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Miniszteri utasítás

A belügyminiszter 
25/1989. (BK 10.) BM 

u t a s í t á s a
a Belügyminisztérium és szervei 

lakásgazdálkodásáról szóló 29/1982.
BM utasítás módosításáról

Az illetékes kormányzati szervek előtt napi
renden van az új lakásgazdálkodási koncepció, a 
lakásgazdálkodás átfogó, mindenre kiterjedő re
formjának kidolgozása. A várhatóan a közeljövő
ben lefolytatandó társadalmi vita után elfogadás
ra és bevezetésre kerülő lakásreform érinti majd 
a szolgálati lakások kérdését is.

A BM és szervei lakásgazdálkodási tevékenysé
gének magasabb szintre emelése, a lakásügyi jog
szabályok időközi változásának követése céljából 
azonban -  már figyelemmel az állami lakásgaz
dálkodási koncepcióban és az ahhoz kapcsolódó 
joganyagban várhatóan megfogalmazódó elvekre 
és szabályokra is -  sürgetően szükségessé vált a 
belügyi lakásrendelkezések egyes szabályainak

módosítása, korszerűsítése. Ennek érdekében a 
Belügyminisztérium és szervei lakásgazdálkodá
sáról szóló, a 15/1986. (BK 9.) BM utasítással mó
dosított 29/1982. BM utasítás (a továbbiakban: 
ut.) módosítására a pénzügyminiszterrel és a pol
gári alkalmazottak vonatkozásában a Közalkal
mazottak Szakszervezetével egyetértésben ki
adom az alábbi utasítást:

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

„22. A BM hivatásos állományának véglegesí
tett tagjai, a határozatlan időre szóló munkaszer
ződéssel rendelkező kinevezett polgári alkalma
zottak és BM alkalmazottak valamennyi ellátási 
formában jogosultak lakásra.

Az állandó főfoglalkozású szerződéses polgári 
alkalmazottak is jogosultak -  szolgálati lakás ki
vételével -  BM rendelkezésű lakásra, de lakás- 
helyzetüket elsősorban személyi tulajdonba kerü
lő lakás juttatásával, a lakásépítés, -vásárlás 
munkáltatói kölcsönnel való támogatásával, és 
kivételesen bérlakással lehet rendezni.”

2. Az ut. kiegészül a következő 22/A. ponttal, 
és a jelenlegi 22/A. pont számozása 22/B-re vál
tozik:
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,,22/A. A 22. pont szerint lakásra jogosult BM 
dolgozó akkor nyújthatja be lakásigénylését, ha:

a) a szolgálati helyén nincs önálló lakása, illet
ve a lakásigénylést szolgálati érdekek indokolják,

b) a szolgálati helyén levő önálló bérlakása 
nem éri el a jogos lakásigénye mértékének alsó 
határát,

c) az a), b) alpontokba nem tartozó BM dolgozó 
lakásigénylését minőségi cserekérelem, vagy 
egyéb méltányolható körülmények indokolják, 
vagy a meglévő lakása helyett kisebbet, illetve 
azonos szobaszámút, de alacsonyabb komfortfo
kozatút kér,”

3. Az ut. 23. pontja kiegészül az „és a BM al
kalmazotti” szövegrésszel.

4. Az ut. 26. c), d), e) alpontok helyébe a követ
kező rendelkezések lépnek:

,,26/c) aki lakáscsere során lakáshasználatbavé
teli díj különbözet térítést kapott, illetve önálló 
lakásingatlanát kisebbre cserélte, kivéve, ha az 
újabb lakás biztosítását az időközben született 
gyermekek száma indokolja,

d) aki a szolgálati helyén lévő lakásingatlanát 
elidegenítette,

e) aki a BM-től kapott bér-, illetve szolgálati 
lakásában házasság felbontása következtében 
vagy más okból bérlőtársat, egyéb családtagot, 
vagy más személyt, illetőleg jogcímnélküli lakás
használót visszahagyott.”

5. Az ut. 33. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

„33. A lakásigényléseket a beérkezésük sor
rendjében az alábbi részletezés szerint kell nyil
vántartásba venni:

a) I. kategóriába a 22/A.a) alpont,
b) II. kategóriába (lakáscsereigények) a 22/A.b) 

alpont,
c) III. kategóriába (minőségi lakáscsereigények) 

a 22/A.c) alpont szerinti igényeket.
A szerződéses polgári alkalmazottak lakáské

relmeiről külön nyilvántartást kell vezetni.”

6. Az ut. 36. pontja „erköcsi, politikai maga
tartását” szövegrésze hatályát veszti.

7. Az ut. 41. pontjának az „illetve személyi tu 
lajdonú lakását az OTP-nek úgy adja el, hogy ar
ra a BM ve vő jelölési jogot szerez” és „illetve 
hozzájárul az ingatlan szabad forgalomban törté
nő értékesítéséhez” szövegrésze hatályát veszti.

8. Az ut. 42. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

„42. Az első fokú lakásügyi szerv a BM vevő
kijelölése alapján vagy munkáltatói kölcsönével 
lakást vásárló, illetőleg építő dolgozó tanácsi bér
lakására vonatkozó bérlőkiválasztási jogáról ki
vételesen lemondhat, ha

a) a tanácsi bérlakást a dolgozó nem a BM-től 
kapta,

b) a szolgálati érdekből áthelyezett dolgozó a 
tanácsi bérlakást a BM-től kapta,

feltéve, mindkét esetben, hogy a dolgozó a la
kás bérleti jogviszonyáról a vele együtt lakó,_ az 
1/1971. (II. 8.) ÉVM rendelet 18. § (2) bekezdése 
szerinti nagykorú közeli hozzátartozója javára 
mond le.”

9. Az ut. 43/A. pont kiegészül a következő má
sodik mondattal:

„Ez a szabály alkalmazható az új szolgálati he
lyen lévő többszöri BM bérlőkijelölési jogú taná
csi bérlakás biztosítása esetén is.”

10. Az ut. 50. pont második mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: „A lakásbizottság ösz- 
szetételét úgy kell megállapítani, hogy abban va- 
lamenyi állománycsoport képviselve legyen, és a 
bizottság munkájában való részvételre fel kell 
kérni a szakszervezetet és az ifjúsági szervezetet 
is.”

11. Az ut. 51/b. alpontjának a „tanácsi értéke- 
sítésű vagy OTP” szövegrésze helyébe a „szemé
lyi tulajdonba kerülő” szövegrész lép.

12. Az ut. 52. pontja második bekezdés helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„Ezt a jogkört a miniszteri közvetlen szervek 
vonatkozásában a BM Titkárság vezetője, az ál
lamtitkári közvetlen szervek vonatkozásában az 
államtitkár, illetve az általa megbízott személy 
-  az érintett szervek vezetőivel egyetértésben -  
gyakorolja.

A lakások személy szerinti elosztását vezetői 
(parancsnoki) értekezleten ismertetni kell.”

13. Az ut. kiegészül az 52/A. ponttal:

,,52/A. A beosztásuk szerint a belügyminiszter 
kinevezési jogkörébe tartozó személyek lakás
ügyeiben a BM pénzügyi, anyagi, műszaki szak
területét irányító miniszterhelyettes dönt. A dön
tést a BM anyagi és technikai csoportfőnöke, a 
BM Határőrség állományába tartozók esetében a 
BM Határőrség országos parancsnoka az illetékes 
első fokú lakásügyi szerv közreműködésével ké
szíti elő és hajtja végre (kiemelt vezetői elhelye
zési igény).”

14. Az ut. kiegészül a következő 56/A- C. pon
tokkal :

„56/A. A szolgálati lakás nyugállományú bérlő
jének kérelmére a lakás szolgálati jellegét az 
56/B. pontban foglalt kivétellel meg kell szüntet
ni, ha:

a) a bérlő legalább 25 év belügyi szolgálati 
vagy munkaviszony letöltése után nem fegyelmi 
vagy büntetőbírói ítélet eredményeként vonult 
nyugállományba;
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b) a bérlő vagy a vele együtt költöző, illetve 
együtt lakó házastársa vagy egyéb hozzátartozója 
nem a BM-től kapott tanácsi bérlakást bocsátott 
a BM rendelkezésére;

c) a bérlő a BM szolgálati vagy munkaviszony 
létesítésével összefüggésben a szolgálati vagy 
munkaviszony létesítésekor meglévő állami bér
lakásának bérleti jogviszonyáról az azzal rendel
kező szerv javára térítés nélkül lemondott.

A kérelemben a bérlőnek nyilatkoznia kell ar
ról, hogy a lakásra megállapítható lakáshaszná
latbavételi díj egyszeresének megfelelő összeg 
megfizetését vállalja. A lakás szolgálati jellegé
nek megszüntetésére csak a teljes, semmilyen 
jogcímen nem csökkenthető összeg megfizetése 
után kerülhet sor.

Ez a kedvezmény megilleti a bérlő özvegyét is, 
ha a bérlő legalább 20 évet belügyi szolgálati 
vagy munkaviszonyban töltött, és halálakor a 
túlélő házastárs ténylegesen a szolgálati lakásban 
lakott.

A kedvezmény szempontjából csak a ténylege
sen BM állományban, valamint a belügyi szolgá
lati, illetve munkaviszony létesítését közvetlenül 
megelőzően más fegyveres testületnél, továbbá az 
átszervezés útján BM állományba került BM al
kalmazottak esetében a BM-et megelőző utolsó 
munkáltatójuknál töltött időt lehet figyelembe 
venni. A belügyi szolgálati, illetve munkaviszony 
időtartamának megállapítása szempontjából az 
illetékes személyügyi szerv igazolása az irányadó.

A b) és c) alpontok szerinti feltételek meglétét 
-  ha azok a BM nyilvántartási anyagából nem 
derülnek ki -  a bérlőnek kell okmányokkal vagy 
egyéb hitelt érdemlő módon igazolnia.

Ha a bérlő a lakás kiutalásakor vagy a nyug
állományba vonulása időpontjában nem első fokú 
lakásellátási jogkörbe tartozott, a kérelmét az 
utolsó beosztási helye szerint illetékes miniszter- 
helyettes javaslatára a BM pénzügyi, anyagi, 
műszaki szakterületét felügyelő miniszterhelyet
tes bírálja el.

A BM-hez nem nyújthat be lakásigénylést az 
a személy, vagy házastársa, akinek kérelmére a 
lakása szolgálati jellegét a BM megszüntette.

56/B. Az 56/A. pont alapján nem szüntethető 
meg a lakás szolgálati jellege, ha a lakás:

a) a BM kezelésében áll, vagy munkaköri szol
gálati jellegű,

b) tíz éven belül épült, és a bérlő részére csere
kérelem, vagy lakáscsere alapján került kiutalás
ra,

c) szolgálati jellegének megtartásához különö
sen fontos belügyi érdek fűződik,

d) bérlőjének magatartása miatt a BM többlet
lakás felhasználására kényszerült, vagy nem gya

korolhatta a rendelkezési jogát olyan bérlakásra, 
amelyre e jog egyébként megillette volna.

56/C. Az 56/B. a)- c) alpontokban felsorolt ese
tekben a bérlő részére a szolgálati jelleg egyidejű 
megszüntetése mellett másik, a jogos igénye 
mértékének megfelelő, de a meglévőnél nem na
gyobb lakás utalható ki. Ez esetben a bérlőt a két 
lakás használatbavételi díja közötti különbözet 
háromszorosának megfelelő összegű térítés illeti 
meg, és a bérlőnek a részére biztosított cserela
kásra megállapítható lakáshasználatbavételi díj
nak megfelelő összeget kell megfizetnie, továbbá 
a BM rendelkezésére bocsátott lakás karbahelye- 
zési költségét a BM átvállalja.”

