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Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

15/ 1986. (BK 9.) számú 
utasítása

a Belügyminisztérium és szervei 
lakásgazdálkodásáról szóló 29/1982. BM számú 

utasítás módosításáról

A Belügym inisztérium  és szervei lakásgazdál
kodásáról szóló 29/1982. BM számú u tasítás mó
dosítására az építésügyi és városfejlesztési m i-

niszterrel, a pénzügym iniszterrel és a polgári 
alkalm azottak vonatkozásában a Közalkalma
zottak Szakszervezetével egyetértésben kiadom 
az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügym inisztérium  és szervei lakásgaz
dálkodásáról szóló 29/1982. BM sz. utasítás (a 
továbbiakban: ut.) kiegészül a következő 22/A. 
ponttal:

,,22/A. Az a BM dolgozó, akit a tanács meg
határozott időn belüli lakásju ttatás vállalása 
m ellett garzonházban helyezett el csak különös 
m éltánylást érdem lő esetben adhat be a BM-hez 
lakásigénylést.”
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2. Az ut. 23. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

,,23. A BM hivatásos vagy kinevezett polgári 
állományából nem  fegyelmi úton, vagy nem 
büntető bírói ítélet alapján nyugállom ányba he
lyezett személy is benyújthatja  a lakásigénylé
sét, ha

a) a BM-től korábban lakást, vagy lakásépí
téshez (vásárláshoz) belügyi m unkáltató i köl
csönt nem  kapott, és nincs önálló lakása;

b) jogosult a letelepedési hely m egválasztásá
ra;

c) a meglevő lakásánál kisebbet kér;

d) a lakáskérelm et egészségügyi, vagy más 
különös m éltánylást érdemlő okok indokolják.

Ezt a szabályt értelem szerűen alkalm azni kell 
a BM dolgozó, illetve BM nyugdíjas özvegyére 
és a hősi vagy szolgálati halottá  nyilvánított 
volt BM dolgozó gyerm ekére is feltéve, hogy a 
dolgozó halálakor vele közös háztartásban  éltek. 
Több jogosult esetében is csak egy lakásigény 
nyú jtható  be.”

3. Az ut. 24. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

,,24. A lakásju ttatás általános feltételei:

a) az igénylőnek vagy a vele közös háztartás
ban élő házastársának, illetve a vele legalább öt 
éve együttélő é lettársának  a szolgálat teljesítése 
helyén nincs önálló lakása (önálló lakásnak kell 
tekinteni az igénylő, vagy házastársa, illetve 
é lettársa tu lajdonában álló és általa használt 
vagy használatba vehető lakásingatlant, illetve 
az általuk bérlőként, bérlő társként használt, ha
tározatlan  időre k iu ta lt tanácsi bér- vagy szol
gálati lakást, függetlenül attól, hogy a szolgá
lati lakással mely szerv rendelkezik);

b) az önálló lakással rendelkező dolgozó csak 
minőségi csereigény alapján kaphat lakást.”

4. Az ut. kiegészül a következő 25/A. ponttal:

„25/A. Az első fokú lakásügyi szerv átvállal
ha tja  a lakáshasználatbavételi díj m egfizetését 
ahelyett a lakással nem  rendelkező BM nyugdí
jas helyett, akit a lakáshasználatbavételi díj há
romszoros összegének megfizetése ellenében a 
tanács nyugdíjasházban helyez el feltéve, hogy 
az adott személy a BM-től korábban sem lakást, 
sem lakásépítéshez, vásárláshoz m unkáltatói tá 
m ogatást nem kapott. Nem illeti meg ez a ked
vezmény a fegyelmileg, illetve büntető  bírói íté
let alapján nyugállom ányba helyezett, továbbá a 
szerződéses polgári alkalm azotti állományból 
nyugállom ányba vonult szem élyt.”

5. Az ut. 26. pontja  helyébe a következő ren
delkezés lép:

„26. Öt évig nem jogosult szolgálati, illetve 
bérlőkiválasztási jogú lakásra -  a m unkaköri 
szolgálati lakás kivételével -  az

a) aki a szolgálati helyén levő bérlakásának 
bérleti jogviszonyáról a BM lakásgazdálkodási 
körén kívüli személy vagy szerv javára  lem on
dott;

b) aki a lakásának bérleti jogviszonyáról té 
rítés ellenében lem ondott;

c) aki lakáscsere során lakáshasználatbavételi 
díj különbözet té rítést kapott kivéve, ha az 
újabb lakás biztosítását az időközben született 
gyerm ekek száma indokolja;

d) aki a szolgálati helyén, vagy annak olyan 
közvetlen körzetében levő lakásingatlanát, 
ahonnan a napi oda- és visszautazás a helyileg 
szokásos módon -  a szolgálati érdek sérelme 
nélkül -  megoldható, a szabad forgalom ban el
idegenítette, vagy az OTP-nek úgy adta el, hogy 
a rra  a BM nem szerzett vevőkiválasztási jogot;

e) aki a BM-től kapott bér- illetve szolgálati 
lakásában házasság felbontása következtében 
vagy egyéb okból jogcímnélküli lakáshasználót 
hagyott, illetve hagy vissza.

Az öt évet a bérleti jogviszonyról történő le
mondás vagy a csere jogerős hatósági jóváha
gyásától, az ingatlan elidegenítésének a föld
nyilvántartásba történő bejegyzésétől, a házas
ság felbontása esetén -  a közös gyerm ekek vo
natkozásában is -  a bontóperi ítélet jogerőre 
emelkedésének, illetve a jogcím nélküli lakás- 
használat keletkezésének időpontjától kell szá
m ítani.”

6. Az ut. kiegészül a következő 28/A. ponttal:

,,28/A. A jogos lakásigény m értékének az 
1/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet (a továb
biakban: R.) 10. §-ában m egállapított ha tá ra it 
m unkaköri szolgálati lakás kiutalásánál is fi
gyelembe kell venni, ha ennek feltételei adot
tak .”

7. Az ut. 29. pontja  helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„29. A lakásigény m értékének m egállapításá
nál és az ut. rendelkezései alkalm azása során a 
bérlőt, házastársát és ezek egyeneságbeli hozzá
tartozóit, örökbefogadott, mostoha és nevelt 
gyerm ekét, valam int ezek házastársát és gyer
m ekeit, a bérlő örökbefogadóját, a mostoha és 
nevelőszülőjét, é le ttársá t és annak gyerm ekeit, 
továbbá a felsorolt személyek orvosi igazolással 
bizonyított, három  hónapnál régebbi terhessége 
esetén a születendő gyerm eket lehet figyelembe 
venni, feltéve, hogy e személyek -  a bérlő 
gyerm ekei és házastársa kivételével -  a bérlő
vel legalább egy éve állandó jelleggel ténylege
sen együtt laknak, vagy lakásnélküli igénylő 
esetében együtt költöznek.”
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8. Az ut. kiegészül a következő 30/A. ponttal:

,,30/A. Az Újpesti Dózsa SC és a belügyi tan 
intézetek főfoglalkozású állománya, valam int a 
Rendőrtiszti Főiskolára budapesti BM szervek
től küldött nappali tagozatos hallgatók lakás
igénylését a Személyügyi Főcsoportfőnökség
nek kell nyilvántartásba vennie, és az általános 
szabályok szerint kielégítenie.

A vidéki BM szervektől áthelyezett, illetve 
vezényelt nappali tagozatos hallgatók lakás
igénylését a küldő szerv, illetve -  ha az nem 
azonos a küldő szervvel -  a hallgatót a tanu l
m ányai befejezése u tán  fogadó szerv igénylői kö
zött kell az általános szabályok szerint nyilván
ta rtan i és kielégíteni.

Az a BM központi állom ányába tartozó dolgo
zó akinek a tényleges szolgálat teljesítési helye 
nem  Budapesten van (pl.: katonai igazságügyi 
szerv, belügyi üdülő, vidéki BM dolgozója) la 
kásigénylését az adott központi szerv ú tján  a 
BM területileg illetékes első fokú lakásügyi 
szervéhez ny ú jth a tja  be, s e szerv feladata az 
igény kielégítése.”

9. Az ut. 33. pont utolsó rendelkezése helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„II. kategória: a lakáscsere igénylők.”

10. Az ut. kiegészül a következő 43/A. pont
tal:

„43/A. M eghatározott időre a szolgálati vi
szony fennállásáig, illetve az adott beosztás be
töltésének idő tartam ára is kiu talható  szolgálati 
lakás az új szolgálati helyén annak az áthelye
zett BM dolgozónak, aki az előző szolgálati he
lyén személyi tu lajdonú lakással rendelkezik és 
azt nem  idegeníti el, hanem  annak használatát 
más személy vagy szerv részére (családtagnak, 
idegenforgalm i szervnek, stb.) átengedi, illetve 
az előző szolgálati helyén levő tanácsi bérlaká
sának bérleti jogviszonyát m egtartja .”

11. Az ut. kiegészül a következő 44/A. ponttal:

„44/A. Az első fokú lakásügyi szerv vezetőjé
nek engedélyével a m egüresedett szolgálati, 
vagy bérlőkiválasztási jogú lakás szolgálati é r
dekből egy év idő tartam ra üresen tartható .

Üresen tartható  a lakás akkor is, ha az igény- 
jogosult BM dolgozó hiányában átm enetileg 
nem  használható fel és

a) a rra  a későbbiekben jogos igény kielégítése 
érdekében szükség lesz, és

b) az átm eneti hasznosítás más szerv -  első
sorban társ  fegyveres testü le t -  részére történő 
ideiglenes átadással sem biztosítható.

Az első fokú lakásügyi szerv vezetőjének ja 
vaslatára a m ásodfokú lakásügyi szerv engedé
ly e z h e ti  a szolgálati lakás egy évnél hosszabb 
idejű üresen tartását.

Az üresen ta rto tt lakás lakbérének és közüze
mi díjainak költsége az első fokú lakásügyi 
szerv költségvetését terheli, és e szerv köteles 
gondoskodni a lakás állagmegóvásáról is.”

12. Az ut. 45. pontja  helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„45. Szolgálati lakás bérlőjéül a szolgálat ér
dekében szerződéses polgári alkalm azott is ki
jelölhető, ha a dolgozó m ár rendelkezik 3 éves 
belügyi m unkaviszonnyal, vagy anélkül is, ha a 
lakás kiutalása csak m eghatározott időre, az 
adott m unkakör betöltésének idő tartam ára szól, 
feltéve m indkét esetben, hogy a kijelö lt bérlő 
vállalja a lakáskiutalás feltételeit.”

13. Az ut. 46. pontja  helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„46. Szolgálati és bérlőkiválasztási jogú lakás 
bérlőjéül a szolgálati jelleg egyidejű m egszün
tetése, illetőleg a további bérlőkiválasztási jog
ról történő lemondás m ellett olyan személy is 
kijelölhető, aki a BM-mel nem áll szolgálati 
vagy m unkaviszonyban, ha ezáltal a BM másik 
lakáshoz jut, vagy ha erre  jogcím nélküli lakás- 
használat rendezése m iatt van szükség.”

14. Az ut. kiegészül a következő 46/A. pont
tal:

„46/A. Ha a szolgálati lakás k iu talása a 44. 
pont alapján a szolgálati jelleg fenn tartása  mel
le tt a BM-mel szolgálati, illetve m unkaviszony
ban nem  álló személy részére történik, a kiutaló 
határozatban közölni kell azt, hogy a lakásbér
leti jogviszony m ilyen időtartam ra, illetve mi
lyen feltétel bekövetkeztéig ta r t .”

