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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám: 10- 21/10/1988.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

10/1988. számú 
U T A S Í T Á S A

a családalapítási előleg újbóli szabályozásáról

Budapest, 1988. március 21-én.

A családalapítási előleg újbóli szabályozására kiadom az alábbi 

u t a s í t á s t :  

1. A családalapítási előleg (a továbbiakban: előleg) célja, hogy 
segítséget nyújtson a családi otthon m egteremtéséhez.

2. Az előleg igénybevételére a Belügym inisztérium  szerveinek 
és az állami tűzoltóság terü leti szerveinek azon 35 évnél 
nem idősebb hivatásos és polgári állományú, legalább 3 éves 
szolgálati (munka-) viszonnyal rendelkező dolgozója jogo
sult, aki házastársával (élettársával), illetve gyerm ekét egye- 
dül nevelő szülő a gyerm ekével önálló lakásban vagy lak
részben együtt lakik, és tám ogatását anyagi körülm ényei in 
dokolják. Kivételesen indokolt esetben a jogosultság 3 éves 
belügyi szolgálati (munka-) viszonnyal nem rendelkezőre is 
kiterjeszthető.

3. Nem részesíthető előlegben:
a) akinél a szolgálati (munka-) viszony megszüntetése fo

lyam atban van;
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b) akit beosztásából felfüggesztettek, illetőleg aki előzetes 
letartóztatásban van vagy fegyelmi eljárás alatt áll;

c) akinek illetm ényét -  a fennálló tartozásai m iatt -  to
vábbi levonásokkal terhelni m ár nem lehet.

4. Az előleg kizárólag a családi otthon kialakításával összefüg
gő berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésére engedé
lyezhető. Aki az engedélyezett előleget ettől eltérő célokra 
fordítja, fegyelmileg felelősségre kell vonni, és a hátralevő 
tartozását illetményéből a lehető legmagasabb részletekben 
le kell vonni.

5. Előleg a szolgálati (munka-) viszony ideje alatt csak egy al
kalommal -  házastársak (élettársak) esetében csak az egyik 
fél részére -  engedélyezhető.

6. Az előleg kamatmentes, összege 10- 40 ezer Ft-ig terjedhet. 
Az engedélyezett előleget a kedvezm ényezett illetményéből 
történő levonás ú tján  -  annak nagyságától függően -  3- 5 
év alatt kell havi egyenlő részletekben visszafizetni.

7. Elhalálozás esetén, am ennyiben az igénybe vevőt hősi ha
lottá, a „Belügyminisztérium  szolgálati halottjává”, a „Bel
ügym inisztérium  halottjává” nyilvánították, a felvett előleg 
le nem törlesztett részét törölni kell. Szolgálati balesetből 
eredően belügyi szolgálatra való alkalm atlanná válás esetén 
a hátralék összegének törlését, illetve m érséklését -  m éltá
nyosságból -  a 9. és 10. pontban felsorolt szervek vezetői 
(parancsnokai) engedélyezhetik. A törlésre, mérséklésre -  
az engedélyezésre jogosultak megkeresése alapján -  a BM 
terv  és pénzügyi csoportfőnök intézkedik.

8. Am ennyiben az előleget igénybe vevő szolgálati (munka-) 
viszonya saját kérelm ére vagy fegyelmi elbocsátás útján 
szűnik meg, a hátralevő előleg visszatérítése a szolgálati 
(munka-) viszony megszűnésével egyidejűleg teljes egészé
ben esedékessé válik, s azt teljesítés hiányában a K ártérítési 
Szabályzat rendelkezése szerint kell behajtani.

9. A BM terv  és pénzügyi csoportfőnök a rendelkezésre álló 
pénzügyi lehetőség alapján a 35 évnél nem idősebb nős, fér
jezett családosok létszáma arányában évenként felhasználási 
keretet állapítson meg, a BM főcsoportfőnökségek, a BM Or
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szágos Rendőr-főkapitányság, a BM Határőrség Országos 
Parancsnokság, a BM Kormányőrség Parancsnokság, a 
VCSÉK BM Forradalm i Rendőri Ezred, a budapesti és me
gyei rendőr-főkapitányságok részére. A felhasználási kere
tekről a szervek vezetőit (parancsnokait) a tárgyév január 
31-ig tájékoztassa.

10. A 9. pontban fel nem sorolt m iniszteri és állam titkári köz
vetlen szervek, a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság, 
valam int az MSZMP BM PB dolgozói részére a BM Terv és 
Pénzügyi Csoportfőnökség kezelésében összevont keretet 
kell képezni, amelyből ezen szervek vezetőinek (parancsno
kainak) javaslatára az előlegre jogosultak az igények ará
nyában részesülnek, am elyet a BM terv  és pénzügyi cso
portfőnök engedélyez.

11. Az előleg iránti kérelm et a közvetlen elöljáróhoz kell be
nyújtani, aki azt -  a párt, a KISZ és a polgári állomány 
tekintetében a szakszervezettel egyeztetve -  véleményével 
ellátva engedélyezés végett szolgálati úton a felhasználási 
kerettel rendelkező, illetve a javaslatot tevő vezetőhöz (pa
rancsnokhoz) terjessze elő.

