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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10- 26/6/1974.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER
HELYETTESÉNEK

6. SZ. UTASÍTÁSA

Budapest, 1974. január hó 25-én

Tárgy: Elhelyezési Szakutasítás hatálybaléptetése.

A Belügym inisztérium  szerveinél és csapatainál az elhelye
zési szolgálatra háruló feladatokat az 1964-ben kiadott „G- 7. 
Elhelyezési Szakutasítás” tartalmazza.

A G- 7 Szakutasítás kiadása óta bekövetkezett szervezeti 
változások és a m egjelent különböző állami jogi szabályozások 
szükségessé tették  az elhelyezési szakszolgálatra vonatkozó ér
vényes szabályok összefoglalását és új Elhelyezési Szakutasítás 
kiadását.

A jelen Elhelyezési Szakutasítást jóváhagyom és azt a ki
adás napjával -  a Belügym inisztérium  valam ennyi szervére és 
csapategységére kiterjedően -  hatályba léptetem.

Ezzel egyidejűleg a 0025/1964. sz. főcsoportfőnöki utasítás
sal kiadott Szakutasítást -  kivéve annak VIII. f e jezetét -  a 
módosítására kiadott 4/1967. sz. főcsoportfőnöki utasítást és a 
Szakutasítással ellentétes egyéb r endelkezéseket h atályon kívül 
helyezem.
Az Elhelyezési Szakutasítás előírásait
-  a végrehajtásért felelős parancsnokok (vezetők) az irányító 

m unkájuk végzéséhez szükséges terjedelem ben, az elhelye
zési szolgálatba beosztottak pedig teljes m értékben kötelesek 
megismerni,

-  a szükséges m értékben, tananyagnak feldolgozott formában 
a pénzügyi-anyagi szakkáderképzés és továbbképzés kere
tében oktatni kell.
Felhatalm azom  a BM I/II. Csoportfőnököt, hogy a Szak

utasításban -  az esetleges későbbi jogszabályi előírás-változások 
és egyéb okok m iatt -  szükségessé váló módosításokról saját 
hatáskörben gondoskodjék.

A távollevő m iniszterhelyettes 
h e ly e tt:

Dr Lantos József sk. 
r. ezredes 

BM I. Főcsoportfőnök-helyettes
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AZ ELHELYEZÉSI SZOLGÁLAT RENDELTETÉSE, 
TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

1. Az elhelyezési szolgálat feladatai

1.1. Az elhelyezési szakszolgálat rendeltetése a Belügymi
nisztérium  és az irányítása alá tartozó szervek, csapatok elhelye
zéséhez szükséges ingatlanok, lakások, berendezési tárgyak és 
épületfelszerelések biztosítása és gazdálkodás a meglevő ingatla
nokkal, lakásokkal és elhelyezési anyagokkal.

1.2. M egállapítja

-  az elhelyezési férőhely igényeket,
-  a lakásellátásban részesíthető, illetve az arra  jogosult szemé

lyi állom ány lakásszükségletét,

-  az elhelyezési anyagszükségleteket és

-  az elhelyezési szükségletek kielégítése érdekében szükséges új 
létesítm ények építésére vonatkozó beruházási igényt.

1.3. Gondoskodik

-  az elhelyezéshez szükséges laktanyai, irodai, műszaki elhelye
zések (épületek, helyiségek),

-  szolgálati lakások és szállások, egészségügyi és szociális léte
sítm ények és hétvégi pihenők,

-  az elhelyezésekre szolgáló épületek használatával, üzemelte
tésével kapcsolatos közüzemi és egyéb szolgáltatások,

-  az állatok elhelyezéséhez szükséges épületek,

-  az anyagok, járm űvek tárolására, javítására szolgáló elhelye
zések,

-  a kiképző, gyakorló és sportterek, létesítm ények, földterü
letek

biztosításáról.

I. FEJEZET
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1.4. Ellátja az ingatlan és lakásgazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat.

1.5. Előírás szerint kezeli a használatában levő ingatlanokat.

1.6. Beszerzi az elhelyezési anyagokat.

1.7. V égrehajtja az előírt ellenőrzéseket.

1.8. Vezeti az előírt nyilvántartásokat.

2. Az elhelyezési szolgálat ellátási és gazdálkodási körébe
tartoznak

2.1. Ingatlanok (telek, m eghatározott nagyságú földterület, 
a ra jta  levő növényzet, épület és építmények). Ezek fogalomkö
rébe tartoznak :

a) Irodaházak és laktanyaépületek.
b) Iskolai elhelyezések.
c) Szolgálati lakások, lakóépületek.
d) Szállások, hétvégi pihenők, egészségügyi és szociális léte

sítmények.
e) Állatok elhelyezésére szolgáló létesítm ények.
f) Anyagok, technikai eszközök, gépjárm űvek tárolására és 

javítására szolgáló épületek.
g) Kiképző-, gyakorlóterek, sportlétesítm ények és lőterek.
h) Egyéb m űtárgyak (pl. kút, derítő stb.).

2.2. Szolgáltatások:
a) villam osenergia-ellátás,
b) vízellátás,
c) hálózati gázellátás,
d) kéményseprés,
e) szennyvízülepítő, derítő, latrina tisztántartás és szem étel

szállítás,
f) távfűtés (központi fűtés).

2.3. Elhelyezési anyagok az ingatlanok rendeltetésszerű 
használatához szükséges berendezések, felszerelések, valam int az 
azok kezeléséhez és karbantartásához, illetve javításához szüksé
ges anyagok.

aj Berendezési tárgyak;
b) Építőanyagok, épületgépészeti felszerelések és egyéb épü

letfelszerelési anyagok;
c) K arbantartó, tisztogató anyagok és eszközök;
d) Tüzelőanyagok.
Az elhelyezési anyagok gazdálkodási rendjét külön utasítás 

tartalmazza.

10

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/6/1974 /9



AZ ELHELYEZÉSI SZOLGÁLAT SZERVEI ÉS 
BEOSZTOTTAINAK FELADATKÖRE

3. Az elhelyezési szakfeladatokat végző szervek

Az elhelyezési szakszolgálati ág feladatait
a) m inisztérium i (felsőfokú) irányító szinten

az I/II. Anyagi és Technikai Csoportfőnökség (Építési és Elhelye
zési Osztály, berendezési anyagok vonatkozásában az Általános 
Gazdálkodási Osztály),

b) középfokú irányító
a testületi országos parancsnokság anyagi szerve,

c) végrehajtó szinten
a szám adótest anyagi-technikai szerve (építési és elhelyezési
szolgálata)
látja  el.

4. Az elhelyezési szolgálat minisztériumi (felsőfokú) szervének
feladatai

4.1. Szabályozza, irányítja  a BM területén  az ingatlanokkal 
és lakásokkal való gazdálkodást.

4.2. Figyelemmel kíséri a testületek és számadótestek ingat
lanokkal, lakásokkal, szolgáltatásokkal való ellátottságát.

4.3. Vizsgálja és vélem ényezi a létszám, a szervezet és tech
nikai eszközök fejlesztésére vonatkozó javaslatokat, azok elhelye
zési kihatása vonatkozásában, m ajd gondoskodik a jóváhagyott 
fejlesztések elhelyezési szolgálatra háruló feladatainak végrehaj
tásáról.

4.4. Felülvizsgálja a BM-szervek elhelyezési (férőhely) igé
nyét, intézkedik a jogos igények kielégítésére, az ilyen célból ké
szített középtávú és távlati fejlesztési terv  szerinti ütemezésben.

4.5. Elbírálja, illetve véleményezi az épületek, telkek átadá
sára, cseréjére, rendeltetéstől eltérő célokra való felhasználására, 
továbbá értékesítésére vonatkozó javaslatokat.

II. FEJEZET
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4.6. Szükség szerint felülvizsgálja a BM -szervek által hasz
nált épületek k ihasználtságát, intézkedik a felesleges helyiségek 
igénybevételére, más célú felhasználására.

4.7. Intézi a BM -szervek ingatlan és lakásügyeit, ha azok 
olyan term észetűek, am elyekhez más minisztériumok, vagy m a
gasabb államigazgatási szervek közreműködése szükséges.

4.8. Az ingatlan vételekre, kisajátításokra, épületek BM ke
zelésbe vételére vonatkozó javaslatok szükségességét felülvizs
gálja, intézkedik a jogtalan igények elutasítására, az indokoltak 
kielégítésére.

4.9. Az elhelyezési férőhely-igények kielégítése érdekében 
te tt építési, beruházási javaslatokat felülvizsgálja, a jogos igé
nyek nagyságrendjét m egállapítja és szükség esetén beruházások 
m egvalósítását kezdeményezi.

4.10. Véleményezi az épületátalakítási és lakáskialakítási 
m unkákra vonatkozó javaslatokat, az épületbontási kérelm eket 
engedélyezi.

4.11. Elbírálja a hétvégi pihenők, szállások és vendégszobák 
létesítésere vonatkozó javaslatokat.

4.12. Irányítja  a BM szolgálati lakásokkal való gazdálko
dást, valam ennyi BM -szervre kiterjedően felm éri a lakásszükség
letet. az igényeket esetenként ellenőrzi és a lakáshiány figyelem - 
bevételével javaslatot készít a BM által Budapesten és vidéken 
biztosított lakások szervenkénti elosztására.

4.13. Elosztja a BM rendelkezésére álló lakásépítési alapot a 
szervek között, annak felhasználását ellenőrzi, az indokolatlanul 
lekötött lakásépítési alap visszahívására és rendeltetés ellenes 
felhasználás m egszüntetésére intézkedik.

4.14. Szervezi és szabályozza a tanácsi értékesítésű, társas
házi lakás vételével, családi ház építésével kapcsolatos feladato
kat és ehhez a BM anyagi tám ogatás lehetőségeit.

4.15. E llátja lakásgazdálkodási ügyekben a II. fokú lakás
ügyi hatósági feladatokat.

4.16. Szakfelügyelet keretében ellenőrzi a középfokú anya
gi szervek és szám adótestek elhelyezési szolgálatának működését, 
a kiadott utasítások és intézkedések végrehajtását.

4.17. Központi ny ilvántartást vezet a Belügym inisztérium  
kezelésében (használatában) levő ingatlanokról.

4.18. Szervezi a középfokú anyagi szervek, továbbá a szám
adótestek elhelyezési szolgálatához tartozó beosztottak szakmai 
továbbképzését.
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5. Középfokú anyagi szerv feladata

A középfokú anyagi szerv az utaltságába tartozó számadótes
tek  elhelyezési szolgálatát közvetlenül irányítja  és ellenőrzi.

Feladatai:

5.1. Időben adja ki az irányítása alá tartozó szervek részére 
az ingatlanokkal, lakásokkal való gazdálkodást érintő, a szolgálat 
ellátását javító sajátos intézkedéseket, utasításokat, szabályzato
kat, összhangban a m inisztérium i irányító szerv által kiadott és 
az érvényben levő állami jogszabályi előírásokkal.

5.2. Am ennyiben a szolgálat ellátása megkívánja, készítsen 
javaslatot a m inisztérium i irányító szerv által kiadott elhelyezési 
irányszámok, szabályzatok, rendelkezések módosítására.

5.3. Vizsgálja felül a testülethez tartozó szám adótestek elhe
lyezési igényének szükségességét, intézkedjék közvetlenül a jo
gos igények kielégítésére, vagy a Szakutasítás szerint hatáskörét 
meghaladó esetekben arra tegyen javaslatot.

5.4. B írálja el az épületek átadására, cseréjére, rendeltetés
től eltérő célokra való felhasználására vonatkozó kérelmeket, a 
jogtalan igényeket utasítsa el, az indokoltak végrehajtásának en
gedélyezésére készítsen javaslatot.

5.5. Vizsgálja a szám adótestek által használt épületek ki
használtságát, biztosítsa a rendeltetésszerű használatot, a szolgá
lati elhelyezésre felesleges helyiségek más célra való felhaszná
lására intézkedjék.

5.6. Intézze a szám adótestek ingatlan, lakásügyeit a Szak
utasítás szerint, hatáskörét meghaladó esetekben készítsen ja
vaslatot.

5.7. Gazdálkodjék a testü le t részére m egállapított lakásépí
tési alappal.

5.8. Vizsgálja az elhelyezési igények kielégítése érdekében 
ingatlanvételekre, kisajátításokra, épületek BM kezelésbe véte
lére, beruházás m egvalósítására te tt javaslatok szükségességét, a 
jogtalan igényeket utasítsa el, az indokoltak kielégítésére tegyen 
javaslatot.

5.9. Szükség szerint javasolja hétvégi pihenők, szállások lé
tesítését, m egszüntetését, ellenőrizze a meglevők szabályszerű 
működését.

5.10. Engedélyezze a jogos épületátalakítási, lakáskialakítá
si, m elléképületi és egyéb építm ényi bontási javaslatok végre
hajtását, a hatáskörébe nem  tartozó épületbontási m unkákra vo
natkozó javaslatokat véleményezze.
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5.11. Irányítsa testületi viszonylatban a lakásokkal való 
gazdálkodást, a lakásszükségletet a testü let egészére m érje fel, 
az igények jogosságát ellenőrizze, a középfokú szerv részére Bu
dapesten biztosított lakásokkal rendelkezzék.

5.12. Irányítsa, ellenőrizze a szám adótestek lakásgazdálko
dását, testületi vonatkozásban gyakorolja az I. és II. fokú lakás
ügyi hatósági jogkört.

5.13. Vezessen operatív nyilvántartást a testü leti egységek 
kezelésében (használatában) levő ingatlanokról és szolgálati laká
sokról.

5.14. Ellenőrizze a kiadott szabályzatok, rendelkezések vég
rehajtását a számadótesteknél, intézkedjék a m egállapított hibák 
kijavítására, a mulasztó felelősségre vonására.

5.15. Javasolja az elhelyezési szolgálat m unkájának végzé
séhez a megfelelő szervezet, szakkáderek biztosítását, szervezze 
az elhelyezési szolgálatba tartozók szakmai továbbképzését.

6. A számadótest-parancsnok feladata

A szám adótest-parancsnok feladata i:

6.1. Időben határozza meg a szám adótest anyagi vezetője ré
szére az elhelyezési szolgálatot érintő feladatokat.

6.2. Biztosítsa a szám adótest használatába adott BM kezelés
ben levő épületek, helyiségek és bérlem ények rendeltetésszerű 
igénybevételét.

6.3. Jelölje ki a szám adótest irányítása alá tartozó egységek 
körleteit.

6.4. Intézkedjék az elhelyezési szükségletek helyileg történő 
kielégítésére.

6.5. Tegyen javaslatot a szám adótest és a hozzá tartozó egy
ségek elhelyezési igényeinek kielégítésére, am ennyiben az helyi
leg saját hatáskörben nem biztosítható (ingatlanvétel, kisajátítás, 
beruházás).

6.6. Javasolja a szám adótest és egységei részére felesleges 
épületek más célra való felhasználását (lakáskialakítás, átadás, 
értékesítés, bontás stb.).

6.7. Engedélyezze a felesleges és 100 000 F t újraelőállítási 
értéken aluli összegű ingatlanok bontását.

6.8. Gazdálkodjék a szám adótest rendelkezésére álló laká
sokkal, bírálja el a lakásigényeket, állapítsa meg a szám adótest
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egészének tényleges lakásszükségletét, saját hatáskörben bizto
sítson lakásokat, a rendelkezésre álló lakások bérlőit (vevőit) sze
mély szerint jelölje ki.

6.9. Gyakorolja I. fokon a lakásügyi hatósági jogkört.

6.10. Gazdálkodjék a szám adótest részére m egállapított la
kásépítési alappal.

6.11. Javasolja hétvégi pihenő létesítését, korszerűsítését, 
a meglevők igénybevételét szabályozza.

6.12. Rendszeresen számoltassa be a szám adótest anyagi ve
zetőjét a szerv elhelyezési és lakásellátási helyzetéről, az esetle
ges problém ák megoldásához szükséges segítséget adja meg, a 
hiányosságok m egszüntetésére intézkedjék.

6.13. Az elhelyezési szolgálat tevékenységét időszakonként 
közvetlenül ellenőrizze.

7. A számadótest anyagi vezetőjének feladatai

7.1. Rendszeresen számoljon be a számadótest parancsnoká
nak a szám adótest egészének elhelyezési viszonyairól, az elhelye
zésre szolgáló épületek állapotáról, kihasználtságáról, az állo
m ány lakáshelyzetéről.

7.2. Határozza meg munkatervben az elhelyezési szolgálat 
napi feladatait és annak végrehajtását ellenőrizze.

7.3. A Szakutasítás alapján szabályozza a gazdálkodási al
egységek elhelyezési szolgálattal összefüggő feladatait.

7.4. Biztosítsa az elhelyezési szolgálatba beosztottak szakmai 
továbbképzését.

7.5. Hajtsa végre a szám adótest-parancsnok által hozzáutalt 
ingatlan- és lakásgazdálkodási feladatokat.

7.6. Lássa el az elhelyezési szolgálattal kapcsolatos jelentési 
kötelezettséget és a szolgálat képviseletét a felsőfokú, középfokú 
anyagi szervek, a szám adótest-parancsnok, továbbá a külső 
közületi és egyéb szervek, személyek felé.

7.7. Irányítsa és rendszeresen ellenőrizze az elhelyezési szol
gálat tevékenységét.

8. Az elhelyezési szolgálati ág vezető (alosztályvezető, főelőadó,
előadó) feladatai

8.1. Az igényeknek megfelelően rendszeresen számoljon be 
az anyagi vezetőnek a szám adótest egészének elhelyezési viszo

15

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/6/1974 /14



nyairól, az elhelyezésre szolgáló épületek állapotáról, kihasznált
ságáról, az állomány lakáshelyzetéről.

8.2. Közvetlenül irányítsa az elhelyezési szolgálatba tartozó 
beosztottak m unkáját, feladatukat írásban határozza meg, gondoskodjék

 m unkájuk megszervezéséről.

8.3. Kezdeményezze az elhelyezési szükségletek helyileg 
történő biztosítását, épületcseréket, lakáskialakításokat, hétvégi 
pihenők, szállások létesítését stb.

8.4. Állandóan kísérje figyelemmel a szám adótest rendelke
zésére álló ingatlanok kihasználtságát, a felesleges épületek, föld
területek más célra való felhasználását kezdeményezze.

8.5. Az előírt esetekben hajtsa végre az ingatlan átadás-át
vételét.

8.6. Készítsen javaslatot a szám adótest által sa já t hatáskör
ben ki nem elégíthető elhelyezési igények biztosítása érdekében 
ingatlanvételre, kisajátításra, bérletre, építési beruházásra, az el
helyezési célokra szükséges földterületek biztosítására.

8.7. Szervezze meg a szám adótest használatában levő föld
területek művelését.

8.8. M érje fel a szám adótest lakásszükségletét, az állomány 
által bejelentett lakásigények jogosságát ellenőrizze, a lakásszük
ségleteket tartsa  nyilván.

8.9. Tegyen javaslatot a szám adótest rendelkezésére álló la
kásépítési alap gazdaságos, előírásszerű felhasználására, bérlő és 
vevőkiválasztási jogok biztosítására, családiház-építés tám oga
tására.

8.10. Készítse el a szám adótest-parancsnok bérlőkijelölési és
I. fokú lakásügyi hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges 
lakásügyi határozatot, a saját kezelésben levő szolgálati lakások
nál gondoskodjék a bérleti szerződés elkészítéséről, a lakbérek és 
egyéb térítések megállapításáról.

8.11. Biztosítsa a szám adótest-parancsnok intézkedése alap
ján  a számadótest által más szerv részére használatba adott épü
letek, helyiségek vonatkozásában az előírt megállapodás megkö
tését, a bérlőre és bérbeadóra háruló kötelezettségek időbeni tel
jesítését.

8.12. Ellenőrizze az elhelyezések rendeltetésszerű használa
tát, biztosítsa az üzemeltetéshez szükséges szolgáltatásokat.
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8.13. Szervezze meg a számadótest rendelkezésére álló épü
leteknél a takarítást.

8.14. Gondoskodjék az előírt nyilvántartások vezetéséről és 
az időszakos jelentések tervezeteinek határidőre való elkészí
téséről.

8.15. H ajtsa végre a szám adótest-parancsnok és az anyagi 
vezető által előírt rovancsolási, belső ellenőrzési feladatokat.

8.16. Szakmailag képezze magát, ism erje a szolgálatra vo
natkozó felsőfokú anyagi szerv utasításait, rendelkezéseit, vala
m int az állami jogszabályoknak a szolgálat m unkáját érintő ren
delkezéseit.

9. Alegységparancsnok feladatai

9.1. Biztosítsa a rendelkezésre álló épületben (helyiségek
ben a személyi állomány szabályszerű elhelyezését, az előírt 
belrendet, jelölje ki a körleteket, szabályozza a közösen használt 
helyiségek igénybevételének rendjét.

9.2. Saját hatáskörben szüntesse meg az épületben és tarto
zékaiban bekövetkezett kisebb hibákat és ezzel a nagyobb károk 
bekövetkezését hárítsa el.