15. Az ut. 47. pontja  helyébe a következő ren
delkezés lép:

„47. Szolgálati lakás csak akkor u talható  ki, 
ha az igénylő m egállapodásban vállalja, amennyiben 

 a szolgálati vagy m unkaviszonya öt éven 
belül, vagy -  ha a nyugdíjjogosultsága elérésé
ig ötévnél rövidebb idő van há tra  -  nyugdíj
ba vonulásáig sa já t kezdem ényezésére, vagy ré
szére felróható okból megszűnik, a lakást 60 na
pon belül cserelakás és anyagi térítés igénye 
nélkül k iüríti és a lakással rendelkező szerv ré
szére leadja, illetve legfeljebb csak olyan nagy
ságú és kom fortfokozatú cserelakásra ta rtha t 
igényt, m int am ilyet a szolgálati lakás kiutalá
sakor a BM rendelkezésére bocsátott. Lakáscse
re során csak akkor kell m egállapodást kötni, 
ha a dolgozó a meglévő lakásánál nagyobb szo
baszám ú vagy alapterületű , illetve m agasabb 
kom fortfokozatú lakást kap.

Nem kell ilyen m egállapodást kötni azzal a 
dolgozóval, akinek BM állom ányba vétele óta 10 
év e lte lt.”
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16. Az ut. 49. pont a) és b) alpontjai utolsó 
bekezdésekként kiegészülnek a következő szö
veggel:

„-  a 47. pont szerint vállalt időn belül kerül 
sor, és a lakást a 60 nap elteltével nem  üríti ki.”

17. Az ut. 53. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„53. M inden belügyi objektum on (hivatali-, 
laktanya-, rak tárépü leten  stb.) belüli lakás, a 
gondnokok, házfelügyelők lakása, valam int a 
ha tárő r őrsökön levő lakások m unkaköri szolgá
lati lakásnak m inősülnek. A BM és szervei la
kásgazdálkodása szem pontjából a rendőrség 
körzeti m egbízottja elhelyezésére szolgáló köz
ségi lakás is m unkaköri jellegűnek minősül. A 
lakások m unkaköri jellegét a kiutaló határozat
ban fel kell tün te tn i.”

18. Az ut. 54. pontja  helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„54. A BM által szolgálati lakások céljára épí
tett, vásárolt lakásokat, lakóépületeket -  a 
nem rendőrségi körzeti m egbízott elhelyezésére 
szolgáló m unkaköri szolgálati lakások kivételé
vel -  a tanácsi házkezelő szervek kezelésébe 
kell adni.”

19. Az ut. 55. pontja  helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„55. A szolgálati lakás bérlője -  ideértve a 
m unkaköri szolgálati lakás bérlő jét is -  a la
kásba a 29. pontban felsorolt, önálló lakással 
nem rendelkező m agyar állam polgárságú szemé
lyeket engedély nélkül, m inden más személyt 
csak külön engedéllyel fogadhat be. Az 56. pont
ban foglalt kivétellel albérlet, ágybérlet, vagy 
ta r tá s i szerződés létesítését engedélyezni nem 
lehet, s a lakás idegenforgalmi vagy egyéb szerv 
ú tján  sem hasznosítható.”

20. Az ut. 56. pontja  helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„56. A szolgálati lakás nyugállom ányba he
lyezett bérlője, vagy a bérlő nyugállom ányú öz
vegye részére -  am ennyiben az belügyi érde
ket nem sért -  engedélyezhető albérleti jogvi
szony, tartási szerződés létesítése, valam int a 
lakás egy részének idegenforgalmi vagy egyéb 
szerv ú tján  történő hasznosítása.”

21. Az ut. kiegészül a következő 60/A. és 
60/B. pontokkal:

„60/A. A házasság felbontása u tán  az első fo
kú lakásügyi szerv a jogos igény m értékének alsó

 h a tá rá t meg nem  haladó nagyságú lakást 
u ta lhat ki a bérlő vagy a volt házastársa részé
re, ha a volt házastárs is lakásra jogosult BM 
dolgozó és a volt házastársak egyetemlegesen 
vállalják a k iu talt lakás használatbavételi díjá
nak megfizetését.

Ha az új lakás kiutalása a bérlő részére tö rté
nik, a szolgálati lakás az abban visszam aradt 
BM dolgozó volt házastársának külön lakáshasz
nálatbavételi díj fizetési kötelezettség nélkül 
k iutalható feltéve, hogy az nem haladja meg jo
gos lakásigénye m értékének felső határát. A jo
gos lakásigény m értékének felső h a tá rá t m egha
ladó lakás helyett a volt házastárs részére is 
másik, az igényjogosultságának megfelelő lakást 
kell biztosítani.

60/B. a 60/A. pont m unkaköri szolgálati lakás 
esetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy 
a bérlő szám ára m ásik lakás nem biztosítható, 
és a volt házastársa részére a m unkaköri szolgá
lati lakás nem utalható  ki.”

22. Az ut. 61. pontja helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„61. A lakás szolgálati jellegének m egszünte
tésére a R. 39. § (2) bekezdése, a 32/1969. (IX. 
30.) Korm. számú rendelet 16/A. §-a, valam int a 
67. és 79. pontok alapján az első fokú lakásügyi 
szerv önállóan, míg egyéb esetekben a BM 
anyagi- és technikai csoportfőnök előzetes 
egyetértésével jogosult intézkedni.”

23. Az ut. 62. pontja kiegészül a következő 
utolsó bekezdéssel:

„A szolgálati lakás fegyelmi eljárás vagy 
büntető bírói ítélet alapján nyugállom ányba he
lyezett bérlő jét -  ideértve a m unkaköri szolgá
lati lakás bérlőjét is -  a lakás jóhiszemű jog
címnélküli használójának kell tek in ten i.”

24. Az ut. kiegészül a következő 62/A. pont
tal:

„62/A. A szolgálati lakás bérlője szolgálati 
vagy m unkaviszonyának megszűnése esetén a 
lakás a volt bérlővel együttlakó házastársa, il
letve gyerm eke részére kiutalható, ha az ut. 
alapján a házastárs, illetve a gyerm ek is lakásra 
jogosult BM dolgozó. Ilyen esetben a lakáshasz
nálatbavételi díj egyszeres összegét meg kell 
fizetni, ha a bérlő szolgálati vagy m unkaviszo
nya szám ára felróható módon szűnt meg.”

25. Az ut. 63. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„63. A nem m unkaköri szolgálati lakás bérlő
jének halála esetén a bérleti jogviszonyt a szol
gálati jelleg fenn tartása  m ellett fo ly ta thatja :

a) az elhalt bérlő özvegye;

b) az elhalt bérlővel legalább öt éve együtt
élő élettársa;

c) a hősi vagy szolgálati halottá nyilvánított 
bérlő gyerm eke (gyermekei)
feltéve m indhárom  esetben, hogy a jogosult a 
bérlő halálakor állandó jelleggel a lakásban la
kott.
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A másodfokú lakásügyi szerv rendkívül m él
tány lást érdemlő esetben engedélyezheti olyan 
élettárs részére is a lakásbérleti jogviszony foly
tatását, aki öt évnél rövidebb ideig, de legalább 
egy évig élt együtt az elhalt bérlővel. Ilyen eset
ben a másodfokú lakásügyi szerv a lakás k iu ta
lását a lakáshasználatbavételi díj m egfizetésé
hez kötheti.”

26. Az ut. 68. pontja  helyébe a következő ren 
delkezés lép:

,,68. A bérlő részére a szolgálati lakásra meg
állapítható használatbavételi díj hatszorosáig, 
Budapesten hétszereséig terjedő összeg fizethe
tő, ha az első fokú lakásügyi szerv a bérleti jog
viszonyról történő lem ondást elfogadta és a bér
lő a lakást kiürítve, karbahelyezett állapotban a 
lakóház-kezelő szerv részére á tad ta.”

27. Az ut. kiegészül a következő 68/A. pont
tal:

,,68/A. Ha a szolgálati lakás bérlője a tanács
tól vagy más állam i szervtől használatbavételi 
díj fizetéséhez kötött bérlakást kap, a szolgálati 
lakásért fizetendő térítés megegyezik a bérlő ál
tal a másik lakásért fizetendő lakáshasználatba
vételi díj összegével, de legfeljebb a szolgálati 
lakás használatbavételi díjának ötszöröséig te r
jedhet.”

28. Az ut. 70. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„70. M unkaköri szolgálati lakás bérleti jog
viszonyáról csak akkor lehet térítés ellenében 
lemondani, ha

a) a rra  szintén m unkaköri szolgálati lakásra 
jogosult BM dolgozó elhelyezéséhez szükség 
van;

b) az nem éri el a bérlő jogos igénye m érté
kének alsó ha tá rá t és a bérlő jogos igénye m ér
tékének alsó h a tá rá t és a bérlő önerőből lakást 
épít, vásárol, feltéve m indkét esetben, hogy a 
lem ondás nem sérti a szolgálati érdeket;

c) a bérlő nem fegyelmi, vagy büntető  eljárás 
eredm ényeként nyugállom ányba vonult, füg
getlenül attól, hogy a lakásra a BM -nek szüksé
ge van-e, illetve az átadható-e a tanácsnak.”

29. Az ut. kiegészül a következő 70/A., 70/B. 
és 70/C. pontokkal.

„70/A. A másodfokú lakásügyi szerv egyedi 
elbírálás alapján, az első fokú lakásügyi szerv 
javaslatára  engedélyezheti a 70. pontban fel 
nem  sorolt esetekben is térítés fizetését a m un
kaköri szolgálati lakásban lakó olyan bérlő ré 
szére, aki a lakásba költözésekor térítés nélkül 
bérlakást bocsátott a BM rendelkezésére. Ez 
esetben a korábban BM rendelkezésére bocsá
to tt bérlakás használatbavételi d íjá t kell alapul

venni és a bérleti jogviszonyról történő lemon
dásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

70/B. M unkaköri szolgálati lakás bérlője, 
nyugállom ányba helyezése esetén -  kivéve, ha 
a rra  fegyelmi eljárás vagy büntető bírói ítélet 
alapján kerü lt sor -  egy alkalom m al megvá
laszthatja  letelepedési helyét olyan városban, 
községben, ahol a BM az igénylő jogos igényé
nek megfelelő lakással rendelkezik, illetve ilyen 
lakás építés, vásárlás ú tján  megszerezhető. Bu
dapest csak akkor választható a letelepedés he
lyéül, ha az igénylő korábban m ár tartósan  Bu
dapesten lakott.

A BM H atárőrség állományából nyugállo
m ányba vonult dolgozó részére azokon a tele
püléseken, ahol határőrségi szerv van, a BM 
H atárőrség köteles lakást biztosítani.

70/C. A BM H atárőrség országos parancsnoka 
egyedi engedélye alapján a BM H atárőrség hi
vatásos állományából nyugállom ányba vonult, 
nem m unkaköri szolgálati lakásban lakó dolgo
zó is m egválaszthatja a letelepedési helyét olyan 
településen, ahol a BM H atárőrség a dolgozó ré 
szére lakást tud biztosítani.”

30. Az ut. 72. pontja  helyébe a következő ren
delkezés lép:

„72. A szolgálati lakás jogcím nélküli haszná
lójával haladéktalanul, de legkésőbb a jogcím
nélkülivé válást követő 30 napon belü l írásban 
kell közölni bérleti jogviszonyának megszűnését, 
annak következm ényeit, továbbá azt, hogy jó 
vagy rosszhiszemű lakáshasználónak minősül-e, 
és az elhelyezésre a BM -től igényt ta r th a t-e .”

