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A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
LAKÁSGAZDÁLKODÁSÁT 

SZABÁLYOZÓ RENDELKEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE

A gyűjtemény szövege egységes szerkezetben tartalmazza
— a 14/1971. sz. belügyminiszter-helyettesi és a módosításáról 

és kiegészítéséről szóló 8/1976. sz. belügyminiszteri utasítást, 
a Belügyminisztérium rendelkezése alatt álló lakások elosz
tásáról, a lakásigények elbírálásáról, a szolgálati lakások bér
leti jogviszonyáról, továbbá,
az ezek végrehajtásáról szóló 7/1971. sz. BM I/II. csoport
főnöki utasítást és a módosításáról szóló 5/1976. sz. BM I/II. 
csoportfőnöki intézkedést;

— a 13/1972. sz. belügyminiszter-helyettesi és a módosításáról 
szóló 9/1976. sz. belügyminiszteri utasítást, a fegyveres tes
tületek tagjai lakásépítésének támogatásáról szóló 5/1972. (I. 
29.) PM-É V M -M üM sz. együttes rendelet végrehajtásáról, 
továbbá 
az ezek végrehajtásáról szóló 6/1972. sz. BM I/I. és I/II. cso
portfőnöki utasítást és a módosításáról szóló 4/1976. sz. BM 
I/I. és I/II. csoportfőnöki intézkedést

A vastag betűs szedés a miniszteri és miniszterhelyettesi utasí
tások (továbbiakban: Ut.), a vékony betűs szedés a csoportfőnöki 
utasítások és intézkedések (továbbiakban: Vhi.) szövegét tartal
mazza. 
Számozások és lábjegyzetek jelölik a 14/1971. sz. belügyminisz
ter-helyettesi utasítás és a végrehajtásáról szóló 7/1971. sz. BM 
I/II. csoportfőnöki utasítás, valamint a 13/1972. sz. belügymi
niszter-helyettesi utasítás és a végrehajtásáról szóló 6/1972. sz. 
BM I/I. és I/II. csoportfőnöki utasítás egyes rendelkezéseinek 
módosítását, illetve kiegészítését, amelyeket a 8/1976. sz. bel
ügyminiszteri utasítás és a végrehajtásáról szóló 5/1976. sz. BM 
I/II. csoportfőnöki intézkedés, valamint a 9/1976. sz. belügymi
niszteri utasítás és a végrehajtásáról szóló 4/1976. sz. BM I/I. és 
I/II. csoportfőnöki intézkedés vezetett be.
Hasonló módon került megjelölésre az utasításokhoz kapcsolódó 
lakásügyi kormány és miniszteri rendeletek vonatkozó — alkal
mazás szempontjából lényegesebb — részére és a BM I/II. Cso
portfőnökség Építési és Elhelyezési Osztály által kiadott tájé
koztatókra való utalás is.
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A Belügyminisztérium rendelkezése alatt álló lakások elosz
tásáról, a lakásigények elbírálásáról, a szolgálati lakások 
bérleti jogviszonyáról szóló, a Magyar Népköztársaság bel
ügyminiszterének 8/1976. sz. utasításával módosított és ki
egészített 14/1971. sz. belügyminiszter-helyettesi utasítás, 
továbbá

az ezek végrehajtásáról szóló 5/1976. sz. BM I/II. csoport
főnöki intézkedéssel módosított 7/1971. sz. BM I/II. csoport
főnöki utasítás egységes szerkezetbe foglalt szövege:

A Belügyminisztérium szerveinél a lakások biztosításánál, elosz
tásánál, kiutalásánál és a lakásbérleti jogviszony létesítésénél, 
megszüntetésénél végrehajtás tekintetében általában

— a lakások elosztásáról és a lakásbérletről szóló 1/1971. 
(II. 8.) Korm. sz. rendelet;

— a lakásépítési hozzájárulásról és lakáshasználatbavételi 
díjról, továbbá a kedvezményekről szóló 2/1971. (II. 8.) 
Korm. sz. rendelet;

és az ezek végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek alapján 
kell eljárni.

1A lakások biztosításánál, elosztásánál, kiutalásánál és a lakás- 
bérleti jogviszony létesítésénél, megszüntetésénél az időközben 
megjelent

— 1/1974. (I. 9.) MT számú rendelet és
— 1/1974. (I. 9.) ÉVM számú rendelet 

előírásait is figyelembe kell venni.

1 A bekezdést a 8/1976. sz. belügym iniszteri u tasítás 6. pon tja  ik ta tta  be az U ta
sításba.
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Ut. 1. Általában.
A számadótest parancsnoka (szerv vezetője) felelős a 
rendelkezésére álló lakásokkal való gazdálkodásért. A 
gazdálkodás keretébe tartozik
— a lakásszükséglet megállapítása és a lakásigény je

lentése,
— a hatáskörébe utalt lakásfajtáknál a vevő, vagy 

bérlőkiválasztási jog megszerzése és érvényesítése,
— a rendelkezésére álló lakásoknak a jogosultak ré

szére történő kiutalása és szolgálati lakásoknál a 
lakásügyi hatósági jogkör gyakorlása,

— a Belügyminisztérium kezelésében levő szolgálati 
lakásoknál a bérbeadóra háruló feladatok elvégzése.

Vhi. 1. Általában.
A számadótest parancsnoka a részére meghatározott 
lakásgazdálkodási feladatok anyagi vonatkozású részei
nek előkészítését, intézését az anyagi osztály (hadtáp) 
illetékességébe adhatja.
Kizárólag a parancsnok hatáskörébe tartozik a lakás
szükséglet megállapítása, a lakások keretelosztásában 
való közreműködés, a rendelkezésre álló lakásoknál a 
bérlő, vagy vevő személyének kiválasztása, valamint 
lakásügyekben az I. fokú lakásügyi határozat megho
zatala.

 Ut. 2. A lakásigények kielégítésére számításba vehető lakás 
fajták és biztosításuk módja. 2

2a) Szolgálati lakás, amelyek építése a Belügyminiszté
rium rendelkezésére bocsátott beruházási keretből 
történik.
Az igények kielégítésére megépítésre kerülő szolgá
lati lakások telepítési helye és száma, a Belügymi- 
nisztérium középtávú és éves beruházási tervében 
kerül meghatározásra.

2 1/1971. (II. 8.) K orm . sz. re n d e le t 3. §. (2) bek . d) p o n t, 33—39 §.; 1/1971. (II. 8.)
ÉVM sz. re n d e le t 43—47. §.
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Szolgálati lakás biztosítható még a Belügyminiszté
rium kezelésében levő irodai-laktanyai körletek (he
lyiségek) felújítási keretből történő átalakításával és 
kivételes esetben személyi, vagy szövetkezeti tulaj
donban levő ingatlan megvételével.
A rendelkezésre álló és a jövőben biztosításra kerülő 
szolgálati lakások közül munkaköri jellegűnek mi
nősül a községi rendőri körzetmegbízott, a határőr 
őrs és FEP állomány, a gondnokok és házfelügyelők 
elhelyezésére szolgáló lakás.
Munkaköri jellegű lakásnak minősül még minden 
hivatali és laktanyaépületen belüli lakás, függetle
nül a bentlakó munkakörétől.
A szolgálati lakás lehet a tanácsi házkezelési szerv, 
vagy a BM kezelésében.

3b) Tanácsi bérlakás, amelynél a BM bérlőkiválasztási 
jogot gyakorolhat, ha
— a lakás létesítési költségét, vagy annak meghatá

rozott hányadát a tanácsnak megfizeti,
— a lakásra — a jogszabályi előírások alapján — 

a BM bérlőkiválasztási joggal rendelkezik.4
A számadótestnek a tanácsi bérlakásra megszerzett, 
vagy jogszabályilag biztosított bérlőkiválasztási jo
gát minden esetben érvényesítenie kell.

c) Tanácsi értékesítésű lakás, amelynél — a tanács ál
tal meghatározott létesítési hányad megtérítése ese
tén — a vevőkiválasztási jog átvételével biztosítható 
a lakás belügyi dolgozó által történő megvétele. A 
tanáccsal szükséges megállapodás megkötése Buda
pesten a BM I/II. Csoportfőnökség, vidéken pedig a 
számadótest parancsnokok hatáskörébe tartozik.

d) Belügyi dolgozó társasházi lakás építésének (vásár
lásának), családiház építésének támogatása, a külön 
BM utasításban meghatározottak szerint. l

3 A b —e) a lp o n to k  szövege  a 8/1976. sz. b e lü g y m in isz te r i  u ta s í tá s  1. p o n tjá n a k  
szövege, am e ly  az e re d e ti  szöveg  h e ly é b e  lép e tt.

4 1/1971. (II. 8.) K orm . sz. re n d e le t  5. §.
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e) Szolgálati lakás bérleti jogviszonyáról való lemon
dás elfogadása, amelynek alapján a megüresedő la
kás az arra jogosult részére kiutalható.
A bérleti jogviszonyról lemondó bérlőnek — ameny- 
nyiben azt kéri — a jogszabályban előírt mértékű 
térítést kell fizetni, amely indokolt esetben legfel
jebb kétszerese lehet az előírtnak.
A szolgálati lakás bérleti jogviszonyáról térítés elle
nében történő lemondást nem lehet elfogadni, ha a 
lakásba újabb bérlőt — lakásigénylő hiányában — 
a parancsnok nem tud jelölni.

Vhi. 2. Szolgálati lakás biztosítása és kezelése.
A BM rendelkezése alá tartozó szolgálati lakások két 
csoportba oszthatók:
— BM fegyveres testületi szolgálati lakások és
— községi szolgálati lakások.
a) BM fegyveres testületi szolgálati lakás (továbbiak

ban: szolgálati lakás) az olyan állami lakás, amelyet 
a tanácsi lakásügyi hatóság korábbi jogszabályok 
előírásai alapján a Belügyminisztérium szolgálati 
lakásaként elismert.5
A szolgálati lakás nem a tanácsi lakásügyi bizottság, 
hanem a Belügyminisztérium, illetve a számadótest 
rendelkezése alatt áll.
A szolgálati lakás az Utasítás 8. pontjában megha
tározott esetek kivételével a Belügyminisztériummal 
szolgálati, illetve munkaviszonyban álló személyek 
elhelyezésére szolgál. 1971. július 1-től szolgálati la
kás a jogszabály előírásainak megfelelően biztosít
ható és azt a szolgálati jelleg nyilvántartásba vétele 
végett be kell jelenteni az illetékes tanácsi első fokú 
lakásügyi hatóságnak.6
A bejelentést az 1. sz. melléklet szerinti minta fel- 
használásával kell elkészíteni és azt a Budapesten 
biztosított szolgálati lakások tekintetében a BM Köz

5 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  36. §.
6 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  36. §. (3) b e k e z d é s ; 1/1971. (II. 8.) ÉVM  sz. r e n 

d e le t 43. §.
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ponti Ellátó Parancsnokságnak, vidéken pedig an
nak a számadótestnek kell végrehajtania, amely az 
épített, illetve elosztott lakásokból a legtöbb szolgá
lati lakás felett rendelkezik.
Nem kell a tanácsi lakásügyi hatóságnak bejelenteni 
azokat a szolgálati lakásokat, amelyek a Belügymi
nisztérium saját kezelésében maradnak.

b) Községi szolgálati lakás, az olyan állami lakás, mely 
a községi rendőri körzeti megbízott céljaira szolgál.7 
Biztosítása a helyi tanácsi szerv hatáskörébe tarto
zik, bérlőjét a megyei rendőrkapitányság vezetője, 
vagy felhatalmazása alapján a területileg illetékes 
járási, városi rendőrkapitányság vezetője jelöli ki.
A községi szolgálati lakást a számadótest lakásnyil
vántartásában szerepeltetni kell.

c) Személyi vagy szövetkezeti tulajdonban levő házas
ingatlan szolgálati lakás céljára történő megvételére 
akkor kerülhet sor, ha az adott községben, városban 
a Belügyminisztérium szolgálati lakást nem épít, a 
helyi tanácstól tanácsi bérlakásra bérlőkiválasztási 
jog 2 éven belül nem vásárolható és a lakásszükség
let kielégítése szolgálati, vagy egyéb indokok miatt 
halasztást nem tűr.8
Indokolt esetben sem vásárolható meg olyan ingat
lan, melyet tulajdonosa az ingatlanközvetítő vál
lalat által becsült értéknél nagyobb áron kíván érté
kesíteni, vagy a vételár 250 000 Ft-nál magasabb.
Ingatlan vételére javaslatot kizárólag a számadótest 
parancsnoka tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell
— a vételre javasolt ingatlan helyét, tulajdonosának 

(tulajdonosainak) nevét és lakcímét,
— a tulajdonos(ok) eladásra vonatkozó írásbeli nyi

latkozatát és egy hónapnál nem régebbi keltezésű 
hivatalos igazolást arról, hogy adótartozása nincs,

— a helyi ingatlanközvetítő vállalat ingatlanra vo
natkozó értékbecslését és hivatalos — 3 hónap
nál nem régibb keltezésű — telekkönyvi kivona
tot a tulajdonjog igazolására,

7 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  35. §. d) p o n t.
• 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  36. §. (3) b ek . d) p on t.
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— a vételi javaslat részletes indokolását.
A javaslat alapján a vétel indokoltságát az I/II. Cso
portfőnökség állapítja meg. Egyetértése alapján az 
ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés megkö
tése az I/I. Csoportfőnökség hatáskörébe tartozik. 
Az ingatlanvételhez szükséges pénzügyi fedezetet a 
lakásépítési alapból kell fedezni.

d) A Belügyminisztérium rendelkezésére álló szolgálati 
lakások lehetnek a tanácsi házkezelési szerv, vagy 
a Belügyminisztérium saját kezelésében.9
Tanácsi kezelésű az a szolgálati lakás (lakóépület), 
amelynél az állami ingatlan telekkönyvi kezelője és 
egyben az abban levő szolgálati lakás bérbeadója a 
helyi tanácsi házkezelési szerv. A szolgálati lakás 
kiutalás szempontjából a BM vagy számadótest ren
delkezése alatt áll.
BM saját kezelésű az a szolgálati lakás (lakóépület), 
amelynél az ingatlan telekkönyvileg a Belügymi
nisztérium kezelésében van és a lakásnál a bérbe
adóra háruló kötelezettségeket a BM, vagy szám
adótest teljesíti.
A Belügyminisztérium által építtetett szolgálati la
kásokat általában a tanácsi házkezelési szerv keze
lésébe kell adni. Ha azonban az épületben egy mun
kaköri jellegű szolgálati lakás is van, azt a BM saját 
kezelésében kell megtartani.
A BM kezelésében levő szolgálati lakásoknál a bér
beadóra háruló feladatok ellátása — a jogszabályban 
meghatározottak szerinti mértékben — a számadó
test hatáskörébe tartozik.
Ennek keretében többek között gondoskodnia kell:
— a lakóépület (szolgálati lakás) karbantartásáról és 

felújításáról, amelynek költségeit éves felújítási 
tervében kell előirányoznia,

— a bérlőre háruló kötelezettségek teljesítésének

9 9/1969. (II. 9.) K orm . sz. re n d e le t, v a la m in t a v é g re h a jtá s á ró l  szóló  6/1970. (IV. 
9.) É V M -M É M -P M  sz. re n d e le t  az á llam i tu la jd o n b a n  álló  in g a tla n o k  k eze lésé rő l, 
a  17/1972. (X. 13.) ÉVM sz. re n d e le t  az  eg y es h ázk eze lő i sz o lg á lta tá so k  e llá tá sá ró l.
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ellenőrzéséről és annak esetleges elmaradása ese
tén a szükséges intézkedés megtételéről,

— a lakbér és egyéb, bérlőt terhelő térítési kötele
zettségek megállapításáról,

— a lakónyilvántartó-könyv vezetéséről.

A saját kezelésű szolgálati lakásoknál — hasonlóan 
a tanácsi házkezelési szerv kezelésében levőkhöz — 
a lakás bérlőjét terheli a lakásberendezési tárgyak 
felújításával és cseréjével kapcsolatos költségek 
50%-a.10 A felmerülő költségek megfizetését egy- 
összegben lehet kérni a bérlőtől, mely ha méltány
talan megterhelést jelentene, a bérlő kérheti részlet- 
fizetési kedvezmény megállapítását. A kérelmező 
számára indokolt esetben legfeljebb 3 éves részlet- 
fizetési kedvezmény engedélyezhető,11 amit a szám
adótest pénzügyi szolgálata köteles előjegyezni és a 
befizetés megtörténtét ellenőrizni.
A számadótest a bérlő helyett, a BM költségén csak 
akkor végeztethet el — egyébként bérlőre háruló — 
felújítási, vagy karbantartási munkát, ha a hibát a 
bérlő írásbeli felszólítás ellenére sem szünteti meg, 
és annak fennmaradása a lakás (lakóépület) nagyobb 
mérvű megrongálódását eredményezné, vagy a töb
bi bérlőt zavarná. A költségeket ebben az esetben 
utólag — szükség szerint bírósági polgári peres el
járás útján — a bérlővel meg kell téríttetni.
A saját kezelésű szolgálati lakásoknál a bérbeadóra 
háruló felújítási-karbantartási munkák költségeit — 
külön utasításnak megfelelően — a számadótest 
költségvetésében kell megtervezni. A bérlőre háruló 
költségeket az anyagi szolgálatnak kell megállapí
tania és annak megfizetésére a bérlőt írásban kell 
köteleznie.
A számadótest anyagi osztályának a bérlőt terhelő 
térítési kötelezettségekről ilyen esetben írásban tá
jékoztatnia kell a számadótest pénzügyi szolgálatát.

10 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  55. §.; BM  I/II. c so p o r tfő n ö k é n e k  678/1—1973. 
sz. tá j .

11 1/1971. (II. 8.) É VM sz. re n d e le t  59. §.
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A számadótest tanácsi házkezelési szerv kezelésében 
levő szolgálati lakásnál (lakóépületnél) BM költsé
gén a bérbeadóra, vagy a bérlőre háruló felújítási
karbantartási munkát nem végeztethet.

Vhi. 3. Tanácsi bérlakás bérlőkiválasztási jogának megszerzése.
Tanácsi bérlakás a lakásügyi hatóság rendelkezése 
alatt álló, bérbeadás céljára szolgáló olyan állami la
kás, amelynek bérlőjét a tanácsi lakásügyi hatóság je
löli ki.12
A Belügyminisztérium vagy számadótest tanácsi bér
lakásra bérlőkiválasztási joggal rendelkezik, ha:
— a BM hivatásos állományú tisztje, vagy tiszthelyet

tese által bérelt lakás megüresedik. Ebben az eset
ben a lakás újabb bérlőjét — annak megüresedésé- 
től számított 30 napon belül — a számadótest je
lölheti.13

— Átalakítás vagy helyreállítás útján a számadótest 
lakást létesít és az nem válik szolgálati lakássá. 
Amennyiben a kialakított lakásba a számadótest 
olyan bérlőt jelöl, aki egyébként tanácsi bérlakás
ban lakik, úgy az ilyen módon megüresedő tanácsi 
bérlakásba — egy alkalommal — a számadótest je
lölhet bérlőt.14

— A BM vagy számadótest a bérlőkiválasztási jogot 
— egyszeri vagy többszöri alkalomra szólóan — a 
létesítési költség megfizetése ellenében a tanácstól 
megszerzi.15

A megjelölt esetekben a tanácsi bérlakásra a bérlőki
választási jog érvényesítése a számadótest részére kö
telező. Arról csak akkor mondhat le, ha lakásigény 
hiányában bérlőt nem tud kijelölni és a helyben levő 
más belügyi testület (számadótest) részére sem szüksé
ges a lakás. Ebben az esetben — a lakáshasználatba
vételi díj BM javára történő megfizetése ellenében —

12 1/1971. (I I . 8.) K o rm . sz. re n d e le t  5. §.
13 1/1971. (I I . 8.) K o rm . sz. re n d e le t  7. §. (5) b ek ezd és.
14 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  7. §. (2) b ek ezd és .
15 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  7. §. (1) b ek ezd és .
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a bérlőkiválasztási jogot átengedheti a tanácsi lakás
ügyi hatóságnak. Tanácsi bérlakás bérlőkiválasztási jo
gának egyszeri alkalomra történő megvételére16 akkor 
kerülhet sor, ha a lakás beruházással kapcsolatos sza
nálási célokra (lebontásra kerülő épületből a bérlőnek 
cserelakásba történő kihelyezésére) szükséges a lakás.
Egyszeri alkalomra szóló bérlőkiválasztási jog megszer
zése engedélyezhető akkor is, ha a tanácsi bérlakás 
szolgálati lakást elfoglaló — a Belügyminisztériummal 
szolgálati, vagy munkaviszonyban már nem álló — 
jogcím nélküli lakást használó kihelyezése érdekében 
szükséges.
Tanácsi bérlakásra egyszeri alkalomra szóló bérlőkivá
lasztási jog megszerzése és az ezzel kapcsolatos tanácsi 
megállapodás megkötése — az évenként engedélyezett 
lakásépítési alap keret terhére — a számadótest hatás
körébe tartozik.
Tanácsi bérlakás bérlőkiválasztási jogának többszöri 
alkalomra történő megváltása abban az esetben indo
kolt, ha valamely községben, városban a belügyi egy
ségeknél kisebb számú lakásigény jelentkezik, annak 
kielégítése szerepel a Belügyminisztérium lakásberu
házási tervében, de szolgálati lakás építése nem jöhet 
számításba, mert
— a BM saját lebonyolításában a kisszámú szolgálati 

lakás megépítése nem gazdaságos,
— tanácsi lebonyolítású lakásberuházásba történő be- 

társulás esetén — figyelemmel a jogszabályi korlá
tozásokra — a megépülő lakás szolgálati lakásként 
nem ismerhető el a tanács részéről.