15. Az ut. 60/A. pontjának „alsó határát meg 
nem haladó” szövegrésze helyébe „felső határát 
el nem érő” szövegrész lép.

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

„68. A bérlőt térítés illeti meg, ha a részére ha
tározatlan időre kiutalt szolgálati lakása bérleti 
jogviszonyáról történő lemondását a BM illetékes 
első fokú lakásügyi szerve elfogadta, és a lakást 
a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű haszná
latra alkalmas állapotban a lakóházkezelő szerv
nek jegyzőkönyvileg átadta.

A térítés mértékének felső határa a lakásra 
megállapítható használatbavételi díj

a) tízszerese budapesti,
b) kilencszerese megyeszékhelyen lévő,
c) nyolcszorosa egyéb településen lévő lakás 

esetében.
A BM anyagi és technikai csoportfőnöke a b) 

és c) alpontok szerinti mértéket a lakáshaszná
latbavételi díj egyszeresével helyileg és idősza
kosan megemelheti, ha azt az adott település kü
lönösen rossz lakáshelyzete vagy az adott idő
szakban ott megoldandó nagy számban jelentke
ző lakásügyi feladatok indokolják.”

17. Az ut. 68/A. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„68/A. Ha a szolgálati lakás bérlője a tanácstól, 
vagy más állami szervtől használatbavételi díj 
fizetéséhez kötött bérlakást kap, a szolgálati la
kásért fizetendő térítés megegyezik a bérlő által 
a másik lakásért fizetendő lakáshasználatbavételi 
díj összegével, de a BM rendelkezésére bocsátott 
lakás használatbavételi díjának egyszeresénél ke
vesebb és minőségi lakáscsere esetében a 68. 
pont szerinti többszörösénél több nem lehet.”

18. Az ut. 69. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

„69. A bérlő kérelmére a részére fizetendő té
rítés indokolt esetben legfeljebb 3 évre megelő
legezhető.”

19. Az ut. 72/B. pontja kiegészül a következő 
m ondattal:
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„A jóhiszemű jogcímnélküli lakáshasználónak 
a részére biztosított cserelakás egyszeres haszná
latbavételi díját meg kell fizetnie.”

20. Az ut. 74. pontja kiegészül a következő 
mondattal:

„Ez esetben a lakáshasználónak a lakás három
szoros használatbavételi díját kell megfizetnie.”

21. Az ut. 78. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

„78. A lakáscsere és a minőségi lakáscsere igé
nyeket a rendelkezésre álló lakásállományon be
lül csereszerződés kezdeményezésével, illetve en
nek sikertelensége esetén az első és második ka
tegóriás lakásigényeknek a fokozatosság elvén 
alapuló kielégítésével összefüggésben kell a lehe
tőségek szerint megoldani.”

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

„81. Minőségi lakáscsere során az igénylőnek a 
kiutalt szolgálati vagy tanácsi bérlakás lakás- 
használatbavételi díját meg kell fizetnie. A lakás- 
használatbavételi díj összegébe be kell számítani 
a bérlő előző lakására megállapítható lakáshasz
nálatbavételi díjnak megfelelő összeget, ha a bér
lő az előző bérlakását beköltözhető állapotban a 
BM rendelkezésére bocsátotta, és a lakásért más 
szervtől nem kapott térítést. Az igénylőt a BM 
rendelkezésére bocsátott lakás lakáshasználatba
vételi díjának

a) kétszerese illeti meg, ha a BM rendelkezésé
re bocsátott lakás félszobával és legalább 6 
m2-rel,

b) háromszorosa illeti meg, ha a BM rendelke
zésére bocsátott lakás egy szobával,

c) négyszerese illeti meg, ha a BM rendelkezé
sére bocsátott lakás legalább másfél szobával na
gyobb, mint a részére biztosított lakás.

Az igénylőt e pont alapján megillető térítés 
összegéből le kell vonni a részére más szerv által 
az előző lakás bérleti jogviszonyáról történő le
mondás ellenében kifizetett térítés összegét.”

23. Az ut. 85. pontja kiegészül az „és BM alkal
mazott” szövegrésszel, továbbá a következő be
kezdéssel :

„Ugyanez a szabály vonatkozik a második ka
tegóriás lakásigénylőre is, feltéve, hogy a meg
lévő lakást a BM rendelkezésére bocsátja. Ha a 
második kategóriás lakásigénylő a meglévő lakás
ért az azzal rendelkező szervtől térítést kapott, 
azt a BM részére be kell fizetnie.”

24. Az ut. 88. pontjának bevezető mondata ki
egészül „és a BM alkalmazott” szövegrésszel és 
az a) alpont „(24,/b. pont)” szövegrésze helyébe 
„(22. alpont)” szövegrész lép.

25. Az ut. 89/e. alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

,,e) Annak a szolgálati lakásban jóhiszemű jog- 
címnélküli lakáshasználóként visszamaradt sze
mélynek, akinek az általa használt lakást utalják 
ki, ha a lakásba költözéskor vagy azt megelőzően 
a volt bérlő, illetve a vele együtt költöző család
tagja személyi tulajdonú, vagy nem a BM-től 
kapott bérlakást bocsátott a BM rendelkezésére.”

26. Az ut. 92. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

„92. Lakáshasználatbavételi díj fizetési kötele
zettség esetén -  eltérő rendelkezés hiányában -  
a kiutalt szolgálati, illetve bérlőkiválasztási jogú 
lakásra megállapított lakáshasználatbavételi díj 
egyszeres összegét kell fizetni az a- f) alpontok
ban foglalt esetek kivételével.

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

-  a lakást a BM olyan dolgozó részére bizto
sítja, akinek a lakásigénylése házasság felbontása 
miatt keletkezett és a dolgozó a legalább 50%- 
ban tulajdonában álló lakása tulajdonjogát, illetve 
használatát volt házastársa, vagy gyermeke ré
szére átengedte, vagy erre őt a bíróság kötelezte,

-  az igénylő a nem a szolgálati helyén levő 
bérlakásáról a BM lakásgazdálkodási körén kívüli 
személy javára lemondott.

b) a lakásra megállapítható lakáshasználatba
vételi díj háromszorosát kell megfizetni, ha az a) 
alpont szerinti lakás Budapesten volt.

c) a lakásra megállapítható lakáshasználatbavé
teli díj négyszeres összegét kell fizetni, ha

-  az igénylő a szolgálati helyén levő lakásá
nak bérleti jogviszonyáról a BM lakásgazdálko
dási körén kívüli személy javára lemondott,

-  a lakást a BM a 72/A. pont alapján rossz
hiszemű jogcímnélküli lakáshasználó részére utal
ja ki, illetve biztosítja.

d) a lakásra megállapíható lakáshasználatbavé
teli díj ötszörösét kell fizetni, ha

-  a c) alpont szerinti lakás Budapesten volt,
-  az igénylő a tulajdonában álló lakásingatla

nát értékesíti.
e) a lakásra megállapítható lakáshasználatbavé

teli díj hatszorosát kell fizetni, ha a d) alpont má
sodik bekezdése szerinti lakás Budapesten volt.

f) ha az igénylő korábbi lakásbérleti jogviszo
nyáról -  ideértve a társbérleti lakásrészre vo
natkozó bérleti jogviszonyt is -  a lakással ren
delkező szerv javára pénzbeli térítés ellenében 
lemondott, vagy lakáscsere során térítést kapott, 
a szolgálati vagy bérlőkiválasztási jogú lakás biz
tosítása esetén fizetendő lakáshasználatbavételi 
díjat eltérő rendelkezés hiányában úgy kell meg
állapítani, hogy az megegyezzen a dolgozó által 
felvett térítés összegével. A kiutalt lakás egysze
res használatbavételi díja alapján számított szo
ciálpolitikai kedvezmény megilleti a kijelölt bér
lőt, ha őt a fizetési kötelezettség korábbi lakás
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csere során felvett térítés miatt terheli, és az 
újabb lakás kiutalását az időközben született gyer
meke (gyermekei) teszi indokolttá. A d) és e) al
pontok alapján az eladási árnak megfelelő össze
get kell fizetni, ha az eladási ár az egyébként fi
zetendő összeget nem éri el.”

27. Az ut. 93. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

„93. Lakáshasználatbavételi díj fizetési köte
lezettség esetén a megállapított összegből le kell 
vonni a fizetésre kötelezett személy vagy vele 
együtt lakó, illetve költöző családtagja által a BM 
részére korábban megfizetett lakáshasználatbavé
teli díjat. Ha a fizetésre kötelezett személy, vagy 
a vele együtt lakó, illetve költöző családtagja sze
mélyi tulajdonú, vagy nem a BM-től kapott bér
lakást bocsátott a BM rendelkezésére, a fizetendő 
összeget a lakáshasználatbavételi díj egyszeresé
vel csökkenteni kell.”

28. Az ut. 98/B. pontja kiegészül a következő 
második bekezdéssel:

„A 98/A. és az e) pont szerinti feljegyzést a 
dolgozóval is alá kell íratni és kérelmére annak 
egy példányát át kell adni részére.”

29. Az ut. kiegészül a következő 98/C. ponttal:
„98/c. A lakásellátás és a lakásépítés-vásárlás 

munkáltatói támogatása a BM dolgozók szolgálati, 
illetve munkaviszonyával összefüggő olyan kér
dés, amellyel kapcsolatban csak a Belügyminisz
tériummal szolgálati, illetve munkaviszonyban 
álló személy terjeszthet elő kérelmet és panaszt 
az állománycsoportjára irányadó szabályok sze
rint. Az első fokú határozat elleni fellebbezés és 
a jogcímnélküli lakáshasználó beadványa nem 
minősül ilyen kérelemnek, de a fellebbezés be
nyújtásáról a BM állományú fellebbező a közvet
len elöljáróját köteles tájékoztatni. A BM szervei 
az előzőektől eltérő módon benyújtott kérelme
ket, panaszokat érdemi vizsgálat nélkül eluta
síthatják.”

30. Ahol az ut.
a) a pénzügyi, anyagi, műszaki miniszterhelyet

test említi, ott a BM pénzügyi, anyagi, műszaki 
szakterületét irányító miniszterhelyettest, illetve 
az általa megbízott vezetőt,

b) a BM Központi Ellátó Parancsnokságot (BM 
KÉP) említi, ott a BM Központi Gazdasági Igaz
gatóságot (BM KGI),

c) a lakásépítési alapszámlát említi, ott a BM 
lakáscélú keretét kell érteni.

31. Ez az utasítás 1989. szeptember 1-jén lép 
hatályba. Ezzel egyidejűleg az ut. a 43., 80. és 
97. pontjai hatályukat vesztik. Az utasítás ren
delkezéseit a már folyamatban levő, de még el 
nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Horváth István s. k.,

A belügyminiszter 
26/1989. (BK 10.) BM 

u t a s í t á s a
a belügyi dolgozók lakásépítésének 

és vásárlásának munkáltatói támogatásáról

A lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. 
(XII. 26.) MT rendelet 13. § (7) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a belügyi dolgozók 
lakásépítése, vásárlása munkáltatói támogatásá
nak szabályozására -  a pénzügyminiszterrel és 
az Országos Tervhivatal elnökével, a polgári al
kalmazottak vonatkozásában a Közalkalmazottak 
Szakszervezetével egyetértésben -  kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az utasítás (a továbbiakban: ut.) hatálya ki
terjed a Belügyminisztérium és szervei (a továb
biakban együtt: BM) hivatásos állományú végle
gesített tagjaira, a határozatlan időre szóló mun
kaszerződéssel rendelkező kinevezett és főfoglal
kozású szerződéses polgári alkalmazottaira, és a 
BM alkalmazottakra (a továbbiakban együtt: BM 
dolgozó).

