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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

9/1976. számú
U T A S Í T Á S A

a 13/1972. számú miniszterhelyettesi utasítás 
módosításáról.

Budapest, 1976. évi március hó 12-én.

A fegyveres testü letek  tagjai lakásépítésének tám ogatásáról 
szóló 5/1972. (I. 29.) PM—ÉVM—MüM sz. együttes rendelet vég
rehajtására k iadott 13/1972. sz. belügym iniszter-helyettesi uta
sítás egyes rendelkezéseinek módosítására kiadom az alábbi

U T A S Í T Á S T .

1. A 13/1972. számú m iniszterhelyettesi utasítás (a továbbiak
ban: Mh. ut.) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A belügyi szerv (a továbbiakban: számadótest) a vele 
szolgálati, illetőleg m unkaviszonyban álló dolgozók ré
szére a lakásépítési alapjából

a) kölcsönt nyú jthat a telepszerű és egyedi többszintes 
lakóház, valam int családiház építéséhez, ideértve az 
OTP beruházásában értékesítés céljára ép íte tt vagy 
vásárolt lakás m egvételét is, a 7/1971. (II. 8.) Korm. 
számú rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében em lített 
öröklakás kivételével;
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b) tanácsi értékesítésű  és társasházi lakás vevőkiválasz
tási jogának megszerzése ellenében a tanács részére 
m eghatározott összeg átadásával hozzájárulhat a ta 
nácsi lakásépítés növeléséhez;

c) a m unkáltatói tám ogatásra később kijelölésre kerülő 
dolgozója részére megelőlegezheti — lakásonként leg
feljebb 40 000 F t összeg erejéig — a telekárnak, ú t 
és közműfejlesztési hozzájárulásnak, a beruházás le
bonyolítási, továbbá m érnöki tervezési és közműbe
kötési költségeknek a lakásra jutó hányadát, ha a la
kóházépítés telepszerű többszintesnek minősül és azt 
a számadótest vagy más polgári m unkáltató szerv által 
ilyen célra létrehozott társulás (építőközösség) vagy 
lakásépítő szövetkezet szervezi;

d) m egtérítheti az OTP által a dolgozó terhére  felszá
m ított 1%-os kezelési költséget;

e) telepszerű, többszintes lakóház építésénél a tanács 
szám ára folyósíthatja a 8/1970. (IV. 16.) ÉVM—PM 
sz. együttes rendelet alapján a dolgozót terhelő ü t
és közműfejlesztési hozzájárulást

a 26/1971. (VI. 24.) PM—ÉVM—MüM számú valam int 
az ezt kiegészítő 5/1972. (I. 29.) PM—ÉVM—MüM számú 
rendelet és a még erre vonatkozó hatályos jogszabályok 
előírásai szerint.

A b) pont alapján a tanács részére átadott ö sszeg  a dol
gozóra nem hárítható  át. A c) pont alapján adott előleg 
összegét a később kijelölt vevőnek — szükség és lehető
ség szerint kiegészítve — BM kölcsönként kell ju ttatn i. 
Az e) pont alapján folyósított hozzájárulást a dolgozóra 
csak akkor kell áthárítani, ha szolgálati (munka) viszo
nya fegyelmi úton (beleértve a nyugállom ányba helyezés 
esetét is) vagy bírói büntető ítélet alapján szűnt meg, 
vagy az ingatlant elidegenítette.”

2. A Mh. ut. 4. pontja helyett az alábbi rendelkezés lép:

„4. A lakás építésre (vásárlásra) jelentkezők tám ogatásra 
való jogosultságát a következők figyelem bevételével kell 
e lb íráln i:
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a) A BM által szerzett vevőkiválasztási jog alapján ta
nácsi értékesítésű lakás vételére és társasházi lakás 
építésével (vásárlásával), továbbá családiház építésé
vel kapcsolatos tám ogatásra — a szolgálati (munka) 
viszony kezdetétől — jogosult, aki

— a BM hivatásos, kinevezett, vagy szerződéses pol
gári állományába tartozik, igényli a tám ogatást és

— ingatlanszerzési korlátozás alá nem esik.

