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 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
1. sz. Utasítása 

Budapest, 1958. május hó 9-én.

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3116/1958. sz. határoza
tával szabályozta az állami tulajdonba vett házingatlanok 
mentesítésénél követendő eljárást. A fenti számú kormányha
tározat 1. pontja elrendeli, hogy az illetékes tanács végre
hajtó bizottsága az állami tulajdonba vett házingatlan /tu
lajdoni illetőség / mentesítésére irányuló kérelem elbírálá
sa előtt köteles a Belügyminisztérium területileg illetékes 
rendőri szervét véleményadás végett megkeresni.

A Kormányhatározat végrehajtása érdekében az illetékes vezető 
elvtársakat az alábbiakra

utasítom:

1. / A tanácsi szervek a megkeresést véleményadás végett a
kérelmező lakóhelye szerinti illetékes megyei / budapes
ti/ rendőr-főkapitánysághoz küldik meg. A rendőrfőkapi
tányságon véleményadásra a politikai nyomozó osztály 
illetékes.

2. / A politikai nyomozó osztályok nem javasolhatják a ház
ingatlan visszaadását olyan személyek részére, akik a 
Magyar Forradalmi munkás-Paraszt Kormány 2021/1957. 
/XII.28./ sz. határozatának 4. pontjában meghatározott, 
továbbá akik az 1957. évi 28. sz. tvr. 3. §. /1/ bekez
désének a., b. pontjai, valamint e tvr. végrehajtása 
tárgyában kiadott és a 41/1957. /XII.15./ BM. sz. rende
let 1. §.-val módosított 17/1957. /IV.21./ PM. sz. ren
delet 3. §.-nak /2/ bekezdésében felsorolt kategóriák va
lamelyikébe tartoznak. / melléklet./

3./ A politikai nyomozó osztályok a megkeresésre adott véle
ményüket a tanácsi szervek felé csak az alábbiak szerint 
indokolhatják:
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Nemleges vélemény esetén: ” X.Y. állami tulajdonba vett 
házingatlanának visszaadását a BM............................... megyei
rendőr-főkapitánysága nem javasolja. ” Ha a visszaadás 
ellen kifogást nem emelnek;” X.Y. állami tulajdonba vett 
házingatlanának visszaadása ellen a BM........................megyei
 rendőr-főkapitánysága kifogást nem emel.”

4./ A megyei / budapesti/ rendőr-főkapitányság vezetője gon
doskodjon arról, hogy a megkereső tanácsi szervek a meg
keresés beérkeztétől számított 20 napon belül a véleményt 
megkapják.

5./ A megkeresésre adott véleményt a megyei / budapesti/ 
rendőr-főkapitányság vezetője vagy helyettese írja alá.

• \
: Biszku Béla s.k.

 belügyminiszter.



Melléklet a Belügyminiszter 1/1958. sz. utasításához.

Feljegyzés
azokról a kizáró okokról, melyek fennforgása esetén az 
állami tulajdonba vett házingatlan nem adható vissza.

1. / A magyar forradalmi munkás-Paraszt Kormány 2021/1957.
/XII.28./ sz. határozata a fontos és bizalmas munkakö
rök betöltéséről. / 4. pont./

2. / Az 1957. évi 28. tvr. §. a., b. pontjai:

” 3. §. /1/ Nem mentesíthető az állami tulajdonba vétel
alól annak a házingatlana, /tulajdoni illetősége/

a. / aki tőkés, illetve egyéb kizsákmányoló volt, vagy
aki a megdöntött társadalmi rendszer népelnyomói 
közé tartozott.

b. / aki az ország területének elhagyására vonatkozó jog
szabályok megsértésével vagy kijátszásával külföld
re távozott és az 1957. évi március 31. napjáig az 
ország területére nem tért vissza, sem hazatérési 
szándékát a magyar Népköztáraság valamelyik külképvi
seleti hatóságának vagy hazatelepítéssel megbízott 
hivatalos szervének 1957. március 31. napjáig nem 
jelentette be, vagy bejelentette ugyan, de a jelen 
törvényerejű rendelet 7. §.-ában megállapított idő
pontig /1957. augusztus 31.-ig /, illetőleg ha kis- 
korú 18. életévének betöltését megelőzően nem tér 
vissza.”

3./ Az 1957. évi 28. sz. tvr. végrehajtása tárgyában kiadott 
17/1957. /IV.21./ PM. számú rendelet 3. §.-ának /1/, /2/ 
bekezdései: 

” /1/ A tvr. alkalmazása szempontjából a tőkések, egyéb ki
zsákmányolok és a megdöntött társadalmi rendszer népelnyomó 
rétegei sorába tartoznak az egyes házingatlanok állami 
tulajdonba vételéről szóló 1952. évi 4. sz. tvr. végrehajtó 
sa tárgyában kiadott 14/1952. /II.17./ MT. sz. rendelet 
8. §.-ának e. pontjában felsorolt személyek.

/a/ A tvr. alkalmazása szempontjából azokat a személyeket 
kell magasrangú állami tisztviselőknek tekinteni, akik a 
14/1952. /II.17./ MT. sz. rendelet 8. §. e. pontjában fel
sorolt állami állások bármelyikét - ha az állás nincs kö
zelről megjelölve legalább az állami rendszerű V. fizetési 
osztályba tartozó vagy ennek megfelelő állást - az 1945. 
évet megelőzően töltötték be.
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4./ Az 1957. évi 28. sz. tvr. végrehajtása tárgyában ki
adott 17/1957. /IV. 21./ PM. sz. rendeletet módosító 
41/1957. /XII.15./ PM. sz. rendelet 3. §.-ának/2/ be
kezdése:

"/2/ A tvr. alkalmazása szempontjáról a népelnyomó 
elemekkel egy tekintet alá esnek azok a személyek, aki
ket a bíróság ellenforradalmi bűncselekmény miatt jog
erősen elítélt. A folyamatban lévő bírósági eljárás jog
erős befejezéséig az ilyen személyek mentesítési ügyei
nek elbírálását függőben kell tartani.” ..

 5./ A 14/1952. /II.17./ MT. sz. rendelet 8. §.-ának pont- 
ja:

“ e/ Tőkések, egyéb kizsákmányolók és a megdöntött társa
dalmi rendszer népelnyomó elemei; az államosított üzemek 
és bányák volt tulajdonosai, volt bankárok, földbirtoko
sok, nagykereskedők, tőzsdebizományosok, valamint mind
ezeknek vezető állású alkalmazottai /gyárigazgatók, cég
vezetők, jószágkormányzók, stb./, a volt arisztokraták, 
/ hercegek, grófok; bárók, lovagok, stb./ a volt hort
hysta tábornokok és törzstisztek, csendőr és rendőrtisz
tek, magasrangú állami tisztviselők /miniszterek, állam
titkárok, miniszteri osztályfőnökök, miniszteri tanácso
sok, főispánok, alispánok, vármegyei főjegyzők, főszol-
gabírák, polgármesterek, városi főjegyzők és tanácsno
kok, valamint más állami hivatalok és szervek vezető 
állású tisztviselői,/ a volt titkos tanácsosok, kormány
főtanácsosok, felsőházi tagok és az országgyűlési kép
viselők, háborús és népellenes bűncselekmény miatt jog
erősen elítéltek / akkor is, ha büntetésüket kitöltötték/ 
továbbá mindezeknek házastársa.”
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