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Miniszteri rendelet

Az egészségügyi miniszter, 
a belügyminiszter 

és az igazságügyminiszter 
11/1983. (IX. 22.) EüM- BM- IM számú 

együttes rendelete
a rendkívüli halál esetén követendő orvosi 

eljárásról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 
végrehajtásáról és az egészségügyi m iniszter jog
köréről szóló 16/1972. (IV. 29.) MT számú ren
delet 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és a
(2) bekezdésében foglalt felhatalm azás alapján
-  a honvédelmi m iniszterrel, a közlekedési m i
niszterrel. továbbá a Legfőbb Ügyésszel egyet
értésben -  a következőket rendeljük:

1. §

(1) Rendkívüli halál esetén a holttest hatósági 
boncolását kell elrendelni.

(2) Rendkívüli az a halál, am elynek term észe
tes módon való bekövetkezését a körülm ények 
kétségessé teszik. Így különösen, ha

a) a bekövetkezésének körülm ényei bűncse
lekm ény gyanújára utalnak,

b) közlekedési vagy üzemi baleset okozta vagy 
ezek gyanúja m erül fel,

c) egyéb (pl. közterületi, háztartási) baleset 
okozta és a halál bekövetkezésével összefüggés
ben a felelősség vizsgálata szükséges,

d) öngyilkosság okozta vagy a körülm ények 
arra  utalnak,

e) orvosi gyógykezelés során következett be és 
az orvos vagy az egészségügyi szakdolgozó fog
lalkozási szabályszegésének gyanúja m erül fel 
(pl. vérátömlesztés, altatás, érzéstelenítés, m űtét, 
gyógykezelés hiánya),

f) bekövetkezésének előzményei, körülm ényei 
ism eretlenek és nem állnak rendelkezésre olyan 
adatok, amelyekből m egalapozottan lehetne kö
vetkeztetni a halál okára, illetőleg arra, hogy a 
halál term észetes módon következett be (tisztá
zatlan haláleset).

(3) A rendkívüli halál esetén követendő eljá
rást kell alkalmazni -  a személyazonosság meg
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állapításáig -  abban az esetben is, ha az el
hunyt személyazonossága ism eretlen.

2. §

(1) A halottvizsgálatot végző orvos, ha a vizs
gálat során rendkívüli halál esetét észleli -  a (2) 
és (3) bekezdésben foglaltak kivételével -  köte
les erről a rendőrség helyi szervét (rendőrőrs, 
rendőrkapitányság) azonnal értesíteni és intéz
kedni, hogy a holttest és környezete a rendőrségi 
szemle foganatosításáig érin tetlenül m aradjon.

(2) Ha a halál gyógyintézetben következett be 
és a halottvizsgálatot végző orvos m egállapítja, 
hogy rendkívüli halál esete áll fenn, köteles er
ről a gyógyintézet vezetőjét azonnal tájékoztat
ni, aki a rendőrség helyi szervét haladéktalanul 
értesíti.

(3) A gyógyintézetben bekövetkezett olyan 
rendkívüli halál esetén (élet elleni bűncselek
mény, baleset, öngyilkosság stb.), amelynél -  a 
halál körülm ényeinek tisztázásához -  azonnali 
szemle szükséges, a (2) bekezdésben foglalt in
tézkedéssel egyidejűleg arról is gondoskodni kell, 
hogy a holttest és környezete a rendőrségi szem
le foganatosításáig érintetlenül m aradjon.

(4) A term észetes halál okának tisztázatlansá
ga esetén a halál okának m egállapítása céljából a 
halottvizsgálatot végző orvosnak kórbonctani 
vizsgálatot kell kezdeményeznie.

(5) Ha a holttest kórboncolása során rendkí
vüli halál gyanúja m erül fel, a boncolást végző 
orvos köteles a kórboncolást azonnal félbesza
kítani és erről, valam int a félbeszakítás okáról
-  a (2) bekezdésben m eghatározott intézkedés 
megtétele érdekében -  a gyógyintézet vezetőjét 
azonnal értesíteni. A kórboncolást végző orvos 
köteles gondoskodni arról, hogy a rendőrség in
tézkedéséig a holttesten változtatás ne történjen.

3. §

(1) A rendkívüli halál esetén kívül a halott
vizsgálatot végző orvos csak akkor tehet javas
latot a holttest hatósági boncolásának elrendelé
sére, ha azt valam ilyen fontos körülm ény (pl. je 
lentősebb értékre vonatkozó öröklési vagy biz
tosítási jogvita, a hozzátartozók kérelme) indo
kolja. Az orvosi javaslatban ezt a körülm ényt fel 
kell tüntetni.

(2) Ha a hatósági boncolás gyógyintézeten kí
vül m eghalt személy holttestén válik szükséges
sé, a halottvizsgálatot végző orvos a hatósági 
boncolást indokoló körülm ényekről feljegyzést 
készít. A feljegyzést a halottvizsgálati bizonyít
ványok között, a kiállítás sorrendjében kell meg
őrizni.

4.  §

(1) Rendkívüli halál esetén a szemlén a holt
testből m intát kell venni, ha olyan mérgezés

gyanúja áll fenn, am elyet illó gázok, gőzök, ház
tartási oldószerek, ragasztószerek vagy más ha
sonló anyagok illetőleg szerek okozhattak és 
amelyek toxikológiai vizsgálata a későbbiekben 
biztosított m intákból nem adhat értékelhető 
eredm ényt.

(2) A m in tát -  az eljáró hatóság rendelkezé
sére -  a szemlén részt vevő orvos veszi.

(3) A m inta vételéről jegyzőkönyvet kell készí
teni, am elynek m indkét példányát a m intát vevő 
orvos írja  alá. A m intát a rendőrség a 2/1982. 
(VII. 1.) IM számú rendelet m ellékleteiben meg
határozott állami szervhez küldi meg vizsgálatra.

5. §

Rendkívüli halál esetén a hatósági boncolás el
rendeléséről, valam int a holttestnek a halál be
következése helyéről való elszállításáról a rend
őrség intézkedik.

6 . §

(1) A holttest hatósági boncolás esetén a ha
lottvizsgálati bizonyítványt -  az erre a célra 
rendszeresített „halottvizsgálati bizonyítvány” 
című nyom tatványűrlapon -  a hatósági bonco
lást végző orvos állítja ki és ő gondoskodik az 
ehhez szükséges adatok beszerzéséről is.

