaki fejlesztést a szervezett tudományos kutatómunka eredményei és a 
nemzetközi tapasztalatok gyakorlati felhasználásával is elő kell segíteni. 

41. § (1) Az erdőgazdálkodás területén egyes munkakörök betöltését az országos 
erdészeti hatóság vezetője — az érdekelt miniszterekkel és szakszervezettel egyetér
tésben — meghatározott képesítéshez kötheti. 

XII. FEJEZET 
Vegyes rendelkezések 

42. § (1) A termelőszövetkezeti községekben és városokban az erdőbirtokossági 
társulatok megszűnnek. 

(2) A volt erdőbirtokossági társulatok erdeiben az állami arányrészeknek meg
felelő terület az állam tulajdonába kerül. A többi terület — az arányrészeknek meg
felelően — a volt tagok tulajdonába és termelőszövetkezeti használatba megy át, il
letőleg azt állami erdőgazdaság, állami gazdaság vagy termelőszövetkezet részére kell 
haszonbérbe adni (8. §). 

43. § (1) A tanácsok kezelésében levő, állami tulajdonban álló erdőket állami 
erdőgazdaság vagy állami gazdaság kezelésébe, ilietve termelőszövetkezet használa
tába kell átadni. 

(2) Az átadás feltételeit — figyelemmel az erdő nagyságára, az átvevő szerv erde
jéhez viszonyított fekvésére és a gazdálkodás érdekeire — a Minisztertanács állapítja 
meg. 

(3) A tanácsi kezelésben levő árvédelmi rendeltetésű véderdők kezelését a víz
ügyi igazgatóságok veszik át. 

XIII. FEJEZET 
Hatálybalépés 

44. § (1) E törvény IX. fejezete az 1962. évi január hó 1. napján, egyéb rendel
kezései pedig az 1962. évi július hó 1. napján lépnek hatályba. 

(2) A törvény hatálybalépésével az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról 
szóló 1923. évi XIX. fövénynek, valamint az erdőkről és a természetvédelemről szóló 
1935. évi IV. törvénynek még hatályban levő rendelkezései — a természetvédelemre 
vonatkozó rendelkezések kivételével —, továbbá az 1954. évi 30. számú törvényerejű 
rendelet 2. §-a, végül az 1957. évi 43. számú törvényerejű rendelet hatályukat vesztik. 
A halászatról szóló 1961. évi 15. számú törvényerejű rendelet 25. §-a e törvény 36. 
§-ának megfelelően módosul. 

(3) E törvény végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. 