17Tanácsi bérlakásnál a többszöri bérlőkiválasztási jog 
biztosítása és az ennek érdekében szükséges tanácsi 
megállapodás megkötése Budapesten a BM I/II. Cso
portfőnökség Építési és Elhelyezési Osztály, vidéken a 
számadótest hatáskörébe tartozik.

16 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  7. §. (4) b ek ezd és .
17 A b ek e zd és  szövege  az 5/1976. sz. BM I/II. c so p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  1. p o n t

já n a k  szövege, am e ly  az e re d e ti  szöveg  h e ly é b e  lép e tt.
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Vhi.

Vhi.

4. Tanácsi értékesítésű lakás vevőkiválasztási jogának 
megszerzése.
E lakásokat állami erőforrásból a tanácsi szervek épí
tik és rendelkeznek a vevőkiválasztás jogával az épülő 
lakásokra, amelyről — külön egyezség szerinti lakás
létesítési hányad megfizetése esetén — a Belügymi
nisztérium, vagy a számadótest javára lemondhatnak.18
Budapesten évenként egyszer kerül meghatározásra, 
hogy az I/II. Csoportfőnökség által lekötött keretből a 
BM központi szervek és számadótestek hány tanácsi 
értékesítésű lakásra rendelkeznek vevőkiválasztási jog
gal. A vidéki számadótestek a részükre megállapított 
lakásalap erejéig vásárolt vevőkiválasztási jog alapján 
a kedvezményezett vevőket közvetlenül jelölik.

5. Szolgálati lakás bérleti jogviszonyáról való lemondás 
esetén fizethető, térítés.
A szolgálati lakás bérlője, bérleti jogviszonyáról –  
am ennyiben saját erőből lakást épít, vagy összeköltö
zik — a számadótest javára lemondhat,19 és ennek el- 
lenében pénzbeli térítésre tarthat igényt. A lemondást 
a bérlőnek írásban kell bejelentenie és egyben kérnie 
kell a térítést.
A bérlő lemondását a számadótest köteles elfogadni, 
illetve azt csak akkor utasíthatja vissza, ha a szolgálati 
lakás kiürítését a bérlő részéről nem látja biztosított- 
nak. 
20Nem lehet elfogadni a szolgálati lakás bérleti jogvi
szonyáról térítés ellenében történő lemondást akkor 
sem, ha a lakásra a számadótestnek nincs szüksége, ab
ba újabb bérlőt nem tud jelölni. Ez esetben egyidejűleg 
intézkedni kell a lakás szolgálati jellegének törlésére és 
azt további hasznosításra a tanács rendelkezésére kell 
bocsátani. 
A számadótest a pénzbeli térítést felkínálhatja a szol
gálati lakást jogcím nélküli használó részére is, ha en-

18 1/1971. (II. 8.) K orm . sz. re n d e le t  42. §.
19 1/1971. (I I . 8.) K o rm . sz. re n d e le t  06. §. (2) bek . a) po n t.
20 A b ek e zd és t az 5/1976. sz. BM  I/II. c so p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  2. p o n tja  ik ta t ta  be.
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nek ellenében a BM-el már szolgálati, vagy munkavi
szonyban nem álló használó, az érintett szolgálati lakás 
kiürítését cserelakás biztosítása nélkül vállalja. (Kivé
tel, aki a kötelezően vállalt BM szolgálati idő lejárta 
előtt saját kérelmére leszerel).
Amennyiben a szolgálati lakást jogcím nélkül használó 
1971. július 1. után költözött a lakásba és ezt megelő
zően olyan lakással nem rendelkezett, amelynél a BM 
bérlőkiválasztási jogot érvényesíthetett volna, úgy csak 
akkor fizethető részére pénzbeli térítés, ha munkaköri 
jellegű szolgálati lakást használ.
A lelépési díj mértékére a lakáshasználatbavételi díjra 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmaz
ni.21  22 A rendelkezésekben foglaltaknál magasabb díjat 
fizetni csak akkor lehet, ha az érintett bérlő (használó) 
a kérdéses szolgálati lakásba 1971. július 1. előtt köl
tözött, vagy ezen időpont után, de volt olyan főbérleti 
(tanácsi, vagy szolgálati) lakása, amely részére a meg
jelölt időpont előtt került kiutalásra és azt felhaszná
lásra a Belügyminisztériumnak, vagy számadótestnek 
leadta. Ebben az esetben a pénzbeli térítés mértéke 
legfeljebb kétszerese lehet a jogszabályban előírt ér
téknek.
A megjelölt esetekben a térítés kifizetésére akkor ke
rülhet sor, ha a lakásbérleti jogviszonyról lemondó a 
szolgálati lakásból ténylegesen kiköltözött és azt üre
sen, beköltözhető állapotban átadta a számadótestnek.

22Vhi. 6. Egyes lakásfajták megszerzése esetén a Belügyminisz
tériumot terhelő költségek forrása.
a) A számadótest lakásépítési alapja a központilag biz

tosított keretből, a bérlők által befizetett lakáshasz
nálatbavételi díjakból, a BM tulajdonát képező in
gatlanok értékesítéséből, a BM dolgozók kedvezmé
nyes társasházi lakásvásárlásához és családiház épí
téséhez nyújtott BM hitelek — OTP által jóváírt — 
kölcsön törlesztéséből képződik. A lakásépítési alap

21 2/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  9. §. (2) b ek ezd és .
22 A 6. p o n t szövege az  5/1976. sz. BM  I/II. c so p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  3. p o n tjá n a k  

szövege, am e ly  az e re d e ti  h e ly é b e  lé p e tt.
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tárgyévi maradványa a következő évben felhasznál
ható.
A számadótest lakásépítési alapját a helyi OTP fiók
nál kell kezelni és abból — a keret mértékéig — a 
számadótest parancsnoka, és az anyagi szolgálat ve
zetője, vagy a parancsnok megbízása alapján más 
személy együttesen rendelhet el kifizetést.

b) A központilag biztosított és a felsorolt forrásokból 
származó lakásépítési alap a számadótest saját ha
táskörében a következő célokra használható fel:
— tanácsi bérlakás egyszeri vagy többszöri alka

lomra szóló bérlőkiválasztási jogának megváltá
sára;

— tanácsi értékesítésű és társasházi lakás vevőki
választási jogának megszerzésére;

— az Utasítás 7. pontjában előírt esetekben tanácsi 
bérlakás kiutalásánál a bérlő helyett a lakásépí
tési hozzájárulás, illetve lakáshasználatbavételi 
díj megfizetésére;
a BM dolgozók OTP hitellel végzett önerős lakás
lakásépítkezéseinek (telepszerű és egyedi több
szintes társasházi lakás és családiház építés) tá
mogatására ;

— BM szolgálati lakás bérleti jogviszonyáról való 
lemondás esetén az előírt mértékű térítés meg
fizetésére.

c) A b) pontban meghatározottakon kívül — a Vh. Uta
sítás 2/c. pontjában előírtak szerint — a lakásépíté
si alapból személyi tulajdont képező házingatlan, 
vagy lakásingatlan szolgálati lakás céljára megvásá
rolható.

d) A lakásépítési alapról a számadótestnek a 2. sz. mel
léklet szerinti nyilvántartást kell vezetnie és annak 
felhasználásáról minden év január 15-ig a 3. sz. mel
léklet szerinti formában beszámoló jelentést kell ké
szítenie.
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23Ut. 3. Lakásra való jogosultság a rendelkezésre álló lakások
nál.
a) Szolgálati, vagy tanácsi bérlakást kiutalni, tanácsi 

értékesítésű lakás vételéhez, társasházi lakás építé
séhez (vételéhez) és családiház építéséhez (továb
biakban: önerős lakásépítkezés) BM támogatást adni 
csak a Belügyminisztériummal (számadótesttel) szol- 
gálati-, illetve munkaviszonyban álló és lakásra jo
gosult dolgozónak lehet.
A lakásigény kielégítését a közvetlen parancsnoktól 
írásban kell kérni. Lakásigénylést szolgálati és taná
csi bérlakásra a hivatásos állományban levő végle
gesítését követően, a kinevezett és szerződéses pol
gári állományú 1 év belügyi szolgálat letöltése után 
nyújthatja be. Önerős lakásépítkezéshez BM támo
gatás már a szolgálati- (munka) viszonyba lépés után 
igényelhető.
A lakásigénylést az előírt jogosultsági feltétel fenn
állása esetén nyilvántartásba kell venni, ellenkező 
esetben pedig el kell utasítani.
A lakásigény kielégítése történhet szolgálati lakás 
és tanácsi bérlakás kiutalásával, önerős lakásépítke
zés támogatásával. Az igény kielégítésének időpont
ját, a juttatható lakás típusát, a belügyi támogatás 
formáját és mértékét — az erre vonatkozó előírások 
betartásával és a lehetőségek alapján — a lakások 
kiutalására jogosult parancsnok határozza meg.

b) Szolgálati lakásra jogosult az a nős (férjezett), vagy 
gyermekét egyedül nevelő hivatásos és kinevezett 
polgári állományban levő dolgozó, akinek
— a szolgálati helyén nincs lakása,
— a szolgálati helyén egy helyiségből álló albérleti 

lakása van, vagy ágybérlő, esetleg belügyi szál
láson lakik,

— a szolgálati helyén egy szobából álló főbérleti 
jellegű szükséglakása van, 23

23 A 3. p o n t szövege  a  8/1976. sz. b e lü g y m in isz te r i  u ta s í tá s  2. p o n tjá n a k  szövege, 
am e ly  az e re d e ti szöveg  h e ly éb e  lép e tt.
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— a szolgálati helyén önálló lakása nincs, szüleivel 
együtt lakik, de a lakás két család jogos lakás
igényét nem elégíti ki,

— társbérleti lakása van, vagy személyi tulajdonban 
levő lakást bérel, de az jogos lakásigénye mérté
két nem éri el, vagy a lakás egészségügyi okból 
nem felel meg részére,

— főbérleti BM szolgálati vagy tanácsi bérlakása 
van, de az jogos lakásigénye mértékét nem éri el, 
vagy egyéb okok miatt nem felel meg részére, 
ezért lakáscserét igényel és

a BM-el létesített szolgálati- (munka) viszonya leg
alább 5 éve folyamatosan fennáll.24
Szolgálati időtől és állományviszonytól függetlenül 
szolgálati lakásra jogosult munkaköréből eredően:

a községi rendőri körzetmegbízott, 
a határőr őrs és FEP állomány, 
a gondnok, 
a házfelügyelő.

A parancsnok — amennyiben szolgálati érdekek in
dokolják — kivételesen saját hatáskörében eltekint
het az 5 év belügyi szolgálattól és a hivatásos állo
mányúnak a véglegesítését követően, kinevezett pol
gári állományúnak 1 év belügyi szolgálat eltöltése 
után szolgálati lakást adhat, ha a kedvezményezett 

V írásban további kötelező belügyi szolgálatot vállal.
A hivatásos állományú esetében legalább 6, a kine- 

 vezett polgári állományúnál pedig legalább 7 év to
vábbi belügyi szolgálat vállalása a feltétel.
A parancsnok a szolgálat érdekében kivételesen szol
gálati lakást utalhat ki a 3/d. pont szerint tanácsi 
bérlakásra jogosult, de legalább 5 év belügyi szolgá
lattal rendelkező szerződéses polgári állományúnak 
is, ha a kérelmező írásban további 6 év belügyi szol
gálatot vállal.25

BM i / i i . C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezési O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. tá jé 
k o z ta tó  1/a) p on t.

25 BM I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezési O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. tá jé 
k o z ta tó  l/b ) p on t.
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 A meghatározott időtartamú belügyi szolgálatot vál
laló kedvezményezettnek köteleznie kell magát ar
ra, hogy amennyiben a vállalt szolgálati idő lejárta 
előtt saját kérelmére szolgálati-, vagy munkaviszo
nya a Belügyminisztériummal megszűnik, úgy az 
általa használt szolgálati lakást cserelakás biztosítása 
nélkül kiüríti.
Egyben tudomásul kell vennie, hogy a leszerelés idő
pontjától a szolgálati lakás jogcím nélküli rosszhi
szemű használójának minősül.

A  kötelező belügyi szolgálat vállalására adott nyi
latkozatot a lakáshoz juttatott dolgozó személyügyi 
nyilvántartási anyagában kell megőrizni.

c) Nem jogosult szolgálati lakásra26 a meghatározott 
szolgálati idő és egyéb jogcím fennállása esetén sem
— a szerződéses polgári állomány (amennyiben a 

3/b. pont alapján a parancsnok nem állapít meg 
kivételes jogosultságot),

— az egyedül élő, nőtlen, hajadon,
— aki saját tulajdonát képező házingatlanát eladta, 

vagy lakásbérleti jogviszonyáról térítés ellenében 
lemondott, és az adás-vételi szerződés megköté
sétől, illetőleg a lemondás elfogadásától 5 év még 
nem telt el,

— aki saját tulajdonát képező házingatlannal (lakás
sal) rendelkezik, és annak használati lehetősége 
részére biztosított,

— aki a Belügyminisztériumtól már kapott lakást, 
és újabb lakásproblémája házastársi válásból ke
letkezett,

— akinek lakása nincs, de jelentősebb ingó-ingatlan 
vagyonnal rendelkezik (vagyonnak számít külön- 
külön:
a hétvégi ház, a telek, üdülőtelek, a gépkocsi
tulajdon, amennyiben értékük az 50 000,— Ft-ot 
meghaladja).

26 BM  I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezési O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28—1972. sz. t á jé 
k o z ta tó  l/e) po n t.
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A jogosultságból való kizárás nem vonatkozik: a köz
ségi rendőri körzetmegbízottra, a Határőr őrs és FEP 
állományra, a gondnokokra és házfelügyelőkre, akik 
részére munkakörükből eredően szükséges a szolgá
lati lakás biztosítása.

A lakás kiutalására jogosult parancsnok a házastársi 
válás miatt szolgálati lakásra jogosulatlan lakás
igénylőnek egyedi elbírálás alapján — kivételesen — 
kiutalhat szolgálati lakást, ha azt szolgálati érdekek 
és az érintett személy szociális körülményei együt
tesen indokolttá teszik.

A pénzügyi-anyagi-műszaki miniszterhelyettes — 
kivételesen — szolgálati lakás juttatását engedélyez
heti azok részére is, akik jelen rendelkezés szerint 
arra különböző okokból nem jogosultak.

d) A BM bérlőkiválasztási jogán rendelkezésre álló ta- 
tanácsi bérlakásra jogosult a nős (férjezett), vagy 
gyermekét egyedül nevelő szülő, aki

— szolgálati lakásra jogosult,
— a szerződéses polgári állományba tartozik

és legalább 3 év belügyi szolgálati idővel rendelke
zik.

A parancsnok — amennyiben szolgálati érdekek in
dokolják — kivételesen eltekinthet a 3 év belügyi 
szolgálattól és hivatásos állományúnál a véglegesí
tése után, polgári állományú dolgozó esetében 1 év 
belügyi szolgálat letöltése után tanácsi bérlakást 
biztosíthat.

e) Tanácsi értékesítésű és társasházi lakás építésével 
(vásárlásával), továbbá családiház építésével kap
csolatos támogatásra való jogosultság feltételeit kü
lön utasítás határozza meg.

f) A BM rendelkezésére álló szolgálati és tanácsi bér
lakásokból kielégíthető lakásszükségletként a b) és
d) pontok alapján lakásra jogosultnak minősített 
BM dolgozó lakásigényét kell nyilvántartásba venni.
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Vhi. 7. A BM rendelkezésére álló lakásoknál az igényjogosult
ság feltételei.
a) A szolgálati lakásra való jogosultság érdekében a 

külön szerződésben további belügyi szolgálatot vál
laló belügyi dolgozótól a 4. sz. melléklet szerinti 
minta felhasználásával írásbeli nyilatkozatot kell 
kérni a szolgálati lakás kiutalásához előírtak válla- lására. A nyilatkozatot aláírás után a BM saját ke
zelésű szolgálati lakás esetében a lakásbérleti szer
ződés mellékleteként kell kezelni, míg tanácsi keze
lésű szolgálati lakásnál azt a lakás egyedi nyilván- 

 tartó lapja mellett kell megőrizni.
b) Az a belügyi dolgozó, aki lakásbérleti jogviszonyáról 

térítés ellenében lemondott, e m i a t t  
5  é v e s  i d ő t a r -tamra kell kizárni a szolgálati lakásra való jogosult- 
ságb ó l .  

c) Jelentősebb ingó vagyon alatt kizárólag a gépkocsi 
tulajdont kell érteni. Az egyéb ingó vagyon a lakás- 
ra való jogosultság elbírálása szempontjából nem 
vehető figyelembe.
A hétvégi ház és telek értékét a helyi ingatlanfor-

kell megbecsülni. A
gépkocsi értékének megállapításánál a hivatalos árat 
kell alapnak tekinteni és a gépkocsi használati ide
jének megfelelő értékcsökkenéssel is számolni kell.

27d) A lakásra való jogosultság tekintetében — az előírt 
feltételeknek való megfelelőség esetén — az állo
mányban levő férj, illetőleg feleség a lakásigény be
nyújtásánál és a kérelem teljesítésénél egyenlő jo
gokkal rendelkezik. A férj és feleség egyetértőleg 
választhatja meg, hogy közülük ki nyújtja be a la
káskérelmet, amit egy szolgálati helyen lehet nyil
vántartásba venni.

Ut. 4. A Belügyminisztérium rendelkezésére álló lakások ke
retelosztása.
A lakáselosztás alapja a belügyi szervek évenként je
lentett I., II. kategóriába sorolt lakásigénye. A rendel-

27 A d) p o n to t az 5/1976. sz. B M  I/II. c so p o rtfő n ö k i in té z k e d é s  4. p o n tja  ik ta t ta  be.



kezésre álló lakásokból a BM szervek részesedése ke
retszám megállapításával történik.

a) Budapesten
Az elkészülő szolgálati lakások, a tanácsi bér- és ta
nácsi értékesítésű lakások, továbbá kedvezményes 
társasházi lakások keretelosztását belügyminiszter 
elvtárs állapítja meg. A megállapított keretszámok
ról a Központi Ellátó Parancsnokság tájékoztatja az 
illetékes szervek vezetőit.

 Amennyiben a tanácsi szervek az éves keretelosztás 
után biztosítanának tanácsi értékesítésű, vagy ked
vezményes társasházi lakásokra vevőkiválasztási jo
got, úgy ezeknél a lakásoknál az utólagos keret meg
állapításra az I/II. Csoportfőnökség közvetlenül il
letékes.

b) Vidéken
Az elkészülő szolgálati lakások és igénybevehető, 
központilag biztosított lakások számáról és helyéről 
az érintett számadótestek részére az I/II. Csoportfő
nökség ad folyamatos tájékoztatást. Ennek alapján a 
megjelölt keretszám elosztása a területileg illetékes 
számadótest parancsnokok hatáskörébe tartozik.
Amennyiben a parancsnokok nem tudnának meg
egyezni a lakások elosztásában, úgy a vita eldönté
sére az I/II. Csoportfőnökség illetékes.
Nem képezik elosztás tárgyát a parancsnokok által 
közvetlenül biztosított tanácsi értékesítésű és taná
csi bérlakások.

