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i n t é z k e d é s e

a Belügyminisztérium egyes szolgálati ágainak 
és szerveinek átszervezésével összefüggő lakásügyi feladatok

végrehajtásáról

Budapest, 1990. jan u á r 26-án

A Belügyminisztérium egyes szolgálati ágainak és szerveinek átszervezése következtében leszerelő hivatásos 
és polgári alkalmazotti állományú dolgozók lakás és munkáltatói kölcsön ügyeivel kapcsolatos eljárás sza
bályozására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A lakásépítési, vásárlási, illetve felújítási kölcsönben (a továbbiakban együtt: belügyi kölcsön) részesített 
dolgozók esetében meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a dolgozó új munkáltatója a belügyi köl
csöntartozást részben vagy egészben átvállalja-e. Amennyiben igen, ehhez az első fokú lakásügyi szerv
nek a hozzájárulást meg kell adnia. Úgyszintén engedélyezni kell azt is, hogy ha esetleg a dolgozó 
házastársának (élettársának) vagy a belügyi kölcsönnel vásárolt, épített, felújított lakásban résztulajdont 
(bérlőtársi jogot) szerzett egyéb családtagjának a munkáltatója vállalja át a belügyi kölcsönt.
Ha az előzőekben említett családtag BM dolgozó, az illetékes első fokú lakásügyi szerv az érdekeltek 
együttes kérelmére a tartozásnak a BM dolgozó által történő átvállalását köteles engedélyezni akkor is, 
ha a családtag az eredeti kölcsönszerződésben nem volt részes.

2. Az 1. pont hatálya alá nem tartozó leszerelő dolgozó a belügyi kölcsönt változatlan havi törlesztő részle
tekben, kamat- és kezelésiköltség-mentesen fizetheti vissza, esetében a 26/1989. (BK 10.) BM Ut. (a to
vábbiakban: Ut. 1.) 45. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók.

3. a) A dolgozót a leszerelés napjáig ténylegesen betöltött szolgálati ideje utáni engedmény megilleti, s a
következő öt év utáni engedményt akkor kell jóváírni számára, ha a legutóbbi jóváírás esedékessége 
óta legalább 2 év eltelt.
Az átszervezés következtében korengedményes nyugállományba helyezett dolgozók esetében a szol
gálati időt úgy kell megállapítani, mintha a dolgozó a nyugdíjkorhatár eléréséig -  hivatásos állomá
nyúak, valamint polgári alkalmazott nők az 55., tábornokok és férfi polgári alkalmazottak a 60. élet
évükig -  tényleges belügyi szolgálatot teljesítettek volna.

b) Ha a leszerelő BM dolgozó tartozását olyan BM dolgozó családtag vállalja át, aki az eredeti kölcsön
szerződésben nem volt részes, a szolgálati idő szempontjából az új adósnak a tartozás átvállalás utá
ni BM szolgálati idejéhez hozzá kell számítani a leszerelt dolgozó ebből a szempontból figyelembe 
vehető belügyi szolgálati idejét is, ha ez az érintett dolgozók számára kedvezőbb. Az átvállalás ered
ményeként összeszámítható szolgálati idő azonban a 25 évet nem haladhatja meg. Egyéb esetekben 
a szolgálati idő utáni engedmény szempontjából a tartozást átvállaló dolgozó tényleges szolgálati 
idejét kell figyelembe venni.

c) Ha a leszerelő dolgozó a belügyi kölcsönt eredetileg is a házastársával vagy egyéb családtagjával közö
sen kérte és kapta, a kölcsönszerződésben részes dolgozók együttes kérelmére a teljes tartozásnak a 
továbbiakban is BM dolgozó házastárs, illetve családtag által történő átvállalását engedélyezni kell. 
Ez esetben a szolgálati idő utáni engedmény szempontjából a leszerelő dolgozónak a ténylegesen le
töltött szolgálati idejét -  figyelemmel az a) alpontban foglaltakra is -  az átvállaló dolgozónak pe
dig a saját szolgálati idejét kell alapul venni.

4. Az átszervezés következtében leszerelt dolgozót a rendkívüli törlesztés után a BM dolgozókat megillető 
engedmény -  a rendkívüli törlesztés teljesítésekor hatályos szabályok szerinti mértékben -  a tartozás 
fennállásának teljes időtartama alatt megilleti.