2. Az ut. alkalmazása során a BM lakásügyi 
szervei alatt a BM és szervei lakásgazdálkodásá
ról szóló 29/1982. BM utasítás 14. és 19. pontjai
ban felsorolt szerveket kell érteni, e szerveknek 
a végrehajtás során figyelemmel kell lenniük a 
hivatkozott utasításban megállapított elvekre és 
eljárási szabályokra is.

3. A BM első fokú lakásügyi szervei a dolgozók 
lakásépítése, vásárlása munkáltatói támogatására a 
következő forrásokból származó pénzeszközöket 
használhatják fel:

a) a BM éves költségvetésének e célra elkülö
nített részéből származó központi juttatást.

b) a korábbi években hasonló célra rendelke
zésre álló pénzmaradványait, és a BM költségve
tésén belüli esetleges évközi átcsoportosításokat,

c) a BM kezelésű lakás céljára szolgáló házin
gatlan elidegenítéséből, vagy kezelői joga átadá
sából származó bevételeket,

d) BM szolgálati vagy bérlőkiválasztási jogú 
lakás kiutalása esetén előírt, és a BM-et megillető 
lakáshasználatbavételi díjat és annak esetleges 
kamatait,

e) a BM által nyújtott munkáltatói kölcsön visz- 
szafizetett összegét -  és annak esetleges kama
tait -  beleértve a más munkáltatók által kölcsön 
átvállalása címén átutalt összegeket is,

f) a BM dolgozók által végzett társadalmi 
munka ellenértékéből a lakásépítési célra befi
zetett összegeket,

g) tanácsi kezelésű szolgálati lakás szolgálati 
jellegének az elidegenítés érdekében történő meg
szüntetése ellenében az illetékes tanács végre
hajtó bizottsága által átutalt térítéseket,
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h) az a- g. alpontok alapján rendelkezésre álló 
összeg után az azt kezelő pénzintézet által fizetett 
kamatot.

4. A 3. pont szerinti összeg (a továbbiakban: 
lakáscélú keret) kezelésére az első fokú lakásügyi 
szervnek bankszámlaszerződést kell kötnie az 
ilyen szerződés megkötésére feljogosított pénz
intézettel. A lakáscélú kerettel kapcsolatos pénz
ügyi feladatokat az első fokú lakásügyi szerv 
szerint illetékes pénzügyi szolgálat látja el.

5. Az első fokú lakásügyi szervek részére bizto
sítandó központi juttatás összegére a BM Terv és 
Pénzügyi Csoportfőnökség -  a BM Anyagi és 
Technikai Csoportfőnökséggel együttműködve -  
a „Belügyminisztérium éves költségvetési, beru
házási és speciális importtervének felosztására, 
gazdálkodására” készített előterjesztéssel egy idő
ben tesz javaslatot, és a jóváhagyott központi ju t
tatás összegét az éves költségvetési előirányzatok
kal együtt igazolja vissza. A javaslatnak tartal
maznia kell a BM központi lakáscélú keret össze
gét is.

6. A BM központi lakáscélú kerettel a BM 
Anyagi és Technikai Csoportfőnökség rendelke
zik, s abból

a) a budapesti szervek állománya részére köz
pontilag biztosítandó lakások vevőkiválasztási 
jogának ellenértéke kiegyenlítésére,

b) a nem az első fokú lakásügyi szervek hatás
körébe tartozó vezetők lakáshelyzetének rende
zésére,

c) a BM anyagi és technikai csoportfőnöke által 
esetileg meghatározott célokra
teljesíthető kifizetés.

7. A lakáscélú kerettel az első fokú lakásügyi 
szerv vezetője gazdálkodik. Személyre szóló dön
tései során mérlegelnie kell a lakásbizottság ja
vaslatát. A döntéseit vezetői (parancsnoki) érte
kezleten ismertetnie kell.

8. Az első fokú lakásügyi szerv a lakáscélú ke
retből kifizetést teljesíthet:

a) munkáltatói kölcsönök, azok megelőlegezése, 
illetve átvállalása más munkáltatótól,

b) bérlő-, illetve vevőkiválasztási jog, és otthon
házban (nyugdíjasok háza, szobabérlők háza, gar
zonház) férőhelyvásárlás, szolgálati lakás cél
jára lakásvásárlás,

c) bérlőkiválasztási jog gyakorlása ellenében a 
tanácsnak fizetendő összeg,

d) szolgálati lakás bérleti jogviszonyáról, illetve 
használatáról történő lemondás esetén a bérlőt, 
használót megillető térítés,

e) tanácsi bérlakás BM dolgozó részére történő 
kiutalása esetén a dolgozó helyett átvállalt lakás- 
használatbavételi díj,

f) kezelési költség átvállalása 
jogcímén.

9. Az első fokú lakásügyi szerv kölcsönt nyújt
hat a BM dolgozó tulajdonába kerülő lakás (lak
rész) vásárlásához, * illetve építéséhez, ideértve az 
önálló lakást eredményező emeletráépítést, tető
tér-beépítést, lakás műszaki megosztást, vagyon
közösség felszámolása érdekében történő tulaj
donrész-vásárlást, továbbá a szobaszám-növeke- 
dést is jelentő toldaléképítéshez és más lakás cél
jára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakí
tásához.

Munkáltatói kölcsön nyújtható a BM dolgozó 
bérletébe kerülő állami bérlakásnak a dolgozó 
által történő építéséhez, továbbá lakásszövetkezet 
tulajdonában levő lakás állandó használati jogá
nak megszerzéséhez is.

10. A 9. pont szerinti lakásépítések előkészítése 
érdekében munkáltatói támogatásra később kije
lölésre kerülő dolgozó részére a munkáltatói köl
csön 150 000,-  Ft-ig megelőlegezhető, ha azt a 
körülmények indokolják és lehetővé teszik.

11. Az első fokú lakásügyi szerv bérlőkiválasz
tási jogot, illetve szolgálati lakás céljára lakást 
a BM terv és pénzügyi, valamint az anyagi és 
technikai csoportfőnök előzetes együttes egyet
értésével vásárolhat.

12. Vevőkiválasztási jog csak abban az esetben 
vásárolható, ha az ily módon BM rendelkezés alá 
kerülő lakás vevőjéül olyan, a vásárlás jogi és 
pénzügyi feltételeivel rendelkező, és azokat 
vállaló BM dolgozó jelölhető, akinek lakáshoz 
juttatása a BM érdeke.

13. Az első fokú lakásügyi szerv a BM dolgozó 
szolgálati lakása, illetve az általa BM kölcsöntá- 
mogatás igénybevétele nélkül vásárolt, vagy 
egyéb módon tulajdonába került használt lakás 
felújításához, korszerűsítéséhez, helyreállításához 
(a továbbiakban együtt: felújítás) munkáltatói
kölcsönt (a továbbiakban: felújítási kölcsön)
nyújthat. A dolgozó tulajdonába került lakás fel
újításához a szerzést követő 2 éven belül lehet 
felújítási kölcsönt nyújtani.

14. A 13. pontban foglalt kivétellel nem lehet 
kölcsönt nyújtani a BM dolgozó lakása felújítá
sához, hétvégi ház (nyaraló, üdülő) építéséhez, 
vásárlásához, valamint állami lakásnak a bérlője 
(bérlőtársa, társbérlője) által történő megvásárlá
sához, kivéve, ha ezáltal felhasználható lakás 
kerül a BM rendelkezése alá.

15. A munkáltatói kölcsönnyújtás általános fel
tételei :

a) a BM dolgozó
-  a kölcsönnel épített, vásárolt lakással saját 

lakáshelyzetét rendezi,
-  rendelkezik a szükséges előtakarékossággal, 

és vállalja a lakásépítés, -vásárlás pénzügyi fel
tételeit,
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-  rendelkezik az ingatlanszerzésnek az adott 
településre előírt feltételeivel, illetve azok alól 
felmentést kapott,

b) a 10 éves belügyi szolgálati, illetve munka- 
viszonnyal még nem rendelkező BM dolgozó kü
lön megállapodásban vállalja, hogy a szolgálati 
vagy munkaviszonyát a kölcsön folyósításától, 
illetve a lakás biztosításától számított 5 évig, vagy 
-  ha a nyugdíjazásáig már 5 évnél kevesebb idő 
van hátra -  nyugdíjazásáig nem szünteti meg,

c) a támogatásban részesített, vagy lakás vevő
jéül kijelölt BM dolgozó az általa bérlőként, illet
ve a vele együtt költöző családtagjával bérlőtárs
ként használt tanácsi bér-, vagy szolgálati lakását 
a BM rendelkezésére bocsátja.

Nem alkalmazható e feltétel akkor, ha az ille
tékes első fokú lakásügyi szerv a részére fel
ajánlott lakás felhasználásáról írásban lemond, 
illetve ha a BM dolgozó lakása más szerv szol
gálati lakása, vagy arra a BM-et megelőzően más 
szervnek van bérlőkiválasztási joga, és e szerv a 
jogát érvényesíteni kívánja.

16. A 15. pontban felsorolt általános feltételek 
megléte esetén BM rendelkezésű lakás vevőjéül 
az a BM dolgozó jelölhető, illetve lakásépítés, vá
sárlás céljára az a BM dolgozó kaphat munkál
tatói kölcsönt, akinek

a) van önálló lakása, s az a támogatás eredmé
nyeként a BM rendelkezése alá kerül, feltéve, 
hogy azt az illetékes első fokú lakásügyi szerv fel 
tudja használni,

b) nincs önálló lakása,
c) szolgálati helyén nincs önálló lakása,
d) van önálló lakása, de az nem éri el a jogos 

igénye mértékének alsó határát,
e) a meglevő önálló lakása eléri a jogos lakás

igénye mértékének alsó határát, de a lakás ju t
tatást, illetve kölcsöntámogatást méltányolható 
körülmények, vagy szolgálati érdekek indokolják.

Az a)- e) alpontokban meghatározott sorrend 
egyben az igények kielégítésének sorrendjét is 
jelenti, ettől csak indokolt esetben lehet eltérni.

A munkáltatói kölcsön csak akkor folyósítható, 
ha a BM dolgozónak a folyósítás időpontjában 
nincs önálló lakása, illetve ha van, annak tulaj
don-, bérleti vagy használati jogáról a dolgozó 
már jogérvényesen rendelkezett.

17. A munkáltatói kölcsön összege a 9. pont
ban felsorolt lakásépítés, illetve vásárlás esetén 
a kölcsönalap 35%-áig, a 13. pontban meghatá
rozott építési munkák esetében 100 000,-  Ft-ig, 
de legfeljebb a kölcsönalap 50%-áig terjedhet.

A kölcsönalap megállapításához a vásárlás, épí
tés költségéből le kell vonni a BM dolgozót meg
illető szociálpolitikai kedvezményt, a lakásépítés
hez, vásárláshoz a helyi tanács által nyújtott visz- 
sza nem térítendő támogatást, a BM dolgozó vagy 
a vele együtt költöző személyek által visszaadott

bérlakásért kapott térítést, illetve elidegenített 
ingatlanért kapott tiszta vételárat, a 13. pontban 
meghatározott építési munkák esetében a más 
szervtől megtérülő költségeket.

