
Belügyminisztérium. 54.
Anyagi és Technikai Főosztály.  
1198/88-1958. Tárgy: 30/1958. /IV.15./ Kormány sz.

rendelet ismertetése.

Értesítem, hogy a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 30/1958.
/IV.15./ számú rendeletével módosította a lakásbérletről szóló 35/
1956. /IX.30./ MT sz. rendeletet.
A 30/1958. /IV.15./ számú rendelet teljes szövegét az alábbiakban köz-
löm:
"  1.§.
A személyi tulajdonban lévő tanácsi rendelkezés alatt álló, valamint 
az 1953. évi április 1. napja előtt épült, személyi tulajdonban lévő, 
szabadrendelkezésű lakás tulajdonosa a 35/1956. /IX.30./ MT.számú 
rendelet /a továbbiakban: R./62.§.ának / 1 /  bekezdésében, illetőleg 
a 75.§.-ának /2/ és /3/ bekezdésében szabályozott felmondási jogát 
az 1959. évi december hó 31 napjáig nem gyakorolhatja.

2.§ .

A jelen rendelet hatálybalépése után megüresedő
a./ személyi tulajdonban lévő, tanácsi rendelkezés alatt álló 

lakás tulajdonosa a R. 58. §-ának / 1 /  bekezdésében meghatá
rozott,

b./ az 1953 évi április hó 1. napja előtt épült, személyi tulaj-  
donban lévő szabad rendelkezésű lakás tulajdonosa pedig a 
R.71.§-ának / 1 /  bekezdésében meghatározott jogát az 1959 évi 
december hó 3 1 . napjáig nem érvényesítheti, ha a lakás bér
lője a néphadsereg, a Belügyminisztérium, vagy a határőrség 
/ a továbbiakban: fegyveres testület/ hivatásos állományú 

 tisztje vagy tiszthelyettese volt és a lakásra a fegyveres 
testület - hivatásos állományába tartozó másik tiszt vagy 
tiszthelyettes részére - továbbra is igényt tart.

3. §.
/1/ A fegyveres testület a 2. §.-ban meghatározott igényét a lakás 
megüresedésétől számított 8 napon belül köteles a lakás fekvése sze
rint illetékes elsőfokú lakásügyi hatóságnak bejelenteni, egyúttal kö
teles megjelölni a hivatásos állományába tartozó azt a tisztet, vagy 
tiszthelyettest, akinek bérlőül való kijelölését kívánja.
/2/ A lakásügyi hatóság a lakást - a R.58. §-ának /1/ bekezdésében,
71 §.-ának /1/ bekezdésében, valamint 75. §-ának / 1 /  bekezdésében 
foglalt rendelkezésektől eltérően - a fegyveres testület által meg
jelölt hivatásos állományú tiszt vagy tiszthelyettes részére köte
les kiutalni.
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4.§.
/ 1 /  Ha a fegyveres testület a 2. §.-ban meghatározott igényét határ
időn belül nem jelenti be, vagy olyan tisztet /tiszthelyettest/ je- 
löl meg, aki a R. 5. §-ának /1/, illetőleg /2/ bekezdése értelmében 
bérlőül nem jelölhető ki, vagy akinek jogos lakásigénye a megürese
dett lakásra nem terjed ki, a lakásügyi hatóság határozatban megál
lapítja, hogy igénybejelentés nem érkezett, illetőleg a fegyveres 
testület igényét elutasítja. A határozat ellen, halasztó hatályú fel
lebbezésnek van helye.
/2/ A határozat jogerőre emelkedése után a lakásügyi hatóság

a./ személyi tulajdonban lévő, tanácsi rendelkezés alatt 
álló lakás esetében a R.58.§.-a, illetőleg a 15/1957. 
/III.7./ Korm. számú rendelet 122-129 §-ai szerint jár 
el.

b./ személyi tulajdonban lévő, szabad rendelkezésű lakás 
esetében pedig értesíti a tulajdonost, hogy a R.71.§. 
ának /1/ bekezdésében, illetőleg 75.§-ának /1/ bekez
désében meghatározott jogát gyakorolhatja.

5. §.

A R.76. §-ának /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
" /3/ A lakásügyi hatóságok felett a főfelügyeletet az építésügy-, 
miniszter gyakorolja."