Az ingatlanszerzési korlátozás nem érinti azt az igény
lőt, aki rendelkezik szervezett akcióban épült vagy 
vásárolt személyi tulajdonban lévő társasházi lakás
sal, de az részére indokoltan nem megfelelő és a la
kását — a csere érdekében — az OTP útján  az állam 
javára értékesíti. Ilyen esetben BM kölcsön és egyéb 
tám ogatás csak telepszerű vagy egyedi többszintes 
társasházi lakás építéséhez (vételéhez) adható.

b) Elsősorban azoknak a dolgozóknak az építési (vételi) 
igényei tám ogathatók, akik

— részére a 14/1971. sz. utasítás, illetve a módosításra 
kiadott 8/1976. sz. m iniszteri utasítás értelm ében 
szolgálati lakás nem utalható ki,

— a BM által felhasználható szolgálati vagy tanácsi 
bérlakást hagynak vissza, vagy a tám ogatásukkal 
a BM az OTP-n keresztül az állam javára értékesí
te tt társasházi lakásra vevőkiválasztási jogot sze
rezhet,

— a lakásvásárláshoz (építéshez) megfelelő összeg
gel rendelkeznek, és tám ogatásuk a szolgálati ér
dekeknek is megfelel.

c) A fiatal házasok lakásigényeinek kielégítésére kell 
biztosítani — a KISZ-szervezet javaslatának figye
lem bevételével — a m egvásárolható lakások 20%-át.

d) Nem vehetők figyelembe azoknak a dolgozóknak az 
igényei, akik

— ellen fegyelmi eljárás van folyamatban,
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— a szolgálati helyükön olyan — tulajdonukat képező 
— lakásban laknak, amely a család jogos lakás
igényét kielégíti,

— magánszemélytől kívánnak ingatlant vásárolni,

— hosszúlejáratú kölcsönt vettek  fel az OTP-től és 
azt még nem egyenlítették ki,

— lakás és telektulajdona a jogszabályokban m egha
tározott m értéket meghaladja, függetlenül attól, 
hogy a vásárlási korlátozás alól felm entést kaptak,

— lakásvásárlásra felm entés nélkül is jogosultak, de 
egyéb olyan ingatlanuk van, am elynek forgalmi 
értéke a vásárolni kívánt lakás eladási árát meg
haladja.

Az ingatlan értékének m egállapításánál, az ingat
lanátruházási illeték kiszabásának alapjául szol
gáló adó- és értékbizonyítvány szerinti forgalmi 
értéket kell irányadónak tekinteni.

e) A parancsnok hatáskörébe tartozik, hogy a jogosul
tak  közül — az érin te tt személyek szociális körülm é
nyei és a szolgálati érdekek figyelem bevételével — 
kiválassza azt a dolgozót, akit tanácsi értékesítésű 
lakás esetében vevőnek jelöl, illetve akinek társas
házi lakás építéséhez (vételéhez), családi ház építésé
hez BM tám ogatást biztosít. A parancsnok illetékes a 
BM kölcsön m értékének m egállapítására is, figyelem 
mel az utasítás erre vonatkozó előírásaira.”

3. A Mh. ut. 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. A lakások építésére (vételére) jogosultak igényeinek ki
elégítésére a feltételeket a következők szerint lehet biz
tosítani:

a) A tanácsi értékesítésű lakások és az OTP által épített, 
de a tanács lakásgazdálkodási körébe tartozó telep
szerű, többszintes társasházi lakások vevőkiválasztási 
jogának megszerzése, az ezzel kapcsolatban szükséges 
megállapodás megkötése vidéken a parancsnok, Buda
pesten a BM I/II. Csoportfőnökség feladata.



b) A parancsnok többszintes társasházi lakások építé
sére dolgozói köréből önállóan, vagy más BM testü
let, fegyveres testületek dolgozóival közösen építőkö
zösséget szervezhet, az építkezéshez telket szerezhet, 
vállalhatja a kivitelezői kapacitás biztosítását és a be
ruházás lebonyolítására (tervezés-kivitelezés) az ille
tékes OTP-vel — az építő dolgozók egyetértésével
— megállapodást köthet.