5. Az átszervezés következtében leszerelt dolgozók esetében az Ut. 1 .47/c. és 48. pontjaiban foglalt rendel
kezések nem alkalmazhatók.
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6. A BM szolgálati lakásban bérlőként lakó, és az átszervezés következtében leszerelő dolgozó a lakásbér
leti jogviszonyát a lakás szolgálati jellegének megszüntetése nélkül változatlanul megtarthatja, függetle
nül attól, hogy a kiutaláskor esetleg vállalt további szolgálati idő már letelt-e.

7. Ha a szolgálati lakásban a bérlővel együtt szolgálati lakásra jogosult családtag lakik, a bérlő és az adott 
családtag együttes kérelmére a lakást e családtag részére fizetési kötelezettség megállapítása nélkül ki 
kell utalni. Ebből a szempontból a szerződéses polgári alkalmazotti állományba tartozó dolgozót a több
ször módosított 29/1989. BM utasítás (a továbbiakban: Ut. 2.) 45. pontjában meghatározott feltételek 
hiányában is szolgálati lakásra jogosultnak kell tekinteni, továbbá az Ut. 2. 26. pontjában foglalt korlá
tozásoktól az első fokú lakásügyi szerv indokolt esetben eltekinthet.

8. Az átszervezés következtében leszerelt dolgozók esetében az Ut. 2 .56/A. pontja szerint kell eljárni, ha a 
dolgozó a leszereléséig 20 év tényleges belügyi szolgálati vagy munkaviszonnyal rendelkezett, illetve, ha 
megfelel az Ut. 2. 56/A/b. és c. alpontokban meghatározott feltételeknek, akkor is, ha a bérlő nem került 
nyugállományba.

9. A másodfokú lakásügyi szerv a 8. pontban meghatározott feltételek hiányában is megszüntetheti a lakás 
szolgálati jellegét, ha az átszervezés következtében leszerelt dolgozó vállalja az adott lakás semmilyen 
jogcímen nem csökkenthető használatbavételi díja egyszeresének legfeljebb 1 év alatti megfizetését. Eb
ből a szempontból az Ut. 2 .56/B. pontjában foglalt korlátozások indokolt esetben figyelmen kívül hagy
hatók.

10. A szolgálati lakásnak az átszervezés következtében leszerelt bérlője a BM területileg illetékes első fokú 
szervéhez benyújthatja a lakásigénylését, ha:
a) személyi tulajdonú, vagy
b) a meglévő lakásánál kisebb szobaszámú lakást kér.
Ha a bérlő kérelmére a BM a meglevő lakásnál legalább egy szobával kisebbet biztosít, e cserelakás szol
gálati jellegét meg kell szüntetni, s a bérlő részére a két lakás használatbavételi díja közötti különbözet 
ötszörösének megfelelő összeget kell kifizetni.

11. Ha az átszervezés következtében leszerelt dolgozó többszörös bérlőkiválasztási jogú lakás bérlője, az el
ső fokú lakásügyi szerv a további bérlőkiválasztási jogról az illetékes tanácsnál lemondhat, kivéve, ha a 
bérlő házastársa (vagy egyéb bérlőtársa) BM dolgozó.

12. A  jelen intézkedésben nem érintett kérdésekben az átszervezés következtében leszerelt, illetve más BM 
szervhez áthelyezett dolgozók lakás és kölcsönügyeiben az általános szabályokat kell alkalmazni, és az 
átszervezés következtében leszerelt dolgozókat mindazon jogok megilletik és kötelezettségek terhelik, 
amelyek a szolgálati lakásban lakó, illetve BM kölcsönben részesített belügyi dolgozókra irányadók.

13. A BM lakás- és pénzügyi szervei fokozottan kísérjék figyelemmel az átszervezés következtében leszerelt 
dolgozók lakásainak további sorsát, illetve az általuk felvett lakásépítési, vásárlási és felújítási kölcsönök 
pontos visszafizetését.

14. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az átszervezések következtében ezt meg
előzően leszerelt dolgozók ügyeiben is alkalmazni kell.

15. Az intézkedést az érintett állománnyal ismertetni, a lakás és pénzügyekkel foglalkozó anyagi és pénzügyi 
dolgozóknak oktatni kell.

DR. ILCSIK SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 210 példányban.
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettes,
ORFK vezetőjének helyettese,
országos parancsnokok,
csoportfőnökök,
főosztályvezetők,
önálló osztályok vezetői,
rendőrfőkapitányok
pénzügyi és anyagi szolgálatok vezetői.
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