9.3. Az észlelést követően azonnal jelentse a számadótest 
anyagi vezetőjének az épületben és tartozékaiban bekövetkezett 
nagyobb és házilag ki nem  javítható hibákat.

9.4. Szervezze meg az épület és helyiségek, az udvar, az utak 
takarítását és ezen keresztül azok állandó tisztántartását.

9.5. Biztosítsa a takarékos energia (víz, gáz, áram) felhasz
nálást.

9.6. Tájékoztassa a szám adótest anyagi vezetőjét a kihaszná
latlan helyiségekről.

9.7. Gondoskodjék az alegység részére előírt nyilvántartás 
szakszerű és naprakész vezetéséről.

9.8. Á llapítsa meg a személyi állomány lakásszükségletét, 
azt a m egjelölt form ában és határidőre jelentse, a területén  ren
delkezésre álló lakásoknál a bérlők személyének kijelölésére ké
szítsen javaslatot:

9.9. Gondoskodjék a szám adótest-parancsnok, anyagi vezető 
által előírt ellenőrzési és egyéb feladatok végrehajtásáról.
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10. Alegység-szolgálatvezető (ellátó tiszthelyettes, anyagi
pénzügyi előadó) feladatai

10.1. Szervezze meg az elhelyezési körlet rendben tartását, 
közvetlenül irányítsa a takarítási m unka elvégzését.

10.2. Biztosítsa az épületek üzem eltetéséhez szükséges gépé
szeti berendezések előírásszerű használatát, karbantartását.

10.3. Nevelje a beosztottakat az épület, a helyiségek, a be
épített berendezési és felszerelési tárgyak, az épületgépészeti be
rendezések rendeltetésszerű használatára, kezelésére, azok ron
gálását akadályozza meg, szabálytalanság esetén kezdem ényez
zen felelősségrevonást.

10.4. Gondoskodjék az épületben levő víz- csatornahálózat 
fagykároktól való megóvásáról, illetve ennek érdekében a szük
séges m unkák előzetes elvégzéséről.

10.5. Saját hatáskörben javíttassa ki az épületben és ta rto 
zékaiban bekövetkezett kisebb hibákat, a nagyobbakat jelentse 
az alegységparancsnoknak.

10.6. Hajtsa végre a szám adótest-parancsnok, az anyagi ve
zető, továbbá az alegységparancsnok által kiadott egyéb utasí
tásokat.

11. Épület- (szállás-) gondnok feladatai

Felelős a rábízott épületek üzemképes, szolgálati feladatok 
ellátására alkalmas állapotban való tartásáért. M unkáját az elhe
lyezési szolgálatvezető közvetlen irányítása m ellett végzi.

Feladatai:
11.1. Végezze, vagy végeztesse el az épületeken, épületfel

szereléseken, gépi berendezéseken szükségessé váló kisebb javí
tási m unkákat és az épületgépészeti berendezések karbantartását.

11.2. Szervezze meg az épületek takarítását.

11.3. Vezesse a részére előírt ny ilvántartást (helyiségekbe 
kiadott leltári anyag, kéziraktári anyagkészlet, m űhely anyag- 
készlet stb.).

11.4. Biztosítsa a víz, gáz, áram  takarékos felhasználását, e 
szolgáltatások zavartalanságát, gondoskodjék a bekövetkezett 
akadályok elhárításáról.

11.5. Szállásépületeknél gondoskodjék a szállás előírt rend
jének betartásáról, a szállásdíjak beszedéséről és elszámolásáról 
és az előírt egyéb anyagi vonatkozású feladatok (pl.: fürdési le
hetőség, ágyneműcsere stb.) végrehajtásáról.
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III. FEJEZET 

AZ INGATLANOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA

12. Az ingatlan fogalma

12.1. Elhelyezési szempontból ingatlannak minősül a telek 
(földterület), a ra jta  levő épületekkel és egyéb építményekkel, 
azok gépészeti berendezéseivel, tartozékaival együtt. A telek ab
ban az esetben is ingatlannak minősül, ha azon épület, építmény 
stb. nincs (pl.: gyakorlótér).

12.2. Épületek a különböző elhelyezési igények kielégítésé
re szolgáló létesítmények, amelyek rendeltetés szempontjából 
lehetnek

-  irodai,

-  legénységi (hálókörlet) épületek.

-  fogdák,

-  iskolák,

-  klubok, szociális, kulturális létesítmények,

-  egészségügyi létesítm ények (kórház, rendelő, gyengélkedő),

-  üdültetési és gyerm ekneveltetési létesítmények,

-  raktárak, gépjárm űvek, repülőgépek, kerékpárok, vízi és fo
gatolt járm űvek tárolására szolgáló létesítmények,

-  javítóm űhelyek, technikai laboratóriumok, üzemi helyiségek,

-  lőterek, sportpályák, gyakorlóterek és tornaterm ek,

-  hétvégi pihenők, szállások, vendégszobák,

-  lakóépületek (szolgálati lakások),

-  szolgálati állatok elhelyezésére istállók, ólak stb.

12.3. Egyéb építmények, az épületek üzem eltetéséhez szük
séges, vagy közvetlen célú más létesítmények, így kerítések, ka
puk, kutak, derítők, gépkocsimosók, járdák, utak, alakulóterek, 
óvóhelyek stb.
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12.4. Épületgépészeti berendezések, az épületek elektromos, 
gáz- és vízellátásához, fűtéséhez, szellőztetéséhez, melegvíz szol
gáltatásához, szennyvizek tisztításához és elvezetéséhez, továbbá 
személy-, teherfelvonók, konyhai főzőberendezések és fertő tlení
tők üzemeltetéséhez szükséges gépek és berendezések.

12.5. Épülettartozékok, tárgyak, amelyek az épületekbe, 
építm ényekbe beépítésre kerültek, azok használhatóságát bizto
sítják (pl.: ajtó, ablak, cserépkályha, redőny, beépített fürdőkád, 
W. C.-csésze stb.).

12.6. A BM-szervek elhelyezésére
a) állami tulajdonban,
b) szövetkezeti tulajdonban,
c) személyi tulajdonban

levő ingatlanok egyaránt használhatók.

12.7. Az elhelyezéshez szükséges ingatlanok biztosítása a 
számadótest feladata, a 14- 20. pontokban m egjelöltek szerint.

13. Elhelyezési irányszámok, az elhelyezési igény meghatározása

Az elhelyezési irányszámok (1. sz. melléklet) a különböző fé
rőhely igények megállapításához szolgálnak segédletként és az 
elhelyezési szolgálatnak ennek alapján kell m egállapítania a szer
vek (egységek) elhelyezési, helyiség járandóságát.

Az irányszám ok nem  tekinthetők normáknak, és a helyiség
járandóság felső határát jelölik, gyakorlati alkalmazásuk a követ
kező esetekben kötelező:

a) A  használatban levő épületek, helyiségek kihasználtságá
nak vizsgálatánál. Ilyen esetben a meglevő helyiségek alap terü
letének, az irányszámok alapján szükséges helyiségjárandóság 
alapterületével való összehasonlítással kell m egállapítani az elhe
lyezés megfelelőségét, a kihasználtság m értékét, végső soron a 
felesleges vagy hiányzó terület nagyságát.

b) A hivatali, irodai és laktanya jellegű épületek lakássá 
való átalakítására irányuló igények indoklásához, annak bizonyí
tására, hogy az é rin te tt helyen az egyéb elhelyezési igényeket a 
még visszamaradó helyiségek is kielégítik, tehát a lakáskialakí
tási célokra javasolt terü let szolgálati elhelyezési célokra nem 
szükséges.

c) Épületcsere és belső épületátalakítási igények indoklásá
hoz, a csereelhelyezés, illetve a kialakításra tervezett elhelyezés 
megfelelőségének igazolására.
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d) Meglevő épületek beruházásból történő bővítésére vonat
kozó javaslatoknál. Ennél az igénynél a helyiséghiányt a rendel
kezésre álló helyiségek alapterületének, az irányszám ok alapján 
szükséges alapterülettel való összehasonlításával kell kim utatni.

e) Új létesítm ények építésére vonatkozó beruházási javas
latoknál, am ikor az elhelyezni szükséges szerv (egység) férőhely
szükségletét az irányszám ok alapján kell kiszámítani.

A felsorolt esetekben a felterjesztésre kerülő javaslatot az 
irányszám ok alapján kell indokolni. Az új létesítm ényekre és 
épületbővítésekre vonatkozó javaslatoknál még figyelembe kell 
venni a Szakutasítás 18. pontjában m eghatározott rendelkezé
seket is.

14. Ingatlanok biztosítása a tanácsi elhelyező hatóságok útján

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak (19. sz. m elléklet 1. 
pont) megfelelően a tanácsi elhelyező hatóságok hatáskörébe ta r
tozik -  az állami szervek, köztük a BM -szervek -  elhelyezési 
szükségletének kielégítésére, határozatilag kiutalni

a) m egüresedett állami tulajdonban levő épületet,

b) valam elyik közületi (állami, társadalm i szervezet) szerv 
által kellően ki nem használt állami tulajdonban levő épületet, 
épületrészt,

c) szövetkezeti vagy m agántulajdonban levő épületet abban 
az esetben, ha az a kiu talást megelőző időszakban is közületi (nem 
lakás) elhelyezési célokra szolgált,

d) a községi rendőri körzetm egbízott elhelyezésére (lakás, 
iroda és várakozóhelyiség) ingatlant.

Az előzőekre vonatkozó ingatlanigénylési kéréseket a szám
adótestnek kell elkészítenie és az illetékes tanácsi elhelyező ha
tóságokhoz benyújtania.

15. Ingatlan biztosítása állami tulajdont képező ingatlan kezelői
jogának átvételével

15.1. A BM -szervek elhelyezési igényének kielégítése tör
ténhet más állami szervek vagy társadalm i szervezet használatá
ban és kezelésében levő -  állami tu lajdont képező és a kezelő 
szerv részére felesleges -  épület (ingatlan) átvételével. Ez eset
ben a kezelő szerv, használati és kezelési jogának átadása ellené
ben m eghatározott összegű térítést vagy egyéb ellenszolgáltatást 
ké rh e t (19. sz. m elléklet 2. pont).
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Ingatlan térítés m elletti átvételére, illetve BM kezelésbe való 
vételére akkor kerülhet sor, ha az alkalmas a szám adótest vala
mely egységének megfelelő elhelyezésére, átvételét a m iniszté
rium i irányító szerv engedélyezi és az annak ellenében szükséges 
pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.

15.2. A kezelésbevétel engedélyezését a szám adótest pa
rancsnoka kérheti, az alábbiak szerint:

a) Az é rin tett állam i-társadalm i kezelő szervvel előzetes 
megállapodást kell kötnie. Ebben többek között szerepeltetni kell, 
hogy a szerv m ilyen anyagi vagy egyéb feltételek m ellett hajlan
dó átengedni a kérdéses ingatlan használati és kezelői jogát a 
Belügyminisztériumnak.

b) Az átadóval kötött előzetes megállapodásban szereplő
-  az átadó által igényelt -  ellenérték jogosságának és az átadó 
kezelői jogának ellenőrzése céljából a szám adótestnek meg kell 
szereznie az ingatlanra a helyi Ingatlanközvetítő Vállalat érték- 
becslését és a telekkönyvi hatóságtól, három  hónapnál nem  ré
gibb keletű telekkönyvi szemlét, am elyeket a javaslathoz kell 
mellékelnie.

c) A javaslatban részletesen indokolni kell, hogy a számadó
test az ingatlant m ilyen célra kívánja felhasználni. A Szakutasí
tás 13. pontjában előírtaknak megfelelően tartalm aznia kell az 
indoklásnak, hogy az ingatlan m ilyen m értékben elégíti ki az 
érin tett egység elhelyezési szükségletét és m ire kívánja felhasz
nálni az egység eredeti elhelyezésére szolgáló ingatlant (helyisé
geket, körletet).

d) Állami szerv használatában levő és állami tulajdont ké
pező ingatlan BM kezelésbe és használatába való vétele a tanácsi 
elhelyező hatóság hozzájárulásával történhet. Ezért az elhelyező 
hatóságtól írásbeli egyetértő állásfoglalást kell kérni, am elyet 
ugyancsak a javaslathoz kell mellékelni.

16. Földterület biztosítása

16.1. A szolgálati célra szükséges földterületek megszerzését 
a számadótest parancsnoka kezdeményezheti. Az igényelhető 
földterület m értékét az 1. sz. m elléklet határozza meg. Kivétel az 
építési beruházások megvalósításához szükséges terü let (telek), 
amelynek biztosítása közvetlen a m inisztérium i irányító szerv 
hatáskörébe tartozik.

A földterületi igény kielégítésére vonatkozó javaslatnak 
megfelelő indoklást kell tartalm aznia. A javaslathoz csatolni kell

a) kataszteri vázrajzot, amelyen fel kell tün tetn i az igényelt
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földterület (telek) határvonalát, nagyságát, telekkönyvi helyrajzi 
szám át és a tulajdonosát (kezelőjét),

b) telekkönyvi kivonatot, amely a tulajdonviszonyokat bizo
nyítja,

c) nyilatkozatot a területileg illetékes tanácstól, hogy az igé
nyelt fö ld terület (telek) BM-célokra történő felhasználásával 
egyetért, illetve, hogy az igénybevétel folytán m ilyen m értékű 
kártalanítási, szanálási igény stb. jelentkezik. Erdőterületekre 
vonatkozó igénynél a nyilatkozatot a helyi állami erdőgazdaság
tól kell kérni.

16.2. Az igénylésnél különösen részletes indoklás szükséges, 
ha a földterületi igény nem  az 1. sz. m ellékletben m eghatározott 
normákon alapul, hanem  egyedi jellegű, tehát a norm a szerinti 
nagyság túllépése szükséges.

16.3. Lőterek -  gyakorlóterek céljára fö ldterületet akkor 
lehet igényelni, ha a környéken nincs más fegyveres testületnek 
azonos jellegű és BM-szerv által is használható létesítménye. En
nek lehetőségéről az indoklásban kell tájékoztatást adni.

16.4. H atárnyiladék, nyomsáv, műszaki zár céljára szüksé
ges földterületek esetében az igénybevétel csak a terü letre  vo
natkozó teljes, vagy részleges term elési korlátozásra szorítkoz
hat, azt tulajdonba (kezelésbe) venni nem lehet. Az igény elbírá
lása, engedélyezése a Határőrség Országos Parancsnokságának 
hatáskörébe tartozik, amely jogkörét az irányítása alá tartozó 
szám adótestekre á t nem  ruházhatja. E jogkörében, a szükséges 
intézkedések m egtételénél a vonatkozó jogszabályi előírásokat 
(19. sz. m elléklet 4. pont) figyelem be kell vennie.

16.5. A földterületi igény, illetve az erre vonatkozó javaslat 
jogosságának elbírálására, a földterület tényleges biztosítására
-  a 16.4. pontban m eghatározott eset kivételével -  a miniszté
rium i irányító szerv illetékes.

17. Ingatlanhasználat biztosítása bérlet útján

17.1. Az elhelyezési igények kielégítése bérlet ú tján  is biz
tosítható. A bérlem ény lehet épület, telek, vagy épületrész (helyi
ségek) és azt bérelni lehet állami, társadalm i szervektől, szövet
kezetektől, vagy magánszemélyektől.

Az elhelyezések bérlet ú tján  való biztosítása és ennek érde
kében az elhelyezésre alkalmas bérlem ény felkutatása, a tu la j
donossal (kezelővel) való megegyezés a számadótest feladata. 
A tanácsi rendelkezés alá tartozó elhelyezések bérlem ényként 
történő használatba vétele előtt -  mellékelve a tulajdonosnak
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(kezelőnek) a bérbeadásra vonatkozó hozzájárulását -  az illeté
kes tanácsi elhelyező hatóságtól egyetértést tartalm azó határozat 
kiadását is kell kérni.

17.2. A bérlem ényre bérleti szerződést kell kötni, am elynek 
kezdeményezése a szám adótest feladata. A bérleti szerződésben 
a szám adótestnek a bérbeadóval az alábbiakban feltétlenül meg 
kell állapodnia:

-  a bérlet tárgya,

-  a bérlem ény helye, helyrajzi száma, utca, házszám,

-  a bérlet időtartama,

-  a bérlem ény felhasználási célja,

-  a bérleti díj évi összege, annak fizetési feltételei,

-  a bérleményhez tartozó telek használata,

-  a bérlem ény karbantartása, felújítása.

A bérbeadó, vagy bérlő kívánságára más tények is képez
hetik a bérleti szerződés tárgyát. Á ltalában m inden olyan kér
désben előre meg kell állapodni, amelyek a bérlem ény használa
tával kapcsolatosak és a szerződésből való kim aradásuk utólag 
anyagi kihatású v itá t eredm ényezhet.

17.3. A bérlet időtartam ára az elhelyezési szükségletnek 
megfelelően kell megegyezni.

A szerződésben ki kell kötni, hogy a bérleti idő lejárta  előtt 
a bérbeadó a bérleti jogviszonyt fel nem  m ondhatja, míg a bérlő 
azt m eghatározott időn belül bárm ikor m egszüntetheti.

17.4. A bérleti díj összegére vonatkozóan az érvényes jog
szabályi előírásoknak (19. sz. m elléklet 5. pont) megfelelően kell 
megállapodni, az előírtnál magasabb összegű bér fizetését nem le
het vállalni.

17.5. A bérlem ényhez tartozó kert, gyümölcsös, szőlő, vagy 
egyéb művelés a la tt álló földterület használatára csak abban az 
esetben lehet szerződést kötni, ha az a bérlem ény elválaszthatat
lan része és annak a bérbeadó által történő m űvelését szolgálati, 
biztonsági érdekek nem engedik meg. A szolgálat érdekében bé
relt kert, gyümölcsös, szőlő stb. szakszerű használatáért és keze
léséért a számadótest anyagi vezetője felelős.

17.6. A bérleti szerződésben a bérlem ény karbantartására  és 
felújítására vonatkozóan úgy kell megállapodni, hogy a karban
tartási m unkák elvégzése a bérlő, tehát a szám adótest feladata, 
míg az ingatlan felújítása a bérbeadó kötelessége.
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A bérlem ényen felújítási m unkát csak bérbeszámítással, bel
ső átalakításokat, hozzáépítéseket az ingatlan tulajdonosának 
(kezelőjének) írásbeli engedélye és a m inisztérium i irányító szerv 
előzetes írásbeli beleegyezése alapján szabad végezni, melyek 
megszerzése a szám adótest kötelessége.

17.7. A bérlem ényt a szerződésben megjelölt elhelyezési cé
lokra lehet felhasználni, az esetleges eltérő igénybevételhez elő
zetesen a bérbeadó írásbeli hozzájárulását kell megszerezni.

17.8. A bérleti szerződést megkötés előtt a számadótest pénz
ügyi szolgálatával egyetértés és pénzügyi fedezet biztosítása cél
jából egyeztetni kell, illetve annak egy példányát a megkötéstől 
szám ított 8 napon belül a bérleti díj folyamatos fizetésének telje
sítése végett a pénzügyi szolgálatnak át kell adni.

18. Ingatlan biztosítása építési beruházással

18.1. Építési jellegű beruházás igényelhető, ha a számadó
test, vagy valam ely egységének elhelyezési szükséglete kizárólag 
új létesítm ény megvalósításával vagy a meglevő épület bővítésé
vel (toldalék építése, em eletráépítés stb.) biztosítható.

18.2. Az új objektum  építésére, a meglevő ingatlan bővíté
sére vonatkozó beruházási igény indoka leh e t:

a) az elhelyezésre szolgáló ingatlan (épületek) avultsága, 
amikor a meglevő objektum  felújítással, korszerűsítéssel gazda
ságosan m ár nem tehető alkalmassá a szolgálati célokra,

b) új egység szervezése (felállítása), melynek elhelyezésére 
ingatlan nem áll rendelkezésre,

c )  meglevő egységek létszám ának emelése, m elynek követ
keztében az elhelyezésre szolgáló objektum  szűkössé válik,

d) az egységek anyagi, technikai, híreszközeinek, javító
karbantartó  bázisának fejlesztése, a szolgálati állatok számának 
növelése, amelyek következtében különböző jellegű helyiségek 
biztosítása válik szükségessé,

e) az iskolai hallgatói létszám növelése, vagy egyéb, új ki
képzési igény jelentkezése, amely a meglevő iskolai elhelyezés 
bővítésének, új iskola építésének szükségességét eredményezi.

18.3. A b) - e) pontokban foglalt esetekben az átszervezésre, 
fejlesztésre vonatkozó javaslat megtétele előtt kell vizsgálni az 
elhelyezési lehetőségeket, az esetleges beruházási igényeket, azok 
költségkihatását. A m ennyiben a javasolt szervezeti változás, fej
lesztés bárm ilyen építési beruházás, korszerűsítés megvalósítását 
igényli, az előterjesztés elkészítése előtt -  az építési, beruházási
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lehetőségek tekintetében -  ki kell kérni a m inisztérium i irányító 
szerv előzetes vélem ényét. A vélem ény m egkérése a szervezési
fejlesztési javaslatot előterjesztő szerv feladata.