Budapesten a parancsnokok kezdeményezése alapján 
az építőközösség szervezése és a tám ogatás céljá
ból m egjelölt feladatok elvégzése a BM Központi El
látó Parancsnokság feladata.

c) A parancsnok engedélyezheti, hogy a belügyi dolgozó
— a BM részéről biztosított m unkáltatói tám ogatás 
feltételeivel — más vállalatok, m agántársulások által 
szervezett telepszerű és egyedi többszintes társasházi 
lakás építőközösségébe beléphessen, vagy önállóan 
családi házat építhessen.”

4. A Mh. ut. 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A parancsnok a dolgozók lakásvásárlási (építési) igényét 
olyan m értékben tám ogathatja, am ennyire a rendelkezé
sére álló lakásépítési alap lehetőséget biztosít. Erre a 
célra igénybeveheti a szám adótest lakásépítési alapszám 
lájára következő címen befizetésre kerü lt bevételeket:

— Lakáshasználatbavételi díj megtérítése,
— BM tulajdonát képező ingatlan értékesítéséből szár

mazó befizetés,
— BM dolgozók lakásvásárlásához (építéséhez) nyújto tt 

BM kölcsönök — OTP által jóváírt törlesztő részle
tei.”

5. A Mh. ut. 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. A telepszerű és egyedi többszintes társasházi lakások ér
tékesítési ára — a bekerülési költség figyelem bevételé
vel — az érvényben lévő jogszabályi előírások feltételei 
szerint kerü l m egállapításra. Az OTP a dolgozó kérel
mére — a szükséges igazolások bem utatása esetén — fi-
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gyelembe veszi a vásárlót a 3/1973. (I. 26.) MT számú 
rendelettel m ódosított és kiegészített 7/1971. (II. 8.)
Korm. számú rendelet alapján megillető szociálpolitikai 
kedvezm ényt és azzal a lakás eladási árát csökkenti.

a) A telepszerű többszintes lakóházépítésnél (vásárlás- 
nál) a lakás szociálpolitikai kedvezm énnyel csökken
te tt eladási árának fedezete:

— a dolgozónak az OTP-hez befizetett — az eladási 
ár legalább 15% -át képező — előtörlesztése;

— a lakásár legfeljebb 75%-áig és legfeljebb a m in
denkori hitelezési irányelvekben m eghatározott 
összeg erejéig nyú jto tt OTP hitel;

— a Belügym inisztérium  által nyú jto tt — az eladási 
ár legalább 20, és legfeljebb 35% -áig terjedő — 
kölcsön;

— a dolgozó által befizetett előtörlesztés kiegészítése, 
ha a Belügym inisztérium  és az OTP által nyú jto tt 
hitel együttes összege nem fedezi a lakásár és a 
m inimálisan 15% -ban előírt előtörlesztés között 
jelentkező összeget.

b) Az egyedi többszintes lakóházépítésnél (vásárlás
nál) a lakás szociálpolitikai kedvezm énnyel csökken
te tt eladási árának fedezete:

— A dolgozónak az OTP-hez befizetett — az eladási 
ár legalább 15% -át képező — előtörlesztése;

— a lakásár legfeljebb 60% -áig és legfeljebb a m in
denkori hitelezési irányelvekben m eghatározott 
összeg erejéig nyú jto tt OTP hitel;

— a Belügym inisztérium  által nyú jto tt — az eladási 
ár legalább 20, és legfeljebb 35% -áig terjedő — 
kölcsön;

— a dolgozó által befizetett előtörlesztés kiegészítése, 
ha a Belügym inisztérium  és az OTP által nyújto tt 
h itel együttes összege nem fedezi a lakásár és a 
m inimálisan 15% -ban előírt előtörlesztés között je
lentkező összeget.
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c) A telepszerű és egyedi többszintes társasházi lakás
építésnél (vásárlásnál), ha a dolgozó a szervezett 
akcióban épült vagy vásárolt tulajdonában álló lakást 
az OTP ú tján  az állam javára  értékesíti, — és a lakás 
újabb vevőjét a BM jelöli — a lakás szociálpolitikai 
kedvezm énnyel csökkentett eladási árának fedezete:

— az OTP által a vételárnak az új lakás építési költ
ségeire visszatartott része;

— az OTP hitel;

— a BM által nyú jto tt hitel, amely a fennm aradó ta r
tozás legalább 20. és legfeljebb 35%-áig terjedhet.