(2) A hatósági boncolást végző orvos a halott
vizsgálati bizonyítvány

a) két példányát átadja a haláleset bejelenté
sére kötelezettnek (a m eghalt személlyel egy la
kásban élő személynek, elsősorban a hozzátar
tozóknak) a halálesetnek az anyakönyvvezetőnél 
való bejelentése végett,

b) egy példányát m egküldi a haláleset helye 
szerint illetékes községi (nagyközségi) tanács 
végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervének, 
városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bi
zottsága igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási 
szervének, illetőleg a megyei városi kerületi h i
vatalnak a hagyatéki eljárás m egindítása végett,

c) egy példányát megküldi a m eghalt személy 
utolsó lakóhelye szerint illetékes rendelőintézet 
vezetőjének tájékoztatás és további felhasználás 
céljából,

d) egy példányát megőrzi.
(3) Ha a haláleset bejelentésére kötelezett sze

m ély nincs, a hatósági boncolást végző orvos a 
halottvizsgálati bizonyítvány két példányát a ha
tósági boncolás napját követő első m unkanapon 
m egküldi a halál helye, ha a haláleset járm űvön 
történt, a holttestnek a járm űről való leemelése 
helye, ha pedig a holttestet találták, annak he
lye szerint illetékes községi (nagyközségi), városi, 
illetőleg fővárosi (megyei városi) kerületi anya
könyvi hivatalnak.

7. §
(1) A gyógyintézetben m eghalt személy ható

sági boncolása esetén a boncolást végző orvos a
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boncolás időpontjáról a gyógyintézet vezetőjét 
vagy az osztályvezető főorvost -  a boncolásnál 
való részvétel érdekében -  értesíti. A hatósági 
boncolásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A boncolásnál a beteg kezelőorvosa is jelen 
lehet; a kezelőorvos nevét a boncolási jegyző
könyvben fel kell tüntetn i. A boncoláson -  ok
tatási célból -  más orvos, illetőleg orvostanhall
gató is részt vehet.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem 
vonatkozik arra az esetre, ha a kezelőorvos je
lenléte a nyomozás érdekeit veszélyeztetné, és 
ezért a nyomozó hatóság a boncolásnál való je
lenlétéhez nem járu lt hozzá. Ezt a körülm ényt 
a boncolásról készített jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni.

8. §

(1) A hatósági boncolást végző orvos, ha a bon
colás megkezdése u tán  a bonclelet vagy egyéb 
szakvizsgálati adatok alapján azt állapítja meg, 
hogy a kezelőorvosnak vagy más személynek a 
boncolásnál való további jelenléte a boncolás 
rendjét, illetőleg a nyomozás érdekeit veszélyez
tetné, a boncolást félbeszakítja és a nyomozó ha
tóságot a szükséges intézkedések m egtétele é r
dekében azonnal értesíti. Ilyen esetben a bon
colást csak a nyomozó hatóság intézkedése után 
lehet folytatni.

(2) A nyomozó hatóság intézkedését a bonco
lásról készített jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

(3) A kezelőorvos a szakértői vélem ény készí
tésénél nem lehet jelen.

9. §

(1) A hatósági boncolásról készített jegyző
könyvet és szakértői vélem ényt -  két példány
ban -  meg kell küldeni a boncolást elrendelő 
hatóságnak.

(2) A hatósági boncolásról készített jegyzőkönyv 
és kiegészítő leleteinek m ásolatát -  a nyomozás 
vagy az államigazgatási eljárás befejezése u tán  -  
a boncolást elrendelő hatóság a gyógyintézet ve
zetőjének kérelm ére kiadhatja.

(3) Ha a hatósági boncolást olyan személyen 
végezték, aki a halálát közvetlenül megelőzően 
a M agyar Néphadsereg tagja volt és a hatósági 
boncolást nem a Katonai Ügyészség rendelte el, a 
boncolási jegyzőkönyv egy másolati példányát a 
Katonai Ügyészségnek is meg kell küldeni.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba. rendelkezéseit a folyam atban levő ügyekben

is alkalmazni kell. A rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályát veszti

a) az egészségügyről szóló 1972. évi II. tö r
vénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései 
végrehajtásáról szóló 10/1972. (VI. 30.) EüM szá
mú rendelet 2. §-a (2) bekezdésének harm adik 
mondata, a 4. §-a, az 5. §-ának (2) bekezdése, a
6. §-ának (2) bekezdése, valam int a (3) és (4) be
kezdésének a hatósági boncolásra vonatkozó ren 
delkezése, a 9. §-a (3) bekezdése második m on
datának a holttest elszállítására vonatkozó ren
delkezése;

b) az egészségügyről szóló 1972. évi II. tör
vénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései 
végrehajtása tárgyában kiadott 10/1972. (VI. 30.) 
EüM számú rendelet egyes rendelkezései végre
hajtásáról szóló 3/1974. (Eü. K. 2.) EüM számú 
utasítás 1. §-ának (2) bekezdése, a 7. és 8. §-a. 
a 10. §-a (1) bekezdésének az „utasítás 5. §-ának
(3) bekezdése és a 7. §-ának (4) bekezdése szerint 
készített” szövegrésze, valam int a 11. §-a (2) be
kezdésének a hatósági boncolásra vonatkozó ren 
delkezése;

c) az igazságügyi szakértői m űködésről szóló 
9/1965. (VIII. 23.) IM számú rendelet egyes ren 
delkezéseinek a végrehajtásáról szóló 38/1968. 
(Eü. K. 14.) EüM- BM- IM számú együttes u ta
sítás.

Dr. Schultheisz Emil s. k., Dr. Horváth István s. k.,
egészségügyi m iniszter belügym iniszter

Dr. Markója Imre s. k.,
igazságügym iniszter

Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

18/1983. (BK 11.) BM számú 
utasítása

a belügyi dolgozók lakásépítésének 
és vásárlásának támogatásáról

A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a 
rendészeti szervek tagjai lakásépítésének (vásár
lásának) tám ogatásáról szóló 16/1983. (VI. 29.) 
PM- ÉVM számú együttes rendelet 3. §-ában 
kapott felhatalm azás alapján a lakásépítés (vá
sárlás) m unkáltatói tám ogatásának szabályozásá
ra a M agyar Kom m unista Ifjúsági Szövetség 
Központi Bizottságával és a Közalkalmazottak 
Szakszervezetével egyetértésben, a lakásépítés 
m unkáltatói tám ogatásáról szóló 48/1982. (X. 7.) 
PM- ÉVM számú együttes rendeletben foglal
takra figyelemmel kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :
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I. fejezet 

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya k iterjed  a Belügyminisz
térium  és szervei (a továbbiakban együtt: BM) 
hivatásos állományú tagjaira, kinevezett és fő
foglalkozású szerződéses polgári alkalm azottaira 
(a továbbiakban együtt: BM dolgozók).

2. Az utasításban nem szabályozott kérdések
ben értelem szerűen alkalmazni kell a Belügymi
nisztérium  és szervei lakásgazdálkodásáról szóló 
29/1982. (BK 4.) BM számú utasítás elveit és 
egyes rendelkezéseit is.

II. fejezet 

A lakásépítési alappal való gazdálkodás

3. A Belügyminisztérium  első fokú lakásügyi 
szerveinek a BM dolgozók lakásigényének mind 
teljesebb kielégítése céljából, m indenekelőtt a 
BM dolgozók lakásépítésének (vásárlásának) 
anyagi tám ogatására lakásépítési alapot kell ké
pezniük.

