
BM. Központi Ellátó Osztály
V., Zrínyi u.4. Tárgy: 30/1958. /IV.15.sz/

 Kormány rendelet 
 alapján a személyiIkt.sz.: 142-68/l958. tulajdonban lakó BM.

dolgozók összeírása 
tbn.

B.M. Titkárság.  

Vezetőjének.
Helyben.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 50/1958. /IV.15./ szá
mú rendeletével módosította a lakás bérletről szóló 35/1956 /IX. 
30/ M.T. számú rendeletet,
A módosító rendelet kimondja, hogy a személyi tulajdonban lévő 
tanácsi rendelkezés alatt álló, valamint az 1953. év április 1. nap
ja előtt épült személyi tulajdonban lévő szabadrendelkezésű la
kás tulajdonosa 1959. december 31.-ig a felmondási jogát nem gya
korolhatja. A rendelet 2.§-a alapján abban az esetben, ha a fenti 
lakás bérlői a B.M. vagy a Határőrség hivatásos állományú tiszt
je, vagy tiszthelyettese, ezek kiköltözködése esetén a tulajdonos 
a megüresedett lakást, vagy lakrészt sem saját, sem vedig egyenes 
ágbeli rokonai részére nem veheti igénybe azt másnak bérbe vagy 
használatba nem adhatja. Az így megüresedő lakásra a Belügyminisz
térium hivatásos állományába tartozó tisztet vagy tiszthelyettest 
utalhat be a lakás megüresedésétől számított 8 napon belül.
A fonti rendelkezés értelmében szükséges, hogy a B.M. Központi El
látó Osztály mindazokat a személyi tulajdonban lévő tanácsi ren
delkezés alatt álló, valamint 1955. éváprilis 1. napja előtt épült 
személyi tulajdonban lévő szabad rendelkezésű lakásokat, melyeknek 
bérlői a Belügyminisztérium vagy a Határőrség hivatásos állományá
ba tartozó tiszt vagy tiszthelyettesek, nyilvántartsa.
Kérem a Vezető Elvtársat, hogy Főosztálya /Osztálya/ területén 
írassa össze mindazokat az elvtársakat, akik a fenti lakásokban 
laknak.
Az összeírásnál az alábbi adatokat kérem feltüntetni:

1. / bérlő neve
2. / pontos lakcíme /kerület,utca,házszám,ajtószám/
3. / bérelt lakás nagysága /hány szoba, komfort stb./
4. / családtagok száma
5. / kinek a tulajdonában van a lakás /név lakcím/

Egyben kérem a Vezető elvtársat, hogy utasítsa a fenti lakásokban 
lakó elvtársakat, hogy mielőtt a lakást véglegesen bármi oknál 
fogva elhagynák, úgy a kiköltözés időpontját írásban közöljék a 
Központi Ellátó Osztállyal.
A kiköltözéstől számított 8 napon belül 1959. december 31-ig a BM. 
jelöli ki az új bérlőt ezekre a lakásokra és amennyiben a BM. a 
lakás megüresedésétől számított 8 napon belül nem intézkedik, 
úgy ezt a jogát elveszti.
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Tekintettel arra, hogy még jelenleg is igen nehéz a BM. dolgozók 
lakásproblémájának a megoldása, így minden lehetőséget meg kell 
ragadnunk a nehéz lakáshelyzet javítása érdekében.

A lakás összeírásokról szóló feljegyzést kérem a legsürgősebben, 
de 1958. június 25-ig  a BM. Központi Ellátó Osztálynak megküldeni 

/:Dudás János r.szds./ 
osztályvezető

Mellékelek 2 drb. esetleges alegységek részére.
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