Vhi. 8. A BM rendelkezésére álló lakások keretelosztása.
a) A lakásszükséglet felmérése.

A rendelkezésre álló lakások elosztása és a BM la
kásépítési tervének összeállítása érdekében a szám
adótest, vagy a lakással gazdálkodó szerv feladata a 
lakásszükséglet felmérése és folyamatos nyilvántar
tása. Ezért a parancsnok felelős és ennek érdekében 
köteles
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— megfelelő rendelkezéssel szabályozni a számadó
testhez (szervhez) tartozó egységek lakásigény
lési rendszerét,

— az egységek által bejelentett lakásszükségleti 
adatokat bizottságilag helyszínen ellenőriztetni,

— a felülvizsgálat alapján a lakásproblémákat az 
előírásnak megfelelően kategóriába sorolni.

A lakásigény bejelentésének és nyilvántartásának 
alapja a „Lakásszükséglet nyilvántartó lap” (5. sz. 
melléklet), amelyet minden olyan belügyi dolgozó 
lakásszükségletéről ki kell állítani, aki lakásigényé
vel a BM-hez, vagy számadótesthez fordul és igé
nyének jogosságát bizottságilag megállapították.
A nyilvántartó lap kitöltésére vonatkozó szabályo
kat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

b )  A  lakásigények besorolása.
A számadótestnél fennálló lakáshiányokat — az 
érintett dolgozók lakáskörülményeit figyelembevéve
— az alábbiak szerint kell csoportosítani:
28 I/a. csoport.
Ide tartoznak azok a lakásigénylők, akiknek szolgá
lati helyükön saját tulajdonú lakásuk, illetve szol
gálati vagy tanácsi bérlakásuk nincs, családjuk más 
községben (városban) lakik.28 29

Az ilyen alapon benyújtott lakásigényt akkor lehet 
jogosnak elismerni, ha kérelmező meglevő lakása — 
függetlenül annak megfelelőségétől — a szolgálati 
helyétől olyan távolságra van, hogy munkahelyének 
eléréséhez és hazautazásához szükséges utazási idő 
tömegközlekedési járművön (vasút, autóbusz) 3 órá
nál több. Ezt a tényt a MÁV hivatalos menetrend
jében szereplő utazási lehetőségek alapján kell el
bírálni.

28 Az I/a) c so p o rtra  v o n a tk o zó  szöveg  az 5/1976. sz. BM  I/II. c so p o r tfő n ö k i in té z 
k e d é s  5/a) p o n tjá n a k  szövege, am e ly  az e re d e ti  szöveg  h e ly éb e  lép e tt.

29 BM I/II. C so p o rtfő n ö k ség  É p íté s i és E lh e ly ezési O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28-
1972. sz. tá jé k o z ta tó  1/d) po n t.
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Jogosnak kell tekinteni a szolgálati helyen lakással 
nem rendelkező lakásigényét akkor is, ha meglevő 
lakása a szolgálati helyétől nem nagy távolságra 
van, de a lakás albérleti jellegű egy helyiségből álló, 
vagy főbérleti jellegű, de szükséglakásnak minősül, 
vagy a szülőkkel (hozzátartozókkal) együtt lakik, de 
a lakás két család részére — figyelemmel a család 
lakásjogosultságának mértékére — nem felel meg.
I/b. csoport.
Ebbe kell sorolni azokat, akiknek a szolgálati helyü
kön csak egy helyiségből álló albérleti szobájuk van, 
mellékhelyiségek (konyha, kamra, fürdőszoba, stb.) 
használata nélkül. Ide sorolandók azok is, akik ágy
bérlőként laknak, továbbá akik BM átmeneti szál
lásokon vannak elhelyezve.
I/c. csoport.
Ebbe tartoznak azok, akiknek szolgálati helyükön 
főbérleti jellegű szükséglakásuk van. A szükségla
kás fogalmát a jogszabály határozza meg.30
I/d. csoport.
Ebbe tartoznak, akik szolgálati helyükön szüleikkel 
vagy hozzátartozóikkal együtt laknak, de a lakás 
két család részére — figyelemmel a jogosultság mér
tékére — nem felel meg.31
I/e. csoport.
Ide kell sorolni azokat, akik a szolgálati helyükön 
társbérleti vagy személyi tulajdonban levő lakással 
rendelkeznek, de a lakás egészségügyi, vagy egyéb 
okok miatt nem felel meg részükre (pl. a lakásigé
nyük mértékének alsó határát sem éri el).
Elismerhető lakásigénynek számít az olyan lakás
szükséglet, amely az I. kategóriára megjelölt fogalmi 
meghatározások valamelyikével azonosítható.
II. kategória:
Elismerhető lakásigénynek minősül még a munka
köri jellegű szolgálati lakásokat elfoglaló, a Belügy-

30 1/1971. (I I . 8.) é v m  sz. re n d e le t  8. §.
31 1/1971. (I I . 8.) K o rm . sz. re n d e le t  10. §.
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minisztériummal vagy számadótesttel szolgálati vi
szonyban (munkaviszonyban) már nem álló személy 
kiköltöztetése érdekében szükséges lakás, amelynek 
kielégítésére külön keretet kell megállapítani.
III. kategória: 
Ebbe tartozik az olyanok lakásigénye, akik lakással 
ugyan rendelkeznek, de azt valamilyen okból cse
rélni kívánják.32 A lakáscsere igények kielégítésére 
lakás nem tervezhető, viszont a számadótest a ren
delkezésére álló lakások felhasználása során ezen 
igényeket csere útján kielégítheti.
A lakásigények kategorizálásának felülvizsgálata a 
számadótest parancsnok feladata. A besorolás he
lyességét a kiállított lakásszükségleti nyilvántartó 
lapon aláírásával köteles igazolni.

c) A lakásszükséglet nyilvántartása.
A megállapított lakásszükségleteket a 7. sz. mellék
let szerinti kimutatás formájában kell összesítve 
nyilvántartani. A nyilvántartást a kiállított lakás
szükségleti nyilvántartó lap alapján kell folyamato
san vezetni. Külön-külön kimutatást kell készíteni 
az I. és II., továbbá a III. kategóriába sorolt lakás
szükségletről.
A kimutatáson fel kell tüntetni a lakást igénylők 
nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét és a lakás
igény kategorizálásának számát (pl.: I/a.), valamint 
keletkezésének okát, figyelemmel a lakásszükségleti 
nyilvántartó lap 19. rovatában foglaltakra.
A lakásigény kielégítését a kimutatás megjegyzés 
rovatában kell feltüntetni, meghatározva annak idő
pontját és módját.

d) A lakásszükséglet bejelentése.
A lakásszükségletről évenként egyszer, tájékoztató 
jelentést kell felterjeszteni, amelyet a 8. sz. mellék
let szerinti formában kell elkészíteni. A jelentésben 
alegységenként részletezve kell kimutatni az I., II.,

32 BM  I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezé s i O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. 
tá jé k o z ta tó  1/c) p on t.
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III. kategóriájú lakáshiányt. A jelentést minden év 
január hó 15-ig az I/II. Csoportfőnökség Építési és 
Elhelyezési Osztálya részére, testületi számadótest
nek pedig a középfokú anyagi szerv részére kell 
megküldenie.
Ezzel egyidőben jelenteni kell az előző év január 
1-től december 31-ig terjedő időben történt lakás
igény csökkenést és növekedést is. Ezt a jelentést a
9. sz. melléklet szerinti formában kell elkészíteni.
33Jelenteni kell továbbá a tárgyév december 31-i ál
lapotnak megfelelően a számadótest lakásigénye ki
elégítésének mértékét, a 9/A. sz. melléklet szerinti 
formában. A jelentést a lakáshiány és annak tárgy
évi változásával kapcsolatos adatszolgáltatással egy
időben kell megtenni.
A középfokú anyagi szervnek minden év január 
20-ig kell a BM I/II. Csoportfőnökség Építési és El
helyezési Osztályához jelentenie (8. sz. melléklet) a 
testület egészére vonatkozó lakásszükségletet és a 
lakásigény változást, számadótestek szerinti részle
tezésben (9. sz. melléklet).

e) Vidéki lakáselosztásnál követendő eljárás.
A vidéken rendelkezésre álló lakások keretszerű el
osztása — beleértve a számadótest székhelyén vagy 
más községben-városban elkészülő lakásokat is — 
a helyi számadótest parancsnokok hatáskörébe tar
tozik.
A parancsnoki szintű keretelosztás szervezési mun
káját annak a számadótest parancsnoknak kell el
végeznie, amely számadótestnél a legtöbb az I. és II. 
kategóriájú lakáshiányok száma.
Az ezzel kapcsolatos feladatok előkészítése céljából 
minden olyan helységben (város-község), ahol a Bel
ügyminisztérium szervei részére lakásépítés folyik, 
„Lakáselosztást előkészítő bizottságot” (továbbiak
ban: bizottság) kell létrehozni.

A b ek e zd és t az 5/1976. sz. BM  I/II. c s o p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  5/b) p o n tja  ik ta t ta
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A bizottság megalakítását az előzőekben megjelöltek 
szerint illetékes parancsnoknak kell kezdeményeznie 
a lakások várható elkészülése előtt legalább 2 hó
nappal.
A bizottság tagjai: az érdekelt testületek (rendőr
ség, határőrség, karhatalom, tűzrendészet) parancs
nokai által erre kijelölt személyek. Bizottsági tag
ként minden esetben résztvevőként kell még kije
lölni a számadótest anyagi (hadtáp) osztály képvise
lőjét.
A bizottság feladata:
— az egyes szervek által a Belügyminisztériumhoz 

bejelentett, továbbá a bejelentés után keletke
zett I., II. kategóriájú lakásigények jogosságának 
elbírálása, a kiállított lakásszükségleti nyilván
tartó lap és annak helyszíni vizsgálata alapján;

— a jogosnak elismert I., II. kategóriájú lakáshiá
nyok szervenkénti megállapítása és jegyzőkönyv
ben történő rögzítése;

— a lakáshiányok alapján az épülő lakásoknak a 
BM helyi szervei közötti keretelosztására javas
lat készítése;

— az elosztásra vonatkozó javaslat felterjesztése a 
bizottság megalakítását kezdeményező számadó
test parancsnokához.

A bizottság javaslatát az érintett szervek parancs
nokainak együttes értekezleten kell elbírálniuk. Az 
értekezletre meg kell hívni minden esetben a terü
letileg illetékes BM pártszervezetek titkárait is.
A parancsnoki értekezleten meg kell állapodni ab
ban, hogy az elkészülő lakásokból az egyes szervek 
hány és milyen nagyságú lakással részesülnek, eme
let, ajtószám megjelöléssel.
A parancsnoki értekezlet a lakáselosztási hatáskör
rel csak teljes egyetértés esetén rendelkezik. Ameny- 
nyiben a lakások elosztása tekintetében egyetértés 
hiányában megállapodás nem jönne létre, úgy a 
kezdeményező számadótest parancsnok a BM I/II. 
Csoportfőnökségtől kell kérje a lakások elosztását.
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A döntésig a lakásokat kiutalni, azokba bérlőt köl
töztetni nem szabad.
A lakások elosztására vonatkozó megállapodást, vagy
az annak létrejöttét akadályozó körülményeket jegy
zőkönyvbe kell foglalni és azt az elosztást követő 3.
napon belül tudomásulvétel, vagy döntés végett az
I/II. Csoportfőnökségnek kell megküldeni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
— az egyes szerveknél megállapított I., II. kategó

riás lakáshiányok számát;
— a szervek részére megállapított lakáskeretek szá

mát, a keretben biztosított lakások emelet, ajtó
szám szerinti megjelölését;

— az esetleges házfelügyelői lakást felhasználó tes
tület megnevezését;

— vita esetén a jelenlevő parancsnokok állásfogla
lásait, továbbá az arra vonatkozó igény bejelen
tését, hogy az elosztás kérdésében az I/II. Cso
portfőnökség döntését kérik.

A jegyzőkönyv felterjesztéséről és ezzel egyidőben 
az elkészülő lakások BM szolgálati jellegének ta
nácsnál történő bejelentéséről annak a számadótest
nek kell gondoskodnia, amely a lakáselosztási érte
kezletet összehívta.
Tanácsi beruházás útján épült lakások elosztása ese
tén a jegyzőkönyvhöz csatolni kell két példányban 
a 10. sz. melléklet szerint elkészített adatszolgálta
tási lapot.

34Ut. 5. A lakások kiutalása, a vevő személyének kijelölése.
a) A  rendelkezésre álló szolgálati és tanácsi lakások 

bérlőjének kijelölésére (továbbiakban: a lakás ki
utalása), a térítési kötelezettségek és kedvezmények 
megállapítására a lakás felett rendelkezni jogosult 
parancsnok (vezető) illetékes.

Az 5. pont szövege a 8/1976. sz. belügym iniszteri u tasítás  3. pon tjának  szövege,
am ely az eredeti szöveg helyébe lépett.
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b) A parancsnok a rendelkezésre álló lakás bérlőjének
— a jelen utasítás előírásainak megfelelően —, csak 
olyan lakásra jogosult belügyi dolgozót választhat 
ki, aki az egyes lakásfajták bérbevétele esetén az 
előírt térítések stb. megfizetését, kötelezettségek tel
jesítését vállalja.

c) A lakáskiutalásra jogosult parancsnok saját elhelye
zésére szolgáló lakás kiutalását — előzetes kérése 
alapján — a hatáskörileg illetékes magasabb vezető 
hagyja jóvá.35

d) A parancsnoknak a lakásigények társadalmi jellegű 
elbírálására kötelessége lehetőséget teremteni és en
nek érdekében a bérlők személyének kiválasztására
— javaslattételi jogkörrel — bizottságot kell létre
hoznia. A bizottságba — a munkakörileg illetékes 
személyek mellett — tagként be kell vonni a párt- 
szervezet, a szakszervezet és a KISZ-szervezet kép
viselőit.
A bizottság javaslatát döntés előtt a szükséges mér
tékben nyilvánossá kell tenni, hogy a parancsnok az 
állomány véleményét még fokozottabb mértékben 
megismerhesse.

e) A kiválasztott bérlőnek olyan nagyságú szolgálati, 
vagy tanácsi bérlakást lehet kiutalni, amely — fi
gyelemmel a jogszabályi előírásokra — a jogos la
kásigénye mértékének alsó határát nem haladja 
meg. Ettől a kötöttségtől a parancsnok indokolt eset
ben — legfeljebb a járandóság felső határáig — el
térhet. A munkaköri jellegű szolgálati lakásra jogo
sult és kijelölt személy részére a parancsnok a lakást 
akkor is kiutalhatja, ha az a bérlő jogos lakásigénye 
mértékének felső határát is meghaladja.36

f) A lakások kiutalásánál a jogosult lakásigénylők kö
zül elsőbbséget kell biztosítani
— az életveszélyesnek minősített lakásban lakónak,

35 BM  I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezé s i O sz tá ly a  á lta l  k ia d o tt  1148/28- 1972. sz.
tá jé k o z ta tó  2/a) p on t.

36 BM  I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezés i O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28- 1972. sz.
tá jé k o z ta tó  2/b) p o n t.
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— a szolgálati érdek miatt végrehajtott áthelyezés 
következtében családjától külön élőnek,

— az egyedül élő egy, vagy többgyermekes szülő
nek és a három, vagy annál többgyermekes 
igénylőnek,

— annak, akinek lakásában — megfelelő elkülöní
tés hiányában — több személy van kitéve tartós 
betegség veszélyének,

— a zsúfoltabb körülmények között lakóknak,
— a rosszabb műszaki állapotú (bauxitbeton szer

kezetű épületben) lakásban lakóknak azzal, hogy 
korábbi lakása helyreállítása után abba köteles 
visszaköltözni.

A tárgyévben rendelkezésre álló lakások 15%-át fia
tal házasoknak kell juttatni.

g) Az egyedül élő egy vagy többgyermekes szülő és a 
három, vagy annál többgyermekes család lakásigé
nyét a nyilvántartásba vételtől számított 3 éven be
lül, megfelelő nagyságú lakás juttatásával ki kell 
elégíteni. Ugyancsak a lakásigény nyilvántartásba 
vételétől számított 3 éven belül kell kielégíteni an
nak lakásigényét, aki szolgálati érdekből végrehaj
tott áthelyezés következtében családjától külön él.

h) Azonos körülmények fennállása esetén előnyben 
kell részesíteni a Szocialista Hazáért Érdemrend tu
lajdonosait, a munkában kiváló dolgozókat, a 10 év
nél hosszabb belügyi szolgálati idővel rendelkezőket.

i) A lakásnélküliek részére eszközölt lakásjuttatások 
keretében kell megoldani a parancsnoknak a jogos 
lakáscsere kérések kielégítését.
A lakáscsere engedélyezhető
— szolgálati lakásokat bérlő belügyi dolgozók kö

zött,    
— szolgálati lakás kiutalásánál, amikoris a parancs

nok a rendelkezésre álló lakást olyan dolgozónak 
juttatja, aki lakással rendelkezik, és az így fel
szabaduló lakást használja fel a lakásnélküli ré
szére, 



— a szolgálati lakást bérlő és tanácsi bérlakást bérlő 
között.37

Vhi. 9. A szolgálati lakásokkal való rendelkezési jogosultság.

A számadótest rendelkezik a részére keretként megál
lapított új szolgálati lakásokkal, és a már nyilvántar
tásban szereplő szolgálati lakásokkal az alábbi esetek
ben:
— Az állományába tartozó beosztott részére más he

lyen biztosít szolgálati, vagy nem szolgálati lakás
nak minősülő lakást, és ilyen módon megüresedik 
az általa nyilvántartott szolgálati lakás.

— A szolgálati lakást nyilvántartó számadótest rendel
kezik a megüresedő szolgálati lakással, ha az abban 
lakó belügyi dolgozót más számadótesthez helyezik 
át, és az új szolgálati helyén biztosítanak részére 
lakást. Ha az áthelyezett új szolgálati helye ugyan
abban a városban — községben van, akkor az általa 
bérelt lakást, nyilvántartás és további rendelkezés 
céljából át kell adni az új szolgálati hely szerint 
illetékes számadótestnek.

— Amennyiben leszerelt (BM nyugdíjas) által elfog
lalt szolgálati lakás üresedik meg, a lakással az a 
számadótest rendelkezik, amelynek az állományába 
a bérlő a leszerelés (nyugdíjazás) előtt tartozott.

A fenti előírásokat értelemszerűen kell alkalmazni a 
felhasználható tanácsi bérlakás bérlőkiválasztási jogá
nak alkalmazásánál is. Amennyiben a számadótest a 
megüresedő szolgálati lakást, vagy tanácsi bérlakást la
kásra jogosult lakásigénylő hiányában felhasználni nem 
tudja, úgy ezt a tényt — a lakás hasznosítása végett
— jelentenie kell a BM I/II. Csoportfőnökségnek.

A számadótest a rendelkezésére álló szolgálati lakásról 
nem belügyi szerv részére le nem mondhat, azt hasz
nálatra át nem engedheti. A jelen utasítás 16/d. pont
jában megjelölt konkrét esetek kivételével a számadó-

37 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t  90—93. §.; 1/1971. (II. 8.) ÉVM  sz. re n d e le t  80— 
84. §.
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test a lakás szolgálati jellegének törlését nem engedé
lyezheti.