4. Az első fokú lakásügyi szerv lakásépítési 
alapjának forrásai:

a) a Belügyminisztérium  rendelkezésére álló 
beruházási keretből évenként e célra biztosított 
központi ju ttatás;

b) a BM kezelésében levő lakás céljára szolgá
ló házingatlanok elidegenítéséből, illetőleg a ke
zelői jog átadásából származó bevételek;

c) a BM s z olgálati vagy bérlőkiválasztási jogú 
lakás kiutalása esetén előírt és a BM -et m egil
lető lakáshasználatbavételi díj és annak esetleges 
kam ata;

d) a BM által nyú jto tt m unkáltatói kölcsön 
visszafizetése -  és annak esetleges kam ata -  
beleértve a más m unkáltatók által kölcsön átvál
lalása címén átu ta lt összegeket is;

e) a BM dolgozók által végzett társadalm i 
m unka ellenértékéből a lakásépítési alapra befi
zetett összegek;

f) a lakásépítési alap számlán kezelt összeg 
után az OTP által té ríte tt évi 2% kamat.

5. Az egyes első fokú lakásügyi szervek részé
re biztosítandó központi ju tta tás összegére a BM 
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség -  a BM 
Anyagi és Technikai Csoportfőnökséggel együtt
működve -  a „Belügyminisztérium éves költ
ségvetési, beruházási és speciális im port-tervé
nek felosztására, gazdálkodására” készített elő
terjesztéssel egyidőben tesz javaslatot, és a jó
váhagyott központi ju ttatás összegét az éves költ
ségvetési előirányzatokkal együtt igazolja vissza.

6. A lakásépítési alappal az első fokú lakásügyi 
szerv vezetője gazdálkodik. Ennek során m érle
gelnie kell a lakásbizottság javaslatát, és a sze
m élyre szóló döntéseket polgári alkalm azott ese
tében a szakszervezet, KISZ-tag, illetve 30 éven 
aluli dolgozó esetében a KISZ illetékes szervé
vel egyetértésben hozza meg. A Belügyminiszté
rium  központi szervei vonatkozásában a BM 
Központi Ellátó Parancsnokság vezetője az adott 
központi szerv vezetőjével, vagy annak m egbí
zottjával egyeztetve dönt.

Az egyes dolgozóknak nyú jto tt tám ogatás m ód
ját és m értékét parancsnoki (vezetői) értekezle
ten ism ertetni kell.

7. A lakásépítési alapot az első fokú lakásügyi 
szerv és az illetékes OTP fiók közötti szerződés 
alapján az OTP kezeli. A lakásépítési alap szám
lával kapcsolatos pénzügyi feladatokat az első 
fokú lakásügyi szerv szerint illetékes pénzügyi 
szolgálat látja el.

8. Az első fokú lakásügyi szerv

a) kölcsönt nyú jthat

-  lakásépítéshez és új lakás vásárlásához,

-  az önálló lakást eredményező em eletráépí
téshez, tetőtérbeépítéshez, valam int a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségnek lakássá történő á t
alakításához tek in tét nélkül arra, hogy a dolgozó 
a lakás tulajdonosa vagy bérlője,

-  toldaléképítéshez, bővítéshez, ha azzal a la
kás legalább egy lakószobával bővül, továbbá la
kások műszaki megosztásához,

-  a személyi tulajdonú lakások szervezett for
galm ának szabályozásáról és pénzügyi feltételei
ről szóló 50/1982. (X. 7.) PM- ÉVM számú együt
tes rendelet alapján történő lakásvásárláshoz,

-  az állampolgárok tulajdonában levő üresen 
álló családi házak értékesítéséről szóló 30/1974. 
(XII. 4.) PM- ÉVM számú együttes rendelet alap
ján értékesíthető üresen álló családi ház m egvá
sárlásához;

b) megelőlegezheti a m unkáltatói tám ogatásra 
később kijelölésre kerülő BM dolgozó részére a 
területelőkészítés, telekkialakítás, a telekár, a te 
lekhasználatbavételi díj, az ú t és közm űfejleszté
si hozzájárulás és a lebonyolítási, továbbá a m ű
szaki tervezési, felvonulási és közműbekötési 
költségeknek a lakásra jutó hányadát 60 000,-  
F t erejéig, ha a lakás építtetője BM szerv vagy 
az általa szervezett építőközösség vagy lakásépítő 
szövetkezet, az OTP, a tanács (vagy annak meg
bízásából dolgozó beruházó vállalat), illetőleg la
kásépítésre vállalkozó gazdálkodó szervezet;

c) átvállalhatja BM dolgozó részére más m un
káltató által -  a BM szolgálati vagy m unkavi
szony létesítése előtt -  folyósított m unkáltatói 
kölcsönt;
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d) átvállalja az OTP által a kölcsön összege 
után a BM dolgozó terhére  felszám ított 1% ke
zelési költséget;

e) szolgálati lakás céljára lakást, a területileg 
illetékes tanács végrehajtó bizottságával kötött 
megállapodás alapján bérlő, illetve vevőkiválaszt
ási jogot, továbbá a tanács vagy más közületi 

szerv által létesített otthonházban (nyugdíjasok 
háza, szobabérlők háza, garzonház) férőhelyet 
vásáro lhat;

f) a tanács végrehajtó bizottságával kötött 
megállapodás alapján -  bérlőkiválasztási jog 
megszerzése ellenében -  m eghatározott összeg
gel hozzájárulhat a tanácsi házkezelési szerv ke
zelésében levő lakóépületen emeletráépítéssel, te 
tőtérbeépítéssel létesülő tanácsi bérlakás építésé
hez;

g) a szolgálati lakás leadása ellenében a bérlőt, 
illetve a használót megillető térítést, bérlőkivá
lasztási jogú lakás biztosítása esetén a kijelölt 
bérlő helyett átvállalt lakáshasználatbavételi dí
jat. a tanácsi lakásügyi hatóságot az 1 1971. (II.
8.) Korm. számú rendelet 88. § (4) bekezdése 
alapján megillető összeget, továbbá lakásingat
lannak nem lakás céljára történő vásárlása ese
tén a lakáspótlási kötelezettség címén fizetendő 
összeget kifizeti.

9. Nem lehet tám ogatást nyújtani az épület 
(lakás) karbantartásához, felújításához, korszerű
sítéséhez. helyreállításához, továbbá hétvégi ház 
(nyaraló, üdülő) építéséhez.