Az olyan szervezési, vagy fejlesztési javaslatokhoz, amelyek 
elfogadásuk esetén építési beruházás, korszerűsítés megvalósí
tását igénylik, a döntéshez -  a költségkihatások megismerése és 
a megvalósítási lehetőségek figyelem bevétele m iatt -  mellékelni 
kell a m inisztérium i irányító szerv erre vonatkozó vélem é
nyezését.

18.4. Az építési beruházási igényre vonatkozó javaslat készí
tése történhet

a) a m inisztériumi irányító szerv külön rendelkezésére (kö
zéptávú vagy éves beruházási tervek öszeállításához),

b) a számadótest saját kezdeményezésére, a BM középtávú, 
illetve éves beruházási tervében nem  szereplő építési beruházási 
igény soron kívüli kielégítése céljából.

A beruházási javaslat elkészítéséhez a 13. pontban m eghatá
rozott irányszámok alapján fel kell m érni az é rin te tt egység el
helyezési szükségletét. A felm érést és a beruházás szükségességé
nek indoklását a 2. sz. m elléklet szerinti m inta alapján kell összeállítani

.

18.5. Az előzőek szerint összeállított és felterjesztett építési 
beruházási igények kielégítésével kapcsolatos rendelkezéseket és 
a számadótestek erre vonatkozó további feladatait az Építési 
Szakutasítás tartalmazza.

19. Ingatlan biztosítása kisajátítás útján

19.1. Az ingatlankisajátítás törvényes lehetőség arra, hogy az 
állam közérdekből valam ely szövetkezeti, vagy személyi tu la j
donban levő ingatlant állami tulajdonba vegyen (19. sz. m elléklet
6. pont).

A Belügym inisztérium  és szervei vonatkozásában ingatlanok 
kisajátítása az alábbi esetekben történhet:

a) A beruházás megvalósítása érdekében, am ikor az új lé
tesítm ény kijelölt helye (telke) szövetkezeti, vagy személyi tu la j
dont képez, azon olyan nem állami tulajdonban levő épület van, 
am elyet le kell bontani, vagy ahhoz kell építeni az elhelyezési 
igény kielégítése érdekében.

b) Kiképzési célokra szükséges földterület biztosítása ese
tén, ha az igény kielégítése állami tulajdonban levő ingatlan meg
szerzésével nem biztosítható.
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19.2. A m egjelölt esetekben a kisajátítás szükségességének 
m egállapítása, az eljárás kezdeményezése a minisztériumi irá
nyító szerv feladata. A  b) pont esetében a kisajátítási eljárásra a 
szám adótest parancsnoka tehet javaslatot, a Szakutasítás 16. 
pontja szerint.

20. Ingatlan biztosítása vétel útján

20.1. Az elhelyezési szükséglet (irodai, laktanyai elhelyezés 
és lakásigény) kielégíthető ingatlanvétellel is. Feltétele a vétel
nek, hogy a kiszem elt -  szövetkezeti, vagy személyi tulajdonban 
levő -  épület gazdaságosnak minősülő költségráfordítással, vég
leges jelleggel m egfeleljen az elhelyezés céljaira és üres állapot
ban, azonnal igénybevehető legyen.

20.2. Ingatlanvételt a szám adótest parancsnoka kezdemé
nyezhet, kötelező erejű  vételi nyilatkozatot azonban csak a mi
nisztérium i irányító szerv előzetes engedélye alapján tehet.

Az ingatlanvételi javaslatnak tartalm aznia kell,

a) az ingatlan helyének megjelölését, tulajdonosának nevét 
és lakcímét,

b) a tulajdonos(ok) eladásra vonatkozó nyilatkozatát,

c) egy hónapnál nem  régebbi keletű igazolást, hogy az el
adónak adótartozása nincs,

d) a helyi ingatlanközvetítő vállalat értékbecslését,

e) a telekkönyvi kivonatot a tulajdonjog igazolására,

f) részletes indoklást, hogy az ingatlanvételt m ilyen szolgá
lati érdekek teszik szükségessé.

Nem javasolható annak a kiválasztott és egyébként alkalmas 
ingatlannak a megvétele, ahol a tulajdonos árigénye az ingatlan- 
közvetítő vállalat által becsült értéket meghaladja.
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IV. FEJEZET 

INGATLANOKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS

21. A számadótest ingatlangazdálkodási feladatai

A szám adótestnek ingatlangazdálkodással kapcsolatos 
teendői:

21.1. Kezdeményeznie kell a használatában levő, állami tu 
lajdont képező ingatlanok BM-kezelésbe vételét és e jognak te
lekkönyvi elismerését.

21.2. Gondoskodnia kell a kezelésében (használatában) levő 
épületek állagmegóvásáról, azok tervszerű felújításáról, karban
tartásáról, az erre vonatkozó külön rendelkezéseknek (Építési 
Szakutasítás) megfelelően.

21.3. A rendelkezésére álló ingatlanokban levő férőhelyeket 
a szükségletnek megfelelően el kell osztania a számadótesthez 
tartozó egységek között, továbbá biztosítania kell az ingatlanok 
rendeltetésszerű használatát.

21.4. Gondoskodnia kell az épületek, telkek területeinek 
tisztántartásáról, meg kell szerveznie a folyamatos, rendszeres ta 
karítást.

21.5. Az egységek elhelyezésére szolgáló ingatlanokat k i
használtság szempontjából rendszeresen ellenőriznie és az esetle
ges férőhelyhiányok megoldására saját hatáskörben intézked
nie kell.

21.6. Biztosítania kell a használatában levő és hasznosítható 
földterületek művelését.

21.7. Az elhelyezésére nem  szükséges épületek lakás, vagy 
egyéb célra való felhasználását kell kezdeményeznie.

21.8. Szabályszerű ingatlan átadás-átvételi e ljárást kell le
folytatnia az elöljáró anyagi szerv külön rendelkezésére, illetve a 
Szakutasításban m eghatározott esetekben.
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21.9. Képviselnie kell a BM, illetve a számadótest érdekeit 
az elhelyező hatóságok, továbbá más é rin tett állami, társadalmi 
szervek előtt, amelyekkel az ingatlanok biztosítása során kapcso
latba kerül.

21.10. Ingatlan-nyilvántartást kell vezetnie a Szakutasítás 
X. fejezetének előírásai szerint.

22. Az állami tulajdont képező és BM-szervek által használt 
ingatlanok BM kezelésbe vétele

22.1. Az érvényben levő jogszabályi rendelkezések (19. sz. 
m elléklet 2. pont) szerint az állami tulajdont képező ingatlant 
annak az állami szervnek (társadalm i szervezetnek) kell kezelés
be vennie, amely azt teljes m értékben, vagy nagyobb részben 
használja. Ha az ingatlant több állami szerv használja, a kezelői 
jogot egyetértés esetén megosztással külön-külön is gyakorol
hatják.

Az állami tulajdont képező ingatlan kezelése esetében a tu 
lajdonosi (használati) joggal -  kötelezettségként -  a kezelőre 
hárul az ingatlan felújítása, karbantartása és nyilvántartása.

22.2. Az olyan állami tu lajdont képező ingatlant, amelyet 
teljes egészében, vagy túlnyom ó részben a számadótest használ, 
a BM kezelésébe kell venni. K ivétel ez alól a rendőri körzeti 
megbízotti elhelyezésre szolgáló épület, továbbá a lakóépület, 
am elyet a tanács kezelésébe kell adni.

22.3. A BM -szervek használatában levő és állami tulajdont 
képező földterületeknél BM -kezelésbe kell venni a szolgálati 
okok m iatt művelés alól kivont külterületi földeket, továbbá a 
község, város belterületén levő telkeket.

Figyelemmel a 16.4. pont előírásaira nem vehető BM-keze
lésbe az olyan földterület, amelynél a Belügyminisztérium, szol
gálati érdekek m iatt a tanácsi szervektől term elési korlátozás el
rendelését kérte  és azt a tanács határozatilag elrendelte.

22.4. A Belügym inisztérium  kezelői jogot szerezhet

a) a saját beruházásból ép ített ingatlanokra,

b) a szövetkezeti, vagy személyi tulajdonból vétellel állami 
tulajdonba kerülő ingatlanokra,

c) más állami, társadalm i szervektől a kezelői jog átvételé
vel biztosított, állami tu lajdont képező ingatlanokra.

22.5. A kezelésbevételi eljárás lebonyolítása a m inisztériumi 
irányító  szerv hatáskörébe tartozik.
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A telekkönyvben a BM -szervek által használt, állami tu la j
donban levő ingatlan esetében „kezelője a Belügym inisztérium ” 
bejegyzés kerülhet.

22.6. A kezelői kötelezettség teljesítése az ingatlant használó 
számadótest feladata, amely az ingatlan tényleges használatba 
vételével kezdődik és a más szerv használatába való adási idő
pontig tart.

A m inisztériumi irányító szerv a szám adótestet terü leti ille
tékessége alapján kezelői kötelezettséggel terhelheti akkor is, ha 
a számadótest az ingatlant közvetlenül nem, vagy csak részben 
használja.

23. Körletek elosztása, kijelölése

23.1. A rendelkezésre álló helyiségek elosztása, a számadó
test parancsnokának (vezetőjének) hatáskörébe tartozik. Ezt a 
hatáskörét a szám adótest központi egységeinél á truházhatja  az 
anyagi vezetőre, alegységeknél pedig az alegység parancsnokára. 
Az esetleges körletvitákban a számadótest parancsnoka dönt.

A BM központi szerveknél ezt a jogkört a főcsoportfőnöksé
gek, önálló csoportfőnökségek és osztályok vezetői gyakorolhat
ják, saját elhelyezésüket illetően. A lebonyolításról a Központi 
Ellátó Parancsnokság gondoskodik.

23.2. Am ennyiben egy ingatlanon belül több szám adótest
nek m inősített szerv van elhelyezve és a férőhelyek tekintetében 
nem tudnának megegyezni, a rendelkezésre álló helyiségeket a 
szám adótest-parancsnokok bevonásával a közvetlen felettes 
anyagi szerv, illetve felső fokon a m inisztérium i irányító szerv 
osztja el a számadó testek között.

23.3. A m inisztérium i irányító szerv valam ennyi BM -szerv
nél, a testületi középfokú szerv az irányítása alá tartozó szervek
nél, a KEP a BM központi szerveknél jogosult az elhelyezések fe
lülvizsgálatára és a nem megfelelő (aránytalan) -  egyes szervek
nél az igények túlzott, az átlagosnál kedvezőbb kielégítését, más 
egységeknél zsúfoltságot okozó -  körletelosztás megváltoz
tatására.

A m inisztérium i irányító szerv és a K EP ezt a jogkörét a BM 
központi szervek vonatkozásában, a felülvizsgálattal é rin te tt cso
portfőnökségek vezetőivel egyetértésben gyakorolhatja. Véle
ménykülönbség esetén a körletelosztás kérdésében a BM I. Fő
csoportfőnökség Vezetője dönt.
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24.1. Az elhelyezési szolgálatnak gondoskodnia kell arról, 
hogy az elhelyezésre szolgáló épületeket, helyiségeket és ezek 
tartozékait, felszerelését rendeltetésszerűen használják. Biztosí
tania kell az épületek, épületfelszerelések rongálódástól való 
megóvását. Ennek érdekében

-  ügyelni kell arra, hogy a vizes helyiségekben levő vízszolgál
tató berendezések (csapok, W. C. öblítőtartályok stb.) jól zár
janak;

-  biztosítani kell, hogy az épülethez tartozó gépi berendezések 
üzemképes állapotban legyenek, kezelésükkel olyan beosztot
ta t kell megbízni, aki e m unka végzéséhez megfelelő szaktu
dással, gyakorlattal rendelkezik;

-  a laktanyák helyiségeiben lépést tartva menetelni, csoportos 
tornagyakorlatot végezni, vagy egyéb, a födém ekre veszélyes 
gyakorlatot végrehajtani tilos;

-  figyelem be kell venni az egyes helyiségek födémszerkezetei
nek teherb írását és azt csak a m egengedett m értékben lehet 
igénybe venni. Az előírás betartása érdekében

a) megelőző vizsgálatot kell végezni olyan szervek elhelye
zésénél, amelyek m unkája nagy súlyú gépek üzemeltetését, a he
lyiségekben nagy m ennyiségű iratanyag tárolását, több lemez, 
páncélszekrény, vagy egyéb súlyos berendezési tárgy elhelyezé
sét teszi szükségessé;

b) a különösen terhelt födém szerkezeteket használat közben
-  nyolc-tíz évenként -  felül kell vizsgálni;

-  nem  lehet az épületekbe előzetes szakvizsgálat nélkül olyan 
m unkagépeket beállítani, amelyek energiafogyasztása meg
haladja az objektum ban rendelkezésre álló hálózati kapaci
tást.

A használatra vonatkozó rendelkezések megszegése, vagy 
egyéb okok következtében előállott épületkároknál meg kell ál
lapítani a felelős személyét és a felm erülő költségeket -  a kárté
rítési szabályzatban előírtak szerint -  meg kell téríttetn i.

24.2. Az elhelyezési szolgálat feladata a téli felkészülés ke
retében :

a) a padlásokon a tetőkibúvókat és világítóablakokat felül 
kell vizsgálni, azokat be kell zárni, vagy am ennyiben a csapadék
vizet átengedik, a hiányosságokat meg kell szün tetn i;

24. Épületek, helyiségek használata, megóvása

31

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/6/1974 /30



b) a központi fűtőberendezéseket a hideg beállta előtt pró
bafűtéssel ellenőrizni ke ll;

c) kályhafűtés esetén a kályhákat és tartozékaikat üzemké
pes állapotba kell helyezni, a kém ényeket kém ényseprővel felül 
kell vizsgáltatni és karbahelyeztetn i;

d) rendbe kell tenni az udvart, ki kell javítani a csapadék
víz-elvezető árkokat, átereszeket, csatornákat;

e) lombhullás u tán a tetőket, esőcsatornákat az elszáradt le
velektől le kell tisz títan i;

f) az épületet és az épületfelszerelési tárgyakat a fagykártól 
meg kell óvni, a helyiségeket egyenletesen és rendszeresen kell 
fű ten i;

g) biztosítani kell az ajtók, ablakok jó zárását, a nem fű tö tt 
helyiségekben levő falon kívüli vízhálózat hőszigetelését (na
gyobb fagy esetén a vizet az ilyen vezetékekből le kell engedni, a 
bűzelzáróból a vizet el kell távolítani);

h) gondoskodni kell az épületen kívüli vízvezetéki csőrend
szer fagy védelm éről;

i) a fagykárok elkerülése érdekében m inden épületre külön- 
külön elő kell írni a megelőző védelmi szabályokat. Ezek m egha
tározásánál figyelembe kell venni az épületek sajátosságait, az 
előző évek fagykár tapasztalatait.

A fagykár megelőzésére vonatkozó szabályokat az érin tett 
egységek részére írásban kell kiadni és annak betartásáért az 
egység parancsnokát kell felelőssé tenni.

24.3. Az épületekben a takarítás megszervezése, ellenőrzése 
az esetleges hiányosságok m egszüntetése az elhelyezési szolgálat 
feladata. Figyelembe kell venni az érvényben levő norm ákat, mé
rőszámokat, a takarításra vonatkozó egyéb belső utasításokat.

Az épületek, körletek, helyiségek tisztaságát napi takarítás
sal és a szükséges időszakokban nagytakarítással kell biztosítani. 
Az ingatlanok telkéhez kapcsolódó -  közterületnek minősülő -  
járdák takarítását naponta el kell végezni.

Az ingatlan udvarát (gyakorlóterét) legalább hetenként egy
szer fel kell söpörni. Am ennyiben szükséges (pl. őszi időszak) ezt 
a m unkát naponta kell elvégezni.

Gondoskodni kell a helyiségek féregtelenítéséről.

Biztosítani kell az épületek ablakainak rendszeres tisztán
tartását.
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25.1. A szám adótest a kezelésében levő földterületet -  a 
term ék saját célra való felhasználása érdekében -  közvetlenül 
nem  m űvelheti, a község (város) belterületén kívül eső földterü
lete t a beosztottak részére m űvelésre ki nem  adhatja. Kivétel a 
normaélelmezést folytató számadótest, amely a vonatkozó külön 
utasításban előírtak szerint földterületet művelhet.

A BM kezelésében levő külterületi földeket (lőtér, gyakorló
tér) -  am ennyiben azok m űvelésre alkalmasak -  a helyi állami 
gazdaság, vagy term előszövetkezet művelésébe kell adni és a 
használatra vonatkozóan írásbeli megállapodást kell kötni. 
A m egállapodásban többek között meg kell jelölni a használati 
időtartam ot, annak m egszüntetési feltételeit és azokat a kötöttsé
geket, am elyeket szolgálati érdekek m iatt a használó betartani 
köteles (indokolt esetben elő lehet írni, hogy a használó milyen 
fa jtá jú  növényzetet termelhet).

A földterületnek állami gazdasági, vagy termelőszövetkezeti 
használatba adásához, előzetesen meg kell szerezni a területileg 
illetékes tanácsi szerv egyetértését.

Am ennyiben a helyi állami gazdaság, termelőszövetkezet a 
BM kezelésében levő földterületek m űvelését nem vállalná, a 
szám adótest a földterület hasznosítását a megyei tanács vb mező- 
gazdasági osztályától kérje. Ha ez nem járna eredménnyel, a to
vábbi intézkedést a m inisztériumi irányító szervtől igényelje.

25.2. A községek (városok) belterületére eső és a BM hasz
nálatában álló ingatlanhoz tartozó kertek megm űvelését is biz
tosítani kell. K ertnek minősül a belügyi szervek elhelyezésére 
szolgáló épület olyan telekterülete, amely nem beépített, nem 
parkosított, nem gyakorlótér, vagy sportpálya és m űvelésre al
kalmas.

A kerteket -  térítés ellenében -  elsősorban az érin tett egy
séghez tartozó beosztottaknak kell használatra (művelésre) ki
adni. A használatra írásbeli megállapodást kell kötni, amelyben 
meg kell jelölni annak feltételeit, időtartam át és a BM -nek fize
tendő bérleti díj összegét. Ez utóbbit a helyileg szokásos földbér
leti díjban kell megállapítani, am elynek nagyságára vonatkozóan 
a helyi tanácstól kell javaslatot kérni.

Az írásbeli m egállapodásban használati feltételként meg kell 
jelölni, hogy a BM a telekbérletet -  am ennyiben a területre 
szolgálati, vagy egyéb okból szüksége van -  a term és betakarí
tása u tán kártérítési kötelezettség nélkül bárm ikor felm ondhatja. 
További feltételként meg kell jelölni, hogy m inden külön értesí
tés nélkül m egszűnik a használati viszony, ha a használónak -  a
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nyugállom ányba helyezés esetét kivéve -  a Belügyminiszté
rium m al megszűnik a szolgálati, vagy m unkaviszonya.

Egy-egy BM-dolgozónak 400 négyszögölnél nagyobb földte
rü letet nem lehet használatba adni. Ha a kert terü lete ezt meg
haladja, azt megosztva több szem élynek kell m űvelésre kiadni. 
A használatba adásnál előnyben kell részesíteni azt a BM-dol
gozót, aki adott esetben az é rin te tt objektum  területén  belül 
lakik.

Ha BM-dolgozó nem ta r t igényt a kert használatára, az egy- 
egy term elési időszakra m űvelésre kiadható nem  BM -állományba 
tartozó részére is.

26. Megüresedett belügyi ingatlanok más célra való 
felhasználása

26.1. A BM rendelkezésére álló épületek gazdaságos felhasz
nálása érdekében egy szolgálati helyen (község, város) irodai-lak
tanyai elhelyezésre kizárólag annyi épületet lehet fenntartani, 
am ennyire a szám adótestnek a szolgálat ellátása érdekében szük
sége van.

A számadótest felelős minden rendelkezésére álló épület ki
használásáért.

A valam ilyen okból feleslegessé váló, m egüresedett épület
tel, vagy a kihasználatlan helyiségekkel elsősorban az ingatlant 
kezelő számadótest, vagy ha részére nem  szükséges, más BM -tes
tület, vagy számadótest elhelyezési igényét kell kielégíteni. Ha a 
m egüresedett épület, helyiség elhelyezési célokra nem szükséges, 
felhasználható szolgálati lakás kialakítására, vagy annak más ál
lami szerv részére történő értékesítését kell javasolni.

A BM-célokra nem szükséges épületek értékesítésénél
-  igény esetén -  elsőbbséget kell biztosítani a más fegyveres 
testületeknek (Néphadsereg, Munkásőrség, Büntetésvégrehajtás, 
Vám- és Pénzügyőrség).

26.2. Azokon a helyeken, ahol a számadótest több épülettel 
rendelkezik és az épületek nem  teljes m értékben kihasználtak, az 
egységeket a legmegfelelőbb épületbe kell összevonni és egyide
jűleg intézkedni kell a felesleges épület további hasznosítására.