Vhi. 10. A szolgálati lakások kiutalásának eljárási szabályai.
A lakás kiutalása előtt meg kell győződni arról, hogy 
a lakást igénylő, áthelyezett beosztott az előző szolgá
lati helyén levő szolgálati, vagy tanácsi bérlakását a 
BM, vagy számadótest részére átadta-e. Amennyiben 
lakást nem adott le, azt kell igazolnia, hogy nem volt 
főbérleti lakása.
Áthelyezett részére a lakás leadását igazoló iratot a  ll. 
sz. melléklet szerinti minta alapján annak a számadó
test anyagi vezetőjének kell kiállítania, ahonnan a be
osztott áthelyezésre került. Az igazolást akkor is ki kell 
adni, ha az áthelyezett személy lakása még nem ürese
dett meg, de bejelentette, hogy az várható, tehát szá
mítani lehet a lakás igénybevételére. Ilyen esetben az 
áthelyezett személyt az igazolás kiadásával egyidejűleg 
kötelezni kell arra, hogy a lakás tényleges kiürítését 
jelentse.
Nem áthelyezésből eredő lakást igénylőknél a lakás- 
kiutalás előtt meg kell győződni arról, hogy volt-e fő
bérleti lakásuk, illetve azzal hogyan rendelkeztek. Ha 
ezt nem lehet megállapítani, akkor a lakásigénylőtől 
nyilatkozatot kell kérni, amelyben ki kell jelentenie, 
hogy eddig saját főbérleti, vagy társbérleti lakással 
nem rendelkezett.
Szolgálati, vagy tanácsi bérlakást csak annak a jogo
sultnak lehet kiutalni, aki lakással nem rendelkezett, 
vagy rendelkezett, de azt felhasználásra a BM-nek, 
számadótestnek leadta.
A bérlő személyének a számadótest parancsnoka által 
történt kiválasztása és az előzőek vizsgálata után a la
kást határozatilag is ki kell utalni (utaltatni) az érintett 
BM dolgozó részére. A szolgálati lakásokra vonatkozó 
kiutaló határozatot nem a tanácsnak, hanem a szám
adótest anyagi szolgálatának kell elkészítenie a 12. sz. 
melléklet szerinti formában. Ez a kötelezettség függet
len attól, hogy az érintett lakás a BM saját kezelésében 
van-e, vagy azt a tanácsi házkezelési szerv kezeli.
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A szolgálati lakás bérlőjének kijelölését tartalmazó ha
tározatnak (a továbbiakban: kiutaló határozat) magá
ban kell foglalnia
a) a bérbeadó és a bérlő nevét, rendfokozat és mun

kahely megnevezése helyett azt, hogy ,,BM dolgozó”.

b) a kiutalt szolgálati lakás megjelölését, a lakás helyi
ségeit és komfortfokozatát.

c) a lakás használatának módjára vonatkozó különle
ges kikötéseket, vagy megállapításokat.

d) hogy a kijelölt bérlő hány személlyel költözik a 
szolgálati lakásba;

e) hogy a lakásért kell-e lakásépítési hozzájárulást, la
káshasználatbavételi díjat vagy különbözetet fizetni, 
ha igen, úgy annak összegét, továbbá a bérlőt meg
illető szociálpolitikai kedvezmény jogcímét, összegét 
és a ténylegesen fizetendő összeget;

f) a lakáshasználatbavételi díj fizetésének módját és 
határidejét, részletfizetési kedvezmény engedélye
zése esetében az egyösszegben esedékes részlet nagy
ságát, továbbá az engedélyezett havi részlet összegét.

A kiutaló határozat egy-egy példányát a bérlőnek, a 
házkezelő szervnek és a számadótest pénzügyi szolgá
latának kell kiadni. A határozatból egy példányt a la
kás nyilvántartó lapja mellett kell megőrizni.
A saját kezelésben levő szolgálati bérlakások bérlőivel 
a számadótest parancsnokának kiutaló határozata alap
ján bérleti szerződést kell kötni a 13. sz. melléklet sze
rinti formában.
A szerződésben többek között minden esetben meg kell 
határozni a kiutaló határozatban foglalt feltételeket, a 
havi lakbér és szolgáltatások díjának összegét, továbbá 
a lakásnak nem minősülő helyiségek bérét (garázs, rak
tár, istállók, ólak, stb.).
A lakbér összegét az 1971. május 14-én kelt 6. sz. mi
niszterhelyettesi utasításban előírtak szerint kell meg
állapítani.
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38A szolgáltatások díját és a lakásnak nem minősülő 
helyiségek bérét az érvényben levő rendelkezések (27. 
sz. melléklet) szerint kell megállapítani.

Szolgáltatásnak minősülnek a következők:
— a beépített bútorok és más lakberendezések hasz

nálata;
— a felvonó, illetőleg a felvonókulcs használata;
— a kapunyitás, illetőleg a kapukulcs használata;
— a központifűtés és melegvízellátás.
A rendeletek megszerzéséről a számadótest anyagi szol
gálata köteles gondoskodni és figyelemmel kísérni a 
későbbiekben eszközölt esetleges módosításokat.

A szerződés mellékletét képezi a lakás tartozékainak, 
felszereléseinek leltári jegyzéke, amelyen a bérlő alá
írásával köteles igazolni azok átvételét (14. sz. mel
léklet).
A bérleti szerződést 3 példányban kell kiállítani, amely
ből egy példányt a bérlőnek, egy példányt pedig a 
számadótest pénzügyi szolgálatának kell átadni. A bér
leti szerződés harmadik példányát a szolgálati lakás 
nyilvántartó lapja mellett kell őrizni. Tanácsi házkeze
lési szerv kezelésében levő lakásnál a bérleti szerző
dést a házkezelési szerv köti meg, a kiutaló határozat
ban megjelölt feltételek mellett.

A számadótestnek a szolgálati lakás kiutalásakor kö
zölnie kell a kiutalásban részesülő személlyel, hogy le
szerelés esetén vele szemben a miniszterhelyettesi uta
sítás 8. pontja szerint jár el. A kiválasztott bérlőnek 
írásbeli nyilatkozatban (15. sz. melléklet) kell elismer
nie, hogy a megjelölt feltételeket magára nézve köte
lezően tudomásul veszi. Ugyanebben a nyilatkozatban 
kell a bérlőnek kötelezően tudomásul vennie azt is, 
hogy a szolgálati lakásba nőtlen, hajadon gyermekei, 
továbbá az igazoltan eltartásra szoruló szülők kivételé
vel más személyt nem fogadhat be. Ez a rendelkezés

38 A k é t b ek ezd és  szövege az 5/1976. sz. BM  I/II. c so p o rtfő n ö k i in té z k e d é s  6/b p o n t
já n a k  szövege, am e ly  az e re d e ti szöveg  h e ly éb e  lép e tt.

31 —



érvényes mind a tanácsi, mind a BM saját kezelésében 
levő szolgálati lakásokra.
A nyilatkozatot 2 példányban kell kiállítani, amelyből 
egyiket a bérlőnek kell átadni, a másikat pedig a szol
gálati lakás nyilvántartó lapja mellett kell megőrizni.

Vhi. 11. Tanácsi bérlakások kiutalása.
A parancsnok csak olyan személyt választhat ki taná
csi bérlakás bérlőjéül, aki a Belügyminisztériummal 
(számadótesttel) szolgálati, illetőleg munkaviszonyban 
áll, vagy akinek a BM szolgálati lakásból vagy a Bel
ügyminisztérium érdekében más célra felhasználásra 
kerülő lakásból való kiköltöztetése azt szükségessé te
szi.39

Nem élhet a parancsnok bérlőkiválasztási jogával olyan 
személy javára, aki a lakáshasználatbavételi díj meg
fizetését nem vállalja, kivéve, ha azt helyette a Bel
ügyminisztérium vagy számadótest megfizeti.
Ha a parancsnok a bérlőkiválasztási jogával — új lakás 
esetében a lakás használatbavételi engedély kézhezvé
telétől, meglevő lakás esetében pedig a megüresedéstől 
számított 30 napon belül — nem élt, vagy olyan sze
mélyt választott ki, akinek a javára e jogával a lakás
ügyi jogszabályok értelmében nem élhetett volna, a ta
nácsi lakásügyi hatóság felhívása alapján még van le
hetősége, hogy további 15 napon belül megfelelően al
kalmazza bérlőkiválasztási jogát.40
A bérlőkiválasztási jog gyakorlása alkalmával a pa
rancsnoknak a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint 
megkeresést kell intéznie az I. fokú tanácsi lakásügyi 
hatósághoz.

Vhi. 12. Szolgálati lakások cseréje.
 A szolgálati lakás abban az esetben cserélhető el, ha

ahhoz az illetékes parancsnok hozzájárult.41 A szolgá-

39 1/1971. (II. 8.) ÉVM  sz. re n d e le t  16. §.
40 1/1971. (II. 8.) ÉVM  sz. re n d e le t  17. §.
41 BM I/II. C sfség  É p ítés i és E lh e ly ezési O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. 

tá jé k o z ta tó  2/c) po n t.
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lati lakások tanácsi bérlakásokkal való cseréje a Bel
ügyminisztériumra hátránnyal nem járhat, vagyis na
gyobb méretű vagy magasabb komfortfokozatú szolgá
lati lakás nem cserélhető kevesebb szobaszámú, vagy 
gyengébb minőségű tanácsi bérlakásra.
Szolgálati lakás cseréjét a számadótest parancsnoka 
csak a nyilvántartásában szereplő szolgálati lakások vo
natkozásában és csak akkor engedélyezheti, vagy ren
delheti el, ha
— a lakáscserét két vagy több állományába tartozó és 

szolgálati lakást bérlő kéri, vagy a bérlők személyé
nek az adott szolgálati lakásból való kihelyezése, a 
szolgálat ellátása érdekében szükséges;

— ha két különböző BM számadótest állományába tar
tozó beosztott kéri az általuk bérelt szolgálati lakás 
cseréjének engedélyezését, és ahhoz a másik szám
adótest parancsnoka is hozzájárult;

— ha az állományába tartozó, szolgálati lakást bérlő 
kéri a lakáscserét tanácsi bérlakásban lakó polgári 
személyei és a polgári személynek jutó lakás nem 
minősül munkaköri jellegű szolgálati lakásnak. To
vábbi feltétel, hogy a tanácsi bérlakás vonatkozásá
ban a cseréhez az illetékes tanácsi lakásügyi ható
ság előzetesen hozzájáruljon.

A budapesti szolgálati lakások cseréjének hatósági le
bonyolítása (ügyintézése) a BM Központi Ellátó Pa
rancsnokság hatáskörébe tartozik, a lakáscserét csak az 
illetékes parancsnokok írásbeli engedélye alapján hoz
hatja létre. Engedélyezésre jogosult a
— BM központi szervek vonatkozásában osztályveze

tői, vagy ennél magasabb beosztásban levő parancs
nok,

— testületi országos parancsnokságoknál a parancsnok, 
az általa megbízott osztályvezetői, vagy ennél ma
gasabb beosztásban levő vezető,

— egyéb szerveknél a számadótest parancsnoka, vagy 
megbízása alapján az anyagi vezető.

A BM Központi Ellátó Parancsnokság a lakáscsere 
tényleges lebonyolításáról, befejezéséről — a BM köz-
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ponti szerveinek kivételével — köteles az engedélyező 
parancsnokot írásban tájékoztatni. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a cserével érintett lakások pontos cí
mét, a lakást cserélő nevét és beosztási helyét.
A lakások cseréjéhez a hozzájárulást megadó határo
zatot a 17. számú mellékletnek megfelelően kell elké
szíteni.

U t . 6. Szolgálati és tanácsi bérlakás kiutalása esetén a bérlők 
által fizetendő térítések.
a) Szolgálati lakás kiutalása esetén a kijelölt lakás nél

küli és szolgálati lakásra jogosult belügyi dolgozóval 
lakáshasználatbavételi díjat fizettetni nem kell.  Ez 
a kedvezmény a lakás bérlőjét addig illeti meg, 
amíg a Belügyminisztériummal munkaviszonyban 
áll. Fizetésre kötelezett viszont a polgári szerződéses 
állomány, ha nem munkaköri jellegű szolgálati lakás 
kiutalásában részesül.42
Lakáshasználatbavételi díj különbözet megfizetésé
re kell kötelezni a belügyi dolgozót, ha az alábbi 
okok miatt meglevő lakása elcserélését kéri
— van lakása, de az szűkössé vált a belügyi dolgozó 

nagykorú gyermekének házasságkötése miatt,
— van lakása és az nagyságban a család jogosult

ságának (a lakásigény mértékének alsó határa) 
megfelel, de nagyobbat igényel,

— van lakása, de attól komfortosabbat igényel (pl.: 
komfortos lakásban lakik és összkomfortos lakást 
kér).43

Mentesül a lakáshasználatbavételi díj különbözet 
megfizetésétől az a belügyi dolgozó is, aki szolgálati 
érdekből más helységbe (község — város) kerül át
helyezésre.
Nem kell térítést fizetniük azoknak a lakáscserét 
kérő belügyi dolgozóknak sem, akik nagyobb méretű

42 BM  I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezési O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. 
tá jé k o z ta tó  3/a—b) p on t.

43 BM I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezési O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. 
tá jé k o z ta tó  3/c—d) po n t.
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lakást kérnek olyan tények alapján, amely szerint 
meglevő lakásuk a lakásigényeik mértékének nem 
felel meg. Kivétel az olyan igénylő, aki jelentősebb 
ingó-ingatlan vagyonnal rendelkezik, annak meg 
kell fizetnie a két lakás lakáshasználatbavételi díja 
közötti különbözetet.
A szolgálati lakások bérlői — amennyiben a Belügy
minisztériummal munkaviszonyban állnak és lakás
csere igényükkel a közvetlen parancsnokuk egyetért 
— szolgálati lakásukat egymás között szabadon el
cserélhetik, a Belügyminisztérium részére térítést 
fizetniük nem kell.
A parancsnoki kiutalásra létrejött lakáscseréknél az 
új lakásba költöző belügyi dolgozó a régi lakását kö
teles saját költségén karbahelyezni (festés, mázolás, 
lakás berendezési tárgyak felújítása) függetlenül at
tól, hogy lakáshasználatbavételi díj különbözetet fi
zetett-e.
44Ha a BM állományába tartozó szolgálati érdekből 
más községben-városban levő BM szervhez kerül át
helyezésre és ott a parancsnok lakást utal ki részére, 
őt régi szolgálati vagy tanácsi bérlakásának saját 
költségén történő karbahelyezése (festés, mázolás, 
lakásberendezési tárgyak felújítása) nem terheli. A 
jogszabályi előírás szerint bérlőre háruló karbahe- 
lyezési munkákat a lakás felhasználására jogosult 
számadótestnek kell elvégeztetnie és ehhez a pénz
ügyi fedezetet — a vonatkozó külön előírások sze
rint — a költségvetésből kell biztosítania.
Nem nyújtható kedvezmény a saját kérelemre vagy 
büntetésből áthelyezett BM dolgozónak.

Amennyiben a lakáscserét kérő belügyi dolgozó sze
mélyi tulajdonban levő lakást bérel, és annak tulaj
donosa meghatározatlan időre a lakásba más bel
ügyi dolgozót bérlőként nem fogad be, úgy részére 
szolgálati, vagy tanácsi bérlakást csak akkor lehet 
kiutalni, ha a bérbeadó a tulajdonát képező és ilyen

44 Az utóbbi két bekezdés szövegét a 8/1976. sz. belügym iniszteri u tasítás 4. pon tja
ik ta tta  be.
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úton kiürítésre kerülő lakás használatbavételi díjá
nak megfelelő összegű térítést vállal megfizetni a 
BM javára.45

b) Tanácsi bérlakás kiutalása esetén a kijelölt lakás
nélküli bérlő — az utasítás 7. pontjában megjelölt 
esetek kivételével — köteles a tanácsnak a megálla
pított lakáshasználatbavételi díjat megfizetni.46

c) A bérlők által fizetendő térítési díj mértéke.
A lakáshasználatbavételi díjat, vagy különbözetet és 
az ezzel kapcsolatos szociálpolitikai és részletfizetési 
kedvezményeket a 2/1971. (II. 8.) ÉVM—PM együt
tes rendeletben előírtak alapján, a lakás kiutalására 
jogosult parancsnoknak kell megállapítania. A szám
adótest pénzügyi szolgálatának kell gondoskodnia a 
kedvezményezettet terhelő fizetési kötelezettségek 
előjegyzéséről és a befizetések megtörténtének el
lenőrzéséről.

Vhi. 13. Szolgálati lakás és tanácsi bérlakás kiutalása esetén a
bérlők által fizetendő térítések.

a) A számadótest parancsnoka a BM javára kizárólag 
szolgálati lakás és térítés ellenében egyszeri vagy 
többszöri bérlőkiválasztásra megváltott tanácsi bér
lakás kiutalása esetén számolhatja fel a lakáshasz
nálatbavételi díjat vagy különbözetet, ha annak 
megfizetésétől egyébként a bérlő nem mentesül.
A lakáshasználatbavételi díj különbözet alatt a két 
lakás közötti értékkülönbözetet kell érteni. Pl.: a 
kedvezményezett lakáscserével érintett korábbi egy 
szoba komfortos budapesti lakásának lakáshaszná
latbavételi díja 15 000 Ft, mely helyett olyan 2 szo
bás komfortos budapesti lakás kerül részére kiuta
lásra, amelynek lakáshasználatbavételi díja 24 000 
Ft, úgy a megfizetendő különbözet 9 000 Ft. Ameny- 
nyiben a kedvezményezettnek két eltartott gyerme
ke van, úgy a különbözeti díj 45%-a szociálpolitikai

45 BM  I/II. C sfség É p íté s i és E lh e ly ezési O sz tá ly a  á lta l  k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. 
tá jé k o z ta tó  3/e) po n t.

46 BM  I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezés i O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. 
tá jé k o z ta tó  3/g) p o n t. 
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kedvezmény címén elengedhető. Ennek megfelelően 
a tényleges fizetendő különbözeti díj 4 950 forint.
Szolgálati lakás kiutalásánál a lakáshasználatbavételi 
díj megfizetésétől a hivatásos és kinevezett polgári 
állomány mentesíthető, amennyiben az Utasítás sze
rint egyébként fizetésre nem kötelezett.
A szolgálati érdekből áthelyezett és lakással rendel
kező hivatásos és kinevezett polgári állományú dol
gozót akkor is mentesíteni kell a lakáshasználatba
vételi díj megfizetésétől, ha egyébként annak fize
tésére volna kötelezett (pl.: vagyonos, stb.).
Tanácsi bérlakás kiutalása esetén a lakás nélküli 
kedvezményezett belügyi dolgozó — állományviszo- 
nyától függetlenül — lakáshasználatbavételi díj fi
zetésére kötelezett.
Ez a fizetési kötelezettség azokra is vonatkozik, akik 
rendelkeznek tanácsi bér vagy szolgálati lakással, 
de az valamilyen okból nem felel meg részükre. Eb
ben az esetben az általuk bérelt — a BM-nek fel- 
használásra leadott — lakás lakáshasználatbavételi 
díjának megfelelő összegű térítést kérhetnek a Bel
ügyminisztériumtól. Ha a leadott lakás szolgálati 
jellegű, de nagyobb értékű a kapott tanácsi bérla
kásnál, viszont 1971. június 30-a után került a ked
vezményezett részére kiutalásra, úgy a kijelölt bér
lőnek a BM nem fizethet többet, mint az újabb la
kás lakáshasználatbavételi díja.

b) A megállapított lakáshasználatbavételi díj vagy kü- 
lönbözet (a továbbiakban: lakáshasználatbavételi 
díj) legalább 20%-át e gyösszegben kell megfizetni 
a lakásbérleti szerződés megkötése előtt. Tanácsi 
kezelésű szolgálati lakásnál, vagy olyan tanácsi bér
lakásnál, amelynél a lakás egyszeri vagy többszöri 
bérlőkiválasztási jogát a Belügyminisztérium vagy 
számadótest megváltotta, a befizetést a kedvezmé
nyezettnek még a lakást kiutaló határozat kiadása 
előtt kell igazolnia.
A lakáskiutaló határozat kiadását, illetve a bérleti 
szerződés megkötését meg kell tagadni attól, aki az 
előírt lakáshasználatbavételi díjat nem fizette be.
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c) A parancsnok által megállapított és szociálpolitikai
kedvezményekkel csökkentett lakáshasználatbavéte-
li díj további 80%-ának megfizetésére — a kedvez
ményezett külön kérése alapján — a parancsnok 
legfeljebb 5 évi időtartamra szóló részletfizetési 
kedvezményt engedélyezhet. 
Erre szolgálati lakásnál és olyan tanácsi bérlakás ki
utalásánál jogosult a parancsnok, amelynél a Bel
ügyminisztérium vagy számadótest, térítés ellené
ben egyszeri vagy többszöri alkalomra szólóan bér
lőkiválasztási jogot szerzett.

d) A parancsnok a kedvezményezett bérlő szociális kö
rülményei miatt — annak külön kérése alapján — 
a megfizetésre megállapított lakáshasználatbavételi 
díj teljes összegére részletfizetési kedvezményt ad
hat, amely ebben az esetben sem lehet 5 évnél hosz- 
szabb időtartamú.

e) A bérlők részére megállapított lakáshasználatbavé- 
teli díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségeket — 
az I/I. Csoportfőnökség külön utasítása szerint — a 
számadótest pénzügyi szolgálata veszi előjegyzésbe 
és ellenőrzi annak, illetve részletfizetési kedvez
mény esetén a havi részleteknek időbeni befizeté
sét. A befolyó bevételekről elkülönített számlát ve
zet.
A bérlőre meghatározott fizetési kötelezettség nem 
teljesítése esetén a pénzügyi szolgálat a jogszabály
ban előírtnak megfelelően megkeresi az illetékes ta
nács végrehajtó bizottságának szakigazgatási szervét 
a behajtás foganatosítása végett.