18. Nem nyújtható munkáltatói kölcsön a 
106/1988. (XII. 26.) Mt. rendelet 1. § (4) bekezdé
sében meghatározott méltányolható lakásigényt 
meghaladó nagyságú, illetve költségű lakás épí
téséhez, vásárlásához azzal, hogy fiatal házas BM 
dolgozó esetében a jogszerűen vállalható és tény
legesen vállalt gyermeket (gyermekeket) a lakás
igény mértéke szempontjából figyelembe kell 
venni.

19. A lakásépítéshez, vásárláshoz folyósítandó 
munkáltatói kölcsön a kölcsönalap 55%-át elér
heti, ha két együttköltöző BM dolgozó családtag, 
és 70%-át elérheti, ha kettőnél több együtt köl
töző BM dolgozó családtag együttesen kéri a 
kölcsönt.

20. A BM által nyújtott kölcsön kamatmentes, 
és a kölcsönt folyósító pénzintézet által felszámí
tott kezelési költséget a BM átvállalja.

21. Munkáltatói kölcsön a lakhatási engedély 
kiadásának, illetve az adásvételi szerződés meg
kötésének évét követő naptári év végéig adható, 
feltéve, hogy a BM dolgozót a lakásépítéssel, 
vásárlással kapcsolatban még fizetési kötelezett
ség terheli, vagy a munkáltatói kölcsönt pénzin
tézeti kölcsön kiváltására használja fel.

22. A kölcsön visszafizetési idejét az első fokú 
lakásügyi szerv úgy állapítsa meg, hogy a havi 
törlesztés -  figyelemmel a lakásépítéshez, vásár
láshoz felvett esetleges egyéb kölcsönök törlesz
tésére is -  ne jelentsen a BM dolgozó számára 
aránytalan, a megélhetését veszélyeztető terhe
ket.

A visszafizetés időtartama nem haladhatja meg 
a 35, a 13. pont szerinti felújítási kölcsön eseté
ben a 10 évet.

23. A munkáltatói támogatásra vonatkozó ren
delkezéseket fiatal házas, illetve három- vagy en
nél többgyermekes (a továbbiakban: nagycsalá
dos) BM dolgozók esetében kérelmükre a 25- 33. 
pontokban meghatározott eltérésekkel kell alkal
mazni.

24. Az első fokú lakásügyi szerv vezetőjének 
egyedi döntése alapján a két gyermekét egyedül 
nevelő szülő is részesíthető a 25- 33. pontban 
meghatározott kedvezményben.

25. A fiatal házas vagy nagycsaládos BM dol
gozót egyébként azonos feltételek esetén vevőkije
lölés és munkáltatói kölcsönnyújtás során előny
ben kell részesíteni.

26. A fiatal házas vagy nagycsaládos BM dol
gozó első önálló lakása építéséhez, vásárlásához 
nyújtandó munkáltatói kölcsön akikor is elérheti
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a 700 000,-  Ft-ot (a továbbiakban: kedvezményes 
kölcsön), ha a 17. pont alapján kiszámított összeg 
ennél kevesebb lenne.

27. A fiatal házas vagy nagycsaládos BM dol
gozónak a kedvezményes kölcsön visszafizetését 
a folyósítás évét követő 6. naptári év januárjában 
havi 1000,-  Ft-os részletekben kell megkezdenie. 
A havi törlesztés összege a kölcsön folyósítását 
követő 11. naptári év januárjától 1500,-  Ft.

A kedvezményes kölcsönt meghaladó kölcsön- 
rész visszafizetését az általános szabályok szerint 
kell megkezdeni.

28. A kedvezményes kölcsönből a folyósítását 
követő 16. naptári év január 1-jén még fennálló 
tartozás vissza nem térítendő támogatássá alakul 
át oly módon, hogy a 27. pont szerint visszafizetett 
és a vissza nem térítendő összeg együttesen nem 
haladhatja meg a 700 000,-  Ft-ot.

29. A kedvezményt meg kell vonni attól a sze
mélytől, akinek szolgálati, illetve munkaviszonya 
a tartozás fennállása alatt a nem fegyelmi úton 
történő nyugállományba helyezés kivételével bár
milyen módon megszűnt.

30. A kedvezményben részesített BM dolgozó
nak a kedvezmény fennállása alatti elhalálozása 
esetén a vele együtt lakó házastársát, illetve örö
köseit a teljes kedvezmény megilleti, ha a BM 
dolgozó a BM hősi vagy szolgálati halottja. Egyéb 
esetében a BM dolgozóval a halálakor együtt 
lakó házastársának, illetve örököseinek a kölcsön
nyújtást követő 15. év végéig a 27. pont szerinti 
módon, azt követően az általános szabályok sze
rint a kölcsön teljes összegét vissza kell fizetnie.

31. A kedvezményben részesített BM dolgozót 
rokkantsági nyugállományba helyezése esetén a 
teljes kedvezmény megilleti, ha a nyugállomány
ba hely zésre a szolgálat teljesítésével összefüggő 
vagy üzemi baleset miatt, illetve a szolgálat telje
sítésével vagy foglalkozási ártalommal összefüggő 
betegség miatt került sor.

32. A 31. pontban foglaltaktól eltérő, nem fe
gyelmi úton történő nyugállományba helyezés 
esetén a kölcsönnyújtást követő 15. naptári év vé
géig a 27. pont szerinti módon, azt követően az 
általános szabályok szerint a kölcsön teljes össze
gét vissza kell fizetni.

33. Ha a fiatal házas, vagy nagycsaládos BM 
dolgozó házastársak együttesen veszik igénybe a 
kedvezményt, az mindaddig megilleti őket, amíg a 
házastársak egyike megfelel a feltételeknek.

34. A 25- 33. pontokban foglalt kedvezményt a 
feltételeknek megfelelő BM dolgozó kérelmére a 
kölcsönnyújtás egyéb feltételei megléte esetén 
meg kell adni. Kérelem hiányában az általános 
szabályok szerint kell eljárni.

35. A lakásépítési, vásárlási munkáltatói támo
gatásban részesült BM dolgozót a kölcsön összegé

ből a BM állományában szolgálati vagy munka- 
viszonyban eltöltött 25 év után 100 000,-  Ft ösz- 
szegű engedmény illeti meg. Az engedményből a 
BM dolgozó javára 5 évenként 20 000,-  Ft-ot 
kell a kölcsönt nyilvántartó BM pénzügyi szolgá
latnak hivatalból jóváírnia. A felemelt összegű 
engedmény megilleti azokat az ut. hatálybalépése 
előtt kölcsön támogatásban részesült dolgozókat 
is, akik a korábbi szabályok szerint szolgálati idő 
utáni engedményre jogot szereztek. Az enged
mény a még fennálló tartozás összegét nem ha
ladhatja meg.

36. A 25- 33. pontokban meghatározott kedvez
ményt igénybe vevő dolgozót a szolgálati idő utáni 
engedmény csak a kölcsönnek a kedvezményes 
kölcsönt meghaladó része visszafizetése során il
leti meg.

Az engedmény jóváírására feljogosító szolgálati 
időbe az ut. 27. és 28. pontjai szerinti 15 évet nem 
lehet beszámítani.

37. A korábbi szabályok alapján szolgálati idő 
utáni engedményre jogosulttá vált BM dolgozó 
estében a felemelt összegű engedményt az összes 
szolgálati idő figyelembevételével a következő 5 
év betöltésekor, illetve, ha a nyugállományba he
lyezéséig újabb 5 évet már nem tölt be a dolgozó, 
legkésőbb a nyugállományba helyezésekor együt
tesen kell jóváírni.

38. Az engedmény szempontjából csak a tényle
gesen BM állományban, valamint a belügyi szol
gálati, illetve munkaviszony létesítését közvetle
nül megelőzően más fegyveres testületnél, továb
bá az átszervezés útján BM állományba kerültek 
esetében a BM-et megelőző utolsó munkáltatójuk
nál töltött időt lehet figyelembe venni. A belügyi 
szolgálati, illetve munkaviszony időtartamának 
megállapítása szempontjából az illetékes személy
ügyi szerv igazolása az irányadó.

39. Az engedmény külön-külön mindegyik BM 
dolgozót a saját szolgálati, illetőleg munkaviszony
ban töltött ideje alapján megilleti, ha a kölcsönt 
a BM-mel szolgálati vagy munkaviszonyban. álló 
családtagok együttesen kapták.

40. A munkáltatói támogatásban részesített BM 
dolgozó hősi, vagy szolgálati halála esetén a vele 
együtt lakó házastársát vagy örökösét a betöltött 
25 év szolgálati idő utáni engedmény illeti meg.

A betöltött 25 év szolgálati idő utáni enged
mény illeti meg azt a BM dolgozót is, akit a szol
gálat teljesítésével összefüggő vagy üzemi baleset, 
illetve a szolgálat teljesítésével vagy foglalkozási 
ártalommal összefüggő betegség miatt helyeztek 
rokkantsági nyugállományba.

41. A munkáltatói kölcsönnek a megállapított 
törlesztési idő előtti visszafizetése esetén a BM 
dolgozót, vagy a kölcsönt átvállaló volt házastár
sát engedmény illeti meg. Ezen a jogcímen nem 
illeti meg engedmény a kölcsön idő előtti vissza
fizetés esetén sem azt a BM dolgozót:
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a) aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van 
folyamatban annak befejezéséig, illetve akinek a 
szolgálati vagy munkaviszonya megszüntetése 
egyéb módon folyamatban van,

b) akinek a kölcsönét a BM megvonta, s emiatt 
az egy összegben esedékessé vált,

c) akinek a BM a kölcsönnel terhelt lakása el
idegenítését a kölcsön egy összegű visszafizetése 
mellett engedélyezte,

d) akinek a felújítási kölcsönnel terhelt szol
gálati lakása bérleti jogviszonyáról térítés ellené
ben történő lemondását a BM elfogadta.

42. A 41. pont alapján engedményben részesí
te tt BM dolgozó három éven belül újabb munkál
tatói kölcsönt nem kaphat.

43. A munkáltatói kölcsönt vissza kell vonni 
attól a BM dolgozótól, aki annak felhasználását a 
pénzintézethez történt átutalástól számított 9 hó
napon belül nem kezdte meg.

44. Meg kell vonni a mukáltatói kölcsönt attól 
a BM dolgozótól:

a) aki a kölcsönkérelmében szándékosan valót
lan adatot közölt, vagy valamely tényt, körül
ményt elhallgatott, s ennek eredményeként jog
talan előnyre te tt szert,

b) aki a havi törlesztés fizetési kötelezettségé
nek írásbeli felszólításra sem tesz eleget.

45. A 44. pontban meghatározott esetekben, to
vábbá a szolgálati, illetve munkaviszony nem 
nyugállományba történő helyezéssel való megszű
nése esetén a még vissza nem fizetett kölcsön egy 
összegben esedékessé válik, s a kölcsönt írásban 
fel kell mondani. A felmondást a volt BM dolgozó 
és az illetékes pénzintézet részére is meg kell kül
deni. A nyugállományba helyezett BM dolgozó 
a kölcsönt változatlan feltételek mellett fizetheti 
vissza.

46. A felmondott kölcsön késedelmes megfize
tése esetén az adósnak a hátralék után a PTK 
301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot 
kell fizetnie.