Nem lehet összevonást végrehajtani, ha az é rin tett egység
nek a kijelölt új objektum ban nem  lehet biztosítani az elhelye
zési irányszám ok alapján m egállapítható helyiségjárandóságát, 
vagy az újabb elhelyezés nem  biztosítaná az előírt egészségügyi, 
szociális ellátottság színvonalát.

26.3. Egységek egy épületbe való összevonására, kihaszná
latlan épületek, helyiségek más célra való felasználására, vagy
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az épület eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való igénybevéte
lére az engedélyt a szám adótest-parancsnok írásbeli javaslata 
alapján a m inisztérium i irányító szerv adja meg. Az engedély ki
adásáig a javasolt változtatást a számadótest nem hajtha tja  vég
re, átalakításra műszaki tervet, költségvetést nem készíttethet.

26.4. A m inisztérium i irányító szerv a szám adótest-parancs
nok m eghallgatásával jogosult a kihasználatlan épületet (helyi
séget) indokolt esetben más testületi elhelyezési problém ák meg
oldására igénybe venni, vagy a számadótesten, testületen belül a 
más célra való felhasználást kimondani, vagy a m egüresedett 
épület további használatát felfüggeszteni addig, ameddig a fel- 
használás tekintetében döntés nem történik.

26.5. A szám adótest a m egüresedett épületet mindaddig 
őriztetni köteles, amíg a további használat ügyében döntés nem 
történik, azt más számadótest, vagy állami szerv á t nem veszi. 
Ez ala tt az időszak alatt felelős az épület megóvásáért, az épület
felszerelések, beépített épületberendezési tárgyak megőrzését.

27. Elhelyezésre felesleges épületek lakás céljára történő 
igénybevétele

27.1. A szervek kezelésében levő épületek, elhelyezési célok
ra felesleges részének szolgálati lakásokká való átalakítása ak
kor jöhet számításba, ha helyben a számadótest vagy egyéb BM- 
szervek valam ennyi -  a szolgálati feladatok ellátását biztosító -  
elhelyezési igénye kielégített.

Az épületek lakás céljára való felhasználására vonatkozó ja
vaslatokat jóváhagyásra a m inisztérium i irányító szervhez kell 
felterjeszteni, a következő tartalom m al:

a) a felszabadításra kerülő épület (helyiség) helye és korábbi 
rendeltetése;

b) a lakás céljára javasolt helyiségek m2 alapterülete, hány 
darab és m ilyen nagyságú lakás k ialakítását tervezi a számadó
test, továbbá becslés alapján a szükséges építési m unka költsége;

c )  a helyi egység I. kategóriájú lakásszükségletének száma;
d) figyelemmel az irányszám ok szerinti helyiség-járandóság

ra, a lakáskialakítás engedélyezése esetén milyen m értékben ma
rad  kielégített a helyben m aradó BM-szerv elhelyezési igénye.

Nem lehet irodai, laktanyai épületen belül lakáskialakítást 
javasolni abban az esetben, ha a lakás szolgálati elhelyezéstől 
nem  különíthető el.

27.2. A m inisztérium i irányító szerv előzetes engedélye nél
kül szolgálati elhelyezésre szolgáló épületet, helyiséget átalakítás
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nélkül lakás céljára felhasználni, vagy az átalakítás érdekében 
műszaki tervet, költségvetést készíteni, továbbá az épületbe -  
akár ideiglenes jelleggel is -  lakót beköltöztetni tilos.

28. A BM kezelésében (használatában) levő ingatlan kezelői 
jogának átadása, az ingatlan elidegenítése és cseréje

28.1. A szám adótest az állami tu lajdont képező és BM ke
zelésben levő ingatlan kezelői jogáról való lemondással, vagy an
nak elidegenítésével akkor foglalkozhat, h a :

a) az ingatlanra a számadótest, vagy más BM -testület elhe
lyezés és lakás céljára nem  ta r t  igényt;

b) az értékesítéssel helyben, vagy más községben (városban) 
a számadótest egyéb jogos elhelyezési szükséglete kielégíthető;

c )  az ingatlan nem szükséges belügyi célokra és annak BM 
kezelésben való tartása  gazdaságtalan.

A Belügyminisztérium  kezelésében levő ingatlanok kezelői 
jogának átadása állami szerv, vagy társadalm i szervezet javára 
történhet (19. sz. m elléklet 2. pont).

Szövetkezetnek, vagy magánszem élynek állami tulajdont 
képező ingatlan BM kezelő jogát átadni nem lehet. Utóbbiak az 
ellenérték megfizetésével, vétellel, vagy csere ú tján  szerezhetnek 
tulajdonjogot és használati lehetőséget.

28.2. Térítés m ellett lehet az ingatlan BM kezelői jogáról le
mondani, ha az érin tett ingatlan (épület, telek, földterület) szük
séges a használó, vagy más helyi BM-szerv részére, azt, vagy más 
elhelyezési igényt helyben, vagy más község (város) területén  tel
jesen, vagy részben pótolni kell.

Térítés nélkül kell lemondani a BM kezelői jogáról a kizáró
lag vagy nagyobb részben szolgálati lakások céljára szolgáló ház
ingatlan esetében, amikor annak BM kezelésben való tartása 
szolgálati szempontból nem  indokolt és nem gazdaságos, vagy 
amikor az ingatlan a BM részére feleslegessé válik, de annak té
rítés ellenében történő átadására, elidegenítésére átvevő, illetve 
vásárló hiányában nincs lehetőség. Utóbbi esetben az ingatlan á t
vevője kizárólag a helyi tanács lehet.

28.3. Az ingatlanok BM kezelői jogának más állami szerv ja 
vára történő átadása előzetes megállapodás alapján jöhet létre. 
A 28.1. pontban m eghatározott feltételek egyikének fennállása 
esetén az előzetes megállapodás megkötését az átvevővel, annak 
a szám adótestnek kell kezdeményeznie, amelynek a kérdéses in
gatlan használatában van.
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Az ingatlanok BM kezelői jogának állami, vagy társadalmi 
szervek részére történő átadásához az illetékes tanácsi elhelyező 
hatóság egyetértése szükséges, am elyet előzetesen a kezdemé
nyező szám adótest köteles megszerezni. K ivétel ez alól a lakó
épület (BM szolgálati lakások) kezelésének átadása, amelynél az 
átvétel a tanácsok részére kötelezően előírt (19. sz. melléklet
2. pont).

28.4. Ha az ingatlan kezelői jogának átadása térítés m ellett 
történik, az előzetes megállapodás megkötése előtt annak helyi 
forgalmi értékére az Ingatlanközvetítő Vállalattól becslést kell 
kérni, amely a kezelői jogot igénylő állami szerv, vagy társadalm i 
szervezet felé -  az ingatlan ellenértékére -  a Belügyminiszté
rium  ajánlatának alap ját képezi.

Az Ingatlanközvetítő Vállalattól becslés során külön értéket 
kell m egállapíttatni a telekre. Ha kizárólag a telek kerül értéke
sítésre, annak á rá t -  helyi forgalmi érték alapján -  kell be
csültetni.

28.5. A térítés összegét a kezelői jogot átvevő állami szerv, 
vagy társadalm i szervezet szolgáltathatja építésre felhasználható 
keret átutalásával, vagy egyéb, az érték  összegének megfelelő 
szolgáltatással (pl.: építés megvalósítása). Ezért az előzetes meg
állapodásban meg kell határozni az ellenszolgáltatás m ódját is.

28.6. A BM kezelésében levő ingatlanok kezelői jogáról való 
lem ondást az ingatlant használó számadótest parancsnoka kezde
ményezheti. Javaslatának az alábbiakat kell tartalm aznia:

a) az érin te tt BM kezelésben levő ingatlan helyét, nagyságát 
és az ingatlan-nyilvántartási számát;

b) a BM kezelői jogáról való lemondás lehetőségeinek ism er
tetését és azt, hogy az ingatlant térítés m ellett, vagy anélkül, 
m ely szervnek javasolja átengedni;

c )  az ingatlan ellenértékéből m ilyen elhelyezési igény kielé
gítését javasolja és arra  a térítés fedezetet nyújt-e.

A javaslathoz mellékelni kell az értékbecslést, a tanácsi el
helyező hatóság egyetértő állásfoglalását, továbbá az átvevővel 
kötött előzetes megállapodást, jóváhagyás céljából.

28.7. A BM kezelésben levő ingatlanok (épületek) értékesí
tése tö rténhet elidegenítéssel is abban az esetben, ha az ingatlan 
további hasznosítására vállalkozó szövetkezet, vagy magánsze
m ély (19. sz. m elléklet 7. pont).

Nem idegeníthető el az ingatlan, ha arra  más állami szerv, 
vagy társadalm i szervezet igényt ta r t  és a kezelői jog átadása el
lenében a m eghatározott térítési díj m egfizetését vállalja.
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M inden esetben feltétele az elidegenítésnek a tanácsi elhe
lyező hatóságok egyetértése, am elynek megszerzése a számadó
test feladata.

Elidegenítés esetén a vételárból származó bevétel az állami 
költségvetést illeti. A kapott ellenérték elhelyezési problém a 
megoldására nem használható fel.

28.8. A BM kezelésében levő -  az előzőek szerint elidege
níthető -  házingatlan, nem állami tulajdonban levő ingatlannal 
el is cserélhető, ha

a) a szövetkezeti, vagy személyi tulajdonban levő ingatlanra 
szolgálati lakás céljára, vagy más BM elhelyezési igény kielégí
tésére szükség v an ;

b) a BM-szerv elhelyezésére szolgáló, bérlem ényként hasz
nált -  nem állami tu la jdont képező -  házingatlant a számadó
test állami tulajdonba javasolja venni, és rendelkezik csereként 
felkínálható BM kezelésben levő állami tu la jdont képező ingat
lannal, továbbá a cserével a tulajdonos egyetért.

28.9. Mind az eladás útján, m ind a cserével elidegenítésre 
kerülő ingatlant az Ingatlanközvetítő Vállalattal fel kell értékel
tetni. Magánszemély részére a helyi forgalmi értékben adható el 
állami tulajdonban és BM kezelésben levő házasingatlan.

Csere esetén m indkét ingatlant értékeltetni kell és ha az in
gatlanok értéke nem  azonos, az értékkülönbözetet ki kell egyen
líttetni.

28.10. Az elidegenítéssel és a cserével kapcsolatos javaslatté
tel a számadótest parancsnokának feladatát képezi. A javaslatnak 
tartalm aznia kell:

a) az eladásra vagy cserére javasolt ingatlan helyét (község, 
vagy város), korábbi rendeltetését, az ingatlan nyilvántartási 
számát;

b) ingatlancsere esetében a felkínált ingatlan helyét, nagy
ságát (alapterület, beépített lm3), jelenlegi rendeltetését;

c) az elidegenítés, vagy csere előnyeinek részletes indok
lását;

d) az érin tett ingatlan(ok) 3 hónapnál nem régebbi keletű 
telekkönyvi szemléjét.

Mellékelni kell a javaslathoz a vevő (cserét kérő) nyilatko
zatát, amelyben kijelenti, hogy az Ingatlanközvetítő Vállalat által 
becsült áron hajlandó az ingatlant megvásárolni, illetve csere 
esetén ingatlanát a BM kezelésében levő ingatlannal elcserélni és 
az esetleges értékkülönbözetet m egtéríteni. M ellékelni kell még 
a javaslathoz az illetékes helyi tanács vb szakigazgatási szervé-
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nek nyilatkozatát, amely szerint az elidegenítéssel (cserével) 
egyetért.

A szám adótest az előkészítés során az értékesítésre, vagy 
cserére kötelező nyilatkozatot nem tehet, a vevőket olyan anyagi 
ráfordításra nem késztetheti, amelyek az ügylet meghiúsulása 
esetén átháríthatok  lennének.

28.11. A szám adótest és az állami szerv, illetve társadalm i 
szervezet közötti épületcsere kezelői jog átengedésnek minősül. 
Ebben az esetben a BM a kezelésében levő ingatlan kezelői jo
gáról mond le, a csereként kapott ingatlant pedig kezelésbe veszi. 
A cserével é rin te tt ingatlanok állami tulajdonban levők lehetnek 
és a résztvevő szerveknek rendelkezniük kell a kezelői joggal.

Épületcserével elégíthető ki az elhelyezési igény, ha a szám
adótest kisebb alapterületű  ingatlanért nagyobb megszerzését az 
érin te tt állami, társadalm i szervvel kötött megállapodással, a ta 
nácsi elhelyező hatóságok egyetértésével biztosítani tudja.

Épületcsere történhet más állami szerv kezdeményezésére is, 
de nagyobb alapterületű  BM -épület helyett kisebb csak akkor fo
gadható el, ha a felkínált épület is kielégíti a belügyi szerv elhe
lyezési igényét, vagy az adottnál jobb minőségű épület biztosít
ható és a cserén keresztül a szolgálatellátásán lehet javítani.

A csere megvalósítható a Belügyminisztériumot terhelő 
vagy a BM javára szolgáló térítési kötelezettség m ellett. Az épü
letcsere kezdeményezése a szám adótest-parancsnok hatáskörébe 
tartozik, a javaslattételre vonatkozó előírások megegyeznek a
28.6. pontban előírtakkal.

28.12. A tanácsi elhelyező hatóságok jogosultak a BM-szer
vek által használt épületekben (helyiségekben) szemlét tartani, 
annak m egállapítása céljából, hogy az közületi elhelyezésre al
kalmas-e, azt megfelelően, a kiutalásban m egjelölt célra használ
ják-e. Ezt a jogukat a Belügym inisztérium  (minisztériumi irányí
tó szerv) előzetes, írásos engedélye alapján gyakorolhatják. (19. 
sz. m elléklet 1. pont.)

28.13. A tanácsi elhelyező hatóságok a BM-szervek által 
használt bárm ilyen ingatlant (épületet, telket) csak a Belügymi
nisztérium  (minisztériumi irányító szerv) előzetes írásbeli egyet
értése alapján vehetnek igénybe, (19. sz. m elléklet 1. pont), 
illetve utalhatnak ki más állami szerv részére. Ha az igénybevétel 
e nélkül történne, a vonatkozó határozatot az ingatlannal rendel
kező, illetve az azt kezelő számadótestnek, határidőn belül meg 
kell fellebbeznie és az ügyet egyidejűleg jelentenie kell a minisz
térium i irányító szervnek.

28.14. Az ingatlanok kezelésbe vételére, BM kezelői jogának 
átadására, elidegenítésére és a cseréjére vonatkozó számadótesti
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javaslatok elbírálása a m inisztérium i irányító szerv hatáskörébe 
tartozik. Az engedélyezéssel egyidejűleg -  az I/ I. Csoportfőnök
séggel egyetértésben -  kerül meghatározásra, hogy az ellenszol
gáltatásként kapott forintösszeg milyen m értékben illeti a BM 
költségvetést, m ilyen m értékben használható fel a számadó
test által.

Az előzőekkel kapcsolatos előzetes -  a szám adótest által kö
tö tt -  megállapodásokba bele kell foglalni, hogy a megállapodás 
a  „Belügym inisztérium ” jóváhagyásával válik érvényessé.

29. A BM-szervek használatában levő ingatlan ideiglenes 
használatba adása

29.1. A BM kezelésében levő átm enetileg kihasználatlan és 
nélkülözhető ingatlanokat, vagy azok egy részét ideiglenes hasz
nálatra más állami szervnek, társadalm i szervezetnek, vagy szö
vetkezetnek á t lehet engedni, ha

a) az ideiglenes használat biztosítása BM-érdek. Ilyennek 
minősül a belügyi dolgozókat ellátó kereskedelm i vállalat elhe
lyezése;

b) az ideiglenes használat az ezt kérő állami szerv stb. érde
ke. Ennek feltétele, hogy a helyben levő BM -szervek elhelyezési 
igénye teljes m értékben kielégített legyen és a helyiségek más 
állami szerv általi használata a szolgálati feladatok ellátását ne 
zavarja.

29.2. BM kezelésében levő ingatlant más állami szervnek 
ideiglenes jelleggel a m inisztérium i irányító szerv előzetes hozzá
járulása alapján lehet átengedni. E rre javaslatot a számadótest 
parancsnoka tehet, am elynek tartalm aznia kell

a) az érin tett állami szerv megnevezését,
b) hol és m ilyen nagyságú helyiségeket javasol használatra 

átengedni és milyen időtartam ra,
c) a helyiségek használatra történő átadási lehetőségének in

doklását.

A BM-dolgozókat ellátó vállalatok részére a helyiségek 
ideiglenes használatát a számadótest parancsnoka saját hatáskör
ben engedélyezheti.

29.3. Az irányító anyagi szerv előzetes engedélye alapján az 
ideiglenes használatba adás írásbeli megállapodással történhet, 
amelynek tartalm aznia k e ll:

a) a szám adótest megnevezését;
b) a használó állami szerv m egnevezését;
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c) a használatra átengedett helyiségek megnevezését és 
hasznos alapterületét;

d) a használatért fizetendő bért, annak befizetési ha tár
idejét;

e) a helyiségek használatával kapcsolatban a használatba 
adó és a használó szerv jogait, kötelességeit, kiemelve, hogy a 
használó épületátalakítást csak a szám adótest külön engedélye 
alapján végezhet;

f) az ideiglenes használat időtartam át.

Helyiséget ideiglenes használatra átengedni meghatározott, 
vagy m eghatározatlan időtartam ra lehet. A m egállapodásban rög
zíteni kell, hogy a használatot a BM bárm ikor indoklás nélkül 
felm ondhatja és az attól szám ított 90 napon belül a használó 
szerv köteles a használatba vett helyiségeket üresen, tisztán, 
használható állapotban visszaadni és elhelyezését saját erejéből 
biztosítani. Utóbbival kapcsolatban a Belügym inisztérium ot kár
talanítási -  helyiségpótlási kötelezettség -  nem terheli.

A megállapodásból egy példányt az ingatlan-nyilvántartási 
okm ánygyűjtőben kell elhelyezni, egy példányt pedig a megálla
podás létrejö ttétő l szám ított 8 napon belül a m inisztérium i irá
nyító szervhez kell felterjeszteni. A megállapodás további egy 
példányát a szám adótest pénzügyi szolgálatának kell átadni.

29.4. A helyiségek használata u tán  járó bért a nem  lakásnak 
minősülő helyiségek bérének m egállapítására vonatkozó jogsza
bályi rendelkezés alapján kell m egállapítani (19. sz. m elléklet 5. 
pont). A bért az állami szerv ideiglenes használatára átengedett 
helyiségek hasznos alapterülete u tán  kell felszámítani. Hasznos 
alap terü let a la tt az átengedett helyiségek belső terü leté t -  a fo
lyosók, előterek és W. C.-k nélkül -  kell érteni. A befizetett bér
összeg a BM -költégvetést illeti, azt a számadótest nem használ
hatja  fel.

29.5. A BM kezelésében levő épületet (helyiséget) használó 
állami szerv a BM hálózatáról gáz és villam osenergiát addig ve
het igénybe, ameddig a rendelkezésére bocsátott helyiségekben 
külön m érőt nem  szereltet fel. Ha a helyiségeket 6 hónapnál rö
videbb ideig használja, az energiahasználatra nem szükséges kü
lön m érőt felszereltetni, hanem  átalányt kell fizettetni. Az 
átalány összegét az alábbiak szerint kell m egállapítani:

a) világítás,

a helyiségek m egvilágított alapterületének minden m2-e 
után a m indenkor érvényben levő rendelkezéseknek megfelelő 
összeget,
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b) gáz,
gáztűzhelyenként -  más fogyasztóberendezésnél átszám ít

va -  havonként, ugyancsak a m indenkor érvényben levő rendel
kezéseknek megfelelő összeget kell téríttetn i.

A m ennyiben az áram ot és a gázt nemcsak világításra, víz- 
melegítésre, hanem  gépek üzemeltetésére, vagy főzésre is hasz
nálják, a térítési d íja t lehetőleg a tényleges fogyasztásnak meg
felelő m értékben, arányosan kell megállapítani.

29.6. Víz használatáért külön térítést fizettetni nem  kell.
29.7. A BM -ingatlant használó állami szerv részére tüzelő

anyagot a szám adótest nem  biztosíthat. Ha az épületben -  be
leértve a használatba adott helyiségeket is -  központi fűtés van, 
térítés címén a fű tö tt légtérre, köbm éterenként egységesen évi, a 
m indenkor érvényes térítési d íja t kell fizettetni.

29.8. A bérbeadott helyiségeknél biztosított szolgáltatáso
kért fizetett térítés összege a BM -költségvetést illeti, azt a szám
adótest nem használhatja fel.

29.9. A BM kezelésében levő épületeket, épületrészeket, 
vagy helyiségeket BM-dolgozók részére nem  lakás céljára bérbe, 
használatba adni ideiglenes jelleggel sem lehet.

Szolgálati szempontok és érdekek m iatt a BM kezelésében 
levő ingatlanok területén  állandó jelleggel nem  engedhető meg 
BM-dolgozók tulajdonában levő személygépkocsik, m otorkerék
párok stb. tárolása. Ilyen célra garázshelyiséget használatba adni, 
vagy a BM -objektumok udvarán, szabadon történő tárolási lehe
tőséget biztosítani, vagy ott garázsépítést engedélyezni tilos.