III. fejezet

A lakásépítés (vásárlás) 
m unkáltatói tám ogatásának szabályai

10. Lakásépítés (vásárlás) céljára az a BM dol
gozó kaphat tám ogatást, aki megfelel a 29/1982. 
(BK 4.) BM számú utasítás 24. pontjában felso
rolt feltételeknek, továbbá

a) rendelkezik a szükséges előtakarékossággal 
és vállalja a lakásépítés (vásárlás) pénzügyi fel
tételeit,

b) ingatlanszerzési korlátozás alá nem esik, 
illetve az alól felm entést kapott,

c) külön m egállapodásban vállalja, hogy szol
gálati vagy m unkaviszonyát a kölcsön folyósítá
sától, illetve a lakás biztosításától szám ított 5 
évig vagy -  ha nyugdíjazásáig m ár 5 évnél ke
vesebb van hátra -  nyugdíjazásáig nem szünteti 
meg. Nem kell ilyen megállapodást kötni azzal a 
BM dolgozóval, akinek belügyi szolgálati, illetve 
munkaviszonya kezdete óta 10 év m ár eltelt,

d) az általa bérlőként vagy bérlőtársként hasz
nált tanácsi bér- vagy szolgálati lakását a BM 
rendelkezésére bocsátja, illetve a BM által bizto
sított személyi tulajdonú lakását az OTP-nek úgy 
adja el, hogy arra a BM vevőkiválasztási jogot

szerez. Ha nem a BM által biztosított személyi tu 
lajdonú lakását úgy értékesíti, hogy arra  a BM 
vevőkiválasztási joga nem biztosított, csak csök
ken tett összegű belügyi tám ogatásban részesül
het. Nem alkalm azhatók ezek a feltételek akkor, 
ha a BM-nek az ily módon rendelkezése alá ke
rülő lakásra nincs szüksége és em iatt az illeté
kes első fokú lakásügyi szerv a bérlőkiválasztási 
jogáról lemond, illetve hozzájárul az ingatlan más 
módon történő értékesítéséhez.

E feltételek vonatkoznak a más m unkáltató ál
tal nyú jto tt kölcsön átvállalására is azzal, hogy 
az átvállalt összeg nem lehet magasabb, m int a 
BM dolgozónak az utasítás alapján nyújtható  
kölcsön összege.

11. A 29/ 1982. (BK 4.) BM számú utasítás 37. 
pontjában m eghatározott szempontok a m unkál
tatói kölcsön igények elbírálása során is irány
adók. Ezen túlm enően elsőbbségben indokolt ré
szesíteni:

a) a 3 vagy ennél több. egyedülálló szülő ese
tében a 2 gyermekes, valam int a fiatal házas 
igénylőt,

b) azt, aki meglevő lakását a BM rendelkezé
sére bocsátja feltéve, hogy e lakásra a BM-nek 
szüksége van,

c) azt, aki önálló lakással nem rendelkezik, va
lam int a zsúfoltabb körülm ények között, illetve 
rossz műszaki állapotú lakásban lakó, továbbá a 
rosszabb anyagi-szociális helyzetben levő igény
lőt,

d) azt, aki a gazdaságosabb lakásépítési (vásár
lási) form át, megoldást választja.

12. Az első fokú lakásügyi szerv csak olyan la
kás építését (vásárlását) tám ogathatja, amelyhez 
az egyes lakásépítési form ák pénzügyi feltételei
ről és a szociálpolitikai kedvezm ényről szóló jog
szabályban foglaltak szerint az OTP kölcsönt 
nyújt. A m unkáltatói tám ogatás m értéke nem ha
ladhatja meg az OTP által nyú jto tt kedvezmé
nyes kam atozású hosszúlejáratú állami kölcsön 
összegét.

13. A BM által nyú jto tt kölcsön kam atm en
tes, annak az OTP által a dolgozó terhére  felszá
m ított 1%-os kezelési költségét a BM átvállalja.

14. A tám ogatás m értéke
a) családi ház építése esetén 150 000,-  Ft-ig, 

illetve ha azt rendőri községi körzeti m egbízott 
vagy m unkaköri szolgálati lakásban lakó BM dol
gozó igényli 200 000,-  Ft-ig,

b) az önálló lakást eredményező em eletráépí
tés, tetőtérbeépítés, továbbá toldaléképítés-bőví
tés, lakások műszaki megosztása és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségnek lakássá történő á t
alakítása esetén az építési költség 25%-áig,

c) egyéb, az a), b) alpontokban fel nem sorolt 
lakásépítés (vásárlás) esetén a szociálpolitikai
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kedvezm énnyel csökkentett építési költség (el
adási ár) 35% -áig terjedhet.

15. A m unkáltatói kölcsön tényleges összegé
nek m egállapítása során csak az átlagos műszaki 
színvonalnak megfelelő építési költséget lehet 
alapul venni. Az ezt m eghaladó színvonalú kivi
telezésből, az indokolatlanul drága építési anya
gok és tartozékok beépítéséből eredő többletkölt
séget figyelmen kívül kell hagyni. Nem lehet ala
pul venni azt a többletköltséget sem, amely ab
ból ered, hogy az igénylő -  fiatal házas igénylő 
kivételével -  az 1/1971. (II. 8.) Korm. számú 
rendelet 10. §-ában m eghatározott jogos lakás
igénye m értékének felső ha tá rát meghaladó szo
baszámú lakást épít (vásárol). F iatal házas igény
lő jogos lakásigénye m értékének m egállapítása 
során be kell szám ítani az általa vállalt gyerm e
keket is.

16. A folyósítandó kölcsön összegét 50%-kal 
meg lehet emelni, ha a kölcsönt BM dolgozó há
zastársak együttesen igénylik, s m indketten meg
felelnek az utasítás 10. pontjában m eghatározott 
feltételeknek. Ez esetben a kölcsön összege m eg
haladhatja a 12., illetve a 14. pontban m eghatá
rozott felső határokat.

17. M unkáltatói tám ogatásban részesült BM 
dolgozót a kölcsön összegéből a BM állom ányá
ban szolgálati vagy m unkaviszonyban eltöltött 
idő alapján

5 év után 5000,-  Ft
10 év után további 5000, -  Ft 
15 év után további 10 000,-  F t

és minden további betöltött öt év u tán  10 000,-  
Ft, legfeljebb azonban 50 000,-  F t engedmény 
illeti meg. A felem elt összegű engedmény nem 
illeti meg azt a BM dolgozót, aki az utasítás ha
tálybalépését megelőzően kapott kölcsönt és a 
szolgálati lakása bérleti jogviszonyáról térítés el
lenében lemondott. Az engedmény a még fenn
álló tartozás összegét nem haladhatja meg.

18. Az engedmény jóváírására a kölcsönt nyil
vántartó  pénzügyi szolgálat hivatalból intézke
dik.

19. Az engedmény külön-külön m indkét BM 
dolgozót a saját szolgálati, illetőleg m unkavi
szonyban tö ltö tt ideje alapján megilleti, ha a köl
csönt a BM-mel szolgálati vagy m unkaviszony
ban álló házaspár az utasítás 16. pontjában fog
laltak szerint együttesen kapta.