31. Az ut. kiegészül a következő 72/A. pont
tal:

,,72/A. Az a rosszhiszem ű jogcím nélküli la
káshasználó, aki a szolgálati lakásba költözése
kor vagy azt megelőzően nem  a BM -től kapott 
bérlakást bocsátott a BM rendelkezésére legfel
jebb olyan nagyságú és minőségű lakásra  ta r t
ha t igényt, m int am ilyet a BM rendelkezésére 
bocsátott.”

32. Az ut. kiegészül a következő 72/B. pont
tal:

„72/B. A jóhiszem ű jogcímnélküli lakáshasz
náló részére a BM a szolgálati lakás használat
bavételi díja kétszeresének megfelelő összeget 
fizeti meg, ha az legalább egy szobával nagyobb, 
m int a használó részére biztosított m ásik lakás, 
vagy kom fortfokozata legalább két fokozattal 
magasabb. Egyéb esetben a térítés összege a la
káshasználatbavételi díj egyszerese.” 
rendelkezés lép:

33. Az ut. 75. pontja helyébe a következő

„75. A m unkaköri szolgálati lakás kivételével 
a jogcímnélküli lakáshasználó részére az általa
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használt lakást ki lehet utalni, ha annak k iü rí
tésére megfelelő cserelakás hiányában a 72. 
pont szerinti é rtesítést követően 5 éven belül 
nem kerü lhetett sor és

a) a jóhiszemű jogcímnélküli lakáshasználó a 
lakás használatbavételi díja három szorosának;

b) a rosszhiszemű jogcím nélküli lakáshaszná
ló a lakás használatbavételi díja ötszörösének -  
Budapesten hatszorosának -  m egfizetését vál
lalja .”

34. Az ut. 79. pontja  helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„79. Az első fokú lakásügyi szerv a szolgálati 
jelleg törlése, illetve a további bérlőkiválasztási 
jogról történő lemondás m ellett hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a bérlő a szolgálati vagy többszöri 
bérlőkiválasztási jogú lakását tanácsi bérlakás
ra cserélje feltéve, hogy a tanács e bérlakás szol
gálati jellegét, illetve további bérlőkiválasztási 
jogát elism eri.”

35. Az ut. 81. pontja  helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„81. Lakáscsere során az igénylőnek a k iu talt 
lakás egyszeres használatbavételi díjának meg
felelő ö ssze g e t kell m egfizetnie és a BM ren 
delkezésére bocsátott lakás egyszeres használat
bavételi d íjára ta r th a t igényt. Az igénylőt a BM 
rendelkezésére bocsátott lakás használatbavételi 
díjának kétszerese illeti meg, ha az félszobával 
és legalább 6 m 2-rel, háromszorosa, ha az egy 
szobával és négyszerese, ha az legalább másfél 
szobával nagyobb, m int a részére k iu ta lt lakás.”

36. Az ut. 84. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„84. A BM szolgálati vagy bérlőkiválasztási 
jogú lakás m ásik szolgálati vagy bérlőkiválasz
tási jogú lakásra történő elcserélését az első fo
kú lakásügyi szerv engedélyezheti. A hozzájá
ru lást meg kell adni, ha nem  állnak fenn az 
1/1971. (II. 8.) ÉVM számú rendelet 82. § (1) be
kezdésében foglalt kizáró okok, és a csere szol
gálati érdeket sem sért.”

37. Az ut. 85. pontja  helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„85. Az önálló lakással nem  rendelkező hiva
tásos vagy kinevezett polgári állom ányú igény
lőnek az első önálló szolgálati lakás biztosítása
kor lakáshasználatbavételi d íja t nem  kell fizet
nie, illetve ha a k iu ta lt első önálló lakás haszná
latbavételi díj fizetéséhez kötö tt tanácsi bérla
kás, a lakásügyi hatóság által m egállapított la
káshasználatbavételi díj m egfizetését a BM á t
vállalja.”

38. Az ut. kiegészül a következő 85/A ponttal:

,,85/A. A 85. pont rendelkezését kell alkal
mazni a szolgálati érdekből tö rtén t áthelyezés 
m iatt keletkezett lakásigények esetében is felté
ve, hogy az áthelyezett dolgozó az előző szolgá
lati helyén (helyein) sem rendelkezett önálló la
kással, illetve az előző szolgálati helyén (helye
in) levő szolgálati vagy tanácsi bérlakást térítés 
nélkül a BM rendelkezésére bocsátotta.”

39. Az ut. 86. pontja helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„86. Ha a BM a tanácsi bérlakás használatba
vételi díjának m egfizetését a 85. és 85/A. pontok 
alapján átvállalta és a bérlő szolgálati viszonya 
a 62. pont a) és b) alpontokban m eghatározott 
módtól eltérően megszűnik, az átvállalt összeget 
a volt BM dolgozónak be kell fizetnie a BM la
kásépítési alap szám lájára. Ha a szolgálati vi
szony a 62. pont utolsó bekezdésében m eghatá
rozott módon szűnik meg, a volt BM dolgozónak 
a lakás egyszeres használatbavételi díjának 
megfelelő összeget kell a BM lakásépítési alap 
szám lájára m egfizetnie.”

40. Az ut. 87. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„87. Szolgálati vagy bérlőkiválasztási jogú la
kás kiutalása esetén a szerződéses polgári alkal
mazott, valam int BM szervvel szolgálati vagy 
m unkaviszonyban nem  álló személy a 89. pont
ban foglalt kivétellel lakáshasználatbavételi dí
ja t  köteles fizetni.”

41. Az ut. 89. pontja  helyébe a következő ren
delkezés lép:

„89. Nem kell lakáshasználatbavételi d íjat fi
zetnie, illetve bérlőkiválasztási jogú lakás k iu ta
lása esetén a fizetési kötelezettségét a BM átvál
lalja annak:

a) akinek állom ányviszonyra tek in te t nélkül 
m unkaköri szolgálati lakást u talnak  ki;

b) aki lakását csereszerződéssel cserélte el;

c) akinél a lakáshasználatbavételi díj fizetési 
kötelezettség m unkaköri szolgálati lakás felsza
badítása m iatt m erült fel, am ennyiben a BM-et 
cserelakás biztosításának kötelezettsége terheli, 
feltéve, hogy a dolgozó korábbi lakását a BM 
rendelkezésére bocsátotta, illetve arról nem 
m ondott le pénzbeli térítésért;

d) aki a szolgálati lakás bérleti jogviszonyának 
folytatására jogosult;

e) annak a szolgálati lakásban jóhiszemű jog
címnélküli lakáshasználóként visszam aradt sze
mélynek,

-  akinek cserelakást biztosítsanak, ha a BM- 
et elhelyezési kötelezettség terheli;
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-  akinek az általa  használt lakást u talják  ki, 
ha a lakásba költözéskor, vagy azt megelőzően a 
volt bérlő, vagy vele együtt költöző családtagja 
nem  a BM-től kapott tanácsi bérlakást bocsátott 
a BM rendelkezésére.”

42. Az ut. 90. pontjában m egállapított 300,-  
F t 500,-  F t-ra  módosul.

43. Az ut. 92. pontja  helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„92. Lakáshasználatbavételi díj fizetési köte
lezettség esetén a k iu ta lt szolgálati, illetve bér
lőkiválasztási jogú lakásra m egállapított lakás
használatbavételi díj egyszeres összegét kell fi
zetni az a- e) alpontokban em lített esetek kivé
telével.

a) a lakásra m egállapítható lakáshasználatba
vételi díj kétszeres összegét kell fizetni, ha

-  a lakást a BM 72/A. pont alap ján  rosszhi
szemű jogcímnélküli lakáshasználó részére u tal
ja  ki, illetve biztosítja;

-  a lakást a BM olyan dolgozó részére bizto
sítja, akinek a lakásigénylése házasság felbontá
sa m iatt keletkezett, ha a dolgozó a legalább 
50 százalékban tu lajdonában álló lakása tu la j
donjogát, illetve használatát volt házastársa 
vagy gyerm ekei részére átengedte, vagy erre őt 
a bíróság kötelezte.

b) a lakásra m egállapítható lakáshasználatba
vételi díj háromszoros összegét kell fizetni, ha

-  az igénylő a tulajdonában álló lakását be
költözhető állapotban úgy értékesíti, hogy arra  
a BM vagy más állam i szerv vevőkiválasztási 
jogot szerez. Ilyen esetben az eladási árnak 
megfelelő összeget kell fizetni, ha az eladási ár 
az egyébként fizetendő összeget nem  éri el;

-  az igénylő a szolgálati helyén levő lakásá
nak bérleti jogviszonyáról a BM lakásgazdálko
dási körén kívüli személy javára  lem ondott.

c) a lakásra m egállapítható lakáshasználat
ba vételi díj négyszeresét kell fizetni

-  a  b) alpont szerinti esetekben, ha az igény
lő lakása B udapesten volt;

-  az igénylő a nem a szolgálati helyén levő 
személyi tu lajdonában álló ingatlanát úgy é rté 
kesíti, hogy a rra  sem a BM, sem más állami 
szerv nem  szerez vevőkiválasztási jogot. Ilyen 
esetben az eladási árnak  megfelelő összeget kell 
fizetni, ha az eladási ár az egyébként fizetendő 
összeget nem éri el;

d) a lakásra m egállapítható lakáshasználatba
vételi díj ötszörös összegét kell fizetnie annak, 
aki a szolgálati helyén levő tu lajdonában álló la
kását úgy értékesíti, hogy a rra  sem a BM, sem 
más állam i szerv nem szerez vevőkiválasztási 
jogot, vagy annak  használatát az a) alpontban 
foglalt eset kivételével m ásnak átengedte.

A k iu ta lt lakás használatbavételi d íjának  ha t
szorosát kell m egfizetnie a dolgozónak, ha a sze
mélyi tulajdonú lakása Budapesten volt.

Ilyen esetekben az eladási árnak  megfelelő 
összeget kell fizetni, ha az eladási á r  az egyéb
ként fizetendő összeget nem éri el.

e) ha az igénylő korábbi lakásbérleti jogvi
szonyáról a lakással rendelkező szerv javára 
pénzbeli térítés ellenében lem ondott, vagy la
káscsere során térítést kapott a szolgálati vagy 
bérlőkiválasztási jogú lakás biztosítása esetén 
fizetendő lakáshasználatbavételi d íja t úgy kell 
m egállapítani, hogy az megegyezzen a dolgozó 
által felvett térítés összegével. A k iu ta lt lakás 
egyszeres használatbavételi díja a lap ján  számí
to tt szociálpolitikai kedvezm ény m egilleti a k i
jelölt bérlőt, ha őt a fizetési kötelezettség koráb
bi lakáscsere során felvett térítés m ia tt terheli, 
és az újabb lakás k iu talását az időközben szüle
te tt gyerm eke teszi indokolttá.”

44. Az ut. 93. pontja  helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„93. A 76. és a 92. pont alapján m egállapított 
összegből le kell vonni a bérlő á lta l a BM la
kásépítési alap szám lájára a lakás, illetve a ko
rábbi lakás kiutalásakor ténylegesen befizetett 
összeget.”

45. Az ut. kiegészül a következő 98/A. pont
tal:

„98/A. A BM szerv vezetője (parancsnoka) kö
teles gondoskodni arról, hogy a BM dolgozó fi
gyelm ét a szolgálati, illetve m unkaviszonya 
m egszüntetése elő tt felh ívják  annak lakásügyi 
következm ényeire, és e következm ényekről 
részletes tájékoztatást kapjon. A felhívás meg
tö rtén té t a dolgozó személyi anyagában feljegy
zésben kell rögzíteni.”