47. A már jóváírt szolgálati idő utáni enged
ményt is meg kell vonni attól, akinek a szolgála
ti, illetve munkaviszonya:

a) fegyelmi vagy büntetőbírói ítélet eredmé
nyeként,

b) a szolgálati viszonyról történő lemondással, 
illetve a dolgozó részéről felmondással, vagy a 
munkaügyi szabályok megsértésével,

c) a kölcsön nyújtásakor vállalt idő eltelte előtt 
bármilyen módon szűnt meg
kivéve, ha a szolgálati, illetve munkaviszony 
megszűnésére 25 év belügyi szolgálati, vagy 
munkaviszony tényleges letöltése után, vagy 
egészségi okból került sor.

A megvont engedmény összegével az adós 
számláját meg kell terhelni.

48. Az a BM dolgozó, aki olyan lakást kapott, 
amelynek a vevő, illetve bérlőkiválasztási jogát a 
BM a tanáccsal, vagy más állami szervvel kötött 
megállapodás alapján vásárolta, a szolgálati vagy 
munkaviszonyának a 47. pontban meghatározott 
módon történő megszűnése esetén köteles a BM 
által a lakás vevő-, illetve bérlőkiválasztási jogá
nak megszerzésére fordított összeg 20%-át, de 
bérlőkiválasztási jogú lakás esetében az adott la
kásra megállapítható használatbavételi díj leg
alább kétszeresének, legfeljebb ötszörösének 
megfelelő összeget a BM-nek megfizetni, kivéve, 
ha a bérlő a lakásba költözésekor a használatba
vételi díjat már megfizette, illetve korábban nem 
a BM-től kapott tanácsi vagy személyi tulajdonú 
lakást bocsátott a BM rendelkezésére.

49. Ha a munkáltatói támogatásban részesült 
BM dolgozó szolgálati vagy munkaviszonya a 
kölcsön teljes kiegyenlítése előtt megszűnik, az 
új munkáltató szerv a még ki nem egyenlített 
kölcsönt -  a két szerv közötti megállapodás 
alapján -  átvállalhatja.

50. A belügyi támogatással épített, vásárolt, il
letve felújított lakásra az ingatlannyilvántartás- 
ba a kölcsönt folyósító pénzintézettel a Belügy
minisztérium javára elidegenítési és terhelési ti
lalmat kell bejegyeztetni, amely a kölcsön és 
esetleges kamatai teljes visszafizetéséig áll fenn. 
Az elidegenítési és terhelési tilalom fennállásáig 
a lakást csak az első fokú lakásügyi szerv írásbeli 
engedélyével lehet elidegeníteni.

51. Az elidegenítési engedély akkor adható 
meg, ha:

a) az elidegenítés olyan dolgozó javára törté
nik, aki a kölcsön átvállalására jogosult, és azt 
ténylegesen át is vállalja,

b) a támogatásban részesített BM dolgozó a la
kás elidegenítése előtt, vagy azzal egyidejűleg a 
hátralékos kölcsön teljes összegét visszafizeti,

c) a támogatásban részesült BM dolgozó a köl
csönnel épített, vásárolt, illetve felújított lakását 
a tulajdonába kerülő másik lakásra úgy cseréli 
el, vagy adás-vételi szerződéssel újabb tulajdoná
ba kerülő lakást úgy szerez, hogy az elidegenítési 
és terhelési tilalom a megszerzett lakásra át je
gyezhető.

52. Házassági vagyonközösség megszűnése so
rán a munkáltatói kölcsöntartozás visszafizetését 
az első fokú lakásügyi szerv hozzájárulásával a 
lakásban maradó, belügyi kölcsöntámogatásban 
nem részesült volt házastárs átvállalhatja. A köl
csönt átvállaló nem BM dolgozó házastársat a 
belügyi kölcsön kedvezményei -  kamatmentes
ség, a 25- 33. pontok szerinti kedvezmény, keze
lési költség átvállalása, szolgálati idő utáni en
gedmény -  a továbbiakban nem illetik meg.
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Ha a lakásban maradt és a kölcsönt átvállaló 
volt házastárs is BM dolgozó, akkor a megfelelő 
feltételek fennállása esetén a belügyi kölcsön 
kedvezményei -  beleértve a 25- 33. pontok sze
rinti kedvezményt, illetve a saját szolgálati évei 
utáni engedményt is -  megilletik.

53. A kölcsöntámogatásban részesült BM dol
gozó halála esetén a túlélő házastársa, illetve örö
kösei a kölcsönt a 30. pontban foglalt kivétellel 
változatlan feltételek mellett fizethetik vissza, 
feltéve, hogy a BM dolgozó halálakor vele állan
dó jelleggel együtt laktak. Egyéb esetekben a 
kölcsön egyösszegben esedékessé válik.

54. A BM pénzügyi-anyagi-műszaki szakterü
letét irányító miniszterhelyettes, illetve az általa 
megbízott vezető egyedi esetekben, amennyiben 
a szolgálat érdeke, vagy rendkívüli méltányosság 
megkívánja -  az általános szabályok keretei kö
zött -  az utasítás rendelkezéseitől eltérést enge
délyezhet.

55. A BM terv és pénzügyi csoportfőnök, vala
mint a BM anyagi és technikai csoportfőnök 
együttes intézkedésben állapítsa meg az utasítás 
végrehajtási szabályait.

56. Az a kölcsöntámogatásban részesített dol
gozó, aki a 16/1986. (BK 9.) BM utasítással mó
dosított 18/1983. (BK 11.) BM utasítás 8/i. al
pontja és 16/B. pontja szerinti kedvezmény fel
tételeinek megfelel, de azt nem vette igénybe, 
1989. december 31-ig kérheti a kedvezményben 
részesítését. A kérelmet az említett utasítás sza
bályai szerint kell elbírálni.

57. A tűzoltóság felügyeletét ellátó belügyi ál
lamtitkár az illetékes szervek bevonásával vizs
gálja meg a jelen utasítás szabályainak az állami 
tűzoltóság tagjaira történő kiterjesztésének lehe
tőségét, és erről 1989. december 31-ig terjesszen 
elő javaslatot.

58. Ez az utasítás 1989. szeptember hó 1. nap
ján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 16/1986. 
(BK 9.) BM utasítással módosított, a belügyi dol
gozók lakásépítésének és -vásárlásának támoga
tásáról szóló 18/1983. (BK 11.) BM utasítás a 8/i. 
alpont és a 16/B. pont kivételével hatályát veszti. 
A 8/i. alpont és a 16/B. pont 1989. december 31- 
én veszti hatályát. Az utasítás rendelkezéseit a 
hatálybalépés napjától a folyamatban lévő, de 
még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

59. Az utasítást a teljes személyi állománnyal 
ismertetni, a lakásügyi, a pénzügyi és a személy
zeti feladatokkal foglalkozó vezetők és dolgozók 
részére oktatni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s . k.,
belügym iniszter

A belügyminiszter 

27/1989. (BK 10.) BM 

u t a s í t á s a

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos 
rendészeti feladatokról szóló 3/1982. (V. 6.) BM 

rendelet végrehajtására kiadott 15/1982. (BK 5.)
BM utasítás módosításáról

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos 
rendészeti feladatokról szóló 3/1982. (V. 6.) BM 
rendelet végrehajtására kiadott és a 8/1986. (BK
6.) BM utasítással módosított 15/1982. (BK 5.) 
BM utasítás (a továbbiakban: ut.) módosítására 
az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű 
szervek vezetőivel egyetértésben kiadom az aláb
bi utasítást:

1. Az ut. 31. pontja a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„Kiégett nukleáris fűtőanyag vasúti szállításá
ra vonatkozó engedély-kérelem beérkezését kö
vetően a rendészeti osztály, a szállítmány rend
őri biztosítása és az engedély véleményezése cél
jából a kérelmet megküldi a BM ORFK Közbiz
tonsági és Közlekedési Csoportfőnökségnek, tájé
koztatja a BM Tűzoltóság Országos Parancsnok
ságát, a BM Határőrség Országos Parancsnoksá
gát az engedélyezett útvonalról, valamint a szál
lítás időpontjáról.”

2. Az ut. 32. pontja a következő 32/A. ponttal 
egészül ki:

,,32/A. A kiégett nukleáris üzemanyag vasúti 
szállítása esetén a létesítmény üzemben tartója 
gondoskodik arról, hogy a szállítmányt polgári 
fegyveres őrség őrizze. A polgári fegyveres őrség 
a szerelvényen, megálláskor arról leszállva bizto
sítja a szállítmányt.

A BM ORFK közbiztonsági és közlekedési cso
portfőnöke a rendészeti engedély kiadásáról ka
pott értesítést követően -  a vezetői utazások 
rendőri biztosítására vonatkozó miniszteri pa
rancs figyelembevételével -  intézkedjen az 
érintett rendőr-főkapitányságok vezetői, a 
VCSÉK BM FRE parancsnoka felé a vasúti szál
lítás rendőri biztosítása, a balesetelhárítási szer
vekkel való együttműködés megszervezésére és a 
résztvevő állomány kellő mértékű felkészítésé
re.”

3. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba.

FÖLDESI JENŐ s. k.,
r. altábornagy 

belügym inisztérium i állam titká r
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Csoportfőnöki intézkedés

A Belügyminisztérium terv és pénzügyi 
és az anyagi és technikai 

csoportfőnökének 4/1989. (BK) 
együttes intézkedése

a belügyi dolgozók lakásépítésének és 
-vásárlásának munkáltatói támogatásáról szóló

26/1989. (BK 10.) BM utasítás végrehajtásáról
A belügyi dolgozók lakásépítésének és -vásár

lásának munkáltatói támogatásáról szóló 26/1989. 
(BK 10.) BM utasítás (a továbbiakban: ut.) végre
hajtására az ut. 55. pontjában kapott felhatalma
zás alapján kiadjuk az alábbi együttes intézke
dést:

1. Az ut. végrehajtása során az intézkedésben 
nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen 
alkalmazni kell a 12/1983. (BK 4.) BM anyagi és 
technikai csoportfőnöki intézkedés elveit és sza
bályait azzal, hogy az ut. és az intézkedés hatá
lya alá tartozó eljárások nem minősülnek hatósá
gi jellegű eljárásnak.

2. Az ut. és az intézkedés alkalmazása során a 
BM dolgozónak a vele legalább öt éve együttlakó 
élettársa a házastárssal egy tekintet alá esik.

3. Az első fokú lakásügyi szerveknek a köz
ponti juttatás iránti igényüket az éves költség- 
vetési tervjavaslat keretében kell. megtervezniük 
és a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséghez 
benyújtaniuk. A tervezés részletes szabályairól és 
a benyújtás határidejéről a BM terv és pénzügyi 
csoportfőnök évenként, az éves költségvetési ja
vaslat összeállításáról szóló intézkedésében ren
delkezik.

4. A lakáscélú keret éves (féléves) felhasználá
sáról a költségvetési beszámolójelentés keretében 
kell számot adni a költségvetési beszámolójelen
tés készítésének szabályozásáról szóló 6/1985. BM 
terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedésben 
foglaltak szerint.

5. A lakáscélú keret kezelésére vonatkozó 
bankszámla szerződést általában az OTP területi
leg illetékes szervével kell megkötni. Más pénz
intézettel akkor köthető meg a szerződés, ha az 
az OTP-nél lényegesen előnyösebb feltételeket, 
magasabb kamatfizetést és több szolgáltatást, 
alacsonyabb kezelési költséget vállal. A bank
számla szerződésnek tartalmaznia kell azt is, 
hogy a pénzintézet a munkáltatói kölcsönben ré
szesített dolgozó havi törlesztő részleteit a jóvá
írt szolgálati idő utáni engedménynek megfele
lően csökkenti.

6. A bankszámla szerződést az első fokú lakás
ügyi szerv anyagi és pénzügyi vezetője együtte
sen készíti elő, és az első fokú lakásügyi szerv 
vezetője írja alá.