20. Az engedmény jóváírása szempontjából 
csak a ténylegesen BM állományban, valam int a 
belügyi szolgálati, illetve m unkaviszony létesí
tését közvetlenül megelőzően más fegyveres tes
tület állományában tö ltö tt időt lehet figyelembe 
venni. A BM szolgálati, illetve m unkaviszony 
időtartam ának m egállapítása szempontjából az il
letékes személyügyi szerv igazolása az irányadó.

21. A m unkáltatói tám ogatásban részesített BM 
dolgozó hősi vagy szolgálati halála esetén a vele 
együttlakó házastársát és egyenesági örökösét a 
betöltött 30 éves szolgálati vagy m unkaviszony 
után m egállapított engedmény illeti meg.

22. A szolgálati, vagy m unkaviszony megszű
nése esetén a hátralékos kölcsön egyösszegben 
esedékessé válik és az u tán évi 5% kam atot kell 
fizetni, továbbá az OTP által felszám ított 1%-os 
kezelési költség is a volt BM dolgozót terheli.

23. A m ár jóváírt engedm ényt is vissza kell 
vonni attól, akinek szolgálati vagy m unkaviszo
nya részére felróható okból szűnt meg.

24. Az a dolgozó, aki olyan lakást kapott, 
amelynek vevő, illetve bérlőkiválasztási jogát a 
BM a tanáccsal kötött megállapodás alapján vá
sárolta -  ideértve az utasítás 8/f) pontjában 
m eghatározott esetet is -  a szolgálati vagy m un
kaviszonya részére felróható okból történő meg
szűnése esetén köteles a lakás vevő, illetve bérlő
kiválasztási jogának megszerzésére fordíto tt ös
szeg 10%-át, de bérlőkiválasztási jogú lakás ese
tén legalább az adott lakásra m egállapítható 
használatbavételi díjnak megfelelő összeget a 
BM-nek megfizetni, kivéve ha a bérlő a lakásba 
beköltözésekor a használatbavételi d íjat már 
m egfizette.

25. A 22. és 24. pontok rendelkezései nem al
kalm azhatók azzal a volt BM dolgozóval szem
ben, akinek

a) szolgálati, illetve m unkaviszonya nyugállo
m ányba helyezéssel szűnt meg kivéve, ha arra 
fegyelmi eljárás vagy büntető bírói ítélet alapján 
került sor;

b) szolgálati, illetve m unkaviszonyát egészség
ügyi alkalm atlanság vagy átszervezés m iatt a BM 
szüntette meg.

26. Ha a m unkáltatói tám ogatásban részesült 
BM dolgozó szolgálati vagy m unkaviszonya a köl
csön teljes kiegyenlítése előtt m egszűnik az új 
m unkáltató szerv a még ki nem egyenlített köl
csönt -  a két szerv közötti megállapodás alap
ján -  átvállalhatja.

IV. fejezet

A m unkáltatói tám ogatással ép ített (vásárolt) 
lakás elidegenítése

27. A belügyi tám ogatással ép ített (vásárolt) 
lakásra a Belügyminisztérium  javára elidegení
tési és terhelési tilalm at kell az ingatlannyilván
tartásba az OTP-vel bejegyeztetni, amely a köl
csön és esetleges kam atai teljes visszafizetéséig 
áll fenn.
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28. Az elidegenítési és terhelési tilalom fenn
állásáig a lakást csak az első fokú lakásügyi 
szerv engedélyével lehet elidegeníteni.

29. Az elidegenítési engedély akkor adható 
meg. ha:

a) az elidegenítés olyan BM dolgozó javára tör
ténik. aki megfelel az utasítás 10. pontjában 
m eghatározott feltételeknek;

b) a tám ogatásban részesített BM dolgozó a la
kás elidegenítése előtt a hátralékos kölcsön tel
jes összegét visszafizeti;

c) a tám ogatásban részesült BM dolgozó a köl
csönnel ép ített (vásárolt) lakását a tulajdonába 
kerülő másik lakásra úgy cseréli el, vagy adás
vételi szerződéssel újabb tulajdonába kerülő la
kást úgy szerez, hogy az elidegenítési és terhe
lési tilalom a m egszerzett lakásra bejegyezhető.

30. Házassági vagyonközösség megszűnése so
rán  a m unkáltatói kölcsöntartozás visszafizeté
sét az első fokú lakásügyi szerv hozzájárulásával 
a lakásban maradó, kölcsöntámogatásban nem ré
szesült volt házastárs átvállalhatja. Ez esetben a 
kölcsönt átvállaló nem BM dolgozó házastársat 
a belügyi kölcsön kedvezményei -  kam atm en
tesség. kezelési költség átvállalása, engedmény -  
a továbbiakban nem illetik meg. Ha a lakásban 
maradó volt házastárs BM dolgozó és megfelel az 
utasítás 10. pontjában írt feltételeknek, akkor a 
belügyi kölcsön kedvezményei -  beleértve a sa
já t szolgálati évei utáni engedm ényt is -  meg
illetik.

31. A kölcsöntámogatásban részesült BM dol
gozó halála esetén a túlélő házastársa, illetve 
egyenes ági örökösei a kölcsönt változatlan felté
telek m ellett fizethetik vissza, feltéve, hogy a 
BM dolgozó halálakor vele állandó jelleggel 
együtt laktak.

V. fejezet

Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések

32. A BM pénzügyi-anyagi-m űszaki m iniszter- 
helyettes egyedi esetekben, am ennyiben a szol
gálat érdeke, vagy rendkívüli méltányosság meg
kívánja -  az általános szabályok keretei között
-  az utasítás rendelkezéseitől eltérést engedé
lyezhet.

33. A BM terv  és pénzügyi csoportfőnök, va
lam int a BM anyagi és technikai csoportfőnök 
együttes intézkedésben állapítsa meg az utasítás 
végrehajtási szabályait.

34. Felhatalmazom a BM Tűzoltóság országos 
parancsnokát, hogy az állami tűzoltóság tagjai 
m unkáltatói tám ogatásának szabályozását a Mi
nisztertanács Tanácsi Hivatalánál kezdeményez
ze.

35. Ez az utasítás nem érinti az egyes szakuta
sításokban a dolgozók lakásépítésének term észet
beni tám ogatására -  kedvezményes fuvar, bon
to tt anyagok értékesítése stb. -  vonatkozó sza
bályokat.

36. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, 
rendelkezéseit a m ár folyam atban levő, de még 
el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. Egy
idejűleg a 13/1972. számú belügym iniszter-he
lyettesi utasítás, valam int az azt módosító és ki
egészítő 9/1976. számú belügym iniszteri utasítás 
hatályát veszti. Az utasítást a teljes személyi ál
lom ánnyal ism ertetni, a lakásügyekkel foglalko
zó dolgozóknak oktatni kell.