Am ennyiben a BM -objektum  udvara megfelelő nagyságú és 
a tárolás az objektum  üzem eltetését nem zavarja, a parancsnok 
térítési kötelezettség nélkül engedélyezheti az ott dolgozók részé
re, hogy m unkaidő ala tt az udvar kijelölt részében (szabadban) 
saját gépjárm űveiket tárolhassák.

29.10. Ha a BM objektum ainak területén  korábbi engedély 
alapján BM-dolgozók saját tu lajdont képező gépkocsit állandó 
jelleggel tárolnak, a használatért bérleti d íjat kell m egállapítani, 
mégpedig

a) garázsban történő tárolás esetén a m indenkori állami ren
delkezésekben m egállapított térítési díjat,

b) szabadban (udvar, kapualj) történő tárolás esetén 
1000 cm3 hengerűrtartalom ig havi 40 Ft, ezen felül havi 60 F t 
térítést.

A korábban engedélyezett állandó jellegű garázs (terület) 
használatot akkor kell m egszüntetni, ha a BM-dolgozó által 
igénybe vett területre, helyiségre a szám adótestnek szolgálati ér-
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dek m iatt szüksége van, vagy a dolgozónak a BM-mel létesített 
szolgálati, illetve m unkaviszonya megszűnik.

30. A BM-szervek használatában levő épületek lebontása

30.1. Bontásra kizárólag olyan állami tu lajdont képező és 
BM-kezelésben levő épület kerülhet, amely BM-szerv elhelye
zésére nem szükséges és lerom lott állagának helyreállítása nem 
gazdaságos.

30.2. A BM -szervek használatában levő épületeket lebontani 
szám adótest-parancsnok, vagy m inisztériumi irányító szerv elő
zetes engedélye alapján lehet.

A szám adótest-parancsnok saját hatáskörben -  a külön BM- 
rendelkezés előírásai szerint -  akkor engedélyezheti az épület- 
bontást, ha az érin te tt ingatlan értéke a 100 000 F t-o t nem halad
ja  meg, amely megfelel 100 lm3 térfogatú épületnek.

A szám adótesti hatáskörben nem engedélyezhető bontási 
igény esetén a bontási kérelem hez -  megfelelő indoklás mel
le tt -  csatolni kell az ingatlanra vonatkozó helyszínrajzot, ame
lyen fel kell tün tetn i a bontásra javasolt épületet, továbbá ismer
tetn i kell annak értékét, valam int javaslatot kell tenni a bontott 
építési anyagok felhasználására.

A bontásra javasolt ingatlan értékelését a Szakutasításban 
m eghatározott elvek alapján kell elvégezni.

A szám adótest-parancsnok engedélye, vagy BM -hozzájáru
lás u tán a hivatalos hatósági bontási engedélyt írásban kell kér
ni a tanácstól, a m unkát ténylegesen csak a tanácsi engedélyező 
határozat alapján lehet megkezdeni.

30.3. Személyi, vagy szövetkezeti tulajdonban levő, a szám
adótest által bérelt épület, vagy az ahhoz tartozó melléképület 
szám adótest részéről bontásra nem  javasolható, azt a tulajdonos
tól kell kérni.

30.4. A bontási m unka tényleges végrehajtására, lebonyolí
tására vonatkozó szabályokat az Építési Szakutasítás tartalmazza.

31. Ingatlan átadás, átvételi eljárás lebonyolítása

31.1. Ingatlan átadási-átvételi e ljárást kell eszközölni

a) az ingatlanban elhelyezett egység parancsnoka (vezetője) 
személyében bekövetkezett változás esetén,
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b) ha a szám adótest más BM számadótestnek, vagy állami 
szervnek -  ideiglenesen, vagy véglegesen -  ad át épületet, vagy 
attól vesz át épületet,

c) ha az egység elhagyja az állandó jellegű elhelyezésére 
szolgált épületet.

31.2. Az ingatlanok átadása, átvétele esetén jegyzőkönyvet 
kell felvenni (3. sz. melléklet), amely tartalm azza

a) az épületbe beépített felszerelési tárgyakat (pl. W. C., 
mosdó, fürdőszoba-berendezés, ajtó, ablak, kályha stb.) darab
szám szerint és azok állapotát;

b) az épület üzem eltetésére szolgáló gépi felszerelések, be
építe tt konyhai felszerelések darabszám át és azok állapotát;

c) az épület külső és belső állapotának leírását;

d) a jegyzőkönyv felvételének időpontjában tapasztalható 
esetleges hiányosságokat és azt, hogy azokért személy szerint ki 
a felelős;

ej az ingatlan nyilvántartásával kapcsolatban átadott okm á
nyok felsorolását.

31.3. Ingatlanok átadása esetén „nem beépített” elhelyezési 
anyagot a vonatkozó külön rendelkezések előírásainak m egfele
lően szabad átadni.

31.4. Az ingatlan átadás-átvételi eljáráson részt vevő be
osztottakat (átadó-átvevő személy, elhelyezési szolgálatból k ije
lölt személy) a szám adótest parancsnoka jelöli ki és szükség ese
tén gondoskodik az é rin te tt állami szervek meghívásáról.

Amennyiben az egység ideiglenesen hagyja el az elhelyezés
re szolgáló épületet, az épületben visszamaradó részleg (őrség) 
parancsnoka az átvevő.

Állami szerv részére történő ingatlan átadásánál a felvételre 
kerülő jegyzőkönyvben az esetleges hiányosságokért fele
lőst megnevezni nem kell, azonban a káreljárást ez esetben is fo
lyam atba kell tenni.

31.5. Az ingatlan átadás-átvételi jegyzőkönyvet szükség sze
rin ti példányban kell elkészíttetni. Ezekből egy-egy példány az 
átadónál-átvevőnél marad, egy példányt pedig a közvetlen felet
tes anyagi szervhez kell felterjeszteni. Ha az ingatlan átadása 
számadótestek között vagy állami szerv részére történik, a jegy
zőkönyvet az ingatlant átadó szám adótestnek kell felterjesztenie. 
Állami szervtől történő ingatlan átvételnél a jegyzőkönyv felter
jesztése az átvevő szám adótestre hárul.
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BM SZÁLLÁSOK LÉTESÍTÉSE, RENDELTETÉSE ÉS 
KEZELÉSE 

32. A szállások fogalma és rendeltetése

32.1. A Belügyminisztérium  szerveinél

-  férfi legénységi,

-  férfi és női átm eneti, valam int

-  családos szállás létesíthető, illetve tartható  fenn.

32.2 A legénységi szállás a rendőrőrsök bentlakásra nem 
kötelezett hivatásos legénységi és tiszthelyettesi, nőtlen állomány 
csoportos elhelyezésére szolgál. Célja a szolgálati feladatok jobb 
ellátásának, az egységek ütőképességének elősegítése, az állo
m ány katonai fegyelmének növelése.

A szállást férőhely esetén abban a hivatali (őrsi) épületben 
kell létesíteni, amelyben a nőtlen beosztott szolgálatot teljesít. 
Elhelyezését úgy kell kialakítani, hogy az ottlakók körlete a 
munkaszobáktól elkülönített legyen.

Az iskolai hallgatók, a határőrségnél a sorállom ányúak el
helyezésére szolgáló hálókörletek, a jelen utasításban foglaltak 
alkalmazása szempontjából nem  tekinthetők legénységi szál
lásnak.

32.3. Átmeneti szállás a nőtlen (hajadon) hivatásos, kineve
zett polgári és szerződéses polgári állomány elhelyezésére szolgál. 
Rendeltetése, hogy a szolgálat ellátása érdekében ideiglenes jel
leggel szálláslehetőséget biztosítson azoknak a nőtlen, vagy haja
don beosztottaknak, akik helyben lakással nem rendelkeznek és 
felvételük, vagy áthelyezésük időpontjában elszállásolásukat sa
já t m aguk megoldani nem tudják.

A szállást a hivatali épülettől független körletben, végleges 
jelleggel kell létesíteni.

32.4. A családos szállás BM főiskolai hallgatók részére léte
síthető, a külön utasításban előírtak szerint.

V. FEJEZET
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33. Legénységi és átmeneti szállások létesítése és kezelése

33.1. Legénységi szállás létesítésének engedélyezése a szám
adótest-parancsnok hatáskörébe tartozik, egyben köteles gondos
kodni a szállás kezeléséről is.

33.2. Átm eneti szállás létesítését és m egszüntetését -  férő
helyre való tek in tet nélkül -  a szállás létesítésében érdekelt 
számadótest külön kérése alapján a m inisztérium i irányító szerv 
engedélyezi, egyidejűleg meghatározza a szállást kezelő 
szervet is.

33.3. A szállások kezelője köteles gondoskodni a szállásépü
letek, szálláskörletek karbantartásáról, felújításáról, berendezési 
és felszerelési tárgyakkal való ellátásáról, továbbá a helyiségek 
tisztántartásáról.

Az átm eneti szállás rendjének fenntartására a számadótest 
létszám keretén belül gondnokot kell alkalmazni.

Legénységi szállásnál a rend fenntartását az egység parancs
nokának hatáskörébe kell utalni.

33.4. Az átm eneti szállás gondnokának a szállásépületen be
lül m unkaköri szolgálati lakásban kell laknia és lakrészét a bér
fizetés alól m entesíteni kell. A m entesítés a fű tésre és világításra 
nem  vonatkozik, de a felhasznált áram  költségéből havonta 10 
kW -nak megfelelő összeget a szám adótestnek meg kell térítenie.

33.5. A szám adótest-parancsnok, vagy az általa m egbízott 
személy felelős a kezelésére bízott szállások rendeltetésszerű fel- 
használásáért. A tartósan kihasználatlan szállások m egszünteté
sét és a helyiségek más célú felhasználását a számadótest pa
rancsnokának kell kezdeményeznie.

33.6. A szállások szabályszerű üzemeltetése feletti felügye
letet a m inisztérium i irányító szerv látja  el, egyben hatáskörébe 
tartozik a szállást fenntartó  és kezelő szerv, valam int a szállást 
használó dolgozók közötti vitás ügyekben (térítési kötelezettség, 
felmondás) való döntés.

34. A szállások igénybevétele

34.1. A legénységi szállást az érin tett őrshöz tartozó nőtlen 
hivatásos legénységi, vagy tiszthelyettesi állományba tartozó be
osztottak vehetik igénybe.

Amennyiben a helységben átm eneti szállás nem  m űködik -  
kivételesen -  elhelyezhető a legénységi szálláson olyan nős férfi
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beosztott is, aki szolgálati helyén lakással nem rendelkezik és 
em iatt családjától távol élni kényszerül. Térítési és egyéb köte
lezettségét az átm eneti szállásokra előírtak szerint kell megál
lapítani.

34.2. A szállásokra történő felvétel a szállást igénybevenni 
kívánó beosztott írásbeli kérelm e alapján történhet. A felvételi 
kérelem hez orvosi bizonyítványt kell csatolni, amelyben a BM 
orvosa (Budapesten a BM Központi Rendelőintézet) igazolja, 
hogy a kérelmező fertőző betegségben nem szenved. A kérelem 
alapján a szállást fenntartó  szám adótest parancsnoka, vagy az 
általa m egbízott személy dönt a felvétel tekintetében.

34.3. A legénységi szállás igénybevételét meg kell szüntetni, 
ha az igénybevétel alapjául szolgáló ok megszűnt. Ennek megfe
lelően fel kell mondani a szállást, ha az igénybevevő

a) a szállás rend jé t nem ta rtja  be,
b) házasságot kötött és lakáshoz jutott,
c) más szolgálati helyre helyezték,
d) m unkaköre megváltozott, ebből eredően m ár nem jogo

su lt legénységi szállásra,

e) szolgálati viszonya megszűnt.

M egszüntethető a szállás használata, ha a BM, vagy a szám
adótest átszervezés m iatt a szállást egészében megszünteti.

34.4. Átmeneti szálláson rendfokozatra és beosztásra tekin
te t nélkül elhelyezhetők azok a nőtlen, vagy hajadon beosztot
tak, akik szolgálati helyükön lakással (főbérlet, albérlet, ágybér
le t stb.) nem  rendelkeznek és a felvételi kérelem  időpontjában 
m aguknak egyéb lakáslehetőséget biztosítani nem tudnak.

Kivételesen elhelyezhető az átm eneti szálláson olyan nős 
(férjezett) beosztott is, aki családjától különélni kényszerül és 
lakásproblém ájának megoldása belátható időn belül biztosítható.

34.5. Az átm eneti szállásokra történő felvétel, az érdekelt 
kérelm e alapján történik. A felvételi kérelemhez orvosi bizo
nyítványt kell csatolni, amelyben a BM orvosa igazolja, hogy a 
kérelmező fertőző betegségben nem szenved.

34.6. Felvétel tekintetében a beosztott közvetlen parancsno
kának javaslata alapján a szállást fenntartó  szám adótest parancs
noka, vagy az általa m egbízott személy dönt. A felvételi kérel
m eket m indenkor a szolgálati érdekkel összhangban, körültekin
tő vizsgálat alapján kell elbírálni. Általános elvként szem előtt 
kell tartani, hogy
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a) az igénylők közül a hivatásos állom ányúak -  és ezen be
lül a tiszti beosztásúak -  megelőzik mind a kinevezett, m ind a 
szerződéses polgári állom ányt;

b) férjet, feleséget és gyerm eket, tehát családot a szálláson 
elhelyezni nem  lehet.

34.7. Az átm eneti szállás használatát fel kell mondani, ha az 
igénybevevő a szállás rend jét nem  ta rtja  be, ha sajá t erejéből, 
vagy a BM útján  lakáshoz jut, más községbe (városba) áthelye
zik, továbbá akkor, ha m unkaviszonya a BM-mel megszűnt.

Felmondható az átm eneti szállás igénybevétele abban az 
esetben is, ha a BM átszervezés keretében a szállást megszünteti.

34.8. A felvétel elbírálására jogosult parancsnok döntése 
alapján az igényjogosult kérelmező részére a legénységi, vagy 
átm eneti szállásférőhelyet írásban kell kiutalni. A kiutalásban fel 
kell tüntetn i

a) az igénybevevő nevét, rendfokozatát és szolgálati helyét,
b) az igénybevétel időtartam át,
c) a havi térítés összegét,
d) a kiu talt szoba (férőhely) megjelölését,
e) a felmondás lehetséges okait és azt, hogy a szállás haszná

latára létesített jogviszony lakásbérleti (albérleti) jogviszonynak 
nem minősül és ilyen jogviszony akkor sem keletkezik, ha a szál
lásra a bejelentkezés nem  „ideiglenes”, hanem  „állandó” lakás
bejelentő lappal történt.

A kiutalást két példányban kell kiállítani és annak a ked
vezm ényezett általi átvételét a szám adótestnél visszamaradó pél
dányon, aláírással kell elismertetni.

35. Térítési kötelezettség a szállások használatáért

35.1. A szállás használatáért, a biztosított szolgáltatásokért 
térítést kell fizetni. A térítési díj m egállapítása érdekében a BM- 
szervek kezelésében levő szállásokat minősíteni kell.

Az I. osztályba az a szállás tartozik,

a) am elyet állandó jellegű épületben, eredetileg is erre a cél
ra, korszerű kivitelben létesítettek és végleges rendeltetéssel 
rendeztek be szállásnak;

b) am elyet közművekkel és központi, vagy egyéb fűtéssel, 
az egészségügyi, szociális előírások szerinti helyiséggel láttak  el;
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c) amelyben a lakószobák többségében a tervezett férőhe
lyek száma legfeljebb három, és szobánként állandó hideg-meleg 
vízzel ellátott fürdőszoba, vagy mosdó van, valam int a szobák 
berendezésének színvonala megfelelő.

II. osztályba az a szállás tartozik, amelyben az I. osztály a), b) 
pontjai szerinti feltételek fennállnak, de ahol a lakószobák több
ségében a férőhelyek száma a hárm at m eghaladja és a kilencet 
nem éri el. Em eletenként közös fürdő, vagy mosdóhelyiség áll 
rendelkezésre és a heti kétszeri melegvíz-szolgáltatás biztosított.

III. osztályba az a szállás tartozik, am elyet

a) eredetileg nem  szállás céljára létesített épületben, épü
letrészben, de tartós jelleggel rendeztek be szállásnak;

b) közművekkel, továbbá egészségügyi és szociális előírások 
szerinti helyiségekkel láttak  el;

c) a lakószobák többségében a tervezett férőhelyek száma a 
nyolcat meghaladja, de a 14-et nem éri el;

d) heti kétszeri melegvíz-szolgáltatással közös fürdő, illető
leg zuhanyozó áll rendelkezésre.

IV. osztályba az a szállás tartozik, amelyet hivatali épület
ben, ideiglenes rendeltetéssel rendeztek be. Jellem zője a szállás
nak, hogy legalább részben közművekkel ellátott, továbbá az 
egészségügyi és szociális norm ák betartása általában biztosítható.

A BM -szervek viszonylatában IV. osztályba sorolhatónál 
alacsonyabb színvonalú szállást létesíteni nem lehet. Az előírások 
egyaránt vonatkoznak a legénységi és átm eneti szállásokra.

35.2. A legénységi szállásokat egységesen IV. osztályba tar
tozó szállásnak kell minősíteni és ezeknél a térítési díj szemé
lyenként egységesen havonta 50,- Ft.

Az átlagosnál jobban ellátott, színvonalasabb felszereltségű 
legénységi szállásnál -  a m inisztérium i irányító szerv egyetér
tése alapján -  havi 50,- F t-nál magasabb összegű térítés is meg
állapítható személyenként.

35.3. Az átm eneti szállásokon elhelyezett beosztottaknak

I. osztályú szálláson szem élyenként havi 180 F t 
II.  " ” ” ” 140 F t

III. ” ” ” ” 100 Ft
I V  "  "  "  "  75 F t

térítési d íja t kell fizetniük.

Am ennyiben az egyébként I. osztályú szállásnál az egyes 
szobák színvonala nem  érné el azt a minőséget, am it az előírások 
tartalm aznak, tehát m inősítésük szerint II. vagy III. osztályba
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sorolhatók, ennek megfelelően a szobákra az alacsonyabb össze
gű térítést lehet megállapítani. Meg kell emelni viszont a térítési 
díj összegét, ha alacsonyabb osztályba sorolt szállásnál az egyes 
szobák elérik I. vagy II. osztályú szállások szintjét.

35.4. Azt az átm eneti szállást, amelyben külön takarító sze
mélyzet nincs és a bentlakók maguk takarítanak, eggyel alacso
nyabb osztályba kell sorolni, m int amelyikbe a szobánkénti fé
rőhelyek szám ának és a szállás felszereltségének figyelem bevé
telével tartozna. A IV. osztályba tartozó szállás esetén takarítás 
címén havonta 25,- F t-tal lehet m érsékelni a szállás díját.

35.5. A havi szállásdíjat a szálláson bentlakók minden hónap 
elsején, egy összegben előre kell befizessék. A havi szállásdíj összege

 napokra nem osztható. A befizetési jegyzéket a szállás 
gondnokának kell összeállítania és a díjakat beszednie.

A befizetési jegyzék a következő rovatokat tartalm azza:

a) sorszám,
b) a szállást igénybevevő neve,
c) a havi szállásdíj összege,
d) a befizető aláírása.

A szállásgondnok a beszedett szállásdíjat minden hónap 5-ig 
tartozik befizetni a szám adótest pénzügyi szolgálata által m egje
lölt csekkszámlára. Egyidejűleg a befizetési jegyzék egy példá
nyát át kell adnia a számadótest pénzügyi szolgálatának.

35.6. A szállásdíjat a bentlakónak, függetlenül tartózkodási 
helyétől, szabadsági ideje a la tt is fizetnie kell.

Felmondása esetén a m ár befizetett térítés összegét a BM-től 
vissza nem igényelheti.

36. A szállásokon bentlakók részére biztosítható szolgáltatások

36.1. A legénységi szálláson elhelyezettek részére szolgálta
tás keretében biztosítani kell

-  közös hálókörletet;

-  megfelelő bútorzatot;

-  hetenként egyszer fürdési lehetőséget, ahhoz melegvíz-szol
gáltatást;
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-  fűtést, világítást;

-  takarítást naponta;

-  ágyneműhasználatot, kéthetenkénti váltással;
-  ételmelegítési lehetőséget szükség szerint, de legalább reggel 

és este.

36.2. Az átm eneti szálláson elhelyezettek részére szolgálta
tás keretében biztosítani kell

-  elhelyezést 1- 3 fős, 4- 8 fős, 9- 14 fő férőhelyes szobákban 
a szállás besorolásának m egfelelően;

-  megfelelő bútorzatot;
-  a szállás besorolásának megfelelő hideg-melegvíz-szolgálta
tást és melegvizes fürdési lehetőséget;

-  fűtést, világítást;

-  takarítást naponta;

-  ágynem űhasználatot, kéthetenkénti váltással;

-  ételmelegítési lehetőséget egész napon át.