A BM központi szervei vonatkozásában anyagi 
szerv alatt a BM Központi Gazdasági Igazgatóság 
(a továbbiakban: BM KGI) elhelyezési és felújí

tási osztály, illetékes pénzügyi szerv alatt a BM 
KGI pénzügyi osztálya értendő.

7. 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.

8. Az első fokú lakásügyi szerv lakásépítést, 
-vásárlást akkor támogathat, ha az abban a vá
rosban, községben valósul meg, ahol a dolgozó 
szolgálati helye van. Támogatható a lakásépítés, 
-vásárlás a szolgálati hely szerinti város, község 
olyan körzetében is, ahova a helyileg szokásos 
módon a napi, illetve távolabbi település eseté
ben a szolgálat vezénylésnek megfelelő gyakori
ságú hazautazásra -  a szolgálati érdek sérelme 
nélkül -  lehetőség van.

9. A 8. pontban foglalt korlátozástól függetle
nül támogatni lehet annak a dolgozónak az or
szág bármely településén történő lakásépítését, 
-vásárlását, aki a nyugdíjkorhatárt öt éven belül 
eléri, illetve rokkantsági nyugállományba helye
zése folyamatban van. Az ilyen dolgozók az álta
luk kiválasztott település szerint illetékes első 
fokú lakásügyi szervtől kérhetik személyi tulaj
donba kerülő lakás vevőjéül történő kijelölésü
ket is.

10. Az ut. 10. pontja alapján elsősorban akkor 
előlegezhető meg a munkáltatói kölcsön, ha a 
lakást az arra jogosult szerv a BM által később 
kijelölendő vevő részére értékesíti, és az építés
sel összefüggő költségek fedezetére a vevő kije
lölése előtt is szükség van a munkáltatói kölcsön 
egy részére. A BM dolgozó részére pénzügyi vagy 
egyéb okokból (pl. a dolgozó kérelmére) több 
ütemben megítélt és folyósított kölcsön nem mi
nősül megelőlegezésnek.

11. A BM vevőkiválaszási jogú lakás vásárlá
sára jelentkező dolgozónak az erre a célra rend
szeresített „Jelentkezési lap vevőkiválasztási jo
gú lakásra” (a továbbiakban: jelentkezési lap) el
nevezésű nyomtatványt kell kitöltenie, s azt a 
szolgálati úton az illetékes első fokú lakásügyi 
szervhez kell eljuttatnia az első fokú lakásügyi 
szerv által meghatározott és megfelelő módon 
közzétett időpontig.

12. A vidéki első fokú lakásügyi szervek a je
lentkezési lapok összesítése alapján állapítsák 
meg a lakásvásárlás jogi és pénzügyi feltételeivel 
rendelkező igénylők (a továbbiakban: fizetőképes 
igénylő) számát, és ennek megfelelően törekedje
nek a szükséges mennyiségű és minőségű laká
sokra vonatkozó vevőkiválasztási jog megszerzé
sére. Ennek során figyelembe kell venni az 
igénylők munkáltatói kölcsön igényét, és az adott 
szerv lakásépítési alap számláján kölcsön céljára 
rendelkezésre álló összeget is.

13. A budapesti lakásügyi szervek az összesí
te tt jelentkezési lapok alapján jelentsék a BM 
Anyagi és Technikai Csoportfőnökség Építési és 
Elhelyezési Osztályának (a továbbiakban: Építési 
és Elhelyezési Osztály) a fizetőképes igénylők 
számát, és az igényelt lakások Budapesten belüli
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területi elhelyezkedését. A jelentés határidejét az 
Építési és Elhelyezési Osztály évente határozza 
meg.

14. A Építési és Elhelyezési Osztály a buda
pesti lakásügyi szervek jelentéseinek összesítése 
alapján állapítsa meg a fővárosi vevőkiválasztási 
jogú lakásokra vonatkozó fizetőképes igénylők 
számát, és törekedjék a szükséges mennyiségű és 
minőségű lakás vevőkiválasztási jogának meg
szerzésére, figyelemmel a lakásoknak az igénylők 
által kért területi elhelyezkedésére is.

15. Amennyiben az Építési és Elhelyezési Osz
tály a szükséges lakásszámot nem tudja megsze
rezni, úgy a ténylegesen rendelkezésre álló laká
soknak a fővárosi BM szervek közötti elosztására 
az általános szabályok szerint tegyen javaslatot.

16. Ha a fizetőképes igénylők száma meghalad
ja a rendelkezésre álló lakások számát, vagy a la
kásügyi szerv a munkáltatói támogatást nem 
tudja minden igénylő részére biztosítani, az 
igénylők között az Ut. 16. pontjában felsorolt 
szempontok szerint rangsorolni kell. Az ennek 
eredményeként azonos besorolást kapott igénylők 
közül azt kell a vevőkijelölés során előnyben ré
szesíteni, aki a lakást kisebb összegű munkáltatói 
kölcsönnel tudja megvásárolni.

17. A dolgozót a vevőkénti jelölésének lehető
ségéről értesíteni kell, és egyidejűleg fel kell őt 
szólítani a munkáltatói kölcsöntámogatás iránti 
kérelem benyújtására.

18. A vevőkiválasztási jogú lakás vásárlására 
jelentkező dolgozónak minden évben új jelentke
zési lapot kell kitöltenie és benyújtania. A jelent
kezési lap benyújtása nem érinti a dolgozó szol
gálati lakásra vonatkozó lakásigénye folyamatos 
érvényességét.

19. Az első fokú lakásügyi szervek és az Épí
tési és Elhelyezési Osztály a fizetőképes igények 
felmérésével kapcsolatos tevékenységüket úgy 
szervezzék, hogy az a következő évi tervező 
munka alapjául szolgálhasson.

20. Vevőkiválasztási jogú lakás juttatás első
sorban az ut. 16. pontjában felsorolt esetekben 
minősül belügyi érdeknek.

21. Az a BM dolgozó, aki az ut. 13. pontja sze
rinti kölcsönt kapott ugyanahhoz a lakáshoz 
újabb felújítási kölcsönt csak tizenöt év eltelté
vel kaphat. Részére lakásépítéshez, -vásárláshoz 
csak akkor adható munkáltatói kölcsön, ha a fel
újítási kölcsönt teljes egészében visszafizette.

22. A munkáltatói kölcsön támogatás iránti ké
relmeket az e célra rendszeresített nyomtatvá
nyon a szolgálati, illetve munkahelyen kell be
nyújtani.

23. A VCSÉK Rendőrtiszti Főiskola budapesti 
BM szervtől áthelyezett, illetve vezényelt nap
pali tagozatos hallgatója munkáltatói kölcsön 
iránti kérelmét a BM Személyügyi Főcsoportfő
nökségen kell nyilvántartani és az általános sza
bályok szerint kielégíteni. A vidéki szervektől 
áthelyezett, illetve vezényelt nappali tagozatos

hallgatók munkáltatói kölcsön iránti kérelmét a 
küldő szerv, illetve -  ha az nem azonos a küldő 
szervvel - , a hallgatót a tanulmányai befejezése 
után fogadó szerv igénylői között kell az általá
nos szabályok szerint nyilvántartani és kielégíte
ni. A hallgatónak a kérelmét a VCSÉK Rendőr- 
tiszti Főiskola útján kell előterjesztenie.

24. Az a BM központi állományába tartozó BM 
dolgozó, akinek a tényleges szolgálat teljesítési 
helye nem Budapesten van (pl.: katonai igazság
ügyi szerv, belügyi üdülő vidéki BM dolgozója) 
munkáltatói kölcsön iránti kérelmét az adott köz
ponti szerv útján a BM KGI-hez nyújthatja be, 
s a kérelem elbírálása és kielégítése a BM KGI 
feladata.

25. A munkáltatói kölcsön támogatás iránti ké
relmét a szolgálati, illetve munkahely vezetőjé
nek a saját, továbbá polgári alkalmazott esetében 
a szakszervezet illetékes szervének és a BM-ben 
működő ifjúsági szervezet tagja esetében az ifjú
sági szervezet véleményével ellátva 8 napon be
lül kell továbbítania az illetékes első fokú lakás
ügyi szervhez. Ha az adott szervnél működik la
kásbizottság, annak véleményét ki kell kérni.

26. A vezetői (parancsnoki) véleménynek tar
talmaznia kell a kérelemben foglaltak valódisá
gának igazolását, és a teljesítésre vonatkozó -  
nem összegszerű -  javaslatot. Ha a vezető (pa
rancsnok) a kérelem teljesítését nem javasolja, 
ezt részletesen meg kell indokolnia, de a kérel
met ilyen esetben is továbbítania kell. A nemle
ges javaslatról a dolgozót szintén tájékoztatni 
kell, ennek megtörténtére a javaslatban utalni 
kell.

27. A munkáltatói kölcsön iránti kérelemhez 
eredetben vagy hiteles másolatban mellékelni
kell:

a) építkezés esetén
-  a lakás méretezett alaprajzát,
-  a jogerős építési engedélyt,
-  a költségvetést, vagy az építési költségről 

szóló egyéb hiteltérdemlő igazolást (pl.: pénzin
tézeti igazolás),

-  a telekkönyvi szemlét, és ha a dolgozó nem 
a tulajdonában álló ingatlanon építkezik, az épí
tési jogosultságról szóló okmányt (pl.: a tulajdo
nos beleegyező nyilatkozatát, vagy a vele kötött 
szerződést, az illetékes szerv engedélyét vagy ki
jelölő döntését stb.),

b) építőközösség tagjaként történő lakásépítés 
esetén az építőközösség igazolását

-  a dolgozónak a tagjai közé történő felvéte
léről,

-  a dolgozó tulajdonába kerülő lakás nagysá
gáról,

-  a dolgozóra eső építési költségről,
c) lakásvásárlás vagy lakásszövetkezeti tulaj

donban álló lakrész állandó használati jogának 
megszerzése esetén

-  a vásárlás, szerzés alapjául szolgáló ok
mányt (vevőkijelölési döntés, adásvételi szerző
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dést) házastársi tulajdonközösség megszüntetése 
érdekében részingatlan vásárlás esetén a jogerős 
válóperi és vagyonközösség megosztási ítéletet, 
esetleges egyezséget is,

-  a lakás vételárának, illetve a használati jog 
ellenértékének igazolásáról szóló okmányt, ma
gánforgalomban történő ingatlanvásárlás esetén a 
hivatalos forgalmi értékbecslést,

d) a BM szolgálati, illetve munkaviszony léte
sítése előtt más munkáltatótól kapott kölcsön át
vállalása esetén

-  a kölcsönt nyújtó munkáltató és a dolgozó 
közötti megállapodást,

-  a munkáltatói vagy pénzintézeti igazolást a 
még fennálló kölcsön összegéről,

e) felújítási kölcsönkérelem esetén
-  a felújítási munkák elvégzésének jogosult

ságát bizonyító okmányt (tulajdonjog igazolást, 
lakóház kezelő szerv hozzájárulását),

-  házilagos kivitelezés esetén az elvégzendő 
munkák és beépítendő anyagok felsorolását is 
tartalmazó költségvetést, egyéb esetben a kivite
lező szervezet költségigazolását,

-  hatósági vagy közüzemi szolgáltató vállalat 
engedélyéhez kötött építési munka (pl.: gáz, víz, 
csatornabekötés) esetén az illetékes szerv enge
délyét, hozzájárulását,

-  a dolgozó megtérülő költségeiről szóló iga
zolást (IKV, bérbeszámítás stb.).