6.§.
/1/ A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ Az 1.§-ban meghatározott lakásokkal kapcsolatban a R.62.§-ának 
/ 1 /  bekezdése, valamint 7 5 .§-ának /2/ és /3/ bekezdése alapján a 
jelen rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő államigazgatási 
és bírósági eljárásokat - ideértve a végrehajtási eljárást is - az 
1.§-ban megjelölt időpontig fel kell függeszteni.
/3/ Az 1. és a 2. §-ban foglalt rendelkezéseket az 1953. évi április 
hó 1. napja után épült, személyi tulajdonban álló házban lévő lakások
ra alkalmazni nem szabad.

dr. Münnich Ferenc sk. 
a magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor

mány elnöke.”
Felhívom, hogy a jövőben a személyi tulajdonban lévő és BM.-testület- 
hez tartozó tiszt, tiszthelyettes által bérelt lakások felhasználása 
tekintetében a fenti rendelet értelmében járjon el. A rendelet alkal
mazása szempontjából a hivatásos szolgálatot teljesítő beosztottakat 
tizedesi rendfokozattól kezdődően hivatásos állományú tiszthelyettes
nek kell tekinteni. Az érintett lakásoknál a bérlőváltozásokra előírt 
bejelentési és fellebbezési kötelezettség teljesítése /Rendelet 3. 
és 4. §-a/ a számadótest anyagi /hadtap/ szolgalatanak feladata. A 
BM. 104-2022/34 - 1955. sz. alatt 1955. június 8-án kiadott lakásszabály- 
za t a fentieknek megfelelően módosul.

-  2 -

ÁBTL - 4.2 - 1198/88/1958 /2



3

Tájékoztatás végett közlöm, hogy a fentiekben szó szerint ismertetett 
30/1958. Korm. számú rendelet a 35/195 6 /IX.30./ MT. számú rendelet
alábbi részeit érinti, illetve változtatja meg;
A 35/1956. /IX. 30./ MT. számú rendelete;
62.§-ának /1/ bekezdése;
" A személyi tulajdonban lévő tanácsi rendelkezés alatt álló lakás 
tulajdonosa a lakásra létesített bérleti jogviszonyt a következő 
hónap utolsó napjára felmondhatja, ha a lakásra maga, vagy egyenes- 
ágbeli rokona számára igényt tart.

75. §-ának a /2/ és /3/ bekezdése;
Az 1953. április 1-előtt épült, személyi tulajdonban álló, három- 
szobásnál nem nagyobb lakásban a jelen rendelet hatálybalépése előtte 
létesített bérleti jogviszonyt a tulajdonos - azon a címen, hogy a 
lakásra maga, vagy egyeneságbeli rokona számára igényt tart - csak 
megfelelő cserelakás felajánlása ellenében /62. §./ mondhatja fel.
/3/ Egyebekben a jelen rendelet rendelkezései - a felmondásra vo
natkozó szabályok kivételével - abban az esetben irányadók, ha az 
érdekelt felek másként nem állapodtak meg. A jelen rendelet hatály
balépése után létesített bérleti jogviszony felmondására a jelen 
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 
bérbeadó kikötheti a bérleti jogviszony cserelakás biztosítása nél
kül való felmondását akkor is, ha a rendelet 28. §-ában meghatározott 
felmondási okok nem állnak fenn. Ilyen esetben a felmondási idő nem 
lehet rövidebb 3 hónapnál. Ez a rendelkezés az albérleti jogviszony
ra is irányadó azzal az eltéréssel, hogy a legrövidebb felmondási 
idő 1 hónap.

58. §-ának /1/ bekezdése;
Ha a személyi tulajdonban lévő tanácsi rendelkezés alatt álló lakos 
megüresedik és arra a tulajdonos maga vagy egyeneságbeli rokona szá
mára igényt tart a lakásügyi hatóság a tulajdonost, illetőleg egye
neságbeli rokonát köteles a lakás használójául kijelölni.

7 1 . §./1/ bekezdése b./ és c./ pontjai;
A személyi tulajdonban álló

b./ 1953.április 1. előtt épült háromszobásnál nem  nagyobb 
házban lévő lakást, végül az

c./ 1953. április 1. előtt épült házban lévő 3 szobásnál nem 
nagyobb öröklakást, illetőleg szövetkezeti lakást /a  
továbbiakban személyi tulajdonban lévő szabadrendelke- 
zésű lakás / a tulajdonos akár maga használhatja, akar 
részben vagy egészében bérbeadhatja, illetőleg másnak 
használatára át engedheti,

Budapest, 1958. május 8. 
 dr. Érchegyi József sk.

A kiadmány hiteléül:  r. alezredes
 főosztalyvezető-helyettes

/ : Protzeller Magdolna :/ 
r. fhdgy.
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