47f) A parancsnok által engedélyezett lakáscseréknél az 
új lakásba bérlőként kijelölt belügyi dolgozót köte
lezni kell arra, hogy régi lakását saját költségén ki
festesse, szükség szerint a farészeket mázoltassa és a 
lakásberendezési tárgyaknál a bérlőre háruló felújí
tások — cserék költségeit 50%-ban fedezze.48

47 Az f) p o n t szövege az 5/1976. sz. BM  I/II. c so p o rtfő n ö k i in té z k e d é s  7/a) p o n tjá 
n a k  szövege, a m e ly  az  e re d e ti  szöveg  h e ly é b e  lép e tt.

48 BM  I/I I . C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezé s i O sz tá ly a  á lta l  k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. 
tá jé k o z ta tó  3/f) p o n t.



Ezeket az előírásokat kell alkalmazni azoknál a ked
vezményezetteknél is, akik csere útján nem új, ha
nem az előző bérlő által kifestett és karbahelyezett 
lakásba költöznek.
A lakáscserére vonatkozó kiutaló határozatok kiadá
sára ténylegesen akkor kerülhet sor, ha a lakást cse
rélők az egymás között egyetértőleg létesített — a 
meghatározott anyagi kötelezettségek teljesítésére 
vonatkozó — írásbeli megállapodást a számadótest 
anyagi szolgálatának benyújtják. A megállapodást a 
kiutaló, illetve a lakáscserét engedélyező határozat 
mellett kell megőrizni.
A szolgálati érdekből áthelyezettet — amennyiben 
részére a parancsnok az új szolgálati helyén szolgá
lati vagy tanácsi bérlakást biztosít — mentesíteni 
kell a számadótest részére leadott régi lakásának 
karbahelyezésével járó költségek viselésétől. Helyet
te ezeket a munkákat — a BM költségvetés terhére 
a számadótestnek kell elvégeztetnie, és az a követ- 
kezőkre terjedhet k i: 
— a lakásberendezés esedékes felújításával, cseré

jével kapcsolatos munkák költségeinél a bérlőre 
háruló 50%-os rész viselése;

— a padlóburkolat szükség szerinti védőkezelése;
— falak szükség szerinti festése (meszelése);
— a tapéta szükség szerinti cseréje;
— ajtók, ablakok és lakásberendezések szükség sze- 

rinti mázolása; kivéve a bérbeadóra tartozó mun
kákat;

— az elektromos vezetékeknek a lakáshoz tartozó 
fogyasztásmérőtől kezdődő szakaszán keletkezett 
hibák kijavítása, kapcsolók és csatlakozóaljak 
cseréje. 49 49

49g) Ha a Belügyminisztérium beruházásában közvetle
nül, vagy tanácsi társulással épülő szolgálati lakás-

49 A g) p o n to t az  5/1976. sz. BM  I / I I .  c so p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  7/b) p o n tja  ik ta t ta  
be.
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hoz a BM költségén garázs is létesül, annak bérlőjét 
első alkalommal a BM jogosult kiválasztani. A ga
rázs bérlője gépkocsival rendelkező BM dolgozó le
het, és a kiutalásnál elsőbbséget kell biztosítani a la
kóépületben lakónak. Az igénylők közül a kedvez
ményezett személy kiválasztása a lakás kiutalására 
jogosult parancsnok hatáskörébe tartozik.

A kedvezményezettnek a garázs kiutalása érdekében 
egyszeri igénybevételi díjat kell fizetnie. Az igény- 
bevételi díjat a kiutalásra kerülő garázs helyiség 
négyzetméter alapterülete után kell felszámítani. 
Mértékére a területileg illetékes tanácstól kell ja
vaslatot kérni, és az egy m2-re eső összeg annyi le
het, amennyit hasonló minőségű garázs kiutalásánál 
a tanács felszámít.

A garázs egyszeri igénybevételi díjának összegét a 
számadótest lakásépítési alapjára egy összegben kell 
befizettetni. Kivételesen a parancsnok a megállapí
tott térítési összeg legfeljebb 80%-ára egy éves idő
tartamra részletfizetést engedélyezhet. Az igénybe
vételi díj legalább 20%-át ilyen esetben is egy ösz- 
szegben kell befizettetni.

A garázs kiutalására vonatkozó intézkedés csak az 
igénybevételi díj megfizetése után adható ki, és ezt 
követően köthető a garázsra bérleti szerződés, amely
re az ingatlan kezelője jogosult.

Ut. 7. Szolgálati, tanácsi bérlakások kiutalása esetén a Bel
ügyminisztériumot terhelő fizetési kötelezettségek.

a) Az 1971. június 30-a előtt szolgálati lakáshoz jutta
tott és belügyi szolgálati, illetve  munkaviszonyát 
bármikor megszüntető bérlőt — amennyiben jóhi
szemű jogcímnélküli használónak minősül — úgy 
kell tekinteni, mintha megfizette volna az általa bé
relt lakás lakáshasználatbavételi díját.

Amennyiben a szolgálati lakásból tanácsi bérlakás
ba szükséges költöztetni, úgy helyette a Belügymi
nisztérium fizeti meg a tanács által megállapított 
lakáshasználatbavételi díjat.
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b) A Belügyminisztériummal már munkaviszonyban 
nem álló bérlő helyett — függetlenül attól, hogy 
lakásba 1971. július hó 1. után költözött, és a jelen 
utasítás alapján lakáshasználatbavételi díj fizetésére 
volna köteles — a Belügyminisztérium fizetheti ta
nácsi bérlakásoknál a lakáshasználatbavételi díjat, 
ha a leszerelt személy munkaköri jellegű, vagy hi
vatali — laktanyaépületen belüli — BM kezelésben 
levő szolgálati lakásban lakik, és annak azonnali ki
ürítése szolgálati érdek, amely más formában nem 
oldható meg. Nem fizethető meg helyettük a lakás
használatbavételi díj, ha munkaviszonyuk fegyelmi 
határozat, vagy bírósági ítélet alapján szűnt meg.

c) Tanácsi bérlakás kiutalása esetén a lakásra kijelölt 
belügyi dolgozó helyett a Belügyminisztérium fizeti 
a lakáshasználatbavételi díjat, ha
— a kedvezményezett lakáscsere útján kerül a ta

nácsi bérlakásba, és korábbi tanácsi bérlakását, 
vagy a részére 1971. június 30. előtt kiutalt szol
gálati lakást a Belügyminisztériumnak beköltöz
hetően rendelkezésére bocsátja. A térítési díj tel
jes összegét akkor lehet a bérlő helyett kifizetni, 
ha az általa leadott lakás a neki kiutalt másik 
lakással azonos értékű, vagy attól értékesebb, 
vagy a lakáscsere végrehajtása szolgálati érdek. 
Ha a leadott lakás értékesebb, úgy a BM-re há
ruló további fizetési kötelezettséget a d) pont 
szerint kell teljesíteni;

— a kedvezményezett saját lakással ugyan nem 
rendelkezik, de lakáshoz juttatása munkaköréből 
eredően szolgálati érdek. Ide tartozik a községi 
rendőri körzetmegbízott, határőr őrs és FEP ál
lomány;

— a kedvezményezett szolgálati érdekből történt át
helyezése miatt vált lakásnélkülivé.50

d) A Belügyminisztérium lakáshasználatbavételi díj kü
lönbözetet fizethet — kérésére — annak a belügyi

50 BM I/II. C sfség . É p íté s i és E lh e ly ezési O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28-1972. sz. 
tá jé k o z ta tó  4/a—b) p o n t.
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dolgozónak, vagy BM nyugdíjasnak, aki a részére 
1971. június hó 30. előtt kiutalt szolgálati lakás he
lyett — amely egyébként meghaladja jogos lakás
igénye mértékét, vagy túlzott anyagi megterhelést 
jelent annak fenntartása — kevesebb lakószobából 
álló, vagy alacsonyabb komfortfokozatú szolgálati 
lakást igényel.51

Vhi. 14. Szolgálati, tanácsi bérlakások kiutalása esetén a Bel
ügyminisztériumot, illetve a számadótestet terhelő fi
zetési kötelezettségek.
a) Az 1971. július 1. után szolgálati lakáshoz juttatott 

leszerelt helyett — amennyiben munkaköri jellegű 
szolgálati lakásból tanácsi bérlakásba kerül kiköl
töztetésre —, csak kivételes esetben lehet a lakás
használatbavételi díjat a BM-nek vagy számadótest
nek kifizetnie.
Erre akkor kerülhet sor, ha a leszerelt jóhiszemű 
jogcím nélküli használónak minősül, és a számadó
test az általa használt szolgálati lakást nem tudja 
nélkülözni.

b) Áthelyezés miatt akkor válik a belügyi dolgozó la
kás nélkülivé, ha az áthelyezés időpontjában család
tagként lakik szüleivel. Ebben az esetben tanácsi 
bérlakás kiutalásánál az érintett belügyi dolgozó he
lyett meg kell fizetni a lakáshasználatbavételi díjat.
Amennyiben a szolgálati érdekből áthelyezett lakás
csere útján kerül tanácsi bérlakásba, vagy szolgálati 
lakásba, és a lakáshasználatbavételi díjat helyette 
a BM fizeti, vagy annak a bérlő általi megfizetésére 
nem tart igényt, úgy a kedvezményezett a két lakás 
közötti értékkülönbözetet (különbözeti díjat) a Bel
ügyminisztériumtól, számadótesttől nem kérheti.
Nem kaphat a BM-től lakáshasználatbavételi díj kü- 
lönbözetet az a belügyi dolgozó sem, akinek szolgá
lati lakás kerül kiutalásra és azért használatbavé
teli díjat nem fizet, viszont megüresedő volt tanácsi

51 BM I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezés i O sz tá ly a  á lta l k ia d o tt  1148/28- 1972. sz. 
tá jé k o z ta tó  4/c) p on t.
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bérlakásánál a BM annak ellenére érvényesítheti a 
bérlőkiválasztási jogát.

Ut. 8.  A szolgálati lakásra létesített bérleti jogviszony meg- 
 szűnése és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok.

a) A szolgálati lakásra létesített bérleti jogviszony 
megszüntethető a jogszabályban előírt esetekben, és 
megszűnik akkor is, ha a bérlőnek megszűnik
— a Belügyminisztériummal, illetve a lakással ren

delkező számadótesttel fennálló szolgálati, vagy 
munkaviszonya, illetőleg

— a szolgálati lakásra jogosító munkaköre, vagy 
tevékenysége.52

b) A szolgálati lakás bérletére való jogosultság meg
marad
— a Belügyminisztériumtól öregségi, vagy rokkant

sági nyugállományba helyezett állomány eseté 
ben függetlenül a leszerelés időpontjától, elhalá
lozás esetén házastársuk;

— a hősi halottak özvegyei és gyermekei, valamint
— a belügyi munkaviszony fennállása alatt elhalá

lozott állomány özvegyei
esetében, kivéve, ha munkaköri jellegű lakást bérel
nek.

A leszereltekkel szemben követendő eljárás.53
c) 1972. június 30-ig rendezni kell azok lakásbérleti 

jogviszonyát, akik a Belügyminisztériummal már 
munkaviszonyban nem állnak, vagy munkaviszo
nyuk 1971. június 30. előtt megszűnt és szolgálati 
lakást bérelnek.
A nem munkaköri jellegű szolgálati lakás használó
ját — függetlenül attól, hogy munkaviszonya mi
lyen címen szűnt meg — a szolgálati lakásból nem 
kell kiköltöztetni.

52 1/1971. (II. 8.) K o rm . sz. re n d e le t 102. §. (1) b ek ezd és.
53 BM I/II. C sfség  É p íté s i és E lh e ly ezés i O sz tá ly a  á lta l  k ia d o tt  1148/28- 1972. sz.

tá jé k o z ta tó  5. p o n t.
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A munkaköri jellegű szolgálati lakást használó le- 
szerelteket a lakásból ki kell helyezni. Ez vonatko
zik azokra is, akik az előzőek szerint a munkavi
szony megszűnése után is jogosultak szolgálati la
kásra létesített bérleti jogviszony folytatására.

54d) Akinek a Belügyminisztériummal létesített szolgá
lati munkaviszonya 1971. július 1. után szűnt meg, 
és szolgálati lakást bérel, a lakásbérleti jogviszo
nyát -  a szolgálati, illetve munkaviszony megszű
nésétől számított — hat hónapon belül az e)—i) al- 
pontokban előírtak szerint kell rendezni: 

 e) Amennyiben a bérlő szolgálati- (munka) viszonya fe- 
 gyelmi határozat, vagy bírósági büntető ítélet alap

ján szűnt meg, vagy hibájából a kötelezően vállalt 
| belügyi szolgálati idő teljesítése előtt kerül meg

szüntetésre. továbbá ha fegyelmi úton helyezték 
nyugállományba, esetében a szolgálati lakás jogcím 
nélküli rosszhiszemű használata áll fenn, és köteles 
a lakásból kiköltözni, elhelyezéséről maga gondos
kodni. Ha a lakásból nem költözik ki, határozatilag 
kötelezni kell, hogy a számadótest által biztosított 
szükséglakásba költözzék.
A parancsnok indokolt esetben méltányosságból ki
mondhatja, hogy a kiköltöztetés ne szükséglakásba 
történjék, hanem olyan lakásba, amely még alkal
mas a család minimális igényeinek kielégítésére.

f )  A  szolgálati lakásnak azt a jogcím nélküli rosszhi
szemű használóját, aki már korábban rendelkezett 

 tanácsi b érlakással, vagy olyan szolgálati lakással, 
amely részére 1971. július 1-e előtt került kiutalás
ra, és azt felhasználásra a számadótest rendelkezé- 
sére bocsátotta, a leadott lakással azonos szobaszá
mú és komfortfokozatú, vagy amennyiben ez jogos 
lakásigénye mértékének alsó határát meghaladja, az 
alsó határnak megfelelő szobaszámú tanácsi bérla- 
kásba lehet kiköltöztetni.

 g) A  szolgálati lakás jogcímnélküli jóhiszemű használó-

54 A d —j) pon t szövege a 8/1976. sz. b e lü g y m in isz te r i  u ta s í tá s  5. p o n tjá n a k  szö 
vege, am e ly  az e re d e ti d) p o n t h e ly é b e  lép e tt.



jának kell tekinteni azt a személyt, akinek munka
viszonya nem fegyelmi határozattal, vagy bírósági 
büntető ítélet alapján, hanem saját kérésére, illetve 
egyéb okból szűnt meg, és nem áll fenn nála a kö-
telezően vállalt belügyi szolgálat teljesítésének el
mulasztása sem. A jogcím nélküli jóhiszemű hasz- 
nálónak az általa használt szolgálati lakással azonos
nagyságú, vagy  a mennyiben az jogos lakásigénye 
mértékének alsó határát meghaladja, az alsó határ
nak megfelelő szobaszámú tanácsi bérlakást kell cse- 
relakásként kiutalni.
A parancsnok indokolt esetben — a leszerelés oká
tól és körülményeitől függően — szigorításként meg
felelőnek minősítheti a cserelakást akkor is, ha a 
komfortfokozata a szolgálati lakásénál eggyel ala
csonyabb, legalább azonban komfort nélküli. Ha a 
kiköltözésre kötelezett személy a szolgálati lakásba 
1971. július 1-e előtt költözött, és biztosított csere
lakás az általa használtnál alacsonyabb komfortfo
kozatú, őt lakáshasználatbavételi díj fizetésére nem 
lehet kötelezni, és részére a két lakásra megállapít
ható lakáshasználatbavételi díj különbözetet meg 
kell téríteni.
Nem lehet a jóhiszemű jogcím nélküli lakáshasználó
nak alacsonyabb komfortfokozatú lakást kiutalni, ha 
szolgálati (munka) viszonya nem saját kérésére szűnt 
meg.

h) Aki a 8/b. pont alapján a szolgálati (munka) viszony 
megszűnése után is jogosult a szolgálati lakásra lé
tesített lakásbérleti jogviszony folytatására, — la
káshasználatbavételi díj fizetési kötelezettségtől való 
mentesítés mellett — meg kell hagyni bérlőként az 
általa használt szolgálati lakásban. Amennyiben na
gyobb méretű a lakás, mint amilyenre jogosult, ön
ként kevesebb szobaszámú lakás biztosítását kérheti. 
A kérelem teljesítése esetén részére a két lakás kö
zötti lakáshasználatbavételi díj különbözetet ki kell 
fizetni.

i) A munkaköri jellegű szolgálati lakásokból a lesze- 
relteket ki kell helyezni, függetlenül attól, hogy a 
munkaviszonyuk milyen okból szűnt meg. A kiköl-
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töztetésre kerülő cserelakásra való jogosultságát at
tól függően kell meghatározni és a lakást biztosítani, 
hogy szolgálati lakás bérleti jogviszony folytatására 
jogosult, vagy jogcím nélküli jó-, vagy rosszhiszemű 
lakáshasználóról van-e szó.

j) A kihelyezéshez szükséges cserelakás biztosítása a 
számadótest feladata.
A leszerelteket tanácsi bérlakás kiutalása esetén — 
kivéve a 7/a—b. és 8/b, f. pontokban meghatározott 
eseteket, továbbá azokat, akik a szolgálati lakás ki
utalásakor lakáshasználatbavételi díjat fizettek — 
lakáshasználatbavételi díj megfizetésére kell köte
lezni.

Vhi. 15. Szolgálati lakásra létesített bérleti jogviszony megszű
nése és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok.
a) A szolgálati vagy munkaviszony megszűnése esetén 

kívül felmondással is megszüntethető a szolgálati 
lakásra létesített bérleti jogviszony. Az erre vonat
kozó előírásokat az 1/1971. (II. 8.) Korm. számú ren
delet 71. §-a tartalmazza, amely szerint erre általá
ban a bérlőre háruló alapvető kötelezettségek nem 
teljesítése esetén kerülhet sor.

b) Azoknak, akik az Utasítás szerint a szolgálati, vagy 
munkaviszony megszűnése után is jogosultak a la
kásbérleti jogviszony folytatására, e jogukat — kü
lön kérés alapján — határozatilag is el kell ismerni. 
E jogáról a kedvezményezett kizárólag a BM javára 
mondhat le, amely esetben kérésére részére a lakás 
értékének megfelelő összegű pénzbeli térítés fizet
hető.55
A kedvezményezett az általa bérelt szolgálati lakást 
csak az illetékes parancsnok előzetes engedélye 
alapján cserélheti el.56
A lakásba albérlőt nem fogadhat be és halála után a 
lakásbérleti jogviszonyt a lakásban vele együtt lakó

55 1/1971. (II. 8.) K orm . sz. re n d e le t  86. §. (2) bek . a) p o n tja ;  88. §. (1) b ek ezd és.
56 1/1971. (II. 8.) K orm . sz. re n d e le t 90. §. (2) bek . a) p o n tja .
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más személy nem folytathatja. Az ilyen jellegű la
káshasználatra a szolgálati lakás használatára meg
állapított rendelkezések az irányadók azzal az elté
réssel, hogy a lakásbérleti jogviszonyt a folytatásra 
jogosult személy haláláig tartó lakásbérleti jogvi
szonynak kell tekinteni.
A jogosultságot elismerő határozatot a 18. sz. mel
léklet szerinti formában kell elkészíteni. Az indoko
lási részben hivatkozni kell az 1/1971. (II. 8.) Korm. 
sz. rendelet 102. § (2) bekezdésére és arra, hogy a 
bérlő — figyelemmel az Utasítás 8. pontjában elő
írtakra — milyen címen jogosult a bérleti jogviszony 
folytatására. A határozatot egy példányban ki kell 
adni a bérlőnek, és amennyiben tanácsi házkezelési 
szerv kezelésében levő szolgálati lakás bérleti jog
viszonyáról van szó, úgy egy példányban meg kell 
küldeni az illetékes házkezelési szervnek.

c) A leszereltek esetében az utasításban előírt eljárás 
lefolytatásához az 1957. évtől kezdődően vezetett 
szolgálati lakás nyilvántartás adatait kell alapul 
venni. Azokkal a személyekkel kell foglalkozni, akik 
a nyilvántartás adatai szerint — szolgálati, illetve 
munkaviszonyuk megszűnése ellenére — szolgálati 
lakást használnak.
A szolgálati lakást jogcím nélkül használót a 19. sz. 
melléklet szerinti formában határozatban kell fel
szólítani a részére kijelölt lakásba való kiköltözésre, 
amelyre 15 nap határidőt kell megállapítani.
Az indokolási részben meg kell állapítani, hogy
— miért vált a bérlő a lakás jogcím nélküli hasz

nálójává, és hogy ez a használat jó, vagy rossz
hiszeműnek minősül-e,

— a jogszabály értelmében milyen lakásra jogosult, 
és milyen a részére kijelölt cserelakás, mi annak 
ilyen tekintetben való alkalmassága.