46. Az ut. kiegészül a következő 98/B. pont
tal:

„98/B. A dolgozó áthelyezését megelőzően a 
szem élyzeti szerv az é rin te tt lakásügyi szervek 
bevonásával tisztázza az áthelyezés lakásügyi kö
vetkezm ényeit, az áthelyezésre terveze tt dolgo
zó lakásügyi helyzetét, s errő l ad janak  a dolgo
zó szám ára tájékoztatást. Ennek m egtörtén tét a 
dolgozó személyi anyagában feljegyzésben kell 
rögzíteni.”

47. Az ut. 100. pontja  helyébe a következő 
rendelkezés lé p :

„100. Az u tasítást a teljes személyi állom ány
nyal ism ertetni, a lakásügyi és a személyzeti 
feladatokkal foglalkozóknak oktatni kell.”

48. Ez az u tasítás 1986. augusztus hó 1. nap
ján  lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 29/1982. 
BM sz. utasítás 5., 65., 76., 82., 88/c., 91., 93., 
101., 102., pontja  valam int a 21/1972. számú bel-
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ügym iniszter-helyettesi utasítás 1., 2., pontja ha
tá lyát veszti. Az utasítás rendelkezéseit a m ár 
folyam atban levő, de még el nem  bírált ügyek
ben is alkalm azni kell.

dr. Kamara János s. k.,
belügym iniszter

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

16/1986. (BK 9.) BM számú 
utasítása

a belügyi dolgozók lakásépítésének 
és vásárlásának támogatásáról szóló 

18/1983. (BK 11.) BM számú utasítás 
módosításáról

A belügyi dolgozók lakásépítésének és vásár
lásának tám o g a tá sá ró l szóló 18/1983. (BK 11.) 
BM számú u tasítás m ódosítására az építésügyi 
és városfejlesztési m iniszterrel, a pénzügym i
niszterrel, a M agyar Kom m unista Ifjúsági Szö
vetség Központi Bizottságával és a Közalkalma
zottak Szakszervezetével egyetértésben kiadom 
az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A belügyi dolgozók lakásépítésének és vá
sárlásának tám ogatásáról szóló 18/1983. (BK
11.) BM számú utasítás (a továbbiakban: ut.) ki
egészül a következő 2/A. ponttal:

„2/A. Ahol az u tasítás az Országos Takarék- 
pénztárt (a továbbiakban: OTP) említi, ott az 
építési kölcsön nyú jtására  feljogosított egyéb 
pénzintézetet is érten i kell, de a lakásépítési 
alapszám la kezelésére vonatkozó bankszám la 
szerződés csak az OTP illetékes szervével köt
hető meg.”

2. Az ut. 4. pontja  kiegészül a következő g) 
alponttal:

,,g) tanácsi kezelésű szolgálati lakás szolgála
ti jellegének az elidegenítés érdekében történő 
m egszüntetése ellenében az illetékes tanács vég
rehajtó  bizottsága által á tu ta lt térítés.” 

3. Az ut. 8. pont a) alpontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

,,a) kölcsönt ny ú jth a t
-  a dolgozó tulajdonába kerülő lakás építé

séhez és vásárlásához a h) alpontban foglalt ki
vétellel, tek in te t nélkül arra, hogy a lakást kitől 
és m ilyen form ában vásárolja,

-  az önálló lakást eredm ényező em eletráépí
téshez, tetőtérbeépítéshez, valam int a nem  lakás 
céljára szolgáló helyiségnek lakássá történő á t

alakításához tek in te t nélkül arra, hogy a dolgo
zó a lakás tulajdonosa vagy bérlője,

-  toldaléképítéshez, bővítéshez, ha azzal a 
lakás legalább egy lakószobával bővül, továbbá 
lakások műszaki megosztásáhez.”

4. Az ut. 8. pont b) alpontjában m eghatáro
zott összeg 90 000,-  F t-ra  változik.

5. Az ut. 8. pontja  kiegészül a következő h- i) 
alpontokkal:

,,h) az állami tu lajdonban álló házingatlanok 
elidegenítésének szabályozásáról szóló 32/1969. 
(IX. 30.) Korm. számú rendelet alapján történő 
lakásvásárlás akkor tám ogatható m unkáltatói 
kölcsönnel, ha a lakást önálló lakással nem ren
delkező dolgozó vásárolja meg, vagy ha a vásár
lás eredm ényeként olyan lakás szabadul fel, 
amely a BM rendelkezés alá kerül.

i) fiatal házas és három, vagy annál több 
gyerm ekes dolgozó esetében vissza nem téríten 
dő tám ogatásként á tvállalhatja  az OTP által 
nyú jto tt állami és bankkölcsönnek a dolgozót a 
lakás felépítését, vásárlását követő legfeljebb öt 
évben terhelő törlesztőrészleteit, feltéve, hogy 
az adott építés, vásárlás az u tasítás alapján 
egyébként is tám ogatható lenne.”

6. Az ut. 9. pontja  helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„9. Nem lehet tám ogatást nyú jtan i az épület 
(lakás) karbantartásához, felújításához, korsze
rűsítéséhez, helyreállításához, hétvégi ház (nya
raló, üdülő) építéséhez, valam int az állami lakás 
bérlőjének az általa bérlőként, bérlőtársként 
használt lakás m egvásárlásához.”

7. Az ut. 10. pont d) alpontja első bekezdésé
nek utolsó m ondata kiegészül a következő szö
vegrésszel :

„továbbá akkor sem, ha a dolgozó lakására 
más szervnek a BM -et megelőzően bérlő, illetve 
vevőkiválasztási joga van.”

8. Az ut. kiegészül a következő 10/A. ponttal:

,,10/A. M unkáltatói kölcsön csak az épületre 
vonatkozó lakhatási engedély kiadása, illetve az 
adásvételiszerződés megkötése időpontjáig 
nyú jtható .”

9. Az ut. 12. pontja  helyébe a következő ren
delkezés lép:

„12. Az első fokú lakásügyi szerv a 8. pont a) 
és h) alpontokban foglalt kivétellel csak olyan 
lakás építését (vásárlását) tám ogathatja, am ely
hez a lakásépítés (vásárlás) pénzügyi feltételei
ről és a szociálpolitikai kedvezm ényről szóló 
jogszabályban foglaltak szerint az OTP kedvez
ményes kamatozású, hosszúlejáratú állami köl-
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csont (a továbbiakban: állam i kölcsön) nyújt. A 
m unkáltatói tám ogatás m értéke nem  haladhatja  
meg az állami kölcsön összegét.”

10. Az ut. 14. pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„14. A tám ogatás m értéke

a) állam i tulajdonban álló lakásingatlannak a 
32/1969. (IX. 30.) Korm. számú rendelet alapján 
történő m egvásárlása esetén az eladási ár 
15%-áig,

b) családiház építése, továbbá az önálló lakást 
eredm ényező em eletráépítés, tetőtérbeépítés, 
valam int toldaléképítés, bővítés, lakások m űsza
ki megosztása és nem  lakás céljára szolgáló helyiségek 

 lakássá történő átalakítása esetén az 
építési költség 25%-áig,

c) m agánforgalom ban történő lakásvásárlás 
esetén 250 000,-  Ft-ig,

d) egyéb, az a- c) alpontokban fel nem sorolt 
lakásépítés (vásárlás) esetén az építési költség 
(eladási ár) 35% -áig terjedhet.

Az a), b) és d) alpontokban m eghatározott szá
zalékszámítás a lap jának  m egállapításához a la
kás építési, vásárlási költségéből le kell vonni a 
dolgozót megillető szociálpolitikai kedvezm ényt, 
az általa vagy a vele együtt költöző személyek 
álta l visszaadott állam i bérlakásért kapott té rí
tést, illetve az á lta la  vagy a vele együtt költöző 
szem élyek által elidegenített ingatlanért kapott 
vé te lára t.”

11. Az ut. kiegészül a következő 16/A., 16/B., 
16/C., 16/D. és 16/E. pontokkal:

„16/A. A dolgozó a kölcsönt az OTP által az 
állam i kölcsönre m egállapított törlesztési idő 
a la tt köteles visszafizetni. Indokolt esetben az 
első fokú lakásügyi szerv az OTP által m egál
lap íto tt törlesztési időnél legfeljebb tizenöt év
vel hosszabb időt is m egállapíthat. A törlesztési 
idő ez esetben sem haladhatja  meg az adott hi
telcélra nyú jtható  állami kölcsönre m egállapít
ható törlesztési idő felső határát.

16/B. Fiatal házas, illetve három  vagy annál 
több gyerm ekes igénylő kérelm ére különös m él
tánylást érdemlő esetben az első fokú lakásügyi 
szerv a m unkáltató i kölcsön törlesztő részleteit 
-  a törlesztési idő m eghosszabbítása nélkül -  
m eghatározott időre m érsékelheti, illetve a visszafizetést 

 felfüggesztheti.

A mérséklés, illetve a felfüggesztés idő tarta
m a nem  haladhatja  meg az öt évet.

16/C. A m unkáltatói kölcsönt vissza kell von
ni attól a dolgozótól, aki annak felhasználását 
az OTP-hez tö rtén t átu talástó l szám ított kilenc 
hónapon belül nem  kezdte meg.

16/D. Meg kell vonni a m unkáltató i kölcsönt 
attól a dolgozótól

-  aki a visszafizetési kötelezettségének írás
beli felszólítás ellenére sem tesz eleget, illetve

-  aki a kölcsönkérelem ben szándékosan va
lótlan adatot közölt, vagy valam ely tényt, körül
m ényt elhallgatott, s annak eredm ényeként jog
talan  előnyre te tt  szert.

16/E. A m unkáltató i kölcsönnek a m egállapí
to tt törlesztési idő előtti visszafizetése esetén a 
dolgozót engedm ény illeti meg.”

12. Az ut. 17. pontja  helyébe a következő ren
delkezés lép:

„17. M unkáltatói tám ogatásban részesült BM 
dolgozót a kölcsön összegéből a BM állom ányá
ban szolgálati, vagy m unkaviszonyban eltöltött 
idő alapján engedm ény illeti meg, m elynek tel
jes összegét a PM és az ÉVM együttesen állapít
ja m eg1. Az engedm ényből a dolgozó javára.

5 év után  az engedm ény teljes összegének
25 % -át,

10 év u tán  további 20 % -át,
15 év u tán  további 15 % -át,
20 év u tán  további 15 % -át,
25 év u tán  további 15 % -át,
30 év után  további 10 % -át,
kell jóváírni. A m ódosított ütemezés szerin t kell 
jóváírni a korábban m unkáltató i kölcsönben ré
szesült dolgozó szolgálati vagy m unkaviszony
ban tö ltö tt idő u tán i engedm ényét is, ha az en
gedm ényre a korábbi szabályok alap ján  jogo
su lttá  vált. Az engedm ény a még fennálló tarto 
zás összegét nem haladhatja  meg.”

13. Az ut. 22. pontja  helyébe a következő ren
delkezés lép:

„22. A szolgálati, vagy m unkaviszony meg
szűnése esetén a még vissza nem fize te tt köl
csön egy összegben esedékessé válik és ha azt a 
volt dolgozó késedelm esen fizeti meg, a há tra 
lék u tán  a PTK 301. §-ának (1) bekezdésében 
m eghatározott kam ato t2 kell fizetnie, továbbá az 
OTP által felszám ított 1%-os kezelési költség is 
a volt dolgozót terheli.”