37. A szállások rendje

37.1. A BM-kezelésben levő szállásokra -  beleértve a le
génységi és az átm eneti szállásokat is -  a fenntartó  számadó
testnek írásban házirendet kell megállapítania.

A házirendben meg kell határozni, hogy

a) a szállás használatára létesített jogviszony, lakásbérleti 
(albérleti) jogviszonynak nem minősíthető;

b) a szállást használó jogosult a használatot bárm ikor fel
mondani és a szállást elhagyni. A számadótest a jelen fejezet
34.3. és 7. pontjában m eghatározott esetekben m ondhatja fel a 
szállás használatát, 30 napos felmondási határidővel;

c )  a szám adótest a m egállapított térítési díjak ellenében mi
lyen szolgáltatásokat biztosít;

d) az igénybevevő köteles az általa gondatlanságból, vagy 
rendeltetésellenes használat következtében előállott károkat 
m egtéríteni;

e) az igénybevevő saját tulajdonát képező berendezési és 
felszerelési tárgyat a szállásra csak a kezelő BM-szerv parancs
nokának engedélye alapján vihet és használhat;

4* 51

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/6/1974 /50



f) a kapunyitás, zárás, takarodó időpontját, a szállásdíj fize
tésének, a fürdő használatának, a takarítás és látogatók fogadá
sának rendjét;

g) a közös használatú helyiségek igénybevételének rendjét;

h) figyelm eztetést a házirend betartására azzal, hogy annak 
elm ulasztása a szállás használatának felm ondásával járhat.

37.2. A szállásokon a gondnoknak lakónyilvántartó könyvet 
kell vezetnie, a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. Fele
lős azért, hogy a szállásokon lakók az előírt határidőn belül ele
get tegyenek be- és kijelentkezési kötelezettségeiknek. A szállá
sokra ideiglenes jelleggel lehet bejelentkezni, kivéve, ha a szál
lást igénybevevőnek állandó bejelen tett lakása nincs.

38. Átvonulási szállás rendeltetése és létesítése

38.1. A átvonulási szállás közös, szállásszerű katonai elhe
lyezés, amelynek az a rendeltetése, hogy a határőrségnél a sor
állományú kiküldöttek, vezényeltek elhelyezését a kiküldetés, 
illetve vezénylés időtartam a ala tt biztosítsa.

A szállás létesítése és m egszüntetése a szám adótest-parancs
nok hatáskörébe tartozik. A szállást kizárólag a szállást fenntartó  
testület sorállom ányú beosztottai használhatják.

Az átvonulási szállás körletét a fenntartó  szerv objektum á
ban, a legénységi körletben kell kijelölni, a várható igénybevé
telnek megfelelő számú férőhely biztosításával. Az átvonulási 
szállás igénybevételi lehetőségét és a szállás rend jét a számadó
test-parancsnoknak kell meghatároznia, használatáért térítési dí
ja t nem kell fizetni.
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HÉTVÉGI PIHENŐK RENDELTETÉSE, LÉTESÍTÉSE 
ÉS ÜZEMELTETÉSE 

39. Hétvégi pihenők rendeltetése

39.1. A személyi állomány és családtagjaik ku ltu rá lt pihené
se, egészségük védelme, a szabadidő célszerű felhasználása érde
kében -  a rra  alkalmas területen  és környezetben -  a számadó
test hétvégi pihenőtelepet ta rth a t fenn.

A szám adótest által fenn tarto tt pihenőtelep közös és kölcsö
nös használatát más belügyi testü let tagjai, továbbá a helyi ál
lami tűzoltóság állom ányába tartozók részére biztosítani kell.

39.2. A hétvégi pihenőtelepek látogatása díjtalan. Hálóhe
lyiség, felszerelési tárgyak és egyéb szolgáltatások igénybevéte
léért az érvényben levő, külön rendelkezésben m eghatározott té
rítési d íjat kell fizetni.

39.3. A hétvégi pihenő zöldövezetben, vízparton elhe
lyezhető létesítm ény, amely nem üdültetési jelleggel, hanem  al
kalom szerűen biztosítja a személyi állomány és családtagjaik 
időszakos, ku ltu rá lt pihenését, a résztvevők étkezési önellátása 
mellett.

A hétvégi pihenő működéséhez szükséges berendezést, fel
szerelést, szórakoztató eszközöket, ágyneműt, a főzéshez és me
legvíz-szolgáltatáshoz szükséges energiát és a takarítást a kezelő 
szám adótest tartozik biztosítani.

A telep működéséhez szükséges személyzetet a számadótest 
(vagy számadótestek) m ár m egállapított létszám kerete terhén 
kell foglalkoztatni. Am ennyiben a hétvégi pihenőtelep szomszéd
ságában állami, vagy társadalm i szervek hasonló létesítm ényt 
üzem eltetnek, a különféle szolgáltatások -  hozzájárulás fizeté
se m ellett -  velük közösen is biztosíthatók.

39.4. Pihenő létesítésére elsősorban állami tulajdonban levő, köz
m űvel rendelkező, megfelelő környezetű üdülőterületnek nyil
váníto tt településen belüli földterületek (telkek) vehetők igény
be. Követelm ény a terü let jó megközelítési lehetősége.

VI. FEJEZET

53

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/6/1974 /52



A terü letet telekkönyvileg a BM kezelésébe kell venni. A ke
zelésbevételi eljárást -  amelynek lebonyolításáról a m iniszté
rium i irányító szerv gondoskodik -  a szám adótestnek kell kez
deményeznie.

A pihenő létesítéséhez szükséges minimális telekterület 
nagysága:

a) az épületek elhelyezésére m integy 1000 m2 telekterület,
b) az igénybevevők épületen kívüli pihenésére szem élyen

ként további 6,0 m2 telekterület.

40. Hétvégi pihenők létesítésének, fejlesztésének lehetőségei

40.1. A szám adótest a működési területén  legfeljebb egy pi
henőtelepre ta rth a t igényt.

Egy község, város területén a különböző belügyi testü letek
hez tartozó szám adótestek közös használatú hétvégi pihenőt lé
tesíthetnek. Ebben az esetben a létesítm ény üzemeltetése ará
nyos, közös költségviseléssel történhet, a létesítm ény kezelője a 
területileg illetékes rendőri, vagy határőr szám adótest lehet.

40.2. A pihenőtelepek létesítése és a meglevők fejlesztése 
során elsősorban a közös használatra szolgáló helyiségeket kell 
biztosítani, ilyenek a
-  társalgó,
-  elkülönítve női, férfi öltöző, zuhanyozó (mosdó),
-  főzőszín (kempingszerű gáz, vagy villanyüzemmel) a függelék

4., 5. sz. m elléklete szerinti irányelveknek megfelelően. A közös 
használatú helyiségek kialakításánál az irányelvektől -  a he
lyi adottságok és igényektől függően -  el lehet térni, de a közös 
helyiségek együttes alapterülete csak akkor növelhető, ha több 
számadótest igényeinek kielégítésére tervezik a hétvégi pihenőt.

40.3. Am ennyiben a telep hétvégi tartózkodást (alvást) is 
kell biztosítson, a számadótest a várható látogatottság alapján 
állapítsa meg a közös használatú épületen kívül létesíteni szüksé
ges, különálló 2- 4 főre alkalmas pihenőházak darabszámát.

Pihenőházak céljára legalkalm asabbak a különböző faipari 
vállalatok, az ERDÉRT kész faházai, illetőleg azok m intájára, 
helyi meglevő anyagból épített, egyesített vagy különálló épü
letek, irányelvként a 6. sz. m elléklet szerint.

40.4. A közös használatú épületben hideg és meleg folyóvi
zet, a családok ételmelegítéséhez (főzéséhez) főzőlapokat kell biz
tosítani.
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A különálló pihenőházakban csak villanyvilágítás és folyó 
hidegvíz biztosítható, mosdóval.

Az épületek szennyvízelvezetését vagy szükség szerint, an
nak helyi kezelését biztosítani kell.

40.5. Hétvégi pihenő létesítésére, vagy a meglevő bővítésére 
a szám adótest (számadótestek) akkor tehet javaslatot, ha a te r
vezett létesítm ény megvalósításához szükséges anyagi és pénz
ügyi eszközök legalább 2/3 -a költségvetési m egtakarítás, épület- 
bontásból származó bontási anyag, társadalm i m unka stb. form á
jában m ár rendelkezésre áll, vagy azzal belátható időn belül ren
delkezni fog.

Költségvetési m egtakarítás akkor hozható javaslatba, ha an
nak a hétvégi pihenőre történő elvonása a szolgálati feladatok 
ellátását nem  zavarja.

A hétvégi pihenő létesítéséhez szükséges fö ldterületet a ta
nács ú tján  kell biztosítani. Térítési kötelezettség esetén a földte
rü let igénybevételi költségeit is tervezni és a fedezetről -  az épí
tési költséghez hasonló módon -  gondoskodni kell.

40.6. Új hétvégi pihenőtelepek létesítésére a meglevők bőví
tésére vonatkozó javaslatot a szám adótest parancsnoka, közös 
használatú létesítm ény esetén az é rin te tt BM -szervek parancs
nokai együttesen terjeszthetik  elő. az alábbi tartalom m al és mel
lékletekkel:

a) a terü let biztosításának lehetőségei, annak üdülési szem
pontból való alkalmassága, közművesítettsége, nagysága, jelen
legi kezelője, megszerzésének költségkihatása, a tanácsi szervek
nek a terü let felhasználására vonatkozó nyilatkozata;

b) vázlatrajz a tervezett létesítm ényekről 1:100 arányban 
(alaprajz, homlokzatok) és helyszínrajz 1:1000 arányban;

c )  a telep létesítési költségei vállalati úton, vagy saját kivi
telezés m ellett;

d) a pihenőtelep várható kihasználtsága a székhelyen levő 
és az azon kívül számításba vehető BM-szervek állománya ré
széről;

e) a telepnek a székhelytől való távolsága, megközelíthető
sége, elsősorban közforgalmi járm űvön;

f) a megvalósításhoz rendelkezésre álló pénzügyi fedezet 
nagysága és forrása (költségvetési megtakarítás, társadalm i m un
ka, bontott anyag stb.);

g) az igényelt központi hozzájárulás összege, vagy egyéb 
anyagi igény;
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h) a létesítm ény m egvalósítására javasolt időpont, a kivite
lezés és üzemeltetés lehetősége, az üzem eltetés és fenntartás 
részletes éves költségkihatása, ezen belül a szükséges személyzet 
létszáma, annak béralapja m unkakörönként, azok fedezetének 
tervezett forrása, illetve biztosításának módja.

Az összeállított javaslatot elvi jóváhagyás végett a BM I/ I. 
Csoportfőnökséghez kell felterjeszteni, amely döntését az I/II. 
Csoportfőnökség egyetértése alapján hozza meg. A javaslat jó
váhagyásáig a kiválasztott telek térítés nélkül sem vehető b ir
tokba, a kivitelezés nem kezdhető el, a szám adótest kötelezettsé
get a létesítésre nem vállalhat.
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INGATLANOK GÁZZAL, VÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA 
(KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK)

41. Közüzemi szolgáltatások biztosítása

41.1. A szolgálati feladatok ellátása érdekében biztosítani 
kell az épületek:

-  fűtését;

-  világítási és ipari áram m al való ellátását;

-  vízellátását (csatornahasználatot);

-  gázellátását;

-  kém ényseprést;

-  derítők, latrinák tisztítását;

-  szemét elszállítását.

41.2. A közüzemi szolgáltatások biztosításának megszervezé
se a szolgáltató vállalatok ú tján  a számadótest elhelyezési szol
gálatának feladata. Ez elsősorban az ehhez szükséges megállapo
dások időbeni m egkötését és az abban foglalt -  a szám adótestre 
háruló -  különböző kötelezettségek határidőre történő teljesíté
sét jelenti.

A helyi szolgáltató vállalatok a BM-szervek részére energiát 
és egyéb szolgáltatást előzetes írásbeli megállapodás (szerződés) 
alapján adnak. A szám adótestnek a megállapodások megkötésé
nél ügyelnie kell, hogy a szolgáltatások megfelelő mennyiségben 
és időben történjenek.

A BM -ingatlanokon ép ített derítő berendezések tisztítására 
az üzemeltetési előírások alapján kell a szerződésben határidő
ket megjelölni.

A szemét időben történő elszállítása m ellett egészségügyi 
követelmény, hogy annak tárolása előírásszerű legyen. Szemetet 
tárolni csak megfelelő zárt tárolóban, vagy fedhető szeméttároló

VII. FEJEZET
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edényben lehet. A megfelelő tároló biztosítása az elhelyezési 
szolgálat feladata.

A szem éttárolót az épület telkén olyan helyen kell elhelyez
ni, illetve felépíteni, hogy az a főző-, étkezőhelyiségektől, a kör
letektől, irodáktól, továbbá esetleges kúttól a legtávolabbra ke
rüljön.

A megállapodások megkötésénél figyelemmel kell lenni arra, 
hogy az áram-, gáz-, vízszolgáltatás esetében a mérőkig terjedő
en a hálózati vízvezetékek karbantartása, felújítása, továbbá az 
esetleges üzemzavarok elhárítása a szolgáltató vállalatok felada
ta. Ezeket a m unkákat a számadótest bejelentése alapján a válla
latok kötelesek elvégezni, ilyen célra a számadótest saját kereté
ből költségráfordítást nem eszközölhet.

41.3. A megállapodások teljesítése érdekében biztosítani 
kell, hogy a szolgáltató vállalatok dolgozói a BM -épületeken be
lül -  megfelelő ellenőrzés m ellett -  a különféle m érőberende
zéseket a szükséges időközökben leolvashassák, illetve a megálla
podások szerinti kötelezettségüket képező karbantartási, javítási 
m unkákat elvégezhessék.

A megállapodások egy példányát a kötelezettségvállalás elő
jegyzése végett át kell adni a számadótest pénzügyi szolgála
tának.

41.4. A szám adótestnek a gáz- és villamosenergia, továbbá 
vízfogyasztásnál minden időszakban a takarékosságra kell tö re
kednie. A szolgáltató vállalatok által benyújto tt számlák alapján 
félévenként, épületenként ellenőrizni kell, hogy a villamos-, gáz
energia és vízfogyasztás m ennyisége elfogadható-e, nincs-e az 
épületben elhelyezett egységnél -  az elm últ év azonos időszaká
hoz viszonyítva -  indokolatlan túlfogyasztás. Ha igen, meg kell 
állapítani annak okát és a felelősökkel szemben a kártérítési sza
bályzat előírásainak megfelelően káreljárást indítani.

A számadótest elhelyezési szolgálata felelős azért, hogy a 
vállalatok csak tényleges szolgáltatás u tán kaphassanak díjazást. 
A vállalatok által készített szám lákat ilyen szempontból felül kell 
vizsgálnia és kifizetés céljából záradékolnia.

41.5. A szolgáltató vállalatok által benyújto tt szám lákra zá
radékként rá  kell vezetni, hogy az azon szereplő áram -, gáz- és 
vízmérő berendezés valóban a szám adótest objektum ában van 
felszerelve.

Ennek érdekében az áram -, gáz- és vízm érőket ny ilvántar
tásba kell venni. A nyilvántartást a 7. sz. m elléklet szerint házi
lag készített és hiteles füzetbe kell felfektetni és azon az esetle
ges változásokat folyamatosan át kell vezetni. A nyilvántartásban
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a számadótest használatában levő objektum okban felszerelt va
lam ennyi m érőberendezésnek szerepelnie kell. A nyilvántartás 
előírt vezetése érdekében a szám adótestnek a területileg illetékes 
szolgáltató vállalattól rendszeres tájékoztatást kell kérnie m in
den új mérő felszereléséről, vagy a régiek valam ilyen okból tör
tén t lecseréléséről.

42. Saját vízellátás és szennyvízderítés

42.1. Városi, községi vízellátás és csatornázás hiányában a 
BM kezelésében levő épületek vízellátását sa já t vízművel, illetve 
a szennyvíz tisztítását ülepítő kú tta l és derítő berendezéssel kell 
biztosítani. Saját vízm ű ala tt ásott kutat, fú rt kutat, vagy for
rásfoglalást kell érteni.

Saját vízműnél alapvető követelmény, hogy a víznyerő hely 
fertőzési veszélye kizárt legyen és a víz szállítását biztosító gépi 
berendezések (szivattyúk stb.) üzemképes állapotban legyenek.

A kutakat a külső szennyeződéstől meg kell óvni, körül kell 
keríteni, védőterülettel kell ellátni, biztonságos zárásukról (őrzé
sükről) kell gondoskodni és az üzem eltetésükre szolgáló gépi be
rendezések kezelését m inden objektum ban állandó, hozzáértő 
személyre kell bízni.

A saját vízmű üzemeltetése, felújítása és karbantartása a 
szám adótest feladata.

42.2. A saját vízm ű által szolgáltatott vizet fertőzés gyanúja 
esetén azonnal, de félévenként egyszer rendszeresen laboratóriu
mi vizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat elvégeztetése a szám
adótest egészségügyi szolgálat feladata és közlése alapján az ész
lelt hiányosságok m egszüntetése végett szükséges felújítási, ja 
vítási m unkák elvégeztetése, az elhelyezési szolgálatra hárul.

Ha az ivóvíz tisztításához vastalanító, m angántalanító, kló
rozó stb. berendezés üzemel, ezek szakszerű üzem bentartása -  a 
berendezésekre kiadott kezelési utasítás előírásai szerint -  az 
elhelyezési szolgálat kötelessége.

42.3. Az ülepítő kú t és szennyvízderítő rendeltetése, hogy az 
épület szennyvizéből a fekáliát, iszapot és egyéb szilárd anyago
kat felfogja, m ajd a szennyvizet biológiai úton tisztítsa.

Az ülepítő kutak, derítők és a hozzájuk tartozó gépi beren
dezések időbeni karbantartását, felújítását és időszakos tisztítá
sát a számadótest elhelyezési szolgálatának kell elvégeztetnie.

A derítők m űködtetésére beállított gépi berendezések (át
emelő szivattyúk stb.) kezelésével -  hasonlóan a kutaknál elő
írtakhoz -  megfelelő, állandó, hozzáértő személyt kell megbízni,
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akit felelőssé kell tenni a berendezések állapotáért, karban tartá
sáért. A szennyvízkezelő berendezéseket a kiadott kezelési u ta
sításnak megfelelően kell m űködtetni és karbantartani.

A számadótest elhelyezési szolgálata kísérje figyelem mel a 
gépi berendezések kezelését és a gondatlanság, vagy helytelen 
kezelés m iatt bekövetkezett károknál az anyagi felelősségre vo
nást alkalmazza.

43. Táv- és központi fűtés, melegvíz-szolgáltatás

43.1. A táv- és központi fűtő, melegvíz-szolgáltató berende
zések üzemeltetése, üzemképes állapotban tartása a számadótest 
elhelyezési szolgálatának feladata. A távfűtések hőközpontjainak 
kezelésével az illetékes távfűtő vállalat is megbízható.

Biztosítani kell, hogy a fűtőberendezés és a melegvíz-szol
gáltató berendezés a fűtési idény kezdetére és a fű tés teljes idő
szakában üzemképes állapotban legyen.

BM -objektumokban a központi fűtés és melegvíz-szolgáltató 
berendezések kezelésével csak szakképzett (vizsgázott; fűtőt le
het megbízni.
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BM-SZERVEK ÁLTAL HASZNÁLT ÉPÜLETEK 
TŰZVÉDELMÉNEK BIZTOSÍTÁSA

44. A BM-szervek elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelme

44.1. A tűzvédelm et m inden BM-szerv elhelyezésére szol
gáló épületben biztosítani kell. A tűzvédelmi előírások betartá
sán keresztül el kell érni a tűzeset megelőzését és esetleges tűz
nél az azonnali eredm ényes oltási beavatkozást, a tűzkár elke
rülését.

44.2. A tűzvédelem mel kapcsolatos feladatokat a Belügymi
nisztérium  Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzata ta r
talmazza.

VIII. FEJEZET
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LAKÁSGAZDÁLKODÁS

45. Lakásgazdálkodási rendelkezések

A szám adótestre háruló lakásgazdálkodási feladatok ellátá
sát az érvényes külön BM -utasítások szerint kell végezni.

IX. FEJEZET
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AZ INGATLANOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDJE 

46. Az ingatlanok nyilvántartása

46.1. A BM -szervek által használt ingatlanokról (épületek
ről, telkekről) ingatlanrészekről (épületrészekről) az előírt nyom
tatványokon nyilvántartást kell vezetni. Az ingatlanokat a hasz
nálatbavételtől szám ított 15 napon belül nyilvántartásba kell 
venni.

Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlanokkal való jogszerű 
gazdálkodás, valam int a tervszerű anyag- és pénzgazdálkodás 
nélkülözhetetlen eszköze, ezért abba csak ellenőrzött és a való
ságnak megfelelő adatokat lehet bejegyezni.

Az ingatlan-nyilvántartásra a „T” ügyvitel szabályai vonat
koznak.