Amennyiben a kiköltözést a leszerelt a határozat
ban megjelölt időre nem teljesíti, és az ezzel kap
csolatos határozat jogerőssé válik, úgy a 20. sz. mel
léklet szerinti formában határozatilag kell intézked
ni a kiköltözés foganatosítására.
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A foganatosításra — a határozat kiadása időpontjá
tól számított — 15. napot kell megállapítani, hogy a 
használónak még legyen ideje az esetleges elköltö
zésre.
A parancsnoknak biztosítania kell a foganatosítás 
tényleges végrehajtását, és ahhoz a rendőri karha
talom kijelölését. Gondoskodnia kell az érintett sze
mély ingóságainak és egyéb értékeinek szakszerű el
szállításáról, esetleges tárolásáról, figyelemmel a 
jogszabályi előírásokra.

d) A leszereltek által használt szolgálati lakás szolgálati 
jellegének megszüntetését — amennyiben a parancs
nok döntése szerint a leszerelt lakáshasználót az ál
tala használt lakásban kell hagyni — az illetékes 
tanácsi lakásügyi hatóságtól kell kérni, a 21. sz. mel
léklet szerinti formában.57 A tanács határozata alap
ján a lakást a számadótest nyilvántartásából is tö
rölni kell.

e) A szükséglakás fogalmát az 1/1971. (II. 8.) ÉVM sz. 
rendelet 8. §-a határozza meg. Amennyiben a szám
adótest a leszerelt kihelyezéséhez szükséglakásnak 
minősülő lakással nem rendelkezik, úgy ilyen célra 
felhasználható belügyi dolgozó által bérelt komfort 
nélküli vagy félkomfortos lakás is. Ha a lakás taná
csi bérlakás, úgy annak felhasználásához az illetékes 
tanácsi lakásügyi hatóság előzetes egyetértését kell 
megszerezni.

f) A parancsnok rendelkezése alapján a számadótest 
személyügyi szervének folyamatosan kell ismertet
nie az anyagi szolgálattal azok nevét, rendfokozatát 
és beosztási helyét, akiknek valamilyen okból meg
szűnt a szolgálati vagy munkaviszonyuk.
Amennyiben a szolgálati, vagy munkaviszony meg
szűnési okából eredően a leszerelt az általa bérelt 
lakás jogcím nélküli, rosszhiszemű használójává vá
lik, úgy azt is közölniük kell, hogy a parancsnok 
döntése alapján a lakásból való kihelyezést szükség-

57 1/1971. (II. 8.) K orm . sz. re n d e le t 39. §. (1) b ek ezd és.

— 48



lakás biztosításával, vagy méltányos eljárással kell-e 
teljesíteni.
Budapesten a tájékoztatási rendszert — az érintett 
budapesti számadótestek és központi szervek vonat
kozásában — a Központi Ellátó Parancsnokságnak 
kell megszerveznie.

g) A leszereltek szolgálati lakásokból való kihelyezése 
érdekében a számadólest felhasználhatja a BM hi
vatásos állománya által bérelt olyan gyengébb mi
nőségű szolgálati lakásokat, amelyek szolgálati jel
lege törölhető és abból a bérlő hajlandó átköltözni 
a leszerelt által használt szolgálati lakásba.
A kihelyezés érdekében a számadótest, tanácsi bér
lakásra egyszeri alkalomra szóló bérlőkiválasztási 
jogot is vásárolhat, vagy amennyiben a leszerelt 
vállalja a cserelakás biztosítását, úgy a végrehajtási 
utasítás 5. pontja szerint pénzbeli térítést fizethet.
Szükség szerint — más cserelakás hiányában — 
megszüntethető a leszerelt által elfoglalt lakás szol
gálati jellege is, ha egyébként a lakás nem minősül 
munkaköri jellegű szolgálati lakásnak. Utóbbi eset
ben a szolgálati lakást tanácsi bérlakásnak kell mi
nősíttetni, amely esetben a leszerelt a lakásra újabb 
bérleti jogviszonyt létesíthet.

h) A 3/1971. (II. 8.) Korm. sz. rendelet 25. §-a kimond
ja, hogy amennyiben a lakásban jogcím nélkül lakó 
rosszhiszeműnek minősül, és a lakás elhagyására 
megállapított kötelezettségét nem teljesítette, úgy a 
lakbér helyett fizetett használati díjon felül külön 
bírság fizetésére is kötelezhető. Ezekben az esetek
ben a számadótest köteles a rosszhiszemű jogcím 
nélküli lakáshasználatot, annak kezdő időpontját és 
a használó által fizetett használati díj összegét, a 
lakás fekvése szerint illetékes I. fokú pénzügyi ha
tóságnak bejelenteni a 22. számú melléklet szerinti 
formában. Hasonló tartalmú értesítést kell a szám
adótestnek adnia az állapot megszűnésekor. A bír
ság kiszabása és megszüntetése a pénzügyi hatóság 
hatáskörébe tartozik.
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i) A leszereltek lakáshasználatbavételi díj fizetési kö
telezettségét, vagy az attól való mentesítését a ki- 
költöztetés elrendelésére vonatkozó határozatban 
kell megállapítani. Ez vonatkozik arra az esetre is, 
ha a leszerelt az általa használt lakásban marad, de 
annak szolgálati jellege törlésre kerül.

58j) Ha a tanácsi bérlakáshoz juttatott bérlő szolgálati 
(munka) viszonya az általa írásban kötelezően vál
lalt BM szolgálat letelte előtt — saját hibájából — 
szűnt meg, és a lakás kiutalásakor helyette a Bel
ügyminisztérium fizette a lakáshasználatbavételi 
díjat, fel kell szólítani annak visszafizetésére. Nem 
teljesítés esetén a BM jogát bíróság útján kell ér
vényesíteni.

Ut. 9. A szolgálati lakásokkal kapcsolatos lakásügyi hatósági 
jogkör gyakorlása.

A számadótest nyilvántartásában szereplő és a lakás
elosztás során a számadótest részére biztosított szolgá
lati lakásokkal a számadótest parancsnoka rendelkezik, 
és egyben ezeknél a lakásoknál gyakorolja az elsőfokú 
lakásügyi hatósági jogkört.

A Belügyminisztérium központi szerveinél és budapes
ti számadótesteinél az első fokú hatósági jogkör gya
korlása a Központi Ellátó Parancsnokság hatáskörébe 
tartozik azzal a megkötéssel, hogy nem vizsgálhatja, 
vagy változtathatja meg a lakások kiutalására jogosult 
főcsoportfőnökségek, országos parancsnokságok és 
egyéb lakáskiutalásra jogosult szervek, továbbá a bu
dapesti számadótestek lakáskiutalási intézkedéseit.

A másodfokú lakásügyi hatósági jogkört a testületi or
szágos parancsnokságok irányítása alá tartozó szám
adótestek vonatkozásában, az országos parancsnoksá
gok vezetője, míg a rendőrségi és egyéb — testületi 
parancsnokság irányítása alá nem tartozó — számadó
testeknél a BM I/II. Csoportfőnökség gyakorolja. 58

58 A j) p o n to t az 5/1976. sz. BM I/II. c so p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  8. p o n tja  ik ta t ta  be.
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Az első fokú lakásügyi hatósági jogkör alapján a szám
adótest többek között jogosult és köteles:
— a rendelkezése alatti szolgálati lakásoknál a lakás 

kiutalására, a tanácsi lakásügyi hatóság közbejötte 
nélkül;

— a saját kezelésű szolgálati lakásoknál a bérlőre há
ruló kötelezettségek érvényesítésére;

— munkaviszony megszűnése esetén a szolgálati la
kásra létesített lakásbérleti jogviszony megszünte
tésére, a jogcím nélküli jó, vagy rosszhiszemű hasz
náló tanácsi bérlakásba történő kiköltöztetésének 
elrendelésére, a kiköltöztetés végrehajtásának foga
natosítására;

— a nem munkaköri jellegű szolgálati lakások szolgá
lati jellegének törlésére, amennyiben ezen keresz
tül a BM-el munkaviszonyban álló lakás bérlője 
saját erőből jobb lakáskörülmények közé kerül, 
vagy a szolgálati jelleg törlése leszerelt személy 
szolgálati lakásból történő kihelyezése érdekében 
szükséges.

Vhi. 16. A szolgálati lakásokkal kapcsolatos hatósági jogkör
gyakorlása.

a) A számadótestnek a hozzá és alárendelt egységek
hez tartozó valamennyi BM szolgálati és többszöri 
bérlőkiválasztásra rendelkezésre álló tanácsi bérla
kásról nyilvántartást kell vezetnie. A lakások nyil
vántartása egyedi lakásnyilvántartó lapon (23. sz. 
melléklet) és összesítő kimutatáson (24. sz. mellék
let) történik.
A szolgálati és többszöri bérlőkiválasztásra rendel
kezésre álló lakásról — függetlenül attól, hogy a la
kásokat a BM, vagy a tanács kezeli — egyedi nyil
vántartó lapot kell kiállítani. A lapokat sorszámmal 
kell ellátni.
A nyilvántartó lapot értelemszerűen kell kitölteni. 
A megjegyzés rovatba kell beírni, ha a bérlőnek a 
szolgálati vagy munkaviszonya megszűnt, és azt,
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hogy a lakás felszabadítására milyen intézkedés tör
tént. Itt kell feltüntetni, hogy a bérlő terhére mi
lyen összegű lakáshasználatbavételi díj megfizetése 
került megállapításra, arra milyen kedvezményeket 
kapott, és az esetleges részletfizetésnek mi a végső 
határideje.

Az egyedi lakásnyilvántartó lapok alapján összesítő 
kimutatást kell vezetni külön-külön a szolgálati és 
tanácsi bérlakásokról.

A budapesti szolgálati lakások összesített nyilván
tartása — beleértve a központi szervek rendelkezé
sére álló lakásokon kívül a számadótestek nyilván
tartásában szereplő lakásokat is — a BM Központi 
Ellátó Parancsnokság feladata.

Kivétel ez alól a saját kezelésű munkaköri jellegű 
szolgálati lakás, amelynek nyilvántartása annak a 
budapesti számadótestnek vagy szervnek a felada
ta, amely a lakásokat ténylegesen kezeli.

b) A számadótestnek évenként jelentenie kell a szol
gálati lakások számában bekövetkezett változásokat 
a 25. sz. melléklet szerinti formában. Jelenteni kell 
továbbá azokat a tanácsi bérlakásokat is, amelyek
nél többszöri bérlőkijelölési joggal rendelkezik a 
számadótest. A változásokról szóló jelentést minden 
év január 15-ig kell a BM Építési és Elhelyezési 
Osztályhoz felterjeszteni. A testületi országos pa
rancsnokságok a számadótestek által hozzájuk kül
dött jelentések alapján kötelesek a változásokat a 
26. sz. melléklet szerint összesítve ismertetni a BM 
Építési és Elhelyezési Osztállyal minden év január 
hó 20-ig.

A budapesti számadótesteknek csak az általuk ke
zelt munkaköri jellegű szolgálati lakásokra vonat
kozóan kell változásjelentést készíteniük, míg az 
egyéb lakások tekintetében a BM Központi Ellátó 
Parancsnokság köteles a jelentést elkészíteni, amely
hez a szükséges adatokat az érintett számadótestek
től kell beszereznie.
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c) A parancsnok által szolgálati lakások ügyében ho- 
  zott első fokú határozatok ellen fellebbezésnek van 

helye, amelyet a határozat közlésétől számított 8 na
pon belül kell benyújtani.

A fellebbezést a másodfokú jogkört gyakorló BM 
szervhez kell címezni, de azt az első fokú határozatot 
hozó parancsnokhoz kell benyújtani.

Másodfokú szervek lakásügyekben
— az I/II. Csoportfőnökség Építési és Elhelyezési 

Osztálya, a BM Központi Ellátó Parancsnokság, 
a rendőri számadótestek és egyéb — testületi or
szágos parancsnokságok irányítása alá nem tar
tozó — BM szervek vonatkozásában,

— az illetékes testületi országos parancsnokság, a 
határőrségi, karhatalmi és tűzrendészeti szervek 
első fokú határozatai vonatkozásában.

Az első fokú határozatok ellen benyújtott fellebbe
zéseket — a beérkezéstől számított 8 napon belül — 
elbírálás végett a másodfokú BM szervekhez kell 
felterjeszteni. A fellebbezéshez eredetben csatolni 
kell az első fokú határozat meghozatala kapcsán ke
letkezett összes ügyiratokat és az első fokú határo
zatot.
Ezenkívül a parancsnoknak véleményezést kell ad
nia arról, hogy a fellebbezésben felhozott indokok 
megfelelnek-e a valóságnak, és azok ismeretében 
javasol-e változtatást az első fokú határozatban, 
vagy annak fenntartását tartja szükségesnek.

A másodfokú BM szervnek a fellebbezését 30 napon 
belül kell határozatilag elbírálnia. A másodfokú la
kásügyi határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az első fokú határozatban foglaltak végrehajtására 
fellebbezés esetén — annak elbírálásáig — nem ke
rülhet sor.

A BM központi szerveinél és a budapesti számadó
testeknél az első fokú hatósági jogkört a BM Köz-
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ponti Ellátó Parancsnokság, a lakáskiutalásra jogo
sult főcsoportfőnökségek, egyéb központi szervek, 
országos parancsnokságok vezetőinek és a budapesti 
számadótestek parancsnokainak (vagy az általuk 
megbízott vezetőknek) írásbeli megkeresésében fog
laltaknak megfelelően gyakorolhatja. Ez utóbbi vo
natkozik a lakáskiutalásokra, a lakáscserékre, a la
kások szolgálati jellegének törlésére és a leszereltek 
szolgálati lakásból való kihelyezésével kapcsolatban 
jelentkezett ügyekre.

d) A parancsnok általában akkor jogosult szolgálati la
kások szolgálati jellegét megszüntetni, ha ezen ke
resztül lakásra jogosult belügyi dolgozó jogos lakás
igénye kielégíthető, vagy így leszerelt személyek 
szolgálati lakásból való kihelyezése, vagy megszűnt 
lakásbérleti jogviszonyának az utasítás szerinti mó
don történő rendezése biztosítható.

Nem törölhető a lakás szolgálati jellege, ha az érin
tett lakáscserét kérő belügyi dolgozó polgári sze
méllyel kíván olyan cserét, amelynek keretében ke
vesebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfoko
zatú tanácsi bérlakásba kerülne, vagy a lakás szol
gálati jellegének törlését azért igényli, mert annak 
tulajdonjogát meg kívánja vásárolni. Utóbbi eset
ben az engedély megadása — a parancsnok külön 
javaslata alapján — az I/II. Csoportfőnökség hatás
körébe tartozik.
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A fegyveres testületek tagjai lakásépítésének támo
gatásáról szóló 5/1972. (I. 29.) PM—ÉVM—MüM 
sz. együttes rendelet végrehajtásáról a Magyar Nép- 
köztársaság belügyminiszterének 9/1976. sz. utasítá
sával módosított 13/1972. sz. belügyminiszter-he
lyettesi utasítás, továbbá az ezek végrehajtásáról 
szóló 4/1976. sz. BM I/I. és I/II. csoportfőnöki intéz
kedéssel módosított 6/1972. sz. BM I/I. és I/II. cso
portfőnöki utasítás egységes szerkezetbe foglalt szö
vege :

Ut. 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium és 
az irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományá
ra, a kinevezett és szerződéses főfoglalkozású állandó 
polgári alkalmazottaira (a továbbiakban: dolgozók).

59Ut. 2. A belügyi szerv (a továbbiakban: számadótest) a vele
szolgálati, illetőleg munkaviszonyban álló dolgozók ré
szére a lakásépítési alapjából
a) kölcsönt nyújthat a telepszerű és egyedi többszintes 

lakóház, valamint családiház építéséhez, ideértve az 
OTP beruházásában értékesítés céljára épített, vagy 
vásárolt lakás megvételét is, a 7/1971. (II. 8.) Korm. 
sz. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében említett 
öröklakás kivételével;

b) tanácsi értékesítésű és társasházi lakás vevőkivá- 
lasztási jogának megszerzése ellenében a tanács ré
szére meghatározott összeg átadásával hozzájárul
hat a tanácsi lakásépítés növeléséhez;

c) a munkáltatói támogatásra később kijelölésre kerülő 
dolgozója részére megelőlegezheti — lakásonként 
legfeljebb 40 000 Ft összeg erejéig — a telekárnak, 
út- és közműfejlesztési hozzájárulásnak, a beruhá
zás lebonyolítási, továbbá mérnöki tervezési és köz
műbekötési költségeknek a lakásra jutó hányadát, 
ha a lakóházépítés telepszerű többszintesnek minő
sül, és azt a számadótest, vagy más polgári munkál
tató szerv által ilyen célra létrehozott társulás (épí
tőközösség) vagy lakásépítő szövetkezet szervezi;

59 A 2. pon t szövege a 9/1976. sz. belügym iniszteri u tasítás 1. p o n tján ak  szövege,
am ely az eredeti szöveg helyébe lépett.
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d) megtérítheti az OTP által a dolgozó terhére felszá
mított 1%-os kezelési költséget;

e) telepszerű, többszintes lakóház építésénél a tanács 
számára folyósíthatja a 8/1970. (IV. 16.) ÉVM—PM 
sz. együttes rendelet alapján a dolgozót terhelő út
és közműfejlesztési hozzájárulást a 26/1971. (VI. 24.) 
PM—ÉVM—MüM számú, valamint az ezt kiegészítő 
5/1972. (I. 29.) PM—ÉVM—MüM számú rendelet és 
a még erre vonatkozó hatályos jogszabályok előírá
sai szerint.60
A b) pont alapján a tanács részére átadott összeg a 
dolgozóra nem hárítható át. A c) pont alapján adott 
előleg összegét a később kijelölt vevőnek — szükség 
lehetőség szerint kiegészítve — BM kölcsönként kell 
juttatni. Az e) pont alapján folyósított hozzájárulást 
a dolgozóra csak akkor kell áthárítani, ha szolgálati 
(munka) viszonya fegyelmi úton (beleértve a nyug
állományba helyezés esetét is), vagy bírói büntető 
ítélet alapján szűnt meg, vagy az ingatlant elidege
nítette.

Ut. 3. A támogatásban részesíthető dolgozókat — jelentkezé
sük alapján — a számadótest parancsnoka jelöli ki. A 
BM központi szerveinél a kedvezményezett dolgozó 
kiválasztására a lakásokkal gazdálkodó főcsoportfőnök
ségek, csoportfőnökségek és országos (testületi) pa
rancsnokságok vezetői, vagy az általuk kijelölt vezetők 
jogosultak. (A továbbiakban: parancsnokok.)

61Ut. 4. A lakásépítésre (vásárlásra) jelentkezők támogatásra 
való jogosultságát a következők figyelembevételével 
kell elbírálni:
a) A BM által szerzett vevőkiválasztási jog alapján ta

nácsi értékesítésű lakás vételére és társasházi lakás 
építésével (vásárlásával), továbbá családiház építé
sével kapcsolatos támogatásra — a szolgálati (mun
ka) viszony kezdetétől — jogosult, aki

60 A 26/1971. (VI. 24.) P M -É V M -M ü M  sz. e g y ü tte s  re n d e le te t  m ó d o s íto tta  a 3/1976. 
(II. 11.) P M —ÉVM —M üM  sz. e g y ü tte s  re n d e le t.

61 A 4. pont szövege a 9/1976. sz. belügym iniszteri u tasítás 2. p on tjának  szövege,
am ely az eredeti szöveg helyébe lépett.