14. Az ut. 23. pontja  helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„23. A 8. pont h) alpontja alapján biztosított 
kedvezm ény eredm ényeként átvállalt és kifizetett 

 összeget, valam int a m ár jóváírt szolgálati 
idő után i engedm ényt vissza kell vonni attól a 
dolgozótól, akinek szolgálati viszonya részére 
felróható okból szűnt meg.”

1. Az engedm ény teljes összege a 16/1983. 
(VI. 29.) PM- ÉVM. számú együttes rendelet 7. 
§ alap ján  50 000,-  Ft.

2. A PTK 301. § (1) bekezdésének az 1984. 
évi 33. sz. tvr. á lta l m egállapított szövege sze
rin t a késedelmi kam at m értéke 8%.
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15. Az ut. 24. pontja  helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„24. Az a dolgozó, aki olyan lakást kapott, 
am elynek a vevő, illetve bérlőkiválasztási jogát 
a BM a tanáccsal vagy más állam i szervvel kö
tö tt megállapodás alapján vásárolta -  ideértve 
az ut. 8/f. pontjában m eghatározott esetet is -  
a szolgálati, vagy m unkaviszonya részére felró
ható okból történő megszűnése esetén köteles a 
lakás vevő, illetve bérlőkiválasztási jogának 
m egszerzésére a BM által ford íto tt összeg 
20% -át, de bérlőkiválasztási jogú lakás eseté
ben az adott lakásra m egállapítható használat
bavételi díj legalább egyszeresének, legfeljebb 
három szorosának megfelelő összeget a BM-nek 
m egfizetni kivéve, ha a bérlő a lakásba költözé
sekor a használatbavételi d íja t m ár m egfizette, 
illetve korábban nem  a BM-től kapott tanácsi, 
vagy személyi tu lajdonú lakást bocsátott a BM 
rendelkezésére.”

16. Az ut. 25/a) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

,,a) szolgálati, illetve m unkaviszonya nyugál
lományba helyezéssel szűnt meg.”

17. Az ut. 36. pont utolsó m ondata helyébe a 
következő szövegrész lép:

„Az u tasítást a teljes személyi állom ánnyal is
m ertetni, a lakásügyi és a szem élyzeti felada
tokkal foglalkozók részére oktatni kell.”

18. Ez az u tasítás 1986. augusztus hó 1. nap
ján  lép hatályba, rendelkezéseit a folyam atban 
levő, de még el nem bírált ügyekben is alkal
mazni kell.

dr. Kamara János s. k.,
belügym iniszter

Csoportfőnöki intézkedés

A Belügyminisztérium 
anyagi és technikai csoportfőnökének 

3/1986. (BK 9.) számú 
intézkedése

a Belügyminisztérium és szervei 
lakásgazdálkodásáról szóló, a 15/1986. (BK 9.) 

BM számú utasítással m ódosított 29/1982. 
BM számú utasítás végrehajtására kiadott 

az 5/1984. (BK 4.) számú 
BM anyagi és technikai csoportfőnöki 

intézkedéssel módosított 12/1983. (BK 4.) számú 
BM anyagi és technikai csoportfőnöki 

intézkedés módosításáról

Budapest, 1986. augusztus hó 1. napján

A Belügym inisztérium  és szervei lakásgazdál
kodásáról szóló, a 15/1986. (BK 9.) BM számú 
utasítással m ódosított 29/1982. BM számú utasí
tás (a továbbiakban: ut.) végrehajtására kiadott, 
az 5/1984. (BK 4.) számú BM anyagi és techni
kai csoportfőnöki intézkedéssel m ódosított 12/ 
1983. (BK 4.) számú anyagi és technikai cso
portfőnöki intézkedés (a továbbiakban: intézke
dés) m ódosítására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t

1. Az intézkedés 2. pontjának bevezető mon
data helyébe a következő szövegrész lép:

„A BM -et vevőkiválasztási jog illeti meg a 
személyi tulajdonba kerülő, vagy a személyi tu 
lajdonban álló lakásra.”

2. Az intézkedés 6. pontjának második mon
data helyébe a következő szövegrész lép:

„Ha a határidő elmulasztása, vagy egyéb ok 
lakás, illetve lakásra vonatkozó rendelkezési jog 
elvesztését eredm ényezi, vagy indokolatlan 
többletköltséget (pl.: lakbér, közüzemi díj, stb.) 
okoz, az ennek bekövetkeztéért felelős BM dol
gozót fegyelmi és anyagi felelősség terheli.”

3. Az intézkedés kiegészül a következő 6/A. 
ponttal:

„6/A. Az ut. 22. pontjában m eghatározott kü
lönös m éltánylást érdemlő esetnek kell tek in te
ni a dolgozó második gyerm ekének m egszületé
sét.”

4. Az intézkedés kiegészül a következő 6/B. 
ponttal:

6/B. Ahol a lakásügy elbírálása egészségi ál
lapottól függ ott az egészségi indokoltság meg
állapítására a BM egészségügyi csoportfőnöke 
által kijelölt bizottság a jogosult.”

5. Az intézkedés kiegészül a következő 7/A. 
ponttal:

„7/A. Nem lehet az igénylő személyi tu lajdo
nában álló lakást önálló lakásnak tekinteni, ha 
azt nem m egállapodáson alapuló haszonélvezeti 
jog terheli, és a haszonélvezet jogosultja a la
kásra igényt ta r t.”

6. Az intézkedés 13. pontjának második be
kezdése helyébe a következő szövegrész lép:

„Az elsőfokú lakásügyi szerv a kérelm et 8 na
pon belül záradékkal ellátva köteles m egkülde
ni a választott letelepedési hely szerint illetékes 
első fokú lakásügyi szervnek.”

7. Az intézkedés 17. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„17. Ha a lakásigényléssel rendelkező dolgo
zó szolgálati érdekű áthelyezése m iatt m ásik la
kásügyi szervhez ny ú jtja  be lakáskérelm ét, az 
előző lakásügyi szervnél tö rtén t ny ilvántartásba 
vétel óta eltelt időtartam ot figyelem be kell 
venni.”
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8. Az intézkedés 22. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

,,22. Más közületi szerv dolgozóját a másod
fokú lakásügyi szerv által esetileg m eghatáro
zott feltételekkel lehet ideiglenes jelleggel BM 
szolgálati lakásban elhelyezni.”

9. Az intézkedés kiegészül a következő 25/A. 
ponttal:

„25/A. Az u t. 49. pontja  szerinti egészségi al
kalm atlanságot a BM Felülvizsgáló Orvosi Bi
zottság állap íthatja  meg.”

10. Az intézkedés kiegészül a következő 37/A. 
ponttal:

„37/A. A lakásbérleti jogviszony folytatására 
tartási szerződés alapján jogosulttá vált nem 
BM dolgozó a 2/1971. (II. 8.) Korm. számú ren 
delet szabályai szerint köteles a lakáshasználat
bavételi díjat megfizetni, BM dolgozó fizetési 
kötelezettségét az ut. és az intézkedés rendelke
zései szerint kell elb íráln i.”

11. Az intézkedés kiegészül a következő 40/A. 
ponttal:

„40/A. A 32/1969. (IX. 30.) Korm. számú ren
delet 16/A. §-a alapján akkor szüntethető meg 
a lakás szolgálati jellege, ha az illetékes tanács 
végrehajtó  bizottsága vállalja, hogy a lakás tel
jes eladási á rá t -  lehetőleg egy összegben -  á t
u talja  a BM első fokú lakásügyi szerve lakás- 
építési alap szám lájára.”

12. Az intézkedés 41. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„41. A bérleti jogviszony fo ly tatására az ut. 
63. pontja  alapján jogosult személy részére a la
kást használatbavételi díj fizetési kötelezettség 
m egállapítása nélkül, illetve a másodfokú lakás
ügyi szerv által m eghatározott feltételekkel ki 
kell u taln i.”

13. Az intézkedés 47. pontja  helyébe a követ
kező rendelkezések lépnek:

„47. A szolgálati lakás bérleti jogviszonyáról 
történő lemondás esetén a bérlőt a lakásra 
m egállapítható használatbavételi díj

a) kétszerese illeti meg, ha a bérlő az állami 
tu lajdonban álló házingatlanok elidegenítésének 
szabályozásáról szóló 32/1969. (IX. 30.) Korm. 
számú rendelet alapján szerez lakástulajdont;

b) három szorosa illeti meg, ha a BM vevőki
jelölése alapján személyi tu lajdonba kerülő in
gatlan t vásárol;

c) négyszeres illeti meg, ha őt, vagy a bérlő 
tulajdonszerzése esetén az ut. 29. pontjában fel
sorolt hozzátartozóját a tanács, vagy a hozzátar
tozó m unkáltató ja személyi tulajdonba kerülő 
lakás vevőjéül jelöli;

d) ötszöröse illeti meg, ha a lakáshelyzetét az 
a- c) alpontokban fel nem sorolt módon oldja 
meg;

e) hétszeres illeti meg, ha a lakás Budapesten 
van, 10 évnél nem régebben épült, k iem elt öve
zetben helyezkedik el, és a dolgozó az új lakás 
építéséhez, vásárlásához BM kölcsönt sem kér.”

14. Az intézkedés kiegészül a következő 47/A. 
ponttal:

,,47/A. Az első fokú lakásügyi szerv a helyi 
lakásviszonyok és az adott lakás használati érté
kének figyelem bevételével a 47. pont szerinti 
összegeket a lakáshasználatbavételi díj egysze
resével csökkentheti illetve a 47. pont e) al
pontjában foglalt eset kivételével növelheti. Nö
velhető a lakáshasználatbavételi díj egyszeresé
nek megfelelő összeggel a térítés akkor is, ha a 
dolgozó az új lakás építéséhez, vásárlásához BM 
m unkáltatói kölcsönt nem vesz igénybe. A két 
feltétel együttes fennállása esetén is csak a la
káshasználatbavételi díj egyszeres összegével 
növelhető a térítés.”

15. Az intézkedés 49. pontja  helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„49. A bérlő a lakást a bérleti jogviszonyról 
való lemondás elfogadását, illetve új lakás épí
tése esetén a lakhatási engedély kiadását, vásár
lás esetén az adásvételi szerződés m egkötését 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 60 napon 
belül kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű  haszná
la tra  alkalmas (karbahelyezett) állapotban köte
les az illetékes lakóházkezelő szervnek átadni. 
A bérlő részére a megelőlegezés esetét kivéve a 
térítés csak akkor fizethető ki, ha a lakást ki
ü ríte tte  és az őt terhelő m unkákat m aradéktala
nul, jó műszaki színvonalon elvégezte, illetve el
végeztette és az illetékes lakóházkezelő szerv 
erről szóló igazolását a BM első fokú lakásügyi 
szervének á tad ta.”

16. Az intézkedés 51. pontja  helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„51. A térítést a lakás leadását, illetve a meg
előlegezés engedélyezését követő 15 napon belül 
kell a bérlő részére az OTP-n keresztül kifizet
ni. Az egy évet meghaladó időre szóló megelő
legezés esetén a térítés legfeljebb három  rész
letben is kifizethető, ha ezt az adott lakásügyi 
szerv pénzügyi helyzete indokolja. A lakáshasz
nálatbavételi díj egyszeresének megfelelő össze
get ilyen esetben is ki kell fizetni a megelőlege
zés engedélyezését követő 15 napon belü l.”