28. A munkáltatói kölcsöntámogatás iránti ké
relmekhez mellékelni kell az együttköltöző csa
ládtagok jövedelméről, továbbá a dolgozót meg
illető szociálpolitikai kedvezményről, a vissza
adott állami bérlakás ellenében járó térítés és a 
tanácsi helyi támogatás összegéről, illetve az el
idegenített ingatlan vételáráról szóló igazolását is. 
A felsorolt okmányok és igazolások hitelesíté
sét az eredeti bemutatása esetén bármely BM 
szerv ügyviteli részlege, illetve a lakásügyi szerv 
dolgozója is elvégezheti.

29. Az első fokú lakásügyi szerv csak hiányta
lanul kitöltött és a szükséges mellékletekkel ellá
tott kölcsönkérelmet vehet át. A hiányos kérel
met haladéktalanul vissza kell juttatni a dolgozó
hoz, és fel kell őt hívni a hiánypótlásra. A dolgo
zó az általa a kölcsönkérelemben és mellékletei
ben közölt adatokért büntetőjogi, fegyelmi és 
anyagi felelősséggel tartozik.

30. A munkáltatói kölcsön támogatási kérelme
ket döntésre az anyagi szerv készíti elő, és azo
kat pénzügyi fedezet biztosítása végett előzetesen 
egyeztetni kell az illetékes pénzügyi szervvel.

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

32. A munkáltatói kölcsön engedélyezéséről az 
anyagi szerv a döntést is tartalmazó, a „Munkál
tatói kölcsöntámogatás iránti kérelem” elnevezé
sű nyomtatvány megküldésével értesíti az illeté

kes pénzügyi szervet. Ezt követően a pénzügyi 
szerv „Rendelkező levél”-ben értesíti a lakásépí
tés, -vásárlás helye szerint illetékes pénzintéze
tet a BM dolgozó részére nyújtott kölcsön össze
géről és annak feltételeiről.

33. Az ut. 15/b. 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. A kölcsönnyújtás tényét a dolgozó szemé
lyi anyaggyűjtőjében feljegyzésben akkor is rög
zíteni kell, ha szerződéskötésre nem került sor. 
A felújítási kölcsönt a szolgálati lakás nyilván
tartó kartonjára is fel kell jegyezni.

34. A felújítási kölcsön alapjának megállapítá
sához a bérbeadóval szemben bérbeszámítás út
ján érvényesíthető összeget is le kell vonni az 
építési költségekből.

35. Az első fokú lakásügyi szerv az eljárás be
fejezéséig felfüggesztheti a munkáltatói kölcsön 
iránti kérelem elbírálását, ha a dolgozó ellen fe
gyelmi, vagy büntető-, illetve vele kapcsolatban 
a szolgálati vagy munkaviszony megszűnését 
eredményező egyéb eljárás van folyamatban.

36. A lakhatási engedély kiadását, illetve az 
adásvételi szerződés megkötését követően akkor 
lehet a dolgozó részére kölcsönt nyújtani, ha

a) arra az építkezés műszakilag indokolt befe
jező munkálatainak elvégzéséhez,

b) a lakás adásvételi szerződésében meghatáro
zott vételárrészlet kifizetéséhez van szükség,

c) a BM a dolgozó által a lakás vásárlásakor, 
építésekor kért kölcsönt, vagy annak egy részét 
pénzügyi okok miatt nem tudta folyósítani, és 
emiatt a dolgozó pénzintézeti kölcsönt vett fel.

37. Fiatal házas, vagy nagycsaládos BM dolgo
zónak a munkáltatói kölcsön támogatás iránti ké
relemben nyilatkoznia kell arról, hogy az ut. 
25- 33. pontja szerinti kedvezményt igénybe kí
vánja-e venni. Erre a lehetőségre a BM dolgozó 
figyelmét fel kell hívni.

38. Az ut. 26. pontja szerinti 700 000,-  Ft ösz- 
szeg nem növelhető azon a jogcímen, hogy a köl
csönt BM dolgozó családtagok együttesen kérik.

39. A rokkantsági nyugállományba helyezés 
okára a nyugállományba helyezésre vonatkozó 
parancs, illetve a BM Egészségügyi Csoportfő
nökség által kiadott igazolás az irányadó.

40. Az illetékes pénzügyi szerv a tartozást a 
kölcsön nyújtásakor jegyezze elő, és gondoskod
jék arról, hogy a BM dolgozó a fizetési kötele
zettség esedékessége, illetve a törlesztőrészlet 
változása előtt legalább 2 hónappal írásban fi
gyelmeztetést kapjon a fizetési kötelezettség, il
letve a változás beálltáról.

41. Az illetékes pénzügyi szerv a köcsönnyúj- 
tást követő 15. év utolsó negyedévében ellen
őrizze a BM dolgozó belügyi szolgálati, illetve 
munkaviszonya fennállását, továbbá a kölcsönnel
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épített, vásárolt lakás meglétét, a korábbi fizetési 
kötelezettségek hiánytalan teljesítését, és a 15. 
év decemberében törölje a BM dolgozó vissza 
nem térítendő támogatássá átalakult tartozását.

42. A munkáltatói kölcsön folyósításakor a dol
gozó tartozását a szolgálati idő utáni engedmény 
szempontjából figyelembe vehető, ténylegesen 
letöltött belügyi szolgálati időnek megfelelően 
csökkenteni kell. Az engedmény foyamatos jóvá
írása során a szolgálati vagy munkaviszony kez
dő évét is figyelembe kell venni, ha a szolgálati, 
illetve munkaviszony július 1-je előtt jött létre.

43. Ismételt munkáltatói kölcsön nyújtása ese
tén a szolgálati évek után megállapítható enged
mény összegéből le kell vonni a korábban esetleg 
már jóváírt engedmény összegét.

44. Az esedékes engedmény megállapítása a 
pénzügyi szerv feladata, s annak jóváírására a 
tárgyév június 30-ig kell intézkedni.

45. Az ut. 35. és 36. pontja alkalmazása során 
az ut. 25- 33. pontjai szerinti kedvezményben 
részesített BM dolgozó által a kölcsön folyósítá
sát megelőzően, valamint a 15 év leteltét köve
tően belügyi szolgálati, illetve munkaviszonyban 
töltött időt egyaránt figyelembe kell venni.

46. Az ut. 41. pontja alapján a BM dolgozót a 
visszafizetett összeg 50%-a illeti meg kedvez
ményként, ha a még fennálló tartozását teljesen 
visszafizeti. A teljes visszafizetést el nem érő 
egyéb rendkívüli törlesztés esetén az előírt éves 
törlesztési kötelezettségen felül fizetett összeg 
50%-ának megfelelő engedményt kell adni.

47. Az Ut. 41. pontja szerinti kedvezményt a 
dolgozónak szolgálati jegyen, a kölcsönt átvállaló 
volt házastársnak írásbeli kérelemben kell kér
nie.

48. Az ut. 44/b. alpontja alapján attól a BM 
dolgozótól kell a munkáltatói kölcsönt megvonni, 
aki visszafizetési kötelezettségének írásbeli fel
szólításra hat egymást követő hónapon keresztül 
nem, vagy egy éven belül két ízben is csak írás
beli felszólításra tesz eleget. Ez utóbbi esetben a 
második felszólításban 15 napos határidőt kell 
szabni a tartozás teljesítésére és ennek ered
ménytelen eltelte esetén kell a kölcsönt megvon
ni. A felszólításoknak tartalmazniuk kell a köl
csön megvonásának kilátásba helyezését és en
nek jogkövetkezményeit.

49. Az ut. 48. pontjában meghatározott esetben 
annak, akinek a szolgálati vagy munkaviszonya 
a lakás kiutalásától számított

a) 5 éven belül szűnt meg, a használatbavételi 
díj ötszörösének,

b) 8 éven belül szűnt meg, a használatbavételi 
díj háromszorosának,

c) 8 év után szűnt meg, a használatbavételi díj 
kétszeresének
megfelelő összeget kell megfizetnie.

50. A munkáltatói támogatásban részesített 
BM dolgozót legkésőbb a szolgálati, illetve mun

kaviszony megszűnését követő 8. munkanapon 
írásban értesíteni kell a kölcsön felmondásáról, és 
fel kell szólítani a tartozása egyösszegben történő 
kiegyenlítésére, továbbá arra, hogy ennek meg
történtét 15 napon belül az illetékes pénzügyi 
szolgálatnál igazolja. Az értesítésnek tartalmaz
nia kell a jogkövetkezményekre való figyelmez
tetést is. A 15 napos határidő eredménytelen el
telte esetén a kölcsön felmondásáról 8 munkana
pon belül írásban kell értesíteni az illetékes 
pénzintézetet is, és kérni kell a kölcsön és a kése
delmi kamata behajtását.

51. Az ut. 25- 33. pontjai szerinti kedvez
ményben részesített dolgozó lakásának elidege
nítése az Ut. 51/a. alpontja alapján akkor enge
délyezhető, ha a vevő a teljes, kedvezmény nél
küli kölcsönt átvállalja.

52. Az ut. 25- 33. pontjai szerinti kedvez
ményben részesített BM dolgozó szolgálati, illet
ve munkaviszonya megszűnése esetén csak a tel
jes, kedvezménnyel nem csökkentett összegű 
kölcsön átvállalásában lehet megállapodni a dol
gozó új munkáltatójával.

53. Ha a BM dolgozó szolgálati lakásra kapott 
felújítási kölcsönt, a lakáscsere kérelmét csak a 
kölcsön teljes visszafizetése után lehet teljesíteni, 
illetve ha kisebb lakást kér, a két lakás haszná
latbavételi díja közötti különbözetből a kölcsön 
még hátralékos összegét le kell vonni. Ha a kü
lönbözet nem fedezi a hátralékot, a fennmaradó 
részt a dolgozó változatlan feltételekkel fizethe
ti vissza. Ez esetben a tartozást a részére kiutalt 
másik lakás nyilvántartó kartonjára kell átvezet
ni.

54. Ha felújítási kölcsönben részesített BM 
dolgozó a lakása bérleti jogviszonyáról lemond, a 
kölcsön még hátralékos összegét a lemondás el
lenében kifizetendő térítésből le kell vonni. Ha a 
térítés nem fedezi a hátralékot, a fennmaradó 
tartozást törölni kell.

55. Ha a BM dolgozó a felújítási kölcsönnel 
terhelt szolgálati lakást másik BM dolgozóval el
cseréli, az új bérlő a kölcsönt átvállalhatja.

56. A felújítási kölcsönnel terhelt lakásban 
maradó jogcímnélküli lakáshasználót a belügyi 
kölcsön kedvezményei nem illetik meg, s a köl
csön teljes összege a jogcímnélküli lakáshaszná
lat kezdő napjától egyösszegben esedékessé és 
kamatossá válik. A felújítási kölcsönt az elhunyt 
bérlőnek a lakásban maradt gyermeke vagy szü
lője változatlan feltételek mellett fizetheti vissza.

57. Az ut. és az intézkedés alkalmazása során a 
kölcsöntámogatásban együttesen részesített csa
ládtagokat úgy kell tekinteni, mintha a kölcsönt 
egymás között, egyenlő arányos részben kapták 
volna. Bármelyik kölcsönadós kiesése esetén a 
ráeső tartozást a másik, illetve a többi kölcsön
adós átvállalhatja. Átvállalás hiányában minden 
kölcsönadós a kölcsön ráeső része visszafizeté
séért felel. Kivétel ez alól a kölcsönt együttesen
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kérő házastársak, akik a teljes kölcsönért egye
temlegesen felelnek.