12. Az előleg folyósításának engedélyezésére, illetőleg a javas
lattételre a 9. és 10. pontban foglalt szervek vezetői (pa
rancsnokai) vagy az általuk megbízott személyek jogosultak.

13. Az előleg kifizetésének engedélyezése esetén a kérelmet, az 
engedélyezési záradékkal ellátva, folyósítás végett a BM 
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséghez kell megküldeni.

14. Am ennyiben a 9. pontban megjelölt szervek vezetői (pa
rancsnokai) részére m egállapításra kerülő tárgyévi keret jo
gosultak hiányában csak részben kerül felhasználásra, úgy 
arról a keretösszeg lemondása m ellett a BM Terv és Pénz
ügyi Csoportfőnökséget június 30-ig írásban tájékoztatni 
kell. Az így felszabaduló keretösszeget a BM terv  és pénz
ügyi csoportfőnök az egyes szervek részéről felm erülő indo
kolt pótlólagos igények kielégítésére fordítja.

15. Az utasítás végrehajtására, a folyósítás és visszatérítés, va
lam int egyéb eljárási kérdések részletes szabályozására a 
BM terv  és pénzügyi csoportfőnök intézkedjen.
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16. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyide
jűleg a családalapítási előleg bevezetéséről szóló, a 2/1986. 
BM számú utasítással módosított 2/1980. BM számú utasítás 
hatályát veszti. Az utasításban foglaltakat a személyi állo
m ánnyal ism ertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügym iniszter

Készült: 440 példányban.
K apják: állam titkár,

m iniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok és helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, főosztályvezetők, 
önálló osztályvezetők,
BM tanintézetek parancsnokai,
VCSÉK BM FRE parancsnoka,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
városi (kerületi) rendőrkapitányok, 
ha tárő rkerü le t- (ezred-) parancsnokok,
BM HŐR budapesti légi és folyami forgalom ellenőrző pont 
parancsnoka,
valam ennyi pénzügyi szolgálat vezetője.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség

BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám: 30- 1105/2- 1988.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
TERV ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

5/1988. számú 
I N T É Z K E D É S E

a családalapítási előleg újraszabályozásáról szóló 10/1988.
BM számú utasítás végrehajtásáról, a folyósítás és visszatérítés, 

valamint egyéb eljárási kérdések részletes szabályozásáról

Budapest, 1988. március 21-én.

A családalapítási előleg újraszabályozásáról szóló 10/1988. BM 
számú utasítás 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
utasítás végrehajtására, a folyósítás és visszatérítés, valamint 
egyéb eljárási kérdések részletes szabályozására kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. Az utasítás 2. pontjában írt 35 éves életkort úgy kell értel
mezni, hogy az előleg igénybevételi jogosultság annak az év
nek a végéig áll fenn, am elyben a fenti életkort a jogosult 
betölti.

2. Jogosultság szempontjából önálló lakásnak, illetve lakrész
nek kell tekinteni a főbérletet, társbérletet, albérletet, sze
mélyi tulajdonban lévő lakást, illetve családtagi minőségben 
használt legalább egy szobát.
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3. Az előleg folyósítására vonatkozó kérelm et az 1. számú m el
lékletnek megfelelő igénylőlapon kell előterjeszteni.

4. Az előleget -  annak nagyságától függően -  egyenlő havi 
részletekben, az illetményből történő levonás ú tján  az aláb
biak szerint kell visszafizetni:

Az előleg összege A visszafizetés leghosszabb
Ft idő tartam a

10 000- 20 000 3 év (36 hónap)
21 000- 30 000 4 év (48 hónap)
31 000- 40 000 5 év (60 hónap)

Az előlegben részesülő a fentiekben m eghatározott leghosz-
szabb visszafizetési időtartam nál rövidebb törlesztési időt is 
vállalhat.

5. Az előleg visszafizetését a folyósítást követő hónapban kell 
megkezdeni.

6. Am ennyiben az előleget igénybe vevő szolgálati (munka-) 
viszonya saját kérelm ére vagy fegyelmi elbocsátás útján 
szűnik meg és a hátralék visszafizetési kötelezettségének az 
írásbeli felhívást követő 30 napon belül nem tesz eleget, az 
illetm ényszám fejtést végző pénzügyi szolgálat a hátralék 
összegének behajtására a K ártérítési Szabályzat szerint kö
teles eljárni.

7. Az engedélyezés alapján kifizetésre kerülő előleg összegét a 
BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség az általa kezelt 
számláról az állományilag illetékes szerv pénzügyi szolgála
ta által kezelt kiadási szám lára utalja át. Az átu talt összeget 
átfutó tételként kell kezelni. Az engedélyezett előleget a 
pénzügyi szolgálat az előlegben részesített személy által alá
írt nyugta ellenében fizeti ki.