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter

Miniszteri parancs

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

23/1983. (BK 11.) számú 
parancsa

a magyar- csehszlovák határügyi főmegbízott 
helyettesének, a magyar- csehszlovák, 

magyar- szovjet és magyar- román határon 
működő határmegbízottak helyetteseinek, 

a 4. számú Helyi Vegyesbizottság elnökének, 
valamint a közös államhatár láthatóságának 
biztosítására létrehozott Magyar- Osztrák 
Vegyesbizottság tagjának kinevezéséről, 

illetve felmentéséről

A M inisztertanács kinevezési jogköréről szóló 
1053/1977. (XII. 31.) számú határozata 36. pont
jában kapott felhatalm azás alapján

k i n e v e z e m :

SEBŐK SÁNDOR hőr. ezredest (BM H atárőr
ség Országos Parancsnokság) a m agyar-  
csehszlovák állam határon való együttm űkö
désről és kölcsönös segítségnyújtásról P rá 
gában, 1976. évi november hó 19. napján 
aláírt egyezményben m eghatározott h a tá r
ügyi főmegbízott helyettesének,

BANAI ZOLTÁN hőr. őrnagyot (1. határőrke
rület) a m agyar- csehszlovák állam határon 
való együttm űködésről és kölcsönös segít
ségnyújtásról Prágában. 1976. évi novem ber 
hó 19. napján aláírt egyezményben m egha
tározott 1. számú határm egbízott helyette
sének.
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KISS KÁLMÁN hőr. őrnagyot (8. határőrke
rület) a m agyar- szovjet állam határ rendjé
nek megállapítása, határkérdésekben kölcsö
nös segítségnyújtás és együttm űködés tá r
gyában Budapesten, 1961. évi október hó 3- 
án létrejö tt szerződésben m eghatározott ha
tárm egbízott helyettesének,

KISS KÁLMÁN hőr. őrnagyot (8. határőrke
rület) a m agyar- román állam határ rendje 
és határkérdésekben együttm űködés tárgyá
ban Budapesten, 1963. évi június hó 13-án 
aláírt szerződésben m eghatározott II. határ- 
szakasz határm egbízott helyettesének,

KÁTAI JÓ ZSEF hőr. őrnagyot (6. határőrke
rület) a m agyar- jugoszláv határon a h a tá r
rendsértések megelőzéséről és rendezéséről 
Budapesten. 1978. évi október hó 4. napján 
aláírt egyezményben m eghatározott 4. számú 
Helyi Vegyesbizottság elnökének.

DR. SÍPOS SÁNDOR okl . m érnököt (Földmé
rési Intézet) a m agyar- osztrák állam határ 
láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő

 kérdések szabályozásáról Budapes
ten, 1964. évi október hó 31-én aláírt szer
ződésben m eghatározott Vegyesbizottság 
tagjának.

Egyidejűleg felm entem:

HAJÓS SÁNDOR ny. hőr. vezérőrnagyot (BM 
Határőrség Országos Parancsnokság) a m a
gyar- csehszlovák állam határon való együtt
működésről és kölcsönös segítségnyújtásról 
Prágában, 1976. évi november hó 19. napján 
aláírt egyezményben m eghatározott ha tá r
ügyi főmegbízott helyettesi tisztsége alól.

TÓTH TIBOR hőr. őrnagyot (Kossuth Lajos 
Katonai Főiskola) a m agyar- csehszlovák ál
lam határon való együttm űködésről és köl
csönös segítségnyújtásról Prágában, 1976. 
évi november hó 19. napján aláírt egyez
m ényben m eghatározott határm egbízott he
lyettesi tisztsége alól.

NYAKÓ IMRE ny. hőr. alezredest (8. határőr
kerület) a m agyar- szovjet állam határ rend
jének megállapítása, határkérdésekben köl
csönös segítségnyújtás és együttm űködés tá r
gyában Budapesten, 1961. évi október hó 
3-án létrejö tt szerződésben m eghatározott 
határm egbízott helyettesi tisztsége alól,

NYAKÓ IMRE ny. hőr. alezredest (8. ha tárő r
kerület) a m agyar- román állam határ rend
je és határkérdésekben együttm űködés tá r 
gyában Budapesten, 1963. évi június hó 13- 
án aláírt szerződésben m eghatározott II. ha
társzakasz határm egbízott helyettesi tisztsé
ge alól.
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PRÓKAI BÉLA hőr. alezredest (9. határőrke
rület) a m agyar- jugoszláv állam határon a 
határrendsértések megelőzéséről és rendezé
séről Budapesten, 1978. évi október hó 4. 
napján alá írt egyezményben m eghatározott
4. számú Helyi Vegyesbizottság elnöki tiszt
sége alól,

SZABÓ BÉLA ny. okl . m érnököt (Földmérési 
Intézet) a m agyar- osztrák állam határ lá t
hatóságának biztosításáról és az ezzel össze
függő kérdések szabályozásáról Budapesten, 
1964. évi október hó 31-én alá írt szerződés
ben m eghatározott vegyesbizottsági tagsága 
alól.

Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. Egy
idejűleg a 14/1978. (BK 6.); a 15/1979. (BK 9.) és 
az 1/1980. (BK 1.) számú belügym iniszteri pa
rancs ennek megfelelően módosul.

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter

Intézkedés

A Belügyminisztérium 
terv és pénzügyi csoportfőnökének 

és az anyagi és technikai csoportfőnökének 
19/1983. (BK 11.) számú 

együttes intézkedése
a belügyi dolgozók lakásépítésének

és vásárlásának támogatásáról szóló 18/1983.
BM számú utasítás végrehajtásáról

A belügyi dolgozók lakásépítésének és vásárlá
sának tám ogatásáról szóló 18/1983. BM számú 
utasítás (a továbbiakban: Ut.) végrehajtására az 
Ut. 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján 
kiadjuk az alábbi

e g y ü t t e s  i n t é z k e d é s t :

I.

Ut. 2. pontjához:

1. Az Ut. végrehajtása során az együttes intéz
kedésben nem szabályozott kérdésekben értelem 
szerűen alkalmazni kell a 12/1983. (BK 4.) BM 
számú anyagi és technikai csoportfőnöki intéz
kedésben foglaltakat is.

Ut. 5. pontjához:

2. Az első fokú lakásügyi szerveknek a központi 
ju ttatás iránti igényüket az éves költségvetési
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tervjavaslat keretében kell m egtervezni és a BM 
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséghez benyújtani.

A tervezés részletes szabályairól és a benyújtás 
határidejéről a BM terv  és pénzügyi csoportfő
nök évenként, az éves költségvetési javaslat összeállításáról

 szóló intézkedésében rendelkezik.

3. A lakásépítési alap éves felhasználásáról a 
költségvetési beszámoló jelentésben kell számot 
adni, a költségvetési év zárásával és a következő 
év nyitásával kapcsolatos feladatokról szóló, BM 
terv  és pénzügyi csoportfőnöki intézkedésben 
foglaltak szerint.