17. Az intézkedés kiegészül a következő 53/A. 
ponttal:

„53/A. Ha a dolgozó szolgálati vagy m unkavi
szonya a lakás tényleges leadása e lő tt megszű
nik, a részére m ár k ifizetett térítést vissza kell 
követelni, valam int az esetleges további kifize
téseket meg kell tagadni, és a továbbiakban a 
jogcímnélküli lakáshasználókra irányadó szabá
lyok szerint kell e ljárn i.”

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/15/1986 /11



92 -  1986. szep tem b er 22. B ELÜ G Y I K Ö ZLÖ N Y 9. szám

18. Az intézkedés 54. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

,,54. A B udapesten lakás akkor tekinthető 
tartósnak, ha a jogosult vagy a vele együttélő 
házastársa, illetve a vele legalább 5 éve együtt
élő élettársa korábban megszakítás nélkül leg
alább 5 évig rendelkezett Budapesten állandó 
bejelen tett lakással, vagy korábbi budapesti la
kásukat a BM rendelkezésére bocsátották.”

19. Az intézkedés 56. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„56. Az ut. 70/B., 70/C. és 71. pontjaiban 
m eghatározott kedvezm ény m egilleti az ut. 63. 
pontjában felsorolt szem élyeket is.”

20. Az intézkedés 57. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„57. A m unkaköri szolgálati lakás bérlője a 
nyugdíjkorhatár elérése előtt öt évvel kérheti az 
ut. 71. pontja  szerinti térítés megelőlegezését. 
Ez esetben a bérleti jogviszonyról történő le
m ondásra és a térítés megelőlegezésére vonat
kozó szabályokat kell alkalm azni azzal az elté
réssel, hogy a térítés csak a dolgozó egyetérté
sével fizethető részletekben.”

21. Az intézkedés kiegészül a következő 57/A. 
ponttal:

„57/A. Az ut. 72/A. pontja alap ján  a volt bér
lő szám ára csak legfeljebb a jogos lakásigénye

m értékének alsó ha tá rá t meg nem haladó szo
baszám ú lakást lehet k iu taln i.”

22. Az intézkedés 58. pontja kiegészül a kö
vetkező utolsó bekezdéssel:

„A lakásbérleti jogviszony m egszűnéséről tá 
jékoztatn i kell az illetékes (bérbeadó) lakóház
kezelő szervet is.”

23. Az intézkedés 65. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„65. A lakások cseréjében az illetékes taná
csi szervvel kell megállapodni. A megállapodás 
megkötése előtt vizsgálni kell a családvédelmi 
és a szolgálati érdeket. Nem lehet megállapodást 
kötni, ha ennek eredm ényeként több szolgálati 
lakást tartalm azó épületbe bün te te tt előéletű 
vagy egyébként nem  kívánatos személy kerülne. 
A szolgálati jelleg törlése csak feltételesen tö r
ténhet meg azzal, hogy ha a csereszerződés a 
későbbiekben nem teljesedik, úgy a szolgálati 
jelleg törlése semmis.”

24. Az intézkedés 72. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lé p :

„72. Az első fokú lakásügyi szerv az igénylő 
kérelm ére, a család szociális, jövedelm i viszo
nyai és létszám a alapján a k iu ta lt lakásra meg
állap íto tt lakáshasználatbavételi díjat, illetve 
díjkülönbözetet részben vagy egészben elenged
heti, illetve legalább 20% -ának a bérleti 
legfeljebb 10 év idő tartam ra részletfizetést en
gedélyezhet a következők szerint:

A család egy főre A havi törlesztő részlet legkisebb összege
ju tó  havi átlagos 1 2 3 4 vagy

jövedelm e e lta rto tt személy esetén ennél több

2500,-  F t-ig 
2501- 2800,-  F t-ig  
2801- 3100,-  F t-ig  
3101- 3500,-  F t-ig  
3501- 4000,-  F t-ig

700,- F t 500,- F t teljes összeg elengedhető
900,- F t 700,- F t 50% elengedhető és 500,- F t 70% elengedhető és 500,- F t

1100,- F t 900,- F t 700,- F t 50% elengedhető és 500,- F t
1300,- F t 1100,- F t 700,- F t 700,- F t
1500,- F t 1300,- F t 900,- F t 700,- F t

4000,- F t-ot m eghaladó egy főre ju tó  havi á t
lagjövedelem  esetén legfeljebb 5 évre adható 
részletfizetési kedvezm ény és a havi törlesztő
részlet 2000,- F t-nál kevesebb nem  lehet,
5000,- F t-nál m agasabb egy főre jutó havi á t
lagjövedelem  esetén a részletfizetés időtartam a 
nem haladhatja  meg a 3 évet és a havi törlesz
tőrészlet összege nem lehet kevesebb 3000,- F t- 
nál.”

25. Az intézkedés 72/B. pontja helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„72/B. Am ennyiben a BM lakásügyi szerve a 
részletfizetés m egkezdésére is halasztást enge
délyez, a részletfizetés időtartam ába a halasztás 
idő tartam át is be kell számítani. A részletfize
tés időtartam a ez esetben sem haladhatja  meg 
a 10 évet.

26. Az intézkedés 72/C. pontja helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek:

„72/C. A jogcím nélküli lakáshasználó részére 
történő lakáskiutalás esetén a lakáshasználatba
vételi díj legalább 20% -ának a bérleti szerződés 
megkötése előtti megfizetése m ellett legfeljebb 
5 évre részletfizetés engedélyezhető, ha

a) a jóhiszemű jogcím nélküli lakáshasználó 
családjában az egy főre jutó havi átlagos jöve
delem a 3500,- F t-ot nem haladja meg;

b) a rosszhiszemű jogcímnélküli lakáshaszná
ló a sa já t háztartásában  legalább egy személy 
eltartásáró l gondoskodik és a család egy főre ju 
tó átlagos havi jövedelm e a 3000,- F t-o t nem 
haladja meg, feltéve mindkét esetben, hogy a 
kedvezm ény m egadását a család vagyoni, szo
ciális helyzete is indokolja.”
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27. Az intézkedés 72/E. pontja helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

,,72/E. Nem kaphatnak  halasztási, illetve rész
letfizetési kedvezm ényt az ut. 92. pont b- e) al
pontjaiban felsorolt igénylők.”

28. Az intézkedés 74. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„74. Ha a BM a vele, vagy más fegyveres tes
tü le tte l szolgálati, illetve m unkaviszonyban nem 
álló személy részére lakáshasználatbavételi díj 
fizetési kötelezettség m egállapításával biztosít 
szolgálati vagy bérlőkiválasztási jogú lakást, a 
lakáshasználatbavételi díj m egfizetésére halasz
tás, vagy -  a jogcím nélküli lakáshasználó kivé
telével -  részletfizetési kedvezm ény nem ad
ható .”

29. Az intézkedés 76. pontja  helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„76. Az ut. 92/A. pon tjá t kell alkalm azni ak
kor is, ha a lakás, illetve a korábbi lakás k iu ta
lásakor a bérlő (lakáshasználó) -  vagy a házas
ságuk fennállása a la tt házastársa (élettársa) -  
fizete tt lakáshasználatbavételi d íja t a BM lakás
alap szám lája javára, továbbá ha a bérlő (lakás
használó) vagy házastársa (élettársa) nem a BM- 
től kapott bérlakást bocsátott a BM rendelkezé
sére. Ez utóbbi esetben a lakásnak a BM rendel
kezésére bocsátása időpontjában fennálló jog
szabályok alapján m egállapítható használatba
vételi d íjá t kell az újonnan m egállapított lakás
használatbavételi díjból levonni.”

30. Az intézkedés kiegészül a következő 76/A. 
ponttal:

„76/A. Az ut. 92. pontja  alkalmazása során az 
ingatlan eladási árakén t az illetékkiszabás alap
jául elfogadott é rtéket kell figyelembe venni.”

31. Ez az intézkedés 1986. augusztus hó 1. 
napján  lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 12/1983. 
(BK 4.) számú anyagi és technikai csoportfőnöki 
intézkedés 23., 48., 64., 71., valam int a 10- 24/ 
21/A/1972. számú anyagi és technikai csoportfő
nöki utasítás 1. és 2. pontja  ha tá lyát veszti. Az 
intézkedés rendelkezéseit a m ár folyam atban le
vő, de még el nem  b írált ügyekben is alkalmaz
ni kell.

32. Az intézkedést oktatn i kell a lakásügyek
kel foglalkozó dolgozóknak és a szükséges m ér
tékben ism ertetni kell az egész személyi állo
m ánnyal.

Szentpéteri Gyula s. k.,
r. ezredes

A Belügyminisztérium terv és pénzügyi
csoportfőnökének és az anyagi és technikai

csoportfőnökének 7/1986. (BK 9.) számú
együttes intézkedése

a belügyi dolgozók lakásépítésének 
és vásárlásának támogatásáról szóló, 

a 16/1986. (BK 9.) BM számú utasítással 
módosított 18/1983. (BK 11.) BM számú utasítás 
végrehajtására kiadott 19/1983. (BK 11.) számú 

BM terv és pénzügyi csoportfőnöki 
és BM anyagi és technikai csoportfőnöki 

együttes intézkedés módosításáról

Budapest, 1986. évi augusztus 1. napján

A Belügyi dolgozók lakásépítésének és vásár
lásának tám ogatásáról szóló, a 16/1986. (BK 9.) 
számú utasítással m ódosított 18/1983. (BK 11.) 
BM számú u tasítás (a továbbiakban: ut.) végre
hajtására  kiadott 19/1983. (BK 11.) szám ú BM 
terv  és pénzügyi csoportfőnöki és BM anyagi és 
technikai csoportfőnöki együttes intézkedés (a 
továbbiakban: intézkedés) m ódosítására kiadjuk 
az alábbi

együttes intézkedést:

1. Az intézkedés kiegészül a következő 1/A. 
és 1/B. pontokkal:

„1/A. Ahol az intézkedés az Országos Taka
rékpénztárt (a továbbiakban: OTP) említi, ott 
az építési kölcsön nyú jtására  feljogosított egyéb 
pénzintézetet is érten i kell.

1/B. Az ut. és az intézkedés alkalm azása so
rán  a BM dolgozónak a vele legalább öt éve 
együttélő élettársa a házastárssal esik egy te
k in te t alá.”

2. Az intézkedés 3. pontja helyébe a követke
ző rendelkezés lép:

„3. A lakásépítési alap éves (féléves) felhasz
nálásáról a költségvetési beszám olójelentés ke
retében kell számot adni a költségvetési beszá
m olójelentés készítésének szabályozásáról szóló 
6/1985. számú BM terv  és pénzügyi csoportfő
nöki intézkedésben foglaltak szerint.”

3. Az intézkedés kiegészül a következő 6/A. 
ponttal:

,,6/A. Az OTP-vel kötött betétszám la szerző
désnek tartalm aznia kell azt, hogy a BM dolgo
zót a szolgálati, illetve m unkaviszonyának első 
5 éve után  megillető hitelengedm ény alapján a 
havi törlesztő részleteket kell csökkenteni, a to
vábbiakban a hitelengedm ény folyam atos jóvá
írásával a kölcsön visszafizetési időtartam a rö
vidül.”
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4. Az intézkedés kiegészül a következő 10/A. 
ponttal:

,,10/A. M agánforgalomban történő lakásvá
sárlást elsősorban akkor lehet tám ogatni, ha an
nak eredm ényeként önálló lakással nem  rendel
kező dolgozó ju t lakáshoz, vagy ha a dolgozónak 
van m ár ugyan lakása, de az a kölcsönnyújtás 
eredm ényeként m egüresedik és a BM rendelke
zése alá kerül.”