Az utasítás 11. pontja alapján a BM kölcsönből a dol
gozó részére annak szolgálatban eltöltött ideje után 
engedmény akkor adható, ha ilyen címen kedvez
m ényt még nem kapott. Ha korábbi lakásépítésénél 
(vételénél) a lehetséges m értékű engedm énynek csak 
egy része kerü lt leírásra, a tényleges kedvezm ény és 
a 30 000 F t közötti összeg különbözete az előírt bel
ügyi szolgálat letöltésével elengedhető a BM hitelből.”

6. A Mh. ut. 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,10. Az OTP által nyú jto tt hitel u tán az érvényben lévő 
rendelkezésnek megfelelő összegű kam atot kell fizetni. 
A BM hozzájárulásból eredő hitel u tán az OTP 1%-os 
kezelési költséget számít fel, amely az építőt (vevőt) 
terheli. Az OTP hitelből és a Belügym inisztérium  hoz
zájárulásából keletkezett tartozást együtt, a kam atokat 
(kezelési költséget) is m agában foglaló részletekben kell 
visszafizetni. Az OTP és BM hitel visszafizetésének 
határidejét, a törlesztési feltételeket — az érvényben 
lévő jogszabályi előírások alapján — az OTP határozza 
meg.”

7. A Mh. ut. 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. a) A családiház építése m inősülhet hagyományosnak 
és csoportos korszerűnek, amelyekhez az OTP az ér
vényben lévő jogszabályban előírt m értékű kamat 
és törlesztési feltételek m ellett nyú jtha t kölcsönt.
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b) A dolgozónak az OTP által nyú jto tt hitelhez a BM 
legalább 40 000 F t és legfeljebb 60 000 Ft-ig  terjedő 
további hozzájárulást adhat az OTP-n keresztül. A 
BM hozzájárulásnál a dolgozót terheli az OTP által 
felszám ított l°/o-os kezelési költség. Ennek megfize
tését — a 12. pont szerinti körülm ények fennállása 
esetén — a BM átvállalhatja.
A parancsnok saját hatáskörben 100 000 Ft-ig emel
heti a BM hozzájárulás összegét, ha a tiszthelyettesi 
állományba tartozó igényli a tám ogatást, vagy a csa
ládiház megépítésével nyugállom ányba helyezett ál
tal elfoglalt m unkaköri jellegű szolgálati lakás válik 
igénybe vehetővé.

c) A BM hozzájárulás visszafizetési határideje és tö r
lesztési feltétele azonos az OTP által nyú jto tt köl
csönével.

d) A BM hozzájárulással ép ített családiházak tulajdo
nosaival szemben érvényesíteni kell a Mh. ut. 13., 
14., 15. és 16. pontjaiban előírtakat.”

8. A Mh. ut. 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,24. A BM dolgozók lakásépítkezése az érvényben lévő külön 

utasításban m eghatározottak szerint tám ogatható ön
költséges fuvarozással, épületbontás engedélyezésével, 
épületbontási anyag TÜZÉP ú tján  történő értékesíté
sével.
A BM dolgozók lakásépítkezéséhez a jelen utasításban 
engedélyezetteken kívül — kivéve ha a pénzügyi-anya- 
gi-m űszaki m iniszterhelyettes m ásként nem intézkedik 
— egyéb hozzájárulás vagy engedmény nem biztosít
ható.”

9. Jelen utasítás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedés 
kiadásáról a BM I/I. és I/II. csoportfőnök egyidejűleg gon
doskodjék.

10. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, de előírásait 
1976. január 1-től kell alkalmazni.

OLÁH GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes
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K észült: 520 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

állam titká r elvtársnak.
K apják: a 13/1972. m iniszterhelyettesi ut. elosztója szerint.
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B ELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M

Szám: 18- 1113/3/1976.

BM I/I. és I/II. Csoportfőnökének 
4/1976. számú

I N T É Z K E D É S E

az 1972. évi 6. számú BM I/I. és I/II. Csoportfőnöki 
együttes utasítás módosításáról.