46.2. Fogalmi meghatározások.

a) Ingatlan:

N yilvántartási szempontból ingatlannak minősül a telek 
(földterület), a ra jta  levő épületekkel és egyéb építményekkel, 
azok gépészeti berendezéseivel és tartozékaival.

A telek (földterület) ingatlannak minősül abban az esetben 
is, ha azon építm ény nincs.

b) Épület:

a különböző elhelyezési igények kielégítésére szolgáló léte
sítmény, amely rendeltetés szempontjából lehet

-  irodai,

-  legénységi (szállás),

-  iskolai, oktatási,

-  fogda,

-  klub, étkezési, kulturális létesítmény,

X. FEJEZET
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-  egészségügyi (rendelő, kórház, szanatórium, gyengélkedő),

-  raktározási, tárolási,

-  javítóm űhely, laboratórium,

-  lő- és sportpályák, tornaterm ek,

-  lakóépület,

-  istálló stb. 
épület.

c) Építmény:

Az épületek üzemeltetéséhez szükséges

-  kerítés,

-  kapu,

-  kút,

-  derítő stb.

d) Épületgépészeti berendezések:

Az elektromos áram-, gáz-, vízellátáshoz, fűtéshez, szellőzte
téshez, melegvíz-szolgáltatáshoz, szennyvízkezeléshez, személy- 
és teherfelvonó, konyhai főzőberendezések stb. üzemeltetéséhez 
szükséges beépített gépek és berendezések,

-  transzformátorok, aggregátorok,

-  szellőztető berendezések, motorok,

-  klímaberendezések, légelszívók,

-  kazánok, hőközpontok,

-  radiátorok, konvektorok,

-  szivattyúk,

-  biztonsági berendezések, vészjelzők,

-  gázfőzők, gáztűzhelyek,

-  melegvíztárolók, gáz-villanybojlerek, gejzírek,

-  hőlégfúvók,

-  konyhai berendezések: főzőzsámolyok, főzőüstök, sütők, tűz
helyek, konyhagépek, mosogatógépek,
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-  hűtőberendezések: hűtőkam rák, hűtőpultok, hűtővitrinek,

-  mosodai berendezések: mosóüstök, mosógépek, centrifugák, 
szárító-vasalógépek,

-  szállító-emelőberendezések, felvonók,

-  beépített garázsberendezések, gépkocsiemelők, kocsimosók, 
szárítók,

-  papírzúzó berendezések.

A felsorolásban nem szereplő, egyéb épületgépészeti beren
dezéseket az ingatlan-nyilvántartásban (állománybavételi bi
zonylaton) nyilvántartani nem  kell.

e) Épülettartozékok:

Azok a tárgyak, amelyek az épületbe -  építm énybe beépí
tésre kerültek és azok használhatóságát biztosítják.

-  mosdók és szerelvényeik,

-  kézmosók és szerelvényeik,

-  fürdőkádak és szerelvényeik,

-  W. C. és vizelde csészék,

-  W. C. és vizelde öblítőtartályok, szerelvényeik,

-  bidék,

-  mosogatók,

-  falikutak, kiöntők,

-  hálózatra kötött fürdőkályhák és fürdőhengerek,

-  konyhaüzem i beépített bútorok: tálalópultok, tálalóasztalok, 
edénypolcok, szekrények,

-  étterm i beépített bútorok, (előkészítő asztalok),

-  tornaterm i beépített bútorok (bordásfal, mászórudak, rögzített 
sportfelszerelések),

-  rögzített tűzoltókészülékek, tűzcsapok,

-  laboratórium i beépített berendezések,

-  lakás, irodai, tanterm i beépített bútorok,

-  nyílászáró szerkezetek, ajtók, ablakok, ezek zárszerkezetei,
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-  világítótestek, lámpák, csillárok, falikarok, fénycsőarm atúrák, 
dugaszaljak és kapcsolók,

-  cserépkályhák,
-  redőnyök, elsötétítő berendezések.

A felsorolásban nem  szereplő tartozékokat az ingatlan-nyil
vántartásban (állománybevételi bizonylaton) nyilvántartani 
nem kell.

46.3. Ingatlan-nyilvántartást kell vezetni:
a) A szám adótestnek az általa és az alegységei által használt 

ingatlanokról.
b) A m inisztérium i irányító szervnek a BM -szervek által 

használt és BM-kezelésben levő ingatlanokról.
c) Az ingatlanok nyilvántartásához a következő adatlapokat, 

nyilvántartási könyveket kell vezetni és okmányokat, bizonyla
tokat kell biztosítani:

-  ingatlan-nyilvántartási lap (8. sz. melléklet),
-  állománybavételi bizonylat (9. sz. melléklet),
-  ingatlan-nyilvántartó könyv (10. sz. melléklet),

-  nyilvántartó könyv a szám adótest által bérelt ingatlanokról 
(11. sz. melléklet),

-  nyilvántartó könyv a számadótest által bérbe (használatba) 
adott ingatlanokról (12. sz. melléklet),

-  ingatlan-nyilvántartási okmányok, bizonylatok (a jelen utasí
tás 52. pontjának előírásai szerint),

-  értéknyilvántartási lap (13. sz. melléklet),

-  értékösszesítő (14. sz. melléklet),

-  jelentés a számadótestek ingatlan-nyilvántartásában szereplő 
ingatlanok értékéről (15. sz. melléklet).

Az okmányok biztosítására és vezetésére, a velük kapcsola
tos eljárásra vonatkozó szabályokat az utasítás jelen fejezetének 
további pontjai és az ingatlan-nyilvántartási segédlet (16. sz. 
melléklet) tartalmazzák.

47. Az ingatlanok nyilvántartásba vétele, 
az ingatlan-nyilvántartási lap használata

47.1. A számadótest és alegységei által használt valam ennyi 
ingatlant nyilvántartásba kell venni függetlenül attól, hogy saját 
kezelésben van-e, vagy pedig bérlemény.
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Külön-külön nyilvántartási lapot kell felfektetni a számadó
test használatában (kezelésében) levő minden ingatlanról, épüle
tenként, továbbá a beépítetlen (épület nélküli) telekről, lőterek
ről, gyakorlóterekről, sportpályákról, határsáv, műszaki zár stb. 
területekről.

A kizárólag lakás céljára szolgáló ingatlanokat csak abban az 
esetben kell nyilvántartásba venni, ha azok a BM kezelésében 
vannak.

47.2. Külön nyilvántartási lapot kell kiállítani a jelentősebb 
melléképületekről. Jelentősebb m elléképületnek számít az olyan 
különálló (egyedülálló) felépítmény, amely a főépület telkén belül 
van, valamilyen elhelyezési szükséglet kielégítésére szolgál és 
hasznos alapterülete legalább 6 m2. Ezek általában a következők:

-  konyha, étterem ,

-  fürdő,

-  mosoda,

-  raktár, zárt tüzelőtároló,

-  garázs, lövegszín,

-  javítóm űhely,

-  istálló,

-  fogda,

-  őrségi épület,

-  lőtéri épület,

-  lőszerraktár-épület,

-  készenléti lakás stb.

-  egyéb rendeltetésű, 6 m2-nél nagyobb melléképület.

47.3. Épülettoldalékokról külön nyilvántartási lapot nem 
kell kiállítani. Az épülettoldalék férőhely adatait ahhoz az ingat
lanhoz kell hozzászámítani, amely mellé épült.

47.4. Nem kell külön nyilvántartási lapot kiállítani az alábbi 
kisebb jelentőségű építm ényekről:

-  sertés és baromfiól,

-  kutyaház kifutóval, vagy anélkül,

-  szénapajta,

-  kocsiszín,
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-  nyári lóállás,
-  szeméttároló,
-  árnyékszék,
-  tüzelőtároló, ha nyito tt oldalú,
-  robbanóanyag-raktár (a laktanya területén belül levő és 6 m2- 

nél kisebb alapterületű),
-  nyitott kerékpár-, m otorkerékpár-tároló,
-  motorház kúthoz.

Ezeket és az egyéb, 6 m2-nél nem nagyobb alapterületű  lé
tesítm ényeket az ingatlan-nyilvántartási lap 12. rovatában kell 
feljegyezni.

47.5. Olyan ingatlanok esetében, am elyeknél egy telken be
lül, ugyanazon BM -szerv több, egymás m ellett levő különböző 
épületet használ, m inden épületről külön-külön kell ny ilvántar
tási lapot kiállítani és azok adatait külön nyilvántartási lapon 
összesíteni kell.

Ilyen esetben az összesítő nyilvántartási lapra kell felvenni 
a kisebb jelentőségű egyéb létesítm ényeket, az udvar, telek és ke
rítés adatait is.

Az összesítő ingatlan-nyilvántartási lapot „Összesítő" meg
különböztető jelzéssel kell ellátni. A m egkülönböztető jelzést a 
nyilvántartási lap felső részén az „Ingatlan-nyilvántartási lap“ 
megnevezés fölé kell beírni. Ezen túlm enően a lapot piros irón
nal, a bal felső sarkából kiindulva átlósan keresztül kell húzni.

Az összesítő ingatlan-nyilvántartási lapot és a hozzátartozó 
nyilvántartási lapokat sorszámmal kell ellátni. Az egyes sorszá
mot mindig az összesítő lap kapja. A többi lapot 2, 3, 4 stb. sor
rendben kell megszámozni (15-ös rovat).

47.6. Ha egy szerv elhelyezését egy városban (községen be
lül) több egymástól távoli, tehát egymáshoz nem csatlakozó föld
területen levő ingatlan (épület, telek) biztosítja, az ingatlanokról
-  annak ellenére, hogy egy szerv elhelyezésére szolgálnak -  
külön-külön kell nyilvántartási lapot kiállítani. A különböző in
gatlanokról közös összesítő nvilvántartási lapot kiállítani nem 
kell.

47.7. Ingatlan-nyilvántartási lapot kell felfektetni a bérelt 
ingatlanokról (épületről, telekről), ingatlanrészről (épületrészről), 
függetlenül attól, hogy a bérbeadó közület, vagy magánszemély.

Az ingatlan-nyilvántartási lapot a bérlem ényről akkor is fel 
kell fektetni, ha a szám adótest nem  az egész ingatlant (épületet), 
hanem  annak csak egy részét (esetleg mindössze egy helyiségét) 
bérli.
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47.8. A bérlem ények kivételével állományba vételi bizonyla
tot kell kitölteni a BM -szervek által ny ilvántarto tt ingatlanról, 
épületről, építményről. Ezek épületgépészeti berendezéseit és 
tartozékait a nyom tatvány megfelelő rovatában tételesen fel kell 
sorolni.

Az épület nélküli földterületekről, lő- és gyakorlóterekről is 
m inden esetben ki kell állítani az állományba vételi bizonylatot és 
ezek berendezéseit, felszerelését ugyancsak részletesen fel kell 
jegyezni a nyom tatvány megfelelő rovatába.

Az ingatlanok érték szerinti nyilvántartásához k itö ltö tt állományba
 v é t e l i  bizonylat nem  készletnyilvántartás, az előírt 
anyagnyilvántartás vezetését nem  érinti.

Az állományba vételi bizonylatot egy példányban kell kiállí
tani és az okm ánygyűjtőben kell őrizni.

47.9. Az ingatlan-nyilvántartási lap és állományba vételi bi
zonylat kitöltésére és vezetésére vonatkozó szabályokat az ingat
lan-nyilvántartási segédlet (16. sz. melléklet) tartalmazza.

48. Ingatlanok bruttó értékének megállapítása

48.1. A Belügym inisztérium  kezelésében levő ingatlanokat 
értékelni és érték  szerint is nyilvántartani kell, kivéve a bérle
ményeket.

Az ingatlanok bruttó  értékének feljegyzésére az ingatlan
nyilvántartási lap 13-as rovata, a folyamatos értékhelyesbítések 
vezetésére az érték-nyilvántartási lap szolgál.

48.2. Az ingatlanok bruttó  értékének megállapítása.

a) Az 1969. január 1. előtt kezelésbe, használatba ve tt ingat
lanok vonatkozásában:

az ingatlanok bru ttó  értékének megállapításához meg kell 
határozni épületenként (építményenként) az újraelőállítási érté
keket, az ingatlan-nyilvántartási segédlet (16. sz. melléklet) elő
írásai szerint és azokat egyidejűleg be kell szorozni a hivatkozott 
segédletben levő ártáblázat 5. rovatában m egadott szorzószámok
kal. Az eredm ények összegzése az ingatlan bruttó  alapérté
két adja.

A meglevő és új épületek értékében az épületgépészeti be
rendezések és tartozékok értéke m ár benne van, így azok értéké
vel a bru ttó  érték külön nem  növelhető.

Az ingatlan bruttó  értékét az ingatlan-nyilvántartási lap 13. 
rovatába kell beírni. Am ennyiben egy telken (ingatlanon) több

69

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/6/1974 /68



épület, építm ény van, ezek értékét egyenként kell kiszám ítani és 
bejegyezni, m ajd ezek együttes összegét az összesítő ingatlan
nyilvántartó  lap 13. rovatában kell feltüntetni.

Az épületek, építm ények átértékelésénél a létesítés időpont
jától független, egységes indexet kell alkalmazni.

Az ingatlanok közül a beépítetlen telket, lő- és gyakorlóteret 
és egyéb földterületet értékelni, illetőleg ezek esetleges beszer
zési értékét átértékelni és nyilvántartani nem kell.

b) Az 1969. január 1. u tán használatba, kezelésbe vett ingat
lanok és ezek épületgépészeti berendezései, tartozékai vonatko
zásában:

Az ingatlanok bruttó  értékének m egállapításánál a 48.2.
a) pont szerint újraelőállítási ár nem vehető figyelembe és á tér
tékelési árindexek sem alkalmazhatók. Az ingatlanok bru ttó  ér
téke a tényleges beruházási költség (épület, építm ény megvalósí
tási költsége), beszerzési ára.

Az ingatlan-nyilvántartási lap 13. rovatában az épületek, 
építm ények értéke m ellett, külön a kapcsolódó, vagy hozzátarto
zó földterületek vételi, kisajátítási, beszerzési értékét is fel kell 
jegyezni, tehát két értéket kell szerepeltetni.

Az ingatlan kezelői jogának térítés ellenében történő átvéte
le esetén beszerzési ár: a helyi ingatlanközvetítő vállalat, vagy 
tanácsi házkezelési szerv által elkészített hivatalos értékbecslés, 
tehát a becslés szerinti érték, a bruttó  érték. Am ennyiben a becs
léstől eltérő értékkel kerül valam ely ingatlan átvételre, a tényle
ges átvételi értéket kell bruttó  értékként figyelembe venni.

Ha ellenszolgáltatás nélkül kerül az ingatlan kezelésbevétel
re, annak értékét a jelen fejezet 48.2. a) pontjának előírásai sze
rin t meg kell állapítani és a kapott értéket az ingatlan-nyilván
tartási lap 13. rovatában fel kell jegyezni.

c )  Az épületek, építm ények állagmegóvása érdekében tö rté
nő éves felújítási, karbantartási költségráfordításokat értéknöve
lő tényezőként elszámolni, tehát azzal a bruttó  értéket növelni 
sem az 1969. január 1. előtt, sem az azt követően használatba vett 
ingatlanok vonatkozásában nem szabad.

d) Az ingatlanok (épületek, építmények) értékadatait növe
lő beruházási tevékenység után a létesítm ényt -  a 48.2. b) pont 
szerint -  ú jra  kell értékelni.

48.3. Az ingatlanok éves értékcsökkenésének elszámolása.

A Belügyminisztérium  kezelésében álló ingatlanok (épüle
tek, építmények) elhasználódása folytán az ingatlanok bruttó  ér
tékének százalékában az alábbi értékcsökkenéseket kell évenként 
elszámolni, le írn i:
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-  építm ényeknél évi 4,0%.

Az értékcsökkenési leírási kulcsok az amortizációs (beruhá
zási) hányadot foglalják magukba. Földterület (telek) értékéből 
értékcsökkenést leírni nem szabad.

Am ennyiben az értékben teljesen (0-ig) leírt ingatlan (épület, 
építmény) állagát a számadótest úgy ítéli meg, hogy az még meg
határozott ideig használható, az épületet az eredeti bruttó  érték 
50% -ára ú jra  kell értékelni. Az így m egállapított értéket kell az 
ingatlan-nyilvántartási lap 13. rovatába bejegyezni és a továb
biakban az éves értékcsökkenéseket annak alapján elszámolni.

Elhelyezésre m ár használhatatlan épület esetében, annak to
vábbi felhasználására, vagy bontására jelen Szakutasítás IV. fe
jezetében foglaltak szerint kell javaslatot tenni. Az értékcsökke
nési leírást a ny ilvántarto tt ingatlanoknál a leírási kulcs alapján, 
1969. január 1-től kell alkalmazni. Az 1969. január 1. után hasz
nálatba vett ingatlanoknál, a használatbavétel évét követő január 
hó 1-től kell az első, éves értékcsökkenést átvezetni.

48.4. Az ingatlanok értékcsökkenésének nyilvántartása és je
lentése.

a) Az ingatlanok értékcsökkenésének folyamatos nyilván
tartása érdekében -  a bérlem ények kivételével -  érték-nyil
vántartási lapot kell kiállítani azokról az épületekről, amelyekről 
a 47. pont szerint ingatlan-nyilvántartási lap került kiállításra, 
továbbá az építményekről.

Az érték-nyilvántartási lap az épületek (építmények) érték
adatainak folyamatos vezetésére, az évenkénti értékcsökkenések 
egyedi leírására, illetve nyilvántartására szolgál.

b) Az érték-nyilvántartási lapon szereplő adatok összesítésé
re  értékösszesítő lapot kell kiállítani azoknál az ingatlanoknál, 
amelyeknél egynél több érték-nyilvántartási lap kerü lt kiállítás
ra, továbbá az értékadatok ingatlanonkénti összesítésére.

Az értékösszesítő lapon kell k im utatni az „egy” nyilvántar
tási szám ala tt nyilvántartott, de több épületből, építményből álló 
ingatlannál az ingatlan teljes bruttó  értékét és folyamatos érték- 
csökkenését, egy összegben.

c) Az értéknyilvántartó  lapot és az értékösszesítő lapot 2-2 
példányban kell kiállítani. A nyilvántartási lapokból egy pél
dányt az ingatlan okm ánygyűjtőjében kell elhelyezni, tartalom- 
jegyzékben nyilvántartva, egy-egy példányt pedig a központi 
nyilvántartás céljaira kell felterjeszteni.

-  épületeknél évi 1,3%
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A nyilvántartási lapokon az értékcsökkenésből eredően ér
tékhelyesbítést évenként egyszer, m inden év január hó 1. nap
jára  vonatkozó érvénnyel kell végrehajtani.

Az értéknyilvántartó  lap és értékösszesítő lap vezetésére vo
natkozó részletes előírásokat az ingatlan-nyilvántartási segédlet 
tartalmazza.

d) Az értéknyilvántartó  lap adatai alapján m inden év január 
hó 31-ig éves jelentést kell készíteni a szám adótest ingatlan-nyil
vántartásában szereplő ingatlanok tárgyév január 1-i értékéről.

A jelentésben, ingatlan-nyilvántartási szám onként fel kell 
tün tetn i m inden ingatlan eredeti (az ingatlan-nyilvántartási lap 
13. rovatában szereplő) bruttó  értékét, az előző év december hó
31-i bruttó  értékét, valam int a tárgyév január hó 1-ével végre
hajto tt értékcsökkentés összegét és -  annak az utolsó bru ttó  ér
tékből való levonásával -  az ingatlan nettó  értékét, amely a je 
lentés időszakában az ingatlan tényleges (bruttó) értéke.

A jelentésben m inden olyan ingatlant tételesen kell szere
peltetni, am elynek értéknyilvántartó  lapja van. Azoknál az in
gatlanoknál, amelyeknél értékösszesítő nyilvántartási lap kerü lt 
kiállításra, az értékadatokat épületenként és építm ényenként 
összesítve (egy sorban) kell jelenteni.

Az éves jelentést a 15. sz. m elléklet szerinti form ában kell 
elkészíteni.

49. Az ingatlan-nyilvántartó könyv

49.1. Ingatlan-nyilvántartó  könyvben kell nyilvántartani a 
számadótest által ténylegesen használt ingatlanokat, hely és nyil
vántartási szám szerint. A nyilvántartó  könyvben m inden olyan
-  a szám adótest használatában levő -  ingatlant be kell jegyez
ni, amelyről a jelen fejezet 47. pontja értelm ében ingatlan-nyil
vántartási lapot kell kiállítani.

Az ingatlan-nyilvántartó  könyv rovatait az ingatlan helyére 
(község, város, utca, házszám), használójára vonatkozóan -  a ki
állított ingatlan-nyilvántartási lap alapján -  értelem szerűen keli 
kitölteni.

Am ennyiben az ingatlannak összesítő ingatlan-nyilvántartá
si lapja is van, az adatokat mindig az összesítő nyilvántartási lap
ból kell a nyilvántartó  könyvbe beírni, tehát nem a résznyilvánt
artó lapok adatait kell külön-külön feltüntetni.