8. Az előleg felvevőjének az illetményből történő levonásra 
írásbeli felhatalm azásként a 2. számú m ellékletként előírt 
,.Kötelezvény”-t kell kiállítania, am elynek alapján a pénz
ügyi szolgálat azt a nevezett szám fejtőlapján levonásra elő-
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jegyzi és a m egállapított törlesztő részleteket illetményéből 
havonta levonja. A kötelezvényt két tanú aláírásával kell 
hitelesíteni.

9. A havonként levont részleteket és a leszereltek, elbocsátot
tak által visszatérített, illetve behajtott előleget a rendelte
tés megjelölésével a 235- 90151- 1122. számú „BM Letéti 
számla 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.” elnevezésű szám
lára kell átutalni a tárgyhónap utolsó napjáig.

10. Az előleget ezer forintra kerekítve kell engedélyezni.

11. Belügyminisztériumon belül történt áthelyezés esetén a há t
ralékot az illetm énytartozási kivonaton át kell számítani, és 
egyidejűleg a levonásra adott felhatalm azást meg kell kül
deni az új szolgálati hely szerint illetékes pénzügyi szolgá
latnak.

12. Am ennyiben az előleget igénybe vevő szolgálati (munka-) 
viszonya saját kérelm ére szűnik meg, és házastársa (élet
társa) belügyi dolgozó, akkor a vissza nem fizetett előleget 
házastársa (élettársa) átvállalhatja. Ebben az esetben a visz- 
szafizetés feltételei nem változnak.

13. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba. Ezzel egy
idejűleg a családalapítási előleg igénylésének, engedélyezé
sének, folyósításának és visszafizetésének szabályozásáról 
szóló 1/1 980. számú és a m ódosítására kiadott 3/1986. számú 
BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedések hatályukat 
vesztik. Az intézkedésben foglaltakat a személyi állomány
nyal ism ertetni kell.

DR. HIMBER PÉTER s. k.,
r. ezredes 

főcsoportfőnök-helyettes
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.......................................................  1. számú melléklet
szerv megnevezése

CSALÁDALAPÍTÁSI ELŐLEG IGÉNYLŐ LAP

(1 példányban kell kitölteni, és a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnök
séghez felterjeszteni)

1. Az előleget igénylő személy:
Neve: ...................................................................  rendfokozata: ...........................
Szem. szám a: .............................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................
H ázastársának (élettársának) leánykori neve: ...............................................

2. Az igénylő lakásának címe: ...............................................................  helység
  utca   szám.
A lakás jellege: személyi tu la jdonban  levő lakás; főbérlet; társbérlet; 
albérlet; egyéb önálló lakrész (a megfelelő szó aláhúzandó).

3. A házastársakkal (élettársakkal) közös háztartásban élő e lta rto tt sze
mély szám a: ...............  gyermek,... ...............  szülő, ...............  nagyszülő,
............... egyéb, e lta rto tt összesen: ...............  fő.

4. A házastársak  (élettársak) személyi tu la jdonában levő nagyobb értékű 
vagyontárgyak: ház, lakás, telek, nyaraló, föld, gépkocsi, m otorkerék
pár, egyéb: .......................................................  (a megfelelő szó aláhúzandó).

5. A kért előleg összege:   F t     havi törlesztésre
(levonásra).

az előleget kérő személy 
aláírása
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6. a) Az előleget kérő személyi havi illetm énye: ...

b) A havi illetm ényét terhelő levonások összege:

Ft

Ft

pü. szolg, vezető aláírása

7. Az állom ányilletékes vezető (parancsnok) vélem énye:

aláírás

8. Az engedélyező vezető (parancsnok) véleménye:

Budapest, 19 ...... , év .......................................  hó   nap.

aláírás

Megjegyzés:

1. Az 1- 5. pontok szerinti ada tokat az előleget kérő személy tölti ki.

2. A 6. pont alatti adatokat a pénzügyi szolgálat ír ja  be.
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szerv megnevezése

2. számú melléklet

K Ö T E L E Z V É N Y

A lulíro tt kötelezem m agam  arra, hogy a ...............................................  szám
ala tt engedélyezett ...................................................  F t összegű családalapítási
előleget kizárólag a családi otthon kia lak ításával összefüggő berendezési 
és felszerelési tárgyak beszerzésére fordítom . Az előleg ettől eltérő célú 
felhasználása esetén fegyelmi felelősséggel tartozom.

H ozzájárulok a m egállapított első havi ...............................  F t és a további
...............................  hónapon keresztül havi ...............................  F t-os törlesztő
részleteknek illetm ényem ből történő levonásához.

Tudom ásul veszem, hogy ha szolgálati vagy m unkaviszonyom  sa já t ké
relm em re vagy részem re felróható okból megszűnik, a még fennálló  ta r- 
tozásom visszafizetése azonnal teljes összegben esedékessé válik.

 , 19.......  év   hó   nap.

Tanúk: ...............................................  ...............................................
...............................................  a lá írás

személyi szám
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