58. A BM KGI a személyi tulajdonú lakások 
BM dolgozók közötti cseréjét is szervezze.

59. Ez az intézkedés 1989. szeptember hó 1. 
napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 19/1983. 
(BK 11.) BM terv és pénzügyi és BM anyagi és 
technikai együttes csoportfőnöki intézkedés, va
lamint az azt módosító 7/1986. (BK 9.) BM terv 
és pénzügyi és BM anyagi és technikai együttes 
csoportfőnöki intézkedés a 25. és 25/B. pontok 
kivételével hatályát veszti. A 25. és 25/B. pontok 
1989. december 31-én vesztik hatályukat. Az in
tézkedés rendelkezését a hatálybalépés napjától 
a folyamatban levő, de még el nem bírált ügyek
ben is alkalmazni kell. Az intézkedést a személyi 
állománnyal a szükséges mértékben ismertetni, a 
lakásügyekkel és a lakásépítési alappal foglalko
zó anyagi és pénzügyi dolgozóknak oktatni kell.

Dr. Himber Péter s. k., Szentpéteri Gyula s. k.,
r. vezérőrnagy r. ezredes

főcsoportfőnök-helyettes csoportfőnök

A belügyminisztérium 
anyagi és technikai csoportfőnökének 

6/1989. (BK 10.) 
i n t é z k e d é s e

a Belügyminisztérium és szervei 
lakásgazdálkodásáról szóló 29/1982. BM 
utasítás végrehajtására kiadott 12/1983.

(BK 4.) BM anyagi és technikai csoportfőnöki 
intézkedés módosításáról

A Belügyminisztérium és szervei lakásgaz
dálkodásáról szóló, a 15/1986. (BK 9.) és a 25/ 
1989. BM utasításokkal módosított 29/1982. BM 
utasítás (a továbbiakban: ut.) végrehajtására 
kiadott, az 5/1984. (BK 4.) és a 3/1986. (BK 9.) 
BM anyagi és technikai csoportfőnöki intézke
désekkel módosított 12/1983. (BK 4.) BM 
anyagi és technikai csoportfőnöki intézkedés (a 
továbbiakban: intézkedés) módosítására kiadom 
az alábbi

i n t é z k e d é s t .
1. Az intézkedés 2. pontja helyébe a követ

kező rendelkezés lép:
„2. A Belügyminisztériumot vevőkijelölési jog 

illeti meg a személyi tulajdonba kerülő lakásra, 
ha azt az illetékes tanács végrehajtó bizottsága 
a vele kötött megállapodás alapján térítés elle
nében, vagy e nélkül is biztosítja.”

2. Az intézkedés kiegészül a következő 6/C. 
ponttal:

„6/C. Az ut. 24. pontja alkalmazása során
a) szolgálati helyen a szolgálat teljesítési he

lye, illetve a munkahely szerinti települést és 
annak olyan körzetét kell érteni, ahová a helyi
leg szokásos módon a napi hazautazásra lehető
ség van. A szolgálati helyen lévőnek kell te

kinteni a lakást akkor is, ha az a szolgálat 
teljesítés helyéhez, illetve a munkahelyhez 
képest távolabbi településen van, de a szolgá
latvezénylésnek, illetve a munkarendnek meg
felelő gyakoriságú hazautazásra -  a szolgálati 
érdek sérelme nélkül -  lehetőség van,

b) a BM dolgozó lakásával egy tekintet alá 
esik a vele közös háztartásban élő házastársa, 
illetve a vele legalább 5 éve együttélő élettársa 
önálló lakása,

c) nem minősül önálló lakásnak a társbérlő
ként használt lakás, továbbá a bérlőtársként 
használt lakás akkor, ha az igénylő bérlőtársa 
nem a házastársa (volt házastársa), vagy vele 
együtt költöző egyéb hozzátartozója, kivéve, ha 
a lakásban maradó hozzátartozó bérlőtársi jog
viszonyát az illetékes lakásügyi hatóság az 
igénylővel közösen előterjesztett kérelem alap
ján ismerte el, és a lakás bérlője eredetileg az 
igénylő volt,

d) az a- c) alpontokra figyelemmel önálló 
lakásnak kell tekinteni a BM dolgozó tulajdo
nában álló és általa használt vagy használatba 
vehető lakásingatlant, illetve az általa bér
lőként, bérlőtársként használt határozatlan idő
re kiutalt tanácsi bér- vagy szolgálati lakást, 
függetlenül attól, hogy a szolgálati lakással 
mely szerv rendelkezik.

A más szerv szolgálati lakásában jogcím
nélküli lakáshasználóként lakó BM dolgozó la
kását akkor kell önálló lakásnak tekinteni, ha a 
lakással rendelkező szervet elhelyezési kötele
zettség terheli.”

3. Az intézkedés 26. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„26. A lakásbizottság titkárát az adott szerv 
vezetője jelöli ki, elnökét a bizottság tagjai vá
lasztják. A lakásbizottság titkáraként lehetőleg 
lakásügyi szakmai ismeretekkel rendelkező sze
mélyt kell jelölni.”

4. Az intézkedés 31. pont második bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a lakáskiutalás az első fokú lakásügyi 
szerv nem miniszteri kinevezési jogkörbe tarto
zó vezetője részére történik, a kiutaló határozat 
tervezetét az első fokú lakásügyi szerv készíti 
el, de a határozatot a másodfokú lakásügyi szerv 
vezetője írja alá.”

5. Az intézkedés kiegészül a következő 38/A. 
és 38/B. pontokkal:

„38/A. Az Ut. 56/B/c. alpont szerinti külö
nösen fontos belügyi érdek elsősorban akkor 
állapítható meg, ha

a) a lakás egyedi tervezéssel és kivitelezésben 
épült, az átlagos lakásokat meghaladó műszaki 
színvonalú, illetve kiemelt zöldövezetben fek
szik, vagy jelentősen meghaladja a bérlő jogos 
lakásigénye mértékének felső határát,

b) maga a lakás, illetve az adott épület laká
sai túlnyomórészt kiemelt vezetői elhelyezésre, 
vagy kifejezetten valamely belügyi objektum
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(szerv) kiszolgáló személyi állományának elhe
lyezésére szolgálnak,

c) a BM lakáshelyzete az adott településen 
vagy településrészen kivételesen rossz.

38/B. Az ut. 56/B/d. alpontja alapján akkor 
nem szüntethető meg a lakás szolgálati jellege, 
ha

a) a bérlő a szolgálati vagy BM bérlőkiválasz
tási jogú lakásában házasság felbontása miatt 
vagy egyéb okból nem a BM lakásgazdálkodási 
körébe tartozó személyt visszahagyott, és e sze
mély elhelyezéséről a BM-nek kellett vagy kell 
másik lakás felhasználásával vagy pénzbeli té
rítés fizetésével gondoskodnia,

b) a bérlő a korábbi lakása bérleti jogviszo
nyáról az ut. 56/A/c. alpontjában foglaltaktól 
eltérő esetben a BM lakásgazdálkodási körén 
kívüli szerv vagy személy javára lemondott.”

6. Az intézkedés 39/B. pontjának első bekez
dése helyébe a következő rendelkezés lép:

„39/B. A lakásban szükséges karbahelyezési 
munkák elvégzéséről a bérlő köteles gondoskod
ni akkor is, ha a lakást szolgálati érdekből tör
ténő elköltözés miatt, vagy az ut. 56/C. pontja 
alapján bocsátja a BM rendelkezésére. Az ez
zel kapcsolatban felmerült és igazolt, műszaki
lag indokolt költségeket azonban a bérlő kérel
mére az anyagi szolgálat megtéríti a bérlő ré
szére.”

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

„47. A szolgálati lakás bérleti jogviszonyáról 
történő lemondás esetében a bérlőt a lakásra 
megállapítható használatbavételi díj

a) tízszerese illeti meg, ha a lakás Budapes
ten,

kilencszerese ha megyeszékhelyen, 
nyolcszorosa, ha egyéb településen van, és a 

dolgozó a lakáshelyzetét a BM közreműködése 
nélkül oldja meg,

b) kilencszerese illeti meg, ha a lakás Buda
pesten,

nyolcszorosa, ha megyeszékhelyen 
hétszerese, ha egyéb településen van, és a 

dolgozó lakáshelyzete rendezéséhez a BM vevő
kiválasztási jogú lakást vagy munkáltatói köl
csönt ad,

c) hétszerese illeti meg, ha a lakás Budapes
ten,

hatszorosa, ha megyeszékhelyen, és 
ötszöröse, ha egyéb településen van, és a dol

gozó lakáshelyzete rendezéséhez a BM vevőki
választási jogú lakást és munkáltatói kölcsönt 
is ad.”

8. Az intézkedés 50. pontja „ha új lakást” 
szövegrésze helyébe „ha másik lakást” szöveg
rész kerül, és az „egy, illetve” szövegrész hatá
lyát veszti, egyidejűleg kiegészül a következő 
bekezdéssel:

„Nem minősül a térítés megelőlegezésének, 
ha a dolgozó másik lakást vásárol, és a térítésre 
a vételár kifizetése m iatt van szüksége, s a szol
gálati lakást legfeljebb három hónapon belül
kiüríti. A karbahelyezési költséget azonban 
ilyen esetben is vissza lehet tartani.”

9. Az intézkedés 52. pontjában meghatározott 
15% 10%-ra, 20% 15%-ra változik.

10. Az intézkedés 59. pontja második mon
data helyébe a következő rendelkezés lép:

„A térítés összege a jogcím nélküli lakás
használó által használt összkomfortos, vagy kor
szerű -  egyedi gáz vagy hőtárolós villanykály
ha -  fűtésű komfortos lakás esetében a lakás
ra megállapítható használatbavételi díj négy
szerese, egyéb lakás esetében a háromszorosa.”

11. Az intézkedés 72/A/a. alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

,,a) a meglévő lakása legfeljebb félkomfortos
és”

12. Az intézkedés 72/D. pontja „egyedülálló 
igénylő” szövegrésze helyébe „gyermekét (gyer
mekeit) egyedül nevelő, vagy más személy el
tartásáról saját háztartásában egyedül gondos
kodó igénylő” szövegrész lép.

13. Az intézkedés kiegészül a következő 80/A. 
ponttal:

„80/A. A lakásgazdálkodás adatait számító
gépen feldolgozó szerveknek a 77. pontban fel
sorolt nyilvántartásokat nem kell vezetniük, 
azok adatait a számítógépes programnak kell 
tartalmaznia. E szervek a 80. pont szerinti 
nyomtatványoktól eltérő formájú, de megfele
lő tartalm ú nyomtatványokat használhatnak.”

14. Az intézkedés 81. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„81. A BM Határőrség első fokú lakásügyi 
szerveinek a tárgyév december 31-ig, az egyéb 
első fokú lakásügyi szerveknek a tárgyévet kö
vető év január 15-éig fel kell terjeszteniük az 
illetékes másodfokú lakásügyi szervhez a la
káshelyzet jelentést, a lakásigények alakulásáról 
szóló jelentést, és szükség esetén ezek szöveges 
magyarázatát.”

15. Az intézkedés 82. pontjában meghatáro
zott határidő a tárgyévet követő év január 15- 
ére változik.

16. Ez az intézkedés 1989. szeptember hó 1. 
napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az in
tézkedés 9., 18., 19., 47/A., 76., 84., 87. pontjai 
hatályukat vesztik.

Rendelkezéseit a már folyamatban lévő, de 
még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

Szentpéteri Gyula s. k.,
r. ezredes 
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