Ut. 6. pontjához:

4. Az első fokú lakásügyi szerv vezetője, ha a 
pénzügyi helyzet, vagy az igénylők száma indo
kolja, az adott évben a kölcsönkérelmeket fél
évenként összegyűjtve, rangsorolva bírálhatja  el.

5. A lakásépítési alappal való gazdálkodás so
rán a BM K EP gondoskodjon arról, hogy az alap
ból az egyes központi szervek arányosan része
süljenek és a tényleges tám ogatás m egállapí
tása során azonos elvek érvényesüljenek. Az adott 
évre vonatkozó elosztási irányelveket a BM KEP 
vezetője az é rin tett szervek lakásügyek intézésé
vel megbízott vezetőivel írásban közölje.

Ut. 7. pontjához:

6. A lakásépítési alap betétszám la szerződést 
az első fokú lakásügyi szerv anyagi és pénzügyi 
vezetője együttesen készíti elő és az első fokú 
lakásügyi szerv vezetője írja alá.

A BM központi szervei vonatkozásában anyagi 
szerv alatt a BM K EP Lakásügyi Csoportja, ille
tékes pénzügyi szerv alatt pedig a BM Terv és 
Pénzügyi Csoportfőnökség Központi Pénzügyi 
Osztálya értendő.

Ut. 8. pontjához:

7. Az Ut. 8/c) alpontja alapján legfeljebb csak 
az Ut. előírásainak megfelelő jogcímű és m értékű 
kölcsönt lehet átvállalni.

8. A m unkáltatói kölcsön átvállalását csak a 
lakásépítési alappal gazdálkodó szerv vezetőjének 
előzetes egyetértésével lehet kezdeményezni.

9. A m unkáltatói kölcsön átvállalására a BM 
szolgálati, vagy m unkaviszony létesítése előtt 
megállapodást kell kötni az eredetileg kölcsönt 
nyújtó m unkáltatóval, amelynek tartalm aznia kell 
azt, hogy a tényleges kifizetés csak a BM szolgá
lati, vagy m unkaviszony létesítése után válik ese
dékessé.

10. Bérlő, illetve vevőkiválasztási jog megszer
zéséért legfeljebb az évenkénti gazdálkodási kör
iratban m eghatározott összeg fizethető ki.

Ut. 10. pontjához:

11. Az első fokú lakásügyi szerv lakásépítést 
(vásárlást) akkor tám ogathat, ha az abban a vá
rosban, községben valósul meg, ahol a dolgozó 
szolgálati helye van. Tám ogatható továbbá a la
kásépítés (vásárlás) a szolgálati hely szerinti vá
ros, község olyan körzetében is, ahol a helyileg 
szokásos módon a napi hazautazásra -  a szolgá
lati érdek sérelme nélkül -  lehetőség van.

12. A 11. pontban foglalt korlátozástól függet
lenül tám ogatni lehet annak a BM dolgozónak a 
lakásépítését (vásárlását), aki a nyugdíjkorhatárt 
5 éven belül eléri.

13. Csökkentett összegű kölcsönt kaphat a BM 
dolgozó abban az eseten is, ha meglevő lakását 
azért nem tudja a BM rendelkezésére bocsátani, 
m ert arra más szervnek a BM-et megelőzően bér
lő-, illetve vevőkiválasztási joga van.

14. A m unkáltatói kölcsön tám ogatás irán ti ké
relm eket az e célra rendszeresített nyom tatvá
nyon a szolgálati, illetve m unkahelyen kell be
nyújtani.

15. A m unkáltatói kölcsön tám ogatás iránti ké
relm et a szolgálati, illetve m unkahely vezetőjé
nek a saját, továbbá polgári alkalm azott esetében 
a szakszervezet illetékes szervének, valam int 
KISZ-tag, illetve 30 éven aluli dolgozó esetében 
a KISZ-szervezet vélem ényével ellátva 8 napon 
belül kell továbbítani az illetékes első fokú lakás
ügyi szervhez.

16. A vezetői (parancsnoki) vélem énynek ta r
talmaznia kell a kérelem ben foglaltak valódisá
gának igazolását és a teljesítésre vonatkozó ja 
vaslatot. A vélem ény kialakításához szükség ese
tén igénybe kell venni a lakásbizottságot is. Ha 
a vezető (parancsnok) a kérelem teljesítését nem 
javasolja, ezt részletesen meg kell indokolnia, de 
a kérelm et ilyen esetben is továbbítania kell.

17. A m unkáltatói kölcsön tám ogatási kérelem 
hez eredetben, vagy hiteles m ásolatban mellékelni 
kell:

a) családiház építése, em eletráépítés, tető térbe
építés, toldaléképítés, bővítés esetén:

-  három hónapnál nem régebbi telekkönyvi
szemlét,

-  jóváhagyott építési tervet,
-  a költségvetést,

b) építőközösség tagjaként történő lakásépítés 
esetén az építőközösség igazolását:
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-  a dolgozónak a tagjai közé történő felvéte
léről.

-  a dolgozó tulajdonába kerülő lakás nagysá
gáról.

-  a dolgozókra eső építési költségekről.
valam int a jóváhagyott építési tervet,

c) személyi tulajdonba kerülő lakás vásárlása 
esetén, ha a BM dolgozót, vagy házastársát a ta 
nács, az OTP. vagy más m unkáltató jelöli vevőül:

-  a vevőkijelölésről szóló határozatot, illetve 
döntést,

-  a lakás vételárának igazolását,

d) a BM szolgálati, illetve m unkaviszony léte
sítése előtt más m unkáltatótól kapott kölcsön á t
vállalása esetén:

-  a kölcsönt nyújtó m unkáltató és a dolgozó 
közötti megállapodást,

-  az OTP igazolását a még fennálló kölcsön 
összegéről.

Az építési jogosultságról szóló okm ányt (pl. a 
tulajdonossal kötött szerződést, az illetékes állami 
szerv engedélyét, vagy kijelölését) is csatolni kell, 
ha a BM dolgozó nem a saját ingatlanán épít. 
illetve műszaki megosztást végez, vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget lakássá alakít át.

18. Ha a m unkáltatói kölcsön tám ogatást 
igénylő dolgozó, vagy a vele együtt élő házas
társa önálló lakással rendelkezik,, a kérelem ben 
nyilatkoznia kell arról, hogy a lakást a BM ren
delkezésére bocsátja-e, vagy sem.

19. A m unkáltatói kölcsön tám ogatási kérelm e
ket döntésre az anyagi szerv készíti elő, és azokat 
a pénzügyi fedezet biztosítása végett előzetesen 
vélem ényeztetni kell az illetékes pénzügyi szerv
vel.

20. A lakásügyi szerv vezetőjének döntését a 
BM dolgozó m unkáltatói kölcsöntámogatás iránti 
kérelmére kell rávezetni. A döntésről az anyagi 
szerv köteles a BM dolgozót és annak vezetőjét 
(parancsnokát) értesíteni.