Budapest, 1976. évi március hó 12-én.

A 9/1976. sz. belügym iniszteri utasítás (továbbiakban: Utasítás) 
9. pontja alapján az 1972. évi 13. számú m iniszterhelyettesi u ta
sítás végrehajtására kiadott 1972. évi 6. számú BM l/l. és I/II. 
csoportfőnöki utasítás (továbbiakban: Vh. Utasítás) módosítá
sára kiadjuk az alábbi

I N T É Z K E D É S T

1. A Vh. U tasítás 1—6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A parancsnok feladata az önerős lakásépítkezések bel
ügyi tám ogatási lehetőségeinek részletes ism ertetése a 
dolgozók előtt, továbbá az igénylésre a jelentkezési rend 
meghatározása.

A dolgozónak tájékoztatást kell adni többek között

— a BM tám ogatásra való jogosultság feltételeiről, a 
jelentkezés rendjéről, az igények időbeni kielégítési 
lehetőségeiről,
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— m ilyen típusú lakásépítkezéshez nyújtható  BM köl
csön, az mennyi lehet és milyen feltételekkel kell 
visszafizetni, abból a BM-ben eltöltött szolgálati idő 
után és egyéb körülm ények fennállása esetén mikor, 
m ilyen összegű engedmény jár.

— m ennyi a dolgozót terhelő előtörlesztés összege, milyen 
hátrányokkal jár a szolgálati (munka) viszony idő 
előtti megszüntetése, m ilyen kötöttséget jelent a 
tulajdonba kerülő lakást terhelő elidegenítési-terhe
lési tilalom.

2. A belügyi dolgozónak a szám adótesttől a tám ogatást

— az OTP lebonyolításában, vagy a szám adótest dolgo
zói köréből önállóan, vagy más BM testület, fegyve
res testület, illetőleg vállalatok vagy m agántársulások 
által szervezett építőközösség keretében megvalósuló 
telepszerű vagy egyedi többszintes társasházi lakás- 
építkezéshez,

— a BM vevőkiválasztási jogán rendelkezésre álló 
társasházi és tanácsi értékesítésű lakás vásárlásához,

— családi ház építéséhez,
az 1. sz. m elléklet szerinti nyom tatvány kitöltésével kell 
igényelnie.

3. Az önerős lakásépítkezés tám ogatására benyújto tt igény
lésre a parancsnoknak, vagy megbízása alapján az anyagi 
szolgálat vezetőjének. 30 napon belül írásban választ kell 
adnia. Ebben közölni kell az igénylővel, hogy időben mi
kor, m ilyen m értékű BM tám ogatást kaphat, vagy a ké
rése érdem ben mikor bírálható el, illetve az m iért nem 
teljesíthető.

4. A tám ogatásban részesíthető dolgozók jelentkezési lapját 
a 2. sz. m inta szerinti form ában nyilvántartásba kell 
venni. Am ennyiben az önerős lakásépítkezésre jelentkező 
jogosult szolgálati lakásra, lakásigénylése párhuzam osan 
az erre előírt külön nyilvántartásban is szerepelhet. 
Igénylését akkor kell a nyilvántartásból törölni, ha lakás
hoz jut, vagy arra való jogosultsága megszűnik.
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5. A BM budapesti szerveinek — beleértve a központi szer
veket is — a dolgozók önerős lakásépítkezésének a tám o
gatása érdekében nyilvántartásba vett igénylőkről m in
den év január 10-ig számszerű tájékoztatást kell adniuk 
a Központi Ellátó Parancsnokságnak. A tájékoztatóban 
— lakástípusonként külön-külön — ism ertetni kell az 
igénylők számát.

Budapesten a tárgyévi lakáselosztással egyidőben kerül 
visszaigazolásra, hogy az igénylő BM szerv hány tanácsi 
értékesítésű és társasházi lakásra kap vevőkiválasztási 
jogot, illetve hány dolgozójának tám ogathatja a telep
szerű és egyedi többszintes társasházi lakás és családi
ház építési igényét.