5. Az intézkedés 14. pontja kiegészül a követ
kező rendelkezéssel:

„14. A Rendőrtiszti Főiskola budapesti BM 
szervtől áthelyezett, illetve vezényelt nappali 
tagozatos hallgatója m unkáltatói kölcsön iránti 
kérelm ét a BM Személyügyi Főcsoportfőnöksé
gen kell ny ilván tartan i és az általános szabályok 
szerint kielégíteni. A vidéki szervektől áthelye
zett, illetve vezényelt nappali tagozatos hallga
tók m unkáltatói kölcsön irán ti kérelm ét a küldő 
szerv, illetve -  ha az nem  azonos a küldő szerv
vel -  a hallgatót a tanulm ányai befejezése után 
fogadó szerv igénylői között kell az általános 
szabályok szerin t ny ilván tartan i és kielégíteni.

A hallgatónak a kérelm ét a Rendőrtiszti Főis
kola ú tján  kell előterjesztenie. Az a BM közpon
ti állom ányába tartozó dolgozó, akinek a tényle
ges szolgálat teljesítési helye nem  Budapesten 
van (pl.: katonai igazságügyi szerv, belügyi üdü
lő vidéki BM dolgozója) m unkáltatói kölcsön 
irán ti kérelm ét az adott központi szerv ú tján  a 
BM KEP-hez n y ú jth a tja  be, s a kérelem  elbírá
lása és kielégítése a BM K EP feladata.”

6. Az intézkedés 17/a) alpontja helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

,,a) családiház építés, em eletráépítés, te tő tér
beépítés, toldaléképítés, bővítés esetén

-  az építési hatóság által jóváhagyott építé
si tervet;

-  a költségvetést, vagy az építési költségről 
szóló egyéb h ite lt érdemlő igazolást (pl.: OTP 
igazolás).”

7. Az intézkedés 17/c) alpont bevezető mon
data helyébe a következő szövegrész lép:

,,c) személyi tu lajdonba kerülő lakás vásárlá
sa esetén, ha a BM dolgozót, házastársát, vagy a 
BM dolgozótulajdonszerzése esetén a 29/1982. 
BM számú u tasítás 29. pontjában felsorolt hoz
zátartozóját a tanács, az OTP, vagy más m un
káltató  jelöli vevőül.”

8. Az intézkedés 17. pontja kiegészül a kö
vetkező d) alponttal:

,,d) m agánforgalom ban történő ingatlanvásár
lás esetén

-  a m egvásárolni k ívánt ingatlan hivatalos 
forgalm i értékbecslését,

-  az adás-vételi szerződést, és -  ha azt a 
szerződés nem tartalm azza -  a dolgozó nyilat
kozatát arról, hogy nem esik ingatlanszerzési 
korlátozás alá.”

9. Az intézkedés kiegészül a következő 17/A. 
ponttal:

„17/A. A dolgozónak az őt megillető szociál
politikai kedvezm ény és a visszaadott állami 
bérlakásért kapott térítés összegéről, illetve az 
elidegenített ingatlan vételáráról szóló igazolást 
a kölcsön kérelm éhez csatolnia kell. Ha a köl
csönbírálat időpontjára ezek az igazolások nem 
állnak a dolgozó rendelkezésére, írásban kell 
nyilatkoznia az összegekről, s az igazolásokat 
pótlólag kell benyújtan ia .”

10. Az intézkedés 21. pont első bekezdése he
lyébe a következő rendelkezés lép:

„21. A m unkáltatói kölcsön engedélyezéséről 
az anyagi szerv a döntést is tartalm azó, a M un
káltatói kölcsöntámogatás irán ti kérelem  elne
vezésű nyom tatvány m egküldésével értesíti az 
illetékes pénzügyi szervet.”

11. Az intézkedés 25. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„25. Az ut. 8. pont i) alpontjában és a 16/B. 
pontjában m eghatározott kedvezm ényeket (OTP 
kölcsön törlesztő részleteinek átvállalása, BM 
kölcsön visszafizetésének felfüggesztése, illetve 
a havi törlesztő részletek csökkentése):

a) gyerm ektelen fiatal házas dolgozó esetében 
egy év,

b) egy gyerm ekes fiatal házas dolgozó eseté
ben két év,

c) két gyerm ekes fia tal házas illetve három 
gyerm ekes dolgozó esetében három  év,

d) három nál több gyerm ekes dolgozó eseté
ben gyerm ekenként egy-egy év, de legfeljebb 
öt év időtartam ra lehet engedélyezni.”

12. Az intézkedés kiegészül a következő 25/A 
- 25/G. pontokkal:

„25/A. A BM első fokú lakásügyi szerve a 
dolgozó kérelm ét figyelem be véve dönti el azt, 
hogy a felsorolt kedvezm ények közül m elyiket 
nyú jtja  a dolgozó számára, de csak az egyik 
kedvezm ény adható.

A dolgozó a kedvezm ényt a lakás építésétől 
(vásárlásától) szám ított ötéven belül bárm ikor 
kérheti, de azt csak a lakás felépítését, m egvá
sárlását követő ötödik év végéig lehet részére
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engedélyezni. Az OTP kölcsön átvállalt törlesz
tő részleteit évente egy összegben kell az illeté
kes OTP fiókhoz átutalni.

25/B. A kedvezm ény megadása előtt részlete
sen kell vizsgálni a dolgozó vagyoni, jövedelmi, 
szociális körülm ényeit és szakmai tevékenysé
gét. Nem lehet kedvezm ényben részesíteni azt 
a dolgozót

a) aki a jogos lakásigénye m értékét elérő 
nagyságú lakása helyett épít (vásárol) m ásik la
kást, kivéve, ha azt szolgálati érdekű áthelyezés 
vagy egészségi okok teszik szükségessé. Fiatal 
házas dolgozó esetében a jogos lakásigény meg
állapításánál a vállalt gyerm ekeket is figyelem 
be kell venni.

b) aki a jogos lakásigénye m értékénél több 
m int egy szobával nagyobb, vagy az átlagos m ű
szaki színvonalat meghaladó kivitelű, indokolat
lanul drága építési anyagok és tartozékok be
építésével megvalósuló lakást épít (vásárol).

c) akinél a lakás építéséhez (vásárlásához) fel
vett OTP és m unkáltató i kölcsönök -  ideértve 
a BM dolgozó házastársa vagy egyéb, vele 
együtt költöző családtagja által sa já t m unkahe
lyén esetleg felvett kölcsönt is -  havi törlesztő 
részleteinek együttes összege a dolgozóval 
együtt költöző személyek együttes jövedelm é
nek 15% -át nem éri el.

d) aki fegyelmi fenyítés (büntetés) hatálya 
a la tt áll, illetve aki ellen fegyelmi vagy büntető 
eljárás van folyam atban az eljárás jogerős be
fejezéséig.

e) akinél az együttköltöző személyek vagyoni 
helyzete a kedvezm ényt nem teszi indokolttá. 
(Pl.: nagyértékű ingatlantulajdon, egyéb jelen
tősebb vagyontárgy stb.)

25/C. Meg kell vonni a kedvezm ényt attól a 
dolgozótól

a) aki annak elérése érdekében tudatosan va
lótlan adatot közölt a BM lakásügyi szervével;

b) akinél a vállalt gyerm ek a vállalt határidő
ig nem született meg;

c) aki a lakást a kedvezm ény fennállásának 
időtartam a a la tt elidegeníti, illetve a használa
tá t m ásnak átengedi.

25/D. Meg lehet vonni a kedvezm ényt attól a 
dolgozótól:

a) akinek a vagyoni, jövedelmi, szociális hely
zetében bekövetkezett változás annak fenn tar
tását m ár nem indokolja;

b) akinek m unkájában, m agatartásában olyan 
kedvezőtlen változás állt be, amely a kedvez
m ényre vonatkozó kérelem  elutasítását eredeti
leg is indokolttá te tte  volna.

25/E. A kedvezm ény m egvonására a lakásbi
zottság, illetve a lakásbizottság ú tján  az adott 
BM szerv anyagi vagy személyzeti szerve tehet 
javaslato t az első fokú lakásügyi szerv vezető
jének.

25/F. Az ut. 16/D. pontja  alapján attó l a dol
gozótól kell megvonni a m unkáltatói kölcsönt, 
aki visszafizetési kötelezettségének 6 hónapig 
nem tesz eleget.

25/G. Az ut. 16/E. pontja alapján a dolgozót a 
ténylegesen visszafizetett összeg 

7% -a illeti meg kedvezm ényként, ha  5 évvel 
11% -a illeti meg kedvezm ényként, ha 10 évvel 
és évenként további 1%-a, de legfeljebb 5%-a,

ha több m int 10
évvel korábban fizeti vissza a kölcsönt, vagy an
nak egy részét.

Az engedmény nem illeti meg azt a dolgozót, 
akinek a kölcsönét a BM m egvonta és em iatt a 
visszafizetés egy összegben esedékessé vált.”

13. Az intézkedés 28. pontjában m eghatáro
zott időpont jún ius 30-ra változik.

14. Az intézkedés kiegészül a következő 29/A. 
ponttal:

,,29/A. Az ut. 24. pontjában m eghatározott 
esetben annak, akinek a szolgálati vagy m unka- 
viszonya a lakás kiutalásától szám ított

a) 5 éven belül szűnt meg, a használatbavéte
li díj háromszorosának,

b) 8 éven belül szűnt meg, a használatbavéte
li díj kétszeresének,

c) 8 év után szűnt meg, a használatbavételi 
díjegyszeresének megfelelő összeget kell megfi
zetnie.”

15. Ez az intézkedés 1986. augusztus hó 1. 
napján  lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 19/1983. 
(BK 11.) számú BM terv  és pénzügyi csoportfő
nöki és BM anyagi és technikai csoportfőnöki 
együttes intézkedés 13. pontja, a 17/b. alpontjá
nak utolsó bekezdésében a „valam int a jóváha
gyott építési te rv e t” szövegrész és a 23. pont 
második m ondata hatályát veszti. Az intézkedés 
rendelkezéseit a m ár folyam atban levő de még 
el nem bírált ügyekben is alkalm azni kell.

Az intézkedést a személyi állom ánnyal a 
szükséges m értékben ism ertetni, a lakásügyek
kel és a lakásépítési alappal foglalkozó anyagi 
és pénzügyi dolgozóknak oktatn i kell.

dr. Himber Péter s. k., Szentpéteri Gyula s. k.,
r. ezredes r. ezredes

Á B T L -4.2-10-21/15/1986 /15



96 -  1986. szep tem b er 22. B ELÜ G Y I K Ö ZLÖ N Y 9. szám

Elvi állásfoglalás

A Belügyminisztérium 
terv és pénzügyi csoportfőnökének 

2/ 1986. számú 
elvi állásfoglalása

az 1986. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendről szóló 3/1986. (II. 13.) ÁBMH 

rendelkezés és az 1986. évi munkaszüneti napok 
körüli munkarend változással kapcsolatos 

egyes kérdésekről rendelkező 8002/1986. (II. 13.)
ÁBMH számú tájékoztató belügyminisztériumi 

értelmezéséről

Az 1986. évi m unkaszüneti napok körüli m un
karendről szóló 3/1986. (II. 13.) ÁBMH számú 
rendelkezés és az 1986. évi m unkaszüneti napok 
körüli m unkarend változtatással kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 8002/1986. (II. 13.) 
ÁBMH számú tájékoztató belügym inisztérium i 
értelm ezésére kiadom az alábbi

e l v i  á l l á s f o g l a l á s t :

1. Az 1986. április 6-i és december 28-i vasár
nap m unkanappá nyilvánítása nem  érin ti a ve
zényléses és váltásos szolgálati (munka-) idő
rendszerben dolgozók, valam int ezen időszakban 
külföldön tartózkodók szolgálat ellátását, ezért 
részükre e llenértékként szabadnapot adni nem 
lehet.