56



— a BM hivatásos, kinevezett, vagy szerződéses 
polgári állományába tartozik, igényli a támoga
tást és

— ingatlanszerzési korlátozás alá nem esik.
Az ingatlanszerzési korlátozás nem érinti azt az 
igénylőt, aki rendelkezik szervezett akcióban épült, 
vagy vásárolt személyi tulajdonban levő társasházi 
lakással, de az részére indokoltan nem megfelelő, és 
a lakását — a csere érdekében — az OTP útján az 
állam javára értékesíti. Ilyen esetben BM kölcsön 
és egyéb támogatás csak telepszerű, vagy egyedi 
többszintes társasházi lakás építéséhez (vételéhez) 
adható.

b) Elsősorban azoknak a dolgozóknak az építési (vételi) 
igényei támogathatók, akik
— részére a 14/1971. sz. utasítás, illetve a módosí

tásra kiadott 8/1976. sz. miniszteri utasítás értel
mében szolgálati lakás nem utalható ki,

— a BM által felhasználható szolgálati, vagy taná
csi bérlakást hagynak vissza, vagy a támogatá
sukkal a BM az OTP-n keresztül az állam javára 
értékesített társasházi lakásra vevőkiválasztási 
jogot szerezhet,

— a lakásvásárláshoz (építéshez) megfelelő összeg
gel rendelkeznek, és támogatásuk a szolgálati ér
dekeknek is megfelel.

c) A fiatal házasok lakásigényeinek kielégítésére kell 
biztosítani — a KISZ-szervezet javaslatának figye
lembevételével — a megvásárolható lakások 20%-át.

d) Nem vehetők figyelembe azoknak a dolgozóknak az 
igényei, akik
— ellen fegyelmi eljárás van folyamatban,
— a szolgálati helyükön olyan — tulajdonukat ké

pező — lakásban laknak, amely a család jogos 
lakásigényét kielégíti,

— magánszemélytől kívánnak ingatlant vásárolni,
— hosszúlejáratú kölcsönt vettek fel az OTP-től, 

és azt még nem egyenlítették ki,
— lakás és telektulajdona a jogszabályokban meg

határozott mértéket meghaladja, függetlenül at-
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tól, hogy a vásárlási korlátozás alól felmentést 
kaptak,62 

— lakásvásárlásra felmentés nélkül is jogosultak, 
de egyéb olyan ingatlanuk van, amelynek for
galmi értéke a vásárolni kívánt lakás eladási árát 
meghaladja.
Az ingatlan értékének megállapításánál, az in
gatlan átruházási illeték kiszabásának alapjául 
szolgáló adó- és értékbizonyítvány szerinti for
galmi értéket kell irányadónak tekinteni.

e) A parancsnok hatáskörébe tartozik, hogy a jogosul
tak közül — az érintett személyek szociális körül
ményei és a szolgálati érdekek figyelembevételével
— kiválassza azt a dolgozót, akit tanácsi értékesíté
sű lakás esetében vevőnek jelöl, illetve akinek tár
sasházi lakás építéséhez (vételéhez), családiház épí
téséhez BM támogatást biztosít. A parancsnok ille
tékes a BM kölcsön mértékének megállapítására is. 
figyelemmel az utasítás erre vonatkozó előírásaira.

Ut. 5. Budapesten történő lakásvásárlásnál a vevőnek igazol
nia kell az 5 éves folyamatos budapesti munkavi
szonyt, vagy helybenlakást, illetőleg azt, hogy a Fővá
rosi Tanács elnökétől ez alól felmentést kapott. A fel
mentés csak szolgálati érdekből kérhető. A kérelmet 
— a parancsnok véleményezésével — az illetékes mi
niszterhelyetteshez kell felterjeszteni, aki javasolhatja 
a felmentés megadását a Fővárosi Tanács elnökének.

63Ut. 6. A lakások építésére (vételére) jogosultak igényeinek 
kielégítésére a feltételeket a következők szerint lehet 
biztosítani:
a) A tanácsi értékesítésű lakások és az OTP által épí

tett, de a tanács lakásgazdálkodási körébe tartozó 
telepszerű, többszintes társasházi lakások vevőkivá
lasztási jogának megszerzése, az ezzel kapcsolatban 
szükséges megállapodás megkötése vidéken a pa

62 31/1971. (X. 5.) K o rm . sz. re n d e le t  és a v é g re h a jtá s á ró l  szó ló  25/1971. (X. 5.)
ÉVM —IM  sz. re n d e le t ;  32/1971. (X. 5.) K o rm . sz. re n d e le t  és a v é g re h a jtá s á ró l  szó ló  
26/1971. (X. 5.) ÉVM —IM  sz. re n d e le t.

63 A 6. p o n t szövege  a 9/1976. sz. b e lü g y m in isz te r i  u ta s í tá s  3. p o n tjá n a k  szövege,
am e ly  az e re d e ti szöveg  h e ly é b e  lé p e tt.
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rancsnok, Budapesten a BM I/II. Csoportfőnökség 
feladata.

b) A parancsnok többszintes társasházi lakások építé
sére dolgozói köréből önállóan, vagy más BM testü
let, fegyveres testületek dolgozóival közösen építő- 
közösséget szervezhet, az építkezéshez telket szerez
het, vállalhatja a kivitelezői kapacitás biztosítását 
és a beruházás lebonyolítására (tervezés-kivitelezés) 
az illetékes OTP-vel — az építő dolgozók egyetérté
sével — megállapodást köthet.
Budapesten a parancsnokok kezdeményezése alap
ján az építőközösség szervezése és a támogatás cél
jából megjelölt feladatok elvégzése a BM Központi 
Ellátó Parancsnokság feladata.

c) A parancsnok engedélyezheti, hogy a belügyi dol
gozó — a BM részéről biztosított munkáltatói támo
gatás feltételeivel — más vállalatok, magántársulá
sok által szervezett telepszerű és egyedi többszintes 
társasházi lakás építőközösségébe beléphessen, vagy 
önállóan családi házat építhessen.

64Vhi. l .  A parancsnok feladata az önerős lakásépítkezések bel
ügyi támogatási lehetőségeinek részletes ismertetése a 
dolgozók előtt, továbbá az igénylésre a jelentkezési 
rend meghatározása.
A dolgozónak tájékoztatást kell adni többek között
— a BM támogatásra való jogosultság feltételeiről, a 

jelentkezés rendjéről, az igények időbeni kielégítési 
lehetőségeiről,

— milyen típusú lakásépítkezéshez nyújtható BM köl
csön, az mennyi lehet, és milyen feltételekkel kell 
visszafizetni, abból a BM-ben eltöltött szolgálati 
idő után és egyéb körülmények fennállása esetén 
mikor, milyen összegű engedmény jár,

— mennyi a dolgozót terhelő előtörlesztés összege, 
milyen hátrányokkal jár a szolgálati (munka) vi
szony idő előtti megszüntetése, milyen kötöttséget 
jelent a tulajdonba kerülő lakást terhelő elidegení
tési-terhelési tilalom.

64 Az 1. pont szövege a 4/1976. sz. BM I/I. és I/II. csoportfőnöki in tézkedés 1. pont-
 já n ak  szövege, am ely az eredeti szöveg helyébe lépett.
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65Vhi. 2. A belügyi dolgozónak a számadótesttől a támogatást
— az OTP lebonyolításában, vagy a számadótest dol

gozói köréből önállóan, vagy más BM testület, 
fegyveres testület, illetőleg vállalatok vagy magán
társulások által szervezett építőközösség keretében 
megvalósuló telepszerű vagy egyedi többszintes 
társasházi lakásépítkezéshez,

— a BM vevőkiválasztási jogán rendelkezésre álló tár
sasházi és tanácsi értékesítésű lakás vásárlásához,

— családiház építéséhez,
az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével 
kell igényelnie.

66Vhi. 3. Az önerős lakásépítkezés támogatására benyújtott 
igénylésre a parancsnoknak, vagy megbízása alapján 
az anyagi szolgálat vezetőjének 30 napon belül írásban 
választ kell adnia. Ebben közölni kell az igénylővel, 
hogy időben mikor, milyen mértékű BM támogatást 
kaphat, vagy a kérése érdemben mikor bírálható el, 
illetve az miért nem teljesíthető.

67Vhi. 4. A támogatásban részesíthető dolgozók jelentkezési lap
ját a 2. sz. minta szerinti formában nyilvántartásba 
kell venni. Amennyiben az önerős lakásépítkezésre je
lentkező jogosult szolgálati lakásra, lakásigénylése 
párhuzamosan az erre előírt külön nyilvántartásban is 
szerepelhet. Igénylését akkor kell a nyilvántartásból 
törölni, ha lakáshoz jut, vagy arra való jogosultsága 
megszűnik.

68Vhi. 5. A BM budapesti szerveinek — beleértve a központi 
szerveket is — a dolgozók önerős lakásépítkezésének

63 A 2. p o n t szövege a 4/1976. sz. BM I/I. és I/ II. c so p o rtfő n ö k i in té z k e d é s  1. p o n t
já n a k  szövege, am e ly  az  e re d e ti  szöveg  h e ly éb e  lé p e tt.

66 A 3. p o n t szövege  a 4/1976. sz. BM  I /I . és I/II. c so p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  1. p o n t
já n a k  szövege, a m e ly  az  e re d e ti szöveg  h e ly é b e  lé p e tt.

67 A 4. p o n t szövege  a  4/1976. sz. BM  I/I. és I/II. c so p o rtfő n ö k i in té z k e d é s  1. p o n t
já n a k  szövege, am e ly  az e re d e ti  szöveg  h e ly é b e  lé p e tt.

68 Az 5. p o n t szövege a  4/1976. sz. BM  I/I. és I/II. c so p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  1. p o n t
já n a k  szövege, am e ly  az e re d e ti  szöveg  h e ly é b e  lé p e tt.
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támogatása érdekében nyilvántartásba vett igénylők
ről minden év január 10-ig számszerű tájékoztatást 
kell adniuk a Központi Ellátó Parancsnokságnak. A tá
jékoztatóban — lakástípusonként külön-külön — is
mertetni kell az igénylők számát.
Budapesten a tárgyévi lakáselosztással egyidőben ke
rül visszaigazolásra, hogy az igénylő BM szerv hány 
tanácsi értékesítésű és társasházi lakásra kap vevőki
választási jogot, illetve hány dolgozójának támogat
hatja a telepszerű és egyedi többszintes társasházi la
kás és családiház építési igényét.

69Ut. 7. A parancsnok a dolgozók lakásvásárlási (építési) igé
nyét olyan mértékben támogathatja, amennyire a ren
delkezésére álló lakásépítési alap lehetőséget biztosít. 
Erre a célra igénybeveheti a számadótest lakásépítési 
alapszámlájára következő címen befizetésre került be
vételeket:
— lakáshasználatbavételi díj megtérítése,
— BM tulajdonát képező ingatlan értékesítéséből szár

mazó befizetés,
— BM dolgozók lakásvásárlásához (építéséhez) nyúj

tott BM kölcsönök — OTP által jóváírt — törlesztő 
részletei.

70Ut. 8. A telepszerű és egyedi többszintes társasházi lakások 
értékesítési ára — a bekerülési költség figyelembevé
telével — az érvényben levő jogszabályi előírások fel
tételei szerint kerül megállapításra. Az OTP a dolgozó 
kérelmére — a szükséges igazolások bemutatása esetén 
— figyelembe veszi a vásárlót a 3/1973. (I. 26.) MT 
számú rendelettel módosított és kiegészített 7/1971. 
(II. 8.) Korm. számú rendelet alapján megillető szo
ciálpolitikai kedvezményt és azzal a lakás eladási árát 
csökkenti.

69 A 7. p o n t szövege  a 9/1976. sz. b e lü g y m in isz te r i  u ta s ítá s  4. p o n tjá n a k  szövege, 
a m e ly  az e re d e ti  szöveg  h e ly é b e  lép e tt.

70 A 8. p o n t szövege  a  9/1976. sz. b e lü g y m in isz te r i u ta s í tá s  5. p o n tjá n a k  szövege, 
am e ly  az e re d e ti  szöveg  h e ly éb e  lép e tt.
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a) A telepszerű többszintes lakóházépítésnél (vásárlás
nál) a lakás szociálpolitikai kedvezménnyel csökken
tett eladási árának fedezete:
— a dolgozónak az OTP-hez befizetett — az eladási 

ár legalább 15%-át képező — előtörlesztése;
— a lakásár legfeljebb 75%-áig és legfeljebb a min

denkori hitelezési irányelvekben meghatározott 
összeg erejéig nyújtott OTP hitel;

— a Belügyminisztérium által nyújtott — az eladá
si ár legalább 20, és legfeljebb 35%-áig terjedő 
— kölcsön;

— a dolgozó által befizetett előtörlesztés kiegészí
tése, ha a Belügyminisztérium és az OTP által 
nyújtott hitel együttes összege nem fedezi a la
kásár és a minimálisan 15%-ban előírt előtör
lesztés között jelentkező összeget.

b) Az egyedi többszintes lakóházépítésnél (vásárlásnál) 
a lakás szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett 
eladási árának fedezete:
— a dolgozónak az OTP-hez befizetett — az eladá

si ár legalább 15%-át képező — előtörlesztése;
— a lakásár legfeljebb 60%-áig és legfeljebb a min

denkori hitelezési irányelvekben meghatározott 
összeg erejéig nyújtott OTP hitel;

— a Belügyminisztérium által nyújtott — az el
adási ár legalább 20, és legfeljebb 35%-áig ter
jedő — kölcsön;

— a dolgozó által befizetett előtörlesztés kiegészíté
se, ha a Belügyminisztérium és az OTP által 
nyújtott hitel együttes összege nem fedezi a la
kásár és a minimálisan 15%-ban előírt előtör
lesztés között jelentkező összeget.

c) A telepszerű és egyedi többszintes társasházi lakás
építésnél (vásárlásnál), ha a dolgozó a szervezett 
akcióban épült vagy vásárolt tulajdonában álló la
kást az OTP útján az állam javára értékesíti — és 
a lakás újabb vevőjét a BM jelöli —, a lakás szociál-
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politikai kedvezménnyel csökkentett eladási árának 
fedezete:
— az OTP által a vételárnak az új lakás építési 

költségeire visszatartott része;
— az OTP hitel; j
— a BM által nyújtott hitel, amely a fennmaradó

tartozás legalább 20, és legfeljebb 35%-áig ter
jedhet.     

Az utasítás 11. pontja alapján a BM kölcsönből a 
dolgozó részére annak szolgálatban eltöltött ideje 
után engedmény akkor adható, ha ilyen címen ked
vezményt még nem kapott. Ha korábbi lakásépíté
sénél (vételénél) a lehetséges mértékű engedmény
nek csak egy része került leírásra, a tényleges ked
vezmény és a 30 000 Ft közötti összeg különbözete 
az előírt belügyi szolgálat letöltésével elengedhető 
a BM hitelből.

Ut. 9. A dolgozó a készpénzelőtörlesztést az OTP-vel történt 
szerződéskötéskor tartozik befizetni.
Az OTP a dolgozóval az adás-vételi szerződés aláírá
sakor érvényben levő pénzügyi, hitelügyi és jogszabá
lyi rendelkezések alapján köti meg a szerződést.
Ha a dolgozónak az OTP — az előírt feltételek hiánya 
miatt — nem nyújthat hitelt, vagy a dolgozó az elő
törlesztési kötelezettségének időben nem tesz eleget, 
esetleg visszalép, a parancsnok a lakás megvételére 
másik személyt jelölhet.
Amennyiben a lakás megvásárlására a parancsnok az 
OTP által közölt időpontig másik személyt nem jelöl 
ki, a lakást az OTP a tanács rendelkezésére bocsát
hatja.

71Ut. 10. Az OTP által nyújtott hitel után az érvényben levő 
rendelkezésnek megfelelő összegű kamatot kell fizetni.

71 A 10. p o n t szövege a 9/1976. sz. b e lü g y m in isz te r i u ta s ítá s  6. p o n tjá n a k  szövege,
am e ly  az e re d e ti  szöveg  h e ly é b e  lép e tt.
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A BM hozzájárulásból eredő hitel után az OTP 1%-os 
kezelési költséget számít fel, amely az építőt (vevőt) 
terheli. Az OTP hitelből és a Belügyminisztérium hoz
zájárulásából keletkezett tartozást együtt, a kamatokat 
(kezelési költséget) is magában foglaló részletekben 
kell visszafizetni. Az OTP és BM hitel visszafizetésé
nek határidejét, a törlesztési feltételeket — az érvény
ben levő jogszabályi előírások alapján — az OTP hatá
rozza meg.

Ut. 11. A BM az általa nyújtott hozzájárulásokból a dolgozó 
részére, annak szolgálati (munka-) viszonyban eltöltött 
idejét figyelembevéve, hitelengedményt biztosít. Az 

 engedmény összege:

5. betöltött év után
10. betöltött év után további
15. betöltött év után további
20. betöltött év után további

5 000 Ft. 
5 000 Ft. 

10 000 Ft. 
10 000 Ft.

Összesen: 30 000 Ft.

Az engedmény leírására a parancsnok jogosult intéz
kedni. Az engedményben nem részesíthető az a dol
gozó, akinek a számadótest szolgálati lakás bérleti jog
viszonyáról történt lemondás ellenében — kérésére — 
pénzbeli térítést adott.

Ut. 12. A parancsnok a dolgozó szociális körülményei alapján 
engedélyezheti, hogy a BM kölcsön után az OTP által 
megállapított 1%-os kezelési költséget a dolgozó he
lyett — a számadótest lakásépítési alapjának terhére 
— a

72Vhi. 6. A vevőkiválasztásra, a BM támogatás biztosítására jo
gosult parancsnoknak

a) a tanácsi értékesítésű lakásra megszerzett vevőkivá
lasztási jog érvényesítése érdekében az OTP érté
kesítő szervével írásban kell közölnie a vásárlásra

72 A 6. p o n t szö v eg e  a 4/197G. sz. BM  I/I. és I/II. c so p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  1. p o n t
já n a k  szövege, am e ly  az e re d e ti szöveg  h e ly é b e  lép e tt.
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kijelölt BM dolgozó nevét és lakcímét, az általa 
megvásárolható lakás megjelölésével,

b) a vevőkiválasztási jog megszerzése alapján rendel
kezésre álló telepszerű többszintes társasházi lakás 
esetén az OTP értékesítő szervével írásban kell is
mertetnie
— a lakásvásárlásra kijelölt dolgozó nevét és lak

címét, a megvásárolni kívánt lakás megjelölésé
vel,

— a dolgozót a miniszterhelyettesi utasítás 11. 
pontja alapján már megillető engedmény össze
gét,

— valamint azt, hogy az 1%-os kezelési költség a 
számadótest lakásépítési alapját, vagy a dolgozót 
terheli-e,

c) ha telepszerű többszintes társasházi lakások építé
sére dolgozói körében önállóan, vagy más BM tes
tület, fegyveres testületek dolgozóival közösen épí
tőközösséget szervezett, az illetékes OTP szervvel a 
BM támogatás módjára és feltételeire, továbbá a be
ruházás lebonyolítására megállapodást kell kötnie,

d) lehetősége van az illetékes OTP részére előzetesen 
írásban nyilatkozatot adni arra, hogy a vonatkozó 
előírások alapján milyen BM támogatást ad a dol
gozónak telepszerű és egyedi többszintes társasházi 
lakás építéséhez (vételéhez), családiház építéséhez.

A budapesti BM szervek vonatkozásában — beleértve 
a központi szerveket is — az a)—d) pontokban meg
határozott feladatokat a vevőkiválasztásra, támogatás 
biztosítására jogosult parancsnok megbízása alapján a 
Központi Ellátó Parancsnokság látja el.

Vhi .  7.  A BM hozzájárulás után esedékes 1%-os kezelési költ- 
ségnek a lakásépítési alapból történő kifizetését a pa- 
rancsnok csak abban az esetben engedélyezheti, ha
— a kedvezményezettnek jelentősebb ingó, vagy in

gatlan vagyona nincs, és
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— a csa lád i összjövedelmének egy főre eső átlaga nem
haladja meg a havi 1500 Ft-ot.  —

Vagyonnak számít egyenként a hétvégi ház, földtulaj-
don (zártkert, szántó stb.), a telek, üdülőtelek, a gép- 
kocsi tulajdon is, amennyiben értéke az 50 000 Ft-ot meghaladja._

Vhi. 8. Az OTP értékesítő szerve a lakások megvásárlására ki
jelölt dolgozókat a szociálpolitikai kedvezmények meg
állapításához szükséges igazolások, vagy nyilatkozat 
benyújtására felhívja, majd a lakások végleges eladási 
árának megállapítása után meghatározza
— a lakásnak a szociálpolitikai kedvezménnyel csök

kentett eladási árát,
— az előtörlesztés összegét,
— az OTP hitel összegét,
— a szükséges BM kölcsön összegét,
és erről az illetékes parancsnokot tájékoztatja.