6. A vevőkiválasztásra, a BM tám ogatás biztosítására jogo
sult parancsnoknak

a) a tanácsi értékesítésű lakásra m egszerzett vevőkivá
lasztási jog érvényesítése érdekében az OTP értéke
sítő szervével írásban kell közölnie a vásárlásra kije
lölt BM dolgozó nevét és lakcímét, az általa megvá
sárolható lakás megjelölésével.

b) a vevőkiválasztási jog megszerzése alapján rendelke
zésre álló telepszerű többszintes társasházi lakás ese
tén az OTP értékesítő szervével írásban kell ism er
tetnie
— a lakásvásárlásra kijelölt dolgozó nevét és lakcí

mét, a megvásárolni k ívánt lakás megjelölésével,
— a dolgozót, a m iniszter-helyettesi utasítás 11. pontja 

alapján m ár megillető engedmény összegét,
— valam int azt, hogy az 1%-os kezelési költség a 

szám adótest lakásépítési alapját vagy a dolgozót 
terheli-e,

c) ha telepszerű többszintes társasházi lakások építésére 
dolgozói körében önállóan, vagy más BM testület, 
fegyveres testületek dolgozóival közösen építőközös
séget szervezett, az illetékes OTP szervvel a BM 
tám ogatás m ódjára és feltételeire, továbbá a beruhá
zás lebonyolítására megállapodást kell kötnie,
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d) lehetősége van az illetékes OTP részére előzetesen 
írásban nyilatkozatot adni arra, hogy a vonatkozó elő
írások alapján m ilyen BM tám ogatást ad a dolgozónak 
telepszerű és egyedi többszintes társasházi lakás épí
téséhez (vételéhez), családiház építéséhez.

A budapesti BM szervek vonatkozásában — beleértve a 
központi szerveket is — az a—d) pontokban m eghatáro
zott feladatokat a vevőkiválasztásra, tám ogatás biztosí
tására jogosult parancsnok megbízása alapján a Központi 
Ellátó Parancsnokság látja  el.”

2. A Vh. U tasítás 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,10. Az OTP értékesítő szerve a parancsnok által kijelölt 
dolgozóval a lakásba történő beköltözés előtt m integy 2 
hónappal szerződést köt. A dolgozónak a szerződéskötés
sel egyidejűleg az eladási árnak legalább 15% -át előtör
lesztésként be kell fizetnie. Am ennyiben a BM kölcsön 
és az OTP által nyú jto tt hitel a lakás vételárának fenn
maradó részét nem fedezi, a dolgozónak az előtörlesztés 
összegét a szükséges m értékben ki kell egészítenie.

Az OTP a dolgozóval az adásvételi szerződést az annak 
aláírásához érvényes pénzügyi-hitelügyi és jogszabályi 
rendelkezések figyelem bevételével köti meg. A lakás 
építésével (vásárlásával) kapcsolatos további tényleges 
fizetési kötelezettséget az OTP értékesítő szerve és a 
dolgozó között lé tre jö tt szerződés tartalm azza.”

3. A Vh. Utasítás 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. Ha tanácsi értékesítésű és társasházi lakás esetében — 
a tanácstól megszerzett vevőkiválasztási jog alapján — 
a lakásvásárlásra kijelölt dolgozó a vásárlástól még az 
adásvételi szerződés megkötése előtt visszalép és a lakást 
a számadótest, vagy más belügyi szerv állományába ta r
tozó dolgozó sem kívánja megvásárolni, azt a tanács vég
rehajtó  bizottsága rendelkezésére kell. bocsátani. Ebben 
az esetben a tanácstól az ú t- és közműfejlesztési, továbbá 
vevőkiválasztási jogért fizetett hozzájárulást a lakásépí
tési alap javára vissza kell igényelni.

—  14 —



Az egyéb alapon rendelkezésre álló társasházi lakás — 
am ennyiben építésétől (vételétől) az eredetileg kiválasz
to tt dolgozó visszalép és azt más BM dolgozó m egvásá
rolni nem kívánja — a parancsnok megbízásából a BM 
által eszközölt költségráfordítás m egtérítése m ellett, az 
OTP ú tján  szabadon értékesíthető.”

4. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, de előírásait 
1976. január 1-től kell alkalmazni.

DR. PÁL ANTAL s. k.,
r. vezérőrnagy
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