21. A m unkáltatói kölcsön engedélyezéséről az 
anyagi szerv a döntést is tartalm azó m unkáltatói 
kölcsön támogatás iránti kérelem  megküldésével 
értesíti az illetékes pénzügyi szervet.

Ezt követően a pénzügyi szerv „Rendelkező le
vél"-ben (OTP II. 3225- 202 sz. nyom tatványa) 
értesíti a lakásépítés (vásárlás) helye szerint ille
tékes OTP fiókot a BM dolgozó részére nyújto tt 
kölcsön összegéről, és annak feltételeiről.

22. Az Ut. 10/c) alpontja szerinti megállapodás 
megkötéséről az illetékes vezető (parancsnok) kö
teles gondoskodni. A megállapodás egy példányát 
a BM dolgozó személyi anyaggyűjtőjében, egy 
példányát pedig a pénzügyi szervnél kell elhe
lyezni.

Ut. 12. pontjához:

23. A folyósítandó kölcsön összegét szükség 
esetén az OTP illetékes szervével előzetesen 
egyeztetni kell.

A m unkáltatói kölcsön törlesztési idejét az OTP 
kölcsönével azonos időtartam ban kell m egálla
pítani.

Ut. 14. pontjához:

24. Ha a lakásépítési alapból valam ennyi igény 
a kért m értékben nem elégíthető ki, a rendelke
zésre álló összeget az Ut. 11. pontjában m egje
lölt szempontok érvényesítésével, differenciáltan 
úgy kell elosztani, hogy a kérelmezők tényleges 
jövedelmi, vagyoni viszonyainak megfelelő ará
nyos teherviselés m ellett minél több lakásproblé
ma oldódjék meg.

25. A csökkentett összegű kölcsön m értéke nem 
haladhatja meg az adott időszakban ugyanazon 
tám ogatási jogcímre a 24. pont szerint adható 
kölcsön 50% -át.

Ut. 17. pontjához:

28. Az engedmény szempontjából a szolgálati, 
vagy munkaviszony kezdő évét is figyelembe kell 
venni, ha a szolgálati, illetve m unkaviszony jú li
us l.-e  előtt jö tt létre.

27. Ism ételt m unkáltatói kölcsön nyújtása ese
tén a szolgálati évek után  m egállapítható enged
m ény összegéből le kell vonni a korábban esetleg 
m ár jóváírt engedmény összegét.

Ut. 18. pontjához:

28. Az esedékes engedmény m egállapítása a 
pénzügyi szerv feladata. Az engedmény tárgy
évben esedékes jóváírására m árcius 31.-ig kell 
intézkedni. (4. sz. melléklet)

Ut. 23. pontjához:

29. Az Ut. 22. és 23. pontjaiban foglaltak alkal
mazásánál a m unkáltatói kölcsönt együttesen 
igénybevevő BM dolgozó házastársakat úgy kell 
tekinteni, m intha a m unkáltatói kölcsönt 50- 50% 
arányban kapták volna.

II.

30. Az illetékes pénzügyi szervnek a lakásépí
tési alap betétszám la forgalmáról -  az alapot ke
zelő OTP fiók által m egküldött szám lakivonat 
alapján -  főkönyvi könyvelést, valam int a köl
csöntámogatásban részesült, illetve a lakáshasz
nálatbavételi díj megfizetésére részletfizetési ked
vezményt kapott dolgozókról a főkönyvi könyve
léshez kapcsolódó analitikus nyilvántartást kell 
vezetnie (2- 3. sz. melléklet).
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31. A számviteli elszámolás és nyilvántartás 
részletes szabályait az intézkedés 1. számú m el
léklete tartalmazza.

32. Az anyagi szerv a következő nyom tatványo
kat köteles használni:

a) m unkáltatói tám ogatás kérelm ek nyilván
tartása,

b) m unkáltatói tám ogatás irán ti kérelem,

c) a BM dolgozó értesítése kölcsön nyújtásáról,

d) a BM dolgozó állományilletékes vezetőjének 
(parancsnokának) értesítése kölcsön nyújtásáról,

e) megállapodás további szolgálati, illetve m un
kaviszony vállalásáról (5- 9. mellékletek).

33. BM-en belüli áthelyezés esetén a BM dol
gozó tartozásnyilvántartó  lap ját és a tartozással 
kapcsolatos egyéb okm ányokat meg kell küldeni 
az új szolgálati, illetve m unkahely szerint illeté
kes pénzügyi szervnek. Ezt követően a BM dol
gozónak a tartozását az új szolgálati, illetve m un
kahelye lakásépítési alap szám lája javára kell be
fizetnie. Az átadó pénzügyi szerv köteles az á t
helyezett dolgozó hitelszám láját vezető OTP fiók
nál eljárni.

34. A BM lakásépítési alapja javára fizetendő 
lejárt tartozások behajtása érdekében a követke
zők szerint kell eljárni:

a) jogerős lakáskiutaló határozatban m egálla
píto tt és lejárt, vagy a szolgálati munkaviszony 
megszűnése m iatt esedékessé vált lakáshasználat
bavételi díj, illetve az Ut. 24. pontjában foglaltak 
m iatt keletkezett tartozás meg nem fizetése ese

tén  hivatásos állom ányú BM dolgozóval szemben 
a K ártérítési Szabályzat (21/1981. sz. BM parancs), 
polgári állom ányú BM dolgozóval szemben a 
m unkajogi szabályok szerint kell eljárni;

b) nem BM dolgozó terhére m egállapított la
káshasználatbavételi díj fizetési kötelezettség 
nem teljesítése esetén a 2/1971. (II. 8.) ÉVM- PM 
számú együttes rendelet 16. §-ában foglaltak sze
rin t kell eljárni;

c) m unkáltatói kölcsön, tartozás behajtásáról az 
OTP ú tján  kell gondoskodni. Az O TP-t értesíteni 
kell a m ár jóváírt engedmény esetleges visszavo
násáról is.

35. Ez az együttes intézkedés 1984. január 1. 
napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 4/1976. 
számú BM Anyagi és Technikai és Terv és Pénz
ügyi csoportfőnöki intézkedéssel m ódosított 6/ 
1972. számú BM Anyagi és Technikai és Terv és 
Pénzügyi csoportfőnöki utasítás hatályát veszti.

Az együttes intézkedést a személyi állománnyal 
a szükséges m értékben ism ertetni, a lakásügyek
kel és a lakásépítési alappal foglalkozó anyagi és 
pénzügyi dolgozóknak oktatni kell.

Kincses Zoltán s. k., Szentpéteri Gyula s. k.,
r. vezérőrnagy r. ezredes

főcsoportfőnök-helyettes csoportfőnök

Megjegyzés:

Az együttes intézkedés m ellékleteit, illetve a haszná
landó nyom tatványokat az érin te tt pénzügyi- anyagi szer
vek közvetlenül kapják  meg.

K iadja: Belügym inisztérium  T itkársága 

BM -  83. 11. -  3618
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