A változások feljegyzésére szolgáló rovatba kell feljegyezni, 
ha az ingatlan ideiglenesen, vagy véglegesen más szerv használa-
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tába kerül. A bejegyzésre kerülő szöveg: „ideiglenesen átadva”, 
vagy „véglegesen átadva” és a BM engedélyezés száma lehet.

49.2. Az ingatlan-nyilvántartó  könyvet a borító lap jobb fel
ső sarkába beírt nyilvántartási számmal kell ellátni, ezt követően 
a könyvet az ügykezelésnek hitelesíteni kell.

Az ingatlan-nyilvántartó  könyvet két példányban kell kiállí
tani. Ezek közül egy példány a szám adótestnél marad, míg a m á
sik példány a felsőfokú anyagi szerv nyilvántartásába kerül.

50. Nyilvántartó könyv a bérelt ingatlanokról

50.1. N yilvántartó könyvben kell nyilvántartani a magán- 
személyektől, vagy közületi szervektől bérelt ingatlanokat (helyi
ségeket), függetlenül attól, hogy személyi, vagy állami tulajdon
ban vannak.

50.2. A nyilvántartó  könyv a következő rovatokat tartal
mazza:

-  az ingatlan nyilvántartási száma,

-  a bérelt ingatlan helye (község, város, utca, házszám) és hasz
nálója,

-  a bérbeadó neve és lakcíme,

-  a bérlet ideje,

-  az évi bér összege,

-  egyéb feltételek a bérlem ény használatára,

-  a bérlem ény használatának megszűnési éve.

A nyilvántartó  könyvbe az adatokat a kiállított ingatlan
nyilvántartási lap, illetve a bérleti szerződés alapján kell beje
gyezni. Az egyéb feltételek rovatába azokat a különleges kötele
zettségvállalásokat kell beírni, am elyeket a bérbeadó kötött ki és 
nem teljesítésük a BM -re joghátránnyal járhat.

A bérelt ingatlanok nyilvántartó  könyvét a szám adótestek
nek egy példányban kell felfektetnie és vezetnie, arról m ásolatot 
felterjeszteni nem  kell.

51. Nyilvántartó könyv a bérbe (használatba) adott ingatlanok
ról

51.1. A szám adótestnél nyilvántartó  könyvet kell vezetni az 
á ltala bérbe -  használatba -  adott ingatlanokról, helyiségekről.

73

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/6/1974 /72



A bérbe -  használatba -  adott ingatlan lehet BM-kezelés
ben levő egész épület, vagy annak egy része, illetve föld- (telek) 
terület.

A nyilvántartó  könyvet egy példányban kell kiállítani, m e
lyet a számadótestnél, az ingatlan-nyilvántartási okm ányok m el
lett kell megőrizni.

51.2. A nyilvántartó  könyv a következő rovatokat ta rta l
mazza:

-  az ingatlan nyilvántartási száma,

-  a bérbe -  használatba -  adott ingatlan (helyiség) helye,

-  a bérlő megnevezése és székhelye,

-  a bérlet ideje,

-  az évi bér és egyéb térítési költségek együttes összege,

-  a vonatkozó BM -engedély száma,

-  a bérlem ény használatának megszűnési időpontja.

A nyilvántartó könyvbe adatokat a bérbe (használatba) adás
ra vonatkozó szerződés, vagy megállapodás alapján lehet beje
gyezni és az egyes rovatokat értelem szerűen kell kitölteni. A BM- 
engedély számához annak a belügym inisztérium i rendelkezésnek 
a számát kell beírni, amellyel az ideiglenes használatba adást en
gedélyezte.

52. Ingatlan-nyilvántartási okmányok

52.1. A számadótest az ingatlan-nyilvántartáshoz az alábbi 
okm ányokat tartozik beszerezni, illetve elkészíteni:

-  ingatlan-nyilvántartási lap,

-  állományba vételi bizonylat,

-  helyszínrajz,

-  tervrajzok (alaprajzok),

-  telekkönyvi kivonat (csak az állami tulajdonban és BM-keze
lésben levő ingatlanokról),

-  kataszteri vázrajz (csak az állami tulajdonban és BM-kezelés
ben levő ingatlanokról),

-  kiutaló határozat,

-  engedélyezési okiratok,
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-  bérleti szerződés, vagy használatba adási megállapodás,

-  átadás-átvételi jegyzőkönyv,

-  férőhely munkalap,

-  értékkiszám ítási munkalap,

-  értéknyilvántartási lap,

-  értékösszesítő,

-  jelentés a szám adótestek ingatlan-nyilvántartásában szereplő 
ingatlanok (épületek, építmények) értékéről,

-  nyilvántartó  könyvek (a használt, bérelt és a bérbe adott in
gatlanokról).

52.2. Engedélyezési ok iratok:

-  területfelhasználási engedély,

-  bontási engedély,

-  építési engedély (esetleg elvi építési engedély),

-  közműlétesítési engedély (csatorna, víz villany, gáz, kábel 
stb.),

-  felvonó létesítési engedély,

-  kazánfelállítási engedély,

-  az előzőek üzemeltetési engedélyei,

-  üzemeltetési vízjogi engedély stb.

52.3. A felsorolt okmányokból és okiratokból egy-egy pél
dányt a szám adótestnek a saját nyilvántartásában kell megőriz
nie, egy-egy példányt pedig a m inisztériumi irányító szervhez 
kell felterjesztenie. K ivételt képez az állományba vételi bizonylat, 
a kiutaló határozat, a férőhely m unkalap és értékkiszám ítási 
m unkalap, valam int az engedélyezési okiratok, továbbá a bérelt 
és bérbe adott ingatlanok nyilvántartó  könyve, am elyeket a Bel
ügym inisztériumhoz felterjeszteni nem  kell.

52.4. Az ingatlan-nyilvántartási okmányok és engedélyezési 
okiratok használatára vonatkozó egyéb rendelkezéseket az ingat
lan-nyilvántartási segédlet tartalmazza. (16. sz. melléklet.)

52.5. Ingatlan-nyilvántartási nyomtatványok biztosítása
Az ingatlan nyilvántartásba vételéhez szükséges

-  ingatlan-nyilvántartó  lap,

-  ingatlan-nyilvántartási könyv,
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-  állományba vételi bizonylat és betétlapjai,

-  érték-nyilvántartási lap.

-  értékösszesítő,

-  jelentés a szám adótestek nyilvántartásában szereplő ingatla
nok, épületek, építmények) értékéről

elnevezésű okmányok központilag kerülnek biztosításra, külön 
igénylés alapján.

A számadótestnek, a függelék m elléklete szerinti formában, 
házilag kell elkészíteni, borítólappal ellátnia és hitelesíteni:

-  Nyilvántartó könyv a szám adótest által bérelt ingatlanokról;

-  Nyilvántartó könyv a számadótest által bérbe (használatba) 
adott ingatlanokról;

-  Férőhely m unkalap;

-  Értékkiszám ítási m unkalap;

-  Okmánygyűjtő és tartalom jegyzék;

-  Ingatlan-nyilvántartó  könyv belívei (megegyező a könyv bel
ső lapjával).

-  M érőnyilvántartó.

53. Az ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás

53.1. A szám adótestnek évenként egyszer -  m inden év ja
nuár hó 31-ig -  jelentenie kell a nyilvántartásában szereplő in
gatlanok értékében, rendeltetésében, tulajdonjogi viszonyában, 
kezelőjében, vagy használójában tö rtén t változásokat, valam int 
az újonnan kezelésbe, vagy használatba vett ingatlanokat, továb
bá az ingatlanok egyéb adataiban bekövetkezett változásokat.

53.2. Az ingatlanok értékében bekövetkezett változások ese
tében a jelen utasítás 48.4. pontjának előírásai szerint, az egyéb 
adatváltozás esetében pedig az ingatlan-nyilvántartási segédlet 
(16. sz. melléklet) előírásai szerint kell a jelentést elkészíteni.

54. Földnyilvántartás

54.1. Az ingatlan-nyilvántartási lap adatai alapján a BM 
kezelésében (használatában) levő mező- és erdőgazdasági m űve
lés alatt álló földterületek kezelésében, használatában, vagy tu 
lajdonviszonyában bekövetkezett változásokat be kell jelenteni 
a területileg illetékes földhivatalnak.
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54.2. Az állami földnyilvántartás kötelező a BM-szervek 
(számadótestek) által használt valam ennyi földterületre, tekintet 
nélkül azok fekvésére, rendeltetésére, hasznosításának módjára.

A nyilvántartás szempontjából különbséget kell tenni a me
ző- és erdőgazdasági művelés a la tt álló, továbbá a művelés alól 
kivont terü letek  között.

A szám adótestnek a művelés a la tt álló és művelés alól kivont 
földterületek adatait az ingatlan-nyilvántartási lap 1., 2., 4., 5., 6. 
és 9. számú rovatában kell feltüntetnie.

54.3. Mező- és erdőgazdálkodási művelés alatt álló területek 
fogalmába -  tek in tette l a területek  rendszeres főhasznosítási 
m ódjára -  a szántó, rét, szőlő, kert, gyümölcsös, legelő, nádas és 
erdőterületek tartoznak. Ezek részletes m eghatározását az ingat
lan-nyilvántartási segédlet tartalmazza. (16. sz. melléklet.)

A zárt BM -objektumon belül művelés alá vont területek ese
tében a földterületet akkor kell művelés alatt álló területként ke
zelni, ha annak nagysága

a) község belterületén és zárkertjében

-  szőlő, kert, gyümölcsös művelési ágnál a
200 m2- t  ( 56 D-öl)

-  rét, legelő, nádas és erdő művelési ágnál
400 m2- t  (111 D-öl)

-  szántó m űvelési ágnál
1500 m2- t  (417 D-öl)

b) község külterületén:

-  szőlő, gyümölcsös művelési ágnál és művelés alól kivett terü 
leténél a

400 m2- t  (111 D-öl)

-  szántó, rét, legelő, nádas és erdő művelési ágnál 
1500 m2-t (417 D-öl)

eléri, vagy meghaladja.

A m eghatározottaknál kisebb nagyságú földterületeket m ű
velés alól kivont terü letként kell kezelni és nyilvántartani.

54.4. Művelés alól kivett területhez tartoznak a földnyilván
tartás szem pontjából:
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a) a művelés a la tt álló olyan területeket, amelyek az 54.3. 
pont szerinti m értékeket nem érik el,

b) a BM -szervek elhelyezésére szolgáló, a feladatok ellátá
sával kapcsolatos épületek, építm ények területei és az ezekhez 
tartozó udvarok területe -  beleértve az oktatási, üdültetési és 
gyógyintézményeket is -  a BM kezelésében levő lakóépületek 
parkja, udvara.

Kivételt képeznek az olyan földterületek, amelyeken az 54.3. 
a), b) pontok szerint -  bizonyos megkötésekkel -  mező- vagy 
erdőgazdasági m űvelést folytatnak,

c )  a sporttelepek, lőterek, gyakorlóterek, állandó jellegű tá
borok és egyéb BM -célokat szolgáló földterületek, mező- és erdő- 
gazdasági művelés a la tt nem álló részei, függetlenül attól, hogy 
azokon van-e felépítmény,

d) azok a területek, amelyek gazdasági (művelési) használa
tát, rendészeti, vagy határőrizeti szempontból a Belügyminiszté
rium  m egtiltotta (határnyiladék stb.).

54.5. A járási (fővárosi, kerületi) földhivatalnál be kell je 
lenteni, ha a szám adótest használatában levő mező- és erdőgaz
dasági művelés alatt álló, vagy művelés alól k ivett földterületek 
kezelésében, használatában, vagy tulajdonviszonyában változás 
következik be (a földterületek fogalmába a ra jta  levő épület, épít
mény is beletartozik).

a) Ennek megfelelően be kell jelenteni, ha a számadótest

-  más állami szervtől vesz át kezelésre földterületet,

-  használatra vesz át földterületet, esetleg bérel.

A földterületben bekövetkezett változást nem kell bejelente
ni, ha az bírósági, vagy államigazgatási határozat, intézkedés 
folytán állott elő (pl. kisajátítás, vagy tanácsi kiutaló határozat 
alapján kerül a BM-szerv kezelésébe, használatába földterület).

A bejelentési kötelezettség akkor sem áll fenn, ha a szám
adótest egyik alegysége a másik alegységnek, vagy egyik szám
adótest valamely más BM szám adótestnek ad át használatra föld
területet, továbbá, ha a változás fö ldterületet nem  érint, csak 
épületet, vagy épületrészt. Ha a számadó test ideiglenes, vagy 
végleges jelleggel más állami (polgári) szerv részére ad át keze
lésre, vagy használatra földterületet, a változás bejelentése az át
vevő szerv feladata.

b) Kötelező a bejelentés, ha a BM által használt földterü
letek, művelési ágában változás történik. Ez akkor következik
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be, ha a földterület ny ilvántarto tt művelési ágát m egváltoztatják, 
vagy a fö ldterületet a művelés alól kivonják, vagy ha a művelés 
alól kivont fö ldterületet a későbbiekben valam ely művelési ág 
szerint hasznosítják.

54.6. Az 54.5. a), b) pontokban megjelölt változások esetében 
a bejelentésnek a következőket kell tartalm aznia:

A földterületek kezelésében, használatában, illetve tulajdon
jogában bekövetkezett változások esetében

-  a földterület fekvése szerinti község nevét,

-  a földterület helyrajzi számát, nagyságát,

-  a régi és az új kezelő, használó tulajdonos nevét,
-  valam int címét (község, utca, házszám).

A bejelentéshez -  am ennyiben az szolgálati titkot nem ké
pez -  csatolni kell a változásra vonatkozó okirat m ásolatát (pl. 
adásvételi szerződést, telekkönyvi szemlét stb.).

54.7. A földterületek művelési ágában bekövetkezett válto
zások esetében

-  az é rin tett földterület fekvése szerinti község nevét,
-  a földterület helyrajzi számát,
-  a földterület fekvését (dűlő, utca stb.),
-  a földterület nagyságát,
-  a földterület ny ilvántarto tt művelési ágát,
-  az új művelési ág megnevezését.

A bejelentést a változást követő 15 napon belül kell a terü 
letileg illetékes járási földhivatalnak megküldeni.

54.8. Az állami földnyilvántartás adatainak a tényleges álla
pottal való egyezőségét a földnyilvántartási szervek szükség sze
rint, a helyszínen ellenőrizhetik. A BM-szervek által használt 
földterületek vonatkozásában a földnyilvántartási szervek ellen
őrzési joga a művelés alatt álló földterületekre vonatkozik. 
A művelés alól kivont terü leteket a földnyilvántartási szervek a 
helyszínen nem ellenőrizhetik.

55. Ingatlan-nyilvántartási okmányok átadása

55.1. BM szám adótestek közötti ingatlanátadás esetén a vo
natkozó ingatlan-nyilvántartási okm ánygyűjtőt az összes bizony
latokkal együtt át kell adni az átvevő számadótestnek.
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52.2. Ha az ingatlan nem  BM-szerv részére kerül átadásra, a 
következő ingatlan-nyilvántartási okm ányokat kell átadni az á t
vevő részére:

-  kataszteri vázrajz,

-  helyszínrajz,

-  tervrajzok,

-  telekkönyvi kivonatok.

A felsoroltak közül is csak azokat az okm ányokat szabad á t
adni, amelyekben olyan írás, vagy feljegyzés nem  található, 
amelyből az átvevő polgári szerv a BM (csapat, egység stb.) szer
vezeti felépítésére vonatkozóan adatokat kapna. A nyilvántartási 
lapot nem BM-szerv részére átadni tilos. Az ingatlan-nyilvántar
tási okmányok átadásának tényét az ingatlan átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, megfelelő részletezéssel.

55.3. Az épületek, építm ények vállalati úton történő karban
tartása, felújítása, korszerűsítése, esetleg átalakítása érdekében 
végzett előkészítő m unka során a rendelkezésre álló tervanyagot 
és egyéb műszaki adatokat -  külön kérésre -  a szám adótest kö
teles a kapcsolatos ügykezelési előírások betartásával és a szük
séges m értékben az előkészítő vállalat rendelkezésére bocsátani, 
a tervezés időtartam ára. Felhasználás u tán  a tervanyagot a vég
rehajto tt módosításokkal kiegészítve, ism ét ira ttárba kell he
lyezni.

55.4. A részben vagy egészben megszűnő, illetőleg más szerv 
részére átadásra kerülő ingatlanok szám adótestnél maradó nyil
vántartási okm ányait az átadást, törlést engedélyező BM -okirat 
m ellékleteként, ennek hiányában külön iktatószámm al ellátva a 
számadótest ügykezelésében, ira ttá rban  kell megőrizni, nem  se
lejtezhető előírással.

56. A Testületi Országos Parancsnokság 
ingatlan-nyilvántartási feladata

A Testületi Országos Parancsnokság külön részletes ingat
lan-nyilvántartást nem  vezet. Feladata a szám adótestek ilyen irá
nyú tevékenységének szakirányítása és ellenőrzése. A szükséges 
m értékben operatív nyilvántartást rendszeresíthet saját felhasz
nálására.
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AZ ELHELYEZÉSI SZAKUTASÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ÉRVÉNYES BM-UTASÍTÁSOK 

ÉS A SZAKUTASÍTÁS FÜGGELÉKE

57. Az Elhelyezési Szakutasításhoz kapcsolódó érvényes 
BM-utasítások

Megnevezése: száma:

32- 38. ponthoz: 21/1972.
-  Belügym iniszter-helyettesi utasítás (10- 24/21/1972)

A BM Rendőrtiszti Főiskola hallgatói
nak lakásellátása.

-  BM I/II. Csoportfőnöki utasítás
A 21/1972. számú m iniszterhelyettesi 21/1972.
utasítás végrehajtására. (10- 24/21/A/1972)

39- 40. ponthoz:
-  Belügyminiszteri parancs

A BM személyi állománya üdültetésének 11/1968.
szabályozása. (10- 21/11/1968)

-  Belügym iniszter-helyettesi utasítás
A 11/ 1968. számú m iniszteri parancs 11/1968.
végrehajtására. (10- 21/11/A /1968)

44. ponthoz: G- 7.
-  Elhelyezési Szakutasítás VIII. fejezete (3463/1964)

A BM -csapatok és -szervek által hasz
nált épületek tűzvédelm ének biztosítása.

45. ponthoz: 6/1971
-  Belügym iniszter-helyettesi utasítás (10- 24/6/1971)

A Belügyminisztérium  saját kezelésé
ben levő szolgálati lakások lakbér- és
lakbér-hozzájárulásának m egállapítására

-  Belügym iniszter-helyettesi utasítás 14/1971.
A Belügym inisztérium  rendelkezése (10- 24/14/1971)

XI. FEJEZET
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alatt álló lakások elosztása, a lakásigé
nyek elbírálása, a szolgálati lakások bér
leti jogviszonya.

-  BM I/II. Csoportfőnöki utasítás
A 14/1971. sz. Belügym iniszter-helyet
tesi utasítás végrehajtására. 7/1971.

-  Körlevél 6039/155/1971. 
A lakásépítési alapszámlák kezeléséről.

-  Körlevél 6039/162/1971. 
A lakásépítési alapszámlák kezelésével
kapcsolatos intézkedés módosítására.

-  Belügym iniszter-helyettesi utasítás 13/1972.
A fegyveres testületek tagjai lakásépítésének (10- 24/13/1972) 

 tám ogatásáról szóló 5/1972.
(I. 29.) PM- ÉVM- MüM együttes 
rendelet végrehajtására.

-  BM I/I. és I/II. Csoportfőnöki együttes
utasítás 6/1972
A 13/1972. számú m iniszterhelyettesi 
utasítás egyes rendelkezéseinek végre
hajtásáról.

-  Tájékoztató 1148/28/1972.
A 14/1971. sz. m iniszterhelyettesi u ta
sítás és az annak végrehajtásáról ki
adott 7/1971. sz. BM I/II. csoportfőnöki
utasítás egyes rendelkezéseinek 
értelmezéséhez.

-  Körlevél 2355/8/1972.
A BM I/I. Csoportfőnökének körlevele
a lakásbiztosítással stb. kapcsolatos 
pénzügyi intézkedésről.

-  Körlevél 678/1/1973.
A BM I/II. Csoportfőnökének körlevele
a lakásberendezések felújításával és 
cseréjével kapcsolatos költségek elszá
molásáról.

-  Belügym iniszter-helyettesi utasítás 22/1973.

A BM -tulajdonban levő vagyontárgyak (10- 24/22/1973) 
használatból való kivonása.
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58. Az Elhelyezési Szakutasítás függeléke

Az Elhelyezési Szakutasításhoz tartozó „Függelék” tarta l
mazza a Szakutasítás egyes előírásainál hivatkozott melléklete
ket. A m ellékletek normákat, nyom tatványi m intákat, azok kitöl
tésére vonatkozó segédletet, tájékoztatókat tartalm aznak, ame
lyek alkalmazása az elhelyezési szolgálat részére kötelező.

A Függelék 19. sz. m ellékletében kerültek felsorolásra azok 
az érvényes állami jogszabályok, amelyek az egyes szakutasítási 
előírások alapját képezik.
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