2. A szóban forgó két nap helyett adott sza
badnapot a dolgozó részére az évi rendes sza
badság első két nap jakén t kell kiadni, illetve a 
m ár k iadott szabadság első két nap jakén t beszá
m ítani.

3. Az 1986. április 6-a és decem ber 28-a na
pok helyett adott szabadnapok pénzben nem 
válthatók meg, az 1987. évre nem  vihetők át.

4. Az ÁBMH elnökének 8002/1986. (II. 13.) 
ÁBMH számú tájékoztató ja 3. pontja  szerint a 
dolgozó keresőképtelensége esetén ha április 
6-án és decem ber 28-án nem részesült m unka
bérben, táppénzre jogosult, s a fen ti szabadna
pok ellenértékeként adott szabadnapokra is jo
gosultak. 1987. évre azonban ebben az esetben 
sem lehet a többlet szabadnapot átvinni.

5. A fentiek alapján az április havi m unka
napok (osztó) száma 23 volt, a decem ber havi 
24 lesz.

6. Az elvi állásfoglalást a személyi állom ány
nyal ism ertetn i kell.

dr. Himber Péter s. k.,
r. ezredes

főcsoportfőnök-helyettes
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A Belügyminisztérium 
terv és pénzügyi csoportfőnökének 

3/1986. számú 
elvi állásfoglalása

a gyermektartásdíj levonásának alapját 
képező kifizetésekről

A bírósági végrehajtásról szóló 1979. évi 18. 
számú törvényerejű  rendeletnek (a továbbiak
ban: Vht.) a gyerm ektartásd íjak  levonására vo
natkozó egyes előírásait -  a Belügym inisztéri
um  szervei személyi állom ánya esetében -  a 
következők figyelem bevételével kell alkalm azni:

1. A Vht. 22 § (2) és a 28. § (1) bekezdése ér
telm ében a bíróság a gyerm ektartásdíj fizetésé
re kötelezett m unkálta tó ját a rra  h ívja fel, hogy 
az adós m unkabéréből a végzésben feltün te te tt 
összeget vonja le és fizesse ki a végrehajtást ké
rőnek.

Ebből következik, hogy a m unkáltató  a dolgo
zó részére kifizetett összegekből gyerm ektartás
díj címén levonásokat m indenkor csak a bírósági 
határozat rendelkezéseinek megfelelően teljesít
het.

2. A bérköltség terhére  történő kifizetések 
a la tt a  1 l rovat terhére  folyósított

-  alapilletm ényt;

-  pótlékokat, pótdíjakat, tú lm unka díjat, 
helyettesítési díjat, többletszolgálat m egváltási 
díjat, ügyeleti díjat, készenléti díjat, prém iu
mot, szabadidő m egváltási pótlékot;

-  leszerelési segélyt, elhelyezkedési segélyt, 
repüléstől egészségi okból véglegesen eltilto tt 
repülő hajózok egyszeri pénzjuttatását, kéthavi 
illetm ényt, táppénz kiegészítő ju tta tást, avatási 
előleget, ki nem adott szabadság pénzbeni meg
váltását;

-  teljesítm ényelism erést 
kell érteni.

3. Nem lehet gyerm ektartásd íja t levonni a
11/11- 12- 13 és 11/11- 22- 19 jogcímeken
(külföldi pótlék), a 11/70 tételcsoporton (hadkö
telezettség alapján katonai szolgálatot teljesítők 
illetménye) és a 11/80- 40 altételcsoporton (sor
állom ányúak helyettesítési illetm énye) teljesí
te tt kifizetésekből.

4. A 12/10 állom ányba tartozók ju talom  tétel- 
csoport terhére  történő kifizetésekből gyerm ek
tartásd íja t kell levonni, kivéve:

-  a kitüntetésekkel járó  pénzjutalom ból,

-  a tárgyju talom  értékéből,

-  a bel- és külföldi jutalom üdültetés, illetve 
társasutazás (kedvezményes vagy ingyenes)
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költségeinek ju talom ként a testü le t által vállalt 
részéből.

5. A bíróság külön rendelkezése nélkül a kö
telezett részére az egyéb jogviszony keretében 
nem a bérköltség terhére  k ifizetett összegekből 
gyerm ektartásdíj levonást teljesíteni nem kell. 
Különösen vonatkozik ez az esetenként kifize
te tt d íjakra.

(Ha a kötelezett az egyéb megbízások folytán 
rendszeresen visszatérő jövedelemre tesz szert, 
azt m ár a tartásd íj összegének m egállapításánál 
a bíróság figyelembe veszi. Ezért, ha a jogosult 
a kötelezett jövedelm ének közlését kéri, a gyer
m ektartásdíjró l szóló 12/1974. (V. 14.) MT szá
mú rendelet 6. §-ának (2) bekezdése értelm é
ben, őt ezekről a ju ttatásokró l is tájékoztatni 
kell.)

6. Ha a bíróság a kötelezett százalékos m a
rasztalása során úgy rendelkezik, hogy a m un
káltató  a levonásokat az egyéb jogviszonyból 
származó jövedelm ekre is terjessze ki, akkor a 
ta rtásd íja t a m unkáltató  ezekből is köteles le
vonni.

M indaddig tehát, amíg a bírósági határozat 
nem tartalm az olyan rendelkezést, hogy az 
egyéb jogviszonyok (pl. megbízás) keretében 
végzett rendszeres tevékenységért k ifizetett dí
jakból is megilleti a jogosultat a tartásd íj meg
felelő százaléka (vagyis, amíg a letiltási rendel
kezés ezekre nem  terjed  ki), a nem a béralap 
terhére  esetenként, vagy bizonyos rendszeres
séggel kifizetett tiszteletdíjakat, fordítói, lekto
rálási, tolmács vagy egyéb d íjakat végrehajtás 
alá vonni nem kell.

Tehát a 12/60 Megbízási díjak és a 12/70 Tisz
teletdíj tételcsoport terhére  k ifizetett összegek
ből levonást csak akkor kell teljesíteni, ha a bí
róság a rra  külön rendelkezik.

7. A 23 Személyi ösztönzés rovat terhére  tö r
tén t kifizetések közül gyerm ektartásd íja t kell 
levonni a

-  23/20 érdekeltségi alapból fizete tt jutalom 
ból,

-  23/40 újítások, találm ányok díjazásából,

-  23/9112 gépjárm ű szolgálatok közötti m un
kaversenyben e lért eredm ényekért visszaadható 
összegekből,

-  23/9911 sportolók teljesítm ény prém ium á
ból,

-  23/9912 helyi csapatépítkezésben résztve
vő személyi állom ány részére -  külön biztosí
to tt keretből -  kifizetett jutalom  összegéből,

-  23/9913 táborok, gyerm eküdültetés veze
tőinek, oktatóinak, diáktanárainak jutalm ából,

-  23/9915 gépkocsivezetők prém ium a és ju 
talm ából (a gépkocsivezetők szakmai k itün teté
sével járó  pénzjutalom ból ta rtásd íja t levonni 
nem lehet).

8. Nem képezi gyerm ektartásdíj levonásának 
alap ját a 23 rovat többi tételcsoportja, tétele, al
tétele és jogcíme,

-  23/10 jubileum i és egyéb jutalom ,

-  23/9111 szocialistabrigád m unkaversennyel 
kapcsolatos jutalom ,

-  23/9113 sorállom ányúak szocialista ver
senymozgalomban elért eredm ény alap ján  Haza 
Szolgálatáért Érdem érem  u tán  járó összeg,

-  23/9114 Kiváló és Élenjáró versenym ozga
lom jutalm a,

-  23/92 önkéntes szolgálatot teljesítők, tá r
sadalm i aktívák jutalm a,

-  23/9914 leszerelő sorállom ányúak emlék
tárgyban való részesítésének költsége.

9. A bíróság a gyerm ektartásdíj m értékének 
m egállapításánál a ruházati járandóságot is (hi
vatásos állomány alapfelszerelési és utánpótlási 
illetm énye, kinevezett polgári állom ány ruháza
ti illetménye) figyelem be veheti és ehhez képest 
a tartásd íj m értékét néhány százalékkal meg
emelheti. A ruházati illetm ényt azonban a ta r
tásdíj alapjába beszám ítani és abból levonást el
rendelni nem lehet. Am ennyiben a bíróság ezzel 
ellentétes, téves döntést hoz (egyezséget hagy 
jóvá), annak a ruházati illetm ényre vonatkozó 
végrehajtását fel kell függeszteni és a bírósági 
határozat (egyezség) m ásolatát törvényességi 
óvás kezdeményezése céljából a BM Terv 
és Pénzügyi Csoportfőnökség Jogi Képvi
seleti Osztályához haladéktalanul fel kell te r
jeszteni.

10. A Költségvetési Rovat- és T ételrend más 
rovatain  és tételein  elszámolt ju tta tások  gyer
m ektartásdíj a lap ját nem képezik.

11. A gyerm ektartásdíj összegét úgy kell 
m egállapítani, hogy az azonos hónapban kifize
te tt  -  b íróság álta l elkülönítetten levonni ren
delt kifizetések kivételével -  valam ennyi figye
lembe vehető járandóságot össze kell adni, majd 
abból a bíróság által m egállapított százalékot 
kell levonni és azt a jogosultnak haladéktalanul 
át kell utalni.

12. A levonás általában a rendszeres havi il
letm ényből történik. Eseti illetm ényből (munka
díjból), jutalom ból stb. a kifizetéskor kell levon
ni a tartásd íjat. K ifizetni csak a megfelelően 
csökkentett járandóságot lehet. Ha nincs lehető
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ség az eseti járandóság kifizetésekor a gyerm ek
tartásd íj levonására (pl.: a központi ünnepsége
ken átado tt ju ta lm ak stb.) akkor a levonást pót
lólag szintén a rendszeres illetm ényből kell tel
jesíteni.

13. A gyerm ektartásdíj címén tö rtén t levonás, 
az alapul vehető illetm ény, illetőleg jövedelem 
-  nyugdíj járulékkal, illetve jövedelem adóval 
csökkentett -  összegének 50% -át nem  halad
hatja  meg.

14. Táppénzből (gyermekápolási táppénzből 
és a gyerm ekgondozási díjból) is le kell vonni a 
gyerm ektartásdíjat, azonban annak összege a 
táppénz 33% -ánál nem  lehet több. Ha így a bí-

róság által levonni rendelt m inimum  összegnél 
kevesebb kerülne levonásra, akkor azt a táp
pénzes állom ányt követő illetm ényből (-ekből) a 
11. pontra  figyelem m el, utólag kell levonni és a 
jogosultnak átu taln i. Terhességi-gyerm ekágyi 
segélyből levonásnak nincs helye.

15. A gyerm ektartásdíj levonását és á tu ta lá
sát olyan időpontban kell havonta elvégezni, 
hogy azt a havi illetm ények kifizetésével egy
időben a jogosult kézhez kapja.

dr. Himber Péter s. k.,
r. ezredes

főcsoportfőnök-helyettes

K iad ja : Belügym inisztérium  T itkársága 

BM 86. 9. -  2580
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