Vhi. 9. A tájékoztatás alapján a BM kölcsönnek a lakásépítési 
alapból a lakás értékesítését végző OTP fiókhoz törté
nő átutalására a parancsnoknak kell intézkednie.
A testületi országos parancsnokságok — amennyiben a 
lakásépítési alapot központilag kezelik — a BM köl
csön átutalásáról közvetlenül kötelesek gondoskodni.

73Vhi. 10. Az OTP értékesítő szerve a parancsnok által kijelölt 
dolgozóval a lakásba történő beköltözés előtt mintegy 
2 hónappal szerződést köt. A dolgozónak a szerződés- 
kötéssel egyidejűleg az eladási árnak legalább 15%-át 
előtörlesztésként be kell fizetnie. Amennyiben a BM 
kölcsön és az OTP által nyújtott hitel a lakás vétel
árának fennmaradó részét nem fedezi, a dolgozónak az 
előtörlesztés összegét a szükséges mértékben ki kell 
egészítenie.
Az OTP a dolgozóval az adásvételi szerződést az annak

73 A 10. p o n t szövege  a 4/1976. sz. BM  I/I. és I/II. c so p o r tfő n ö k i in té z k e d é s  2. p o n t
já n a k  szövege, a m e ly  az  e re d e ti szöveg  h e ly é b e  lé p e tt.



aláírásához érvényes pénzügyi-hitelügyi és jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével köti meg. A lakás 
építésével (vásárlásával) kapcsolatos további tényleges 
fizetési kötelezettséget az OTP értékesítő szerve és a 
dolgozó között létrejött szerződés tartalmazza.

74Vhi. 11. Ha tanácsi értékesítésű és társasházi lakás esetében — 
a tanácstól megszerzett vevőkiválasztási jog alapján — 
a lakásvásárlásra kijelölt dolgozó a vásárlástól még az 
adás-vételi szerződés megkötése előtt visszalép, és a 
lakást a számadótest, vagy más belügyi szerv állomá
nyába tartozó dolgozó sem kívánja megvásárolni, azt a 
tanács végrehajtó bizottsága rendelkezésére kell bocsá
tani. Ebben az esetben a tanácstól az út- és közműfej
lesztési, továbbá vevőkiválasztási jogért fizetett hoz
zájárulást a lakásépítési alap javára vissza kell igé
nyelni.

Az egyéb alapon rendelkezésre álló társasházi lakás — 
amennyiben építésétől (vételétől) az eredetileg kivá
lasztott dolgozó visszalép, és azt más BM dolgozó meg
vásárolni nem kívánja — a parancsnok megbízásából 
a BM által eszközölt költségráfordítás megtérítése mel
lett, az OTP útján szabadon értékesíthető.

Vhi. 12. A számadótest anyagi szolgálatának a lakás megvásár
lására kötött szerződés egy másolati példányát, a Bel
ügyminisztérium által nyújtott kölcsön visszafizeté
sére vonatkozó kiegészítő nyilatkozattal és a jelentke
zési lap egy példányával együtt, a számadótest pénz
ügyi osztályához kell nyilvántartás végett megkülde
nie.

Vhi. 13. A belügyi szolgálatban eltöltött időt a hivatásos állo
mánybavétel napjától, a kinevezett és szerződéses pol
gári alkalmazottak esetében pedig a Belügyminiszté
riummal létesített munkaviszony kezdő időpontjától 
kezdve kell számítani.

74 A 11. pont szövege a 4/1976. sz. BM I/I. és I/II. csoportfőnöki in tézkedés 3. pon t
ján ak  szövege, am ely az eredeti szöveg helyébe lépett.
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Annak, aki hivatásos állománybavétele előtt, mint pol
gári alkalmazott a Belügyminisztériummal már mun
kaviszonyban állt, szolgálati idejét — a jelen rendelet 
alapján biztosítható hitelengedmények megállapításá
nál — a polgári állományba történt felvételének idő
pontjától kell meghatározni.
A dolgozó jogosultsága esetén a szolgálati viszonyban 
eltöltött idő meghatározásánál az 1971. évi 10. sz. tvr. 
33. § (3) bekezdése alapján kedvezőbben számítható 
időt kell számításba venni.

Vhi. 14. Az OTP illetékes számlavezető fiókja a szolgálati idő 
után járó, illetve a későbbiek során (tehát az értékesí
tés után) esedékessé váló engedményeket a parancsnok 
írásbeli értesítése alapján írja jóvá.
Az engedmények érvényesítését az esedékesség idő
pontjában az érdekelt dolgozónak a parancsnoktól írás
ban kell kérnie. Kéréséhez mellékelnie kell a szám
adótest pénzügyi szolgálatának a szolgálati idővel kap
csolatos hivatalos igazolását. A parancsnok az enged
mény leírását csak akkor tagadhatja meg, ha a kérel
mező belügyi dolgozó valamilyen okból leszerelés előtt 
áll.

Ut. 13/ Ha a dolgozó az összes engedmény jóváírása előtt le- 
szerel (szolgálati, vagy munkaviszonya megszűnik), to
vábbi engedmény részére nem biztosítható. A már jó- 

v á í r t  e n g e d m é n y e k  fenntartása, vagy visszafizettetése
 tekintetében a következők az irányadók: 

— fegyelmi úton, vagy bírói büntetőítélet alapján tör-
ténő leszerelés esetén, a korábban nyújtott enged- 
ménnyel az adós vételár-hátralék számláját — a 
parancsnok rendelkezése alapján — az OTP terhel- 
je meg; 

— a dolgozónak szolgálatteljesítés közben történő el
halálozása esetén, a vele együttlakó egyeneságbeli

 örököseit és házastársát, a  betöltött 20. éves mun-
 kaviszony idejére megállapított kedvezmény illeti

meg, függetlenül a tényleges szolgálati (munka-) 
viszony idejétől. Ebben az esetben az esedékessé



váló engedményt a tartozásból egyösszegben kell 
leírni;  

— ha a dolgozó szolgálati, vagy munkaviszonya nem 
fegyelmi, vágy bírósági büntető eljárás keretében 
kerül megszüntetésre, a már jóváírt engedménye

k et visszafizetni nem kell, azonban további enged-
mény n em  biztosítható.

Vhi. 15. Fegyelmi úton, vagy bírói büntetőítélet alapján történt 
leszerelés esetén a korábban nyújtott engedmények 
törlését az 5/1972. (I. 29.) PM—ÉV.M—MüM számú 
együttes rendelet 7. § (4) bekezdésére való hivatkozás
sal, az OTP-nél a parancsnoknak kell kérnie, a szám
adótest pénzügyi szolgálatának kezdeményezése alap
ján.

Vhi. 16. Szolgálatteljesítés közben történt elhalálozásról — a 
számadótest pénzügyi szolgálatának kezdeményezése 
alapján — a parancsnoknak értesítenie kell az OTP il
letékes számlavezető fiókját, és kérnie kell a később 
esedékes engedmények egyszerre történő leírását. 
Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha a dolgozó 
szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés, vagy 
a szolgálatból származó betegség következtében halt 
meg. Utóbbi esetekben az engedélyezés a számadótest 
egészségügyi szolgálatának javaslata alapján biztosít
ható.

Vhi. 17. Nem szolgálatteljesítés közben történt elhalálozás ese
tén a később esedékes engedmények az érintett dolgo
zót (örököseit) nem illetik meg. Kivételes méltánylást 
igénylő esetekben azonban a parancsnok az I/I. Cso
portfőnökséghez javaslatot tehet további engedmények 
egyösszegű leírására.

Ut. 14. A hitelakcióban résztvevő dolgozók tartozásaik teljes 
kiegyenlítése előtt a tulajdonukat képező lakást csak 
a parancsnok és az OTP együttes hozzájárulásával ad
hatják el. Az elidegenítési és terhelési tilalmat a telek
könyvbe be kell jegyeztetni.
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Vhi. 18. A belügyi támogatással vásárolt lakásra vonatkozó el
idegenítési és terhelési tilalomnak a telekkönyvbe tör
ténő bejegyzéséről az OTP gondoskodik.
A telekkönyvi hatóság — az OTP intézkedése alapján 
— az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről 
szóló végzését a parancsnokhoz megküldi.
A telekkönyvi bejegyzést igazoló okmányt a hozzátar
tozó ügyiratokkal együtt, a számadótest pénzügyi szol
gálatának a folyósított hitel visszafizetéséig meg kell 
őriznie, azok kiselejtezésére csak azt követően kerül
het sor.

Ut. 16.

Ut. 15. Eladás (elidegenítés) esetén a BM hozzájárulás teljes 
_összegét az ingatlan átruházása előtt vissza kell fizetni.

Az OTP az általa nyújtott hitel tekintetében az ingat
lan átruházási kérelmet, a mindenkor érvényes rendel
kezések szerint bírálja el.

Vhi. 19. Az ingatlanátruházási kérelmeket — a parancsnok javaslatával 
 ellátva — a hitelt nyilvántartó OTP fiókhoz 

kell benyújtani. 
A lakást a hiteltartozás teljes kiegyenlítése előtti el
adás esetén megvételre BM dolgozó részére kell felkí
nálni, függetlenül attól, hogy az eladó BM dolgozó, 
vagy már leszerelt (nyugdíjazásra került) polgári sze
mély. Ettől eltérést a parancsnok engedélyezhet, ha 
belügyi dolgozók részéről a vételre nincs jelentkező.

Vhi. 20. Amennyiben a lakáseladásra kerül, a BM hozzájárulás 
teljes összegén kívül az esetleg folyósított közműfej- 
lesztési hozzájárulás összegét és a lakásépítési alap 
terhére elszámolt 1%-os kezelési költséget is vissza 
kell téríteni.

Ut. 17. Belügyi dolgozó részére történő eladás esetén a vevő 
részére juttatható kedvezményeket, az általános ren
delkezéseknek megfelelően külön meg kell állapítani.

Ut. 18. Szolgálati érdekből, egyéni elbírálás alapján — az 
OTP-vel egyetértésben — a testületi hozzájárulás és a
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11. pontban meghatározott engedmények, családiházat 
építő dolgozók részére is biztosíthatók, ha ezen keresz
tül BM szolgálati (munkaköri) jellegű lakás szabadít
ható fel, vagy állami lakásépítkezés válik feleslegessé.

Vhi. 21. BM kölcsönnel családiházat építeni kívánó dolgozónak 
 erre vonatkozó szándékát az 1. számú melléklet sze- 

rinti jelentkezési lapon kell bejelentenie. A kölcsön en
gedélyezése tekintetében a parancsnok dönt.

Ut. 19. A családiház építési kölcsönigények elbírálásánál is fi
gyelembe kell venni a 4. pontban foglalt kizáró rendel
kezéseket.

75Ut. 20. a) A családiház építése minősülhet hagyományosnak
és csoportos korszerűnek, amelyekhez az OTP az ér
vényben levő jogszabályban előírt mértékű kamat 
és törlesztési feltételek mellett nyújthat kölcsönt.

b) A dolgozónak az OTP által nyújtott hitelhez a BM 
legalább 40 000 Ft és legfeljebb 60 000 Ft-ig terjedő 
további hozzájárulást adhat az OTP-n keresztül. A 
BM hozzájárulásnál a dolgozót terheli az OTP által 
felszámított 1%-os kezelési költség. Ennek megfize
tését — a 12. pont szerinti körülmények fennállása 
esetén — a BM átvállalhatja.
A parancsnok saját hatáskörben 100 000 Ft-ig 
emelheti a BM hozzájárulás összegét, ha a tiszthe
lyettesi állományba tartozó igényli a támogatást, 
vagy a családiház megépítésével nyugállományba 
helyezett által elfoglalt munkaköri jellegű szolgálati 
lakás válik igénybevehetővé.

c) A BM hozzájárulás visszafizetési határideje és tör
lesztési feltétele azonos az OTP által nyújtott köl
csönével.

d) A BM hozzájárulással épített családiházak tulajdo
nosaival szemben érvényesíteni kell a Mh. ut. 13., 
14., 15. és 16. pontjaiban előírtakat.

75 A 20. p o n t szövege  a 9/1976. sz. b e lü g y m in isz te r i  u ta s í tá s  7. p o n tjá n a k  szövege,
a m e ly  az e re d e ti  szöveg  h e ly é b e  lép e tt.
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Vhi. 22. Családiház építéséhez kiegészítő BM kölcsön engedé
lyezéséről, az OTP kölcsön folyósítására illetékes OTP 
fiókot a parancsnok tájékoztatja, és közli, hogy az OTP 
kölcsön folyósítása esetén a BM milyen összegű köl
csönt nyújt.

Vhi. 23. Az OTP-nek a családiház építési kölcsön folyósítására 
vonatkozó nyilatkozata alapján a parancsnoknak in
tézkednie kell a kiegészítő BM kölcsönnek az illetékes 
OTP fiókhoz történő átutalására. Ezzel egyidejűleg 
közölnie kell a kölcsönt folyósító OTP fiókkal
— a dolgozót az 5/1972. (I. 29.) PM—ÉVM—MüM sz. 

együttes rendelet alapján megillető engedmény ösz- 
szegét,

— valamint azt, hogy az 1%-os kezelési költség a la
kásépítési alapot, vagy a dolgozót terheli.

Amennyiben a kedvezményezett dolgozó már a kije
lölés időpontjában 5 évi, vagy ennél több szolgálati 
idővel rendelkezik, részére a BM hitelből őt megillető 
engedmény leírását biztosítani kell. Egyébként az en
gedményt a kedvezményezett kérése alapján a társas
házi lakásvásárlásra előírtaknak megfelelően kell biz
tosítani.
Az OTP és családiházat építő dolgozó által kötött köl
csönszerződés egy példányát — a dolgozó jelentkezési 
lapjával együtt — a számadótest anyagi szolgálatának 
a pénzügyi szolgálathoz kell nyilvántartás végett kül
denie.

Vhi. 24. A BM kölcsönnel felépített családiházra az elidegení
tési és terhelési tilalmat a telekkönyvben fel kell je
gyeztetni. Erről az OTP gondoskodik, a vonatkozó te
lekkönyvi szemlét a számadótest pénzügyi szolgálatá
nak kell megőriznie.

Vhi. 25. A szolgálati (munka-) viszony megszűnése, valamint az 
ingatlan elidegenítése esetén a miniszterhelyettesi uta
sítás 13—17. és jelen utasítás 15—20. pontjában foglal
tak szerint kell eljárni.
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Ut. 21. A BM hozzájárulások összegéről, az engedményekről 
és a hozzájárulás törlesztéséről a számadótest pénzügyi 
szolgálata nyilvántartást köteles vezetni.

Ut. 22. A BM által folyósított hiteleket az OTP a BM lakásépí
tési alapszámlájára a befolyó részletekből — a laká
sonként nyújtható engedmények leszámításával — az 
adásvételi szerződések, illetőleg kölcsön-kötelezvények 
nyilatkozatai szerint negyedévenként téríti vissza, el
számolás kíséretében.

Vhi. 26. A számadótest pénzügyi szolgálata az egyes dolgozók 
részére biztosított BM kölcsönökről, engedményekről 
és a kölcsönök törlesztéséről a 3. számú melléklet sze
rinti formában nyilvántartást köteles vezetni. A nyil
vántartásban fel kell tüntetni:
— a kedvezményezett (BM kölcsönben részesült) dol

gozó nevét, rendfokozatát és anyja nevét,
— a megvásárlásra került társasházi lakás (felépítésre 

kerülő családiház) pontos helyét,
— a lakás vételárát,
— a befizetett előleg összegét,
— az OTP kölcsön összegét,
— a BM-től kapott kölcsön összegét,
— a kapott engedményeket,
— a befizetett törlesztő részleteket,
— a változások keresztülvezetése után még fennálló 

tartozás mindenkori összegét és
— az illetmény törzslap számát.

Vhi. 27. A kimutatás fejrovatait az OTP-vel kötött szerződés és 
a dolgozó jelentkezési lapjának adatai alapján kell ki
tölteni.

Vhi. 28. A BM kölcsönre teljesített törlesztéseket és szolgálati 
idő alapján adott engedményeket az OTP értékesítő
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fiókjának elszámolása alapján — folyamatosan — kell 
vezetni a nyilvántartásban. A nyilvántartás megnyi
tása érdekében a számadótest anyagi osztálya köteles 
a pénzügyi osztályt értesíteni a folyósított kölcsönök- 
ről, mindazon adatok közlésével, amelyek a nyilván
tartás vezetéséhez szükségesek.

Vhi. 29. A lakásvásárláshoz és családiház építéshez nyújtott 
BM hozzájárulás tényét a pénzügyi szolgálatnak a dol
gozó illetmény törzslapján fel kell jegyeznie.

Ezt követően az állományra vonatkozó parancsok fi
gyelembevételével a pénzügyi szolgálat köteles kezde
ményezni a szükséges eljárási intézkedést a szolgálati 
(munka-) viszony megszűnése és áthelyezés esetén a 
következők szerint:

— a szolgálati (munka-) viszony megszűnése esetében 
javaslatot kell készítsen a parancsnok részére a BM 
engedmények törlésére, meghagyására, vagy továb
bi engedmények leírására a miniszterhelyettesi uta
sítás 11. pontjában meghatározott előírások figye
lembevételével.

Leszerelés esetén a BM kölcsönökről vezetett nyil
vántartást továbbra is vezetni kell mindaddig, amíg
a BM kölcsön kiegyenlítésre nem kerül.

— Áthelyezés esetén tájékoztatást kell adni az új szol
gálati hely szerint illetékes számadótest pénzügyi 
szolgálatának az érintett dolgozót és az OTP-t ter
helő kötelezettségekről olyan mértékben, hogy az 
új szolgálati helyen az előírtak szerinti nyilvántar- 
tásbavétel biztosítható legyen. Az illetékes OTP 
fiókot fel kell hívni arra, hogy a BM javára esedé
kes törlesztések az áthelyezés következtében mely 
BM szerv lakásépítési alapját illetik meg.

Ut. 23. A felépült családiházat, illetve a társasházi lakást — 
az érvényben levő rendelkezések szerint — meghatá
rozott időre teljes házadómentesség illeti meg.
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76Ut. 24. A BM dolgozók lakásépítkezése az érvényben levő kü
lön utasításban meghatározottak szerint támogatható 
önköltséges fuvarozással, épületbontás engedélyezésé
vel, épületbontási anyag TÜZÉP útján történő értéke
sítésével.
A BM dolgozók lakásépítkezéséhez a jelen utasításban 
engedélyezetteken kívül — kivéve ha a pénzügyi- 
anyagi-műszaki miniszterhelyettes másként nem intéz
kedik — egyéb hozzájárulás, vagy engedmény nem 
biztosítható.

Vhi. 30. A BM központi szervek vonatkozásában a jelen utasí
tás szerint a parancsnokra, illetőleg a pénzügyi szol
gálatra háruló ügyintézői feladatokat az egyidejűleg 
kiadásra kerülő „Tájékoztató” szerint a BM Központi 
Ellátó Parancsnokság, illetőleg a BM I/I. Csoportfőnök
ség Központi Pénzügyi Osztálya látja el.

76 A 24. pont szövege a 9/1976. sz. belügym iniszteri u tasítás 8. p on tjának  szövege,
am ely az eredeti szöveg helyébe lépett.
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1. sz. melléklet

számadótest megnevezése 

Tárgy: Lakás szolgálati jellegének nyilvántartásba vétele. 

Szám: ................... /19.........

Hivatkozással az 1/1971. (II. 8.) ÉVM számú rendelet 43. §-ában foglal

takra kérem, hogy a .............................................................  (város, község),

.................................................................  utca házszám .........em ele t...........
ajtószám alatti lakást (lakásokat) a BM szolgálati lakásaként a szolgá- 
lati lakások nyilvántartásába felvenni és ennek megtörténtéről értesí- 
teni szíveskedjék.

Tájékoztatásul közlöm, hogy ....................................................................

(A lakás megszerzése körülményeinek rövid ismertetése).

Kelt ....................................., ............. év ............................. hó . . . .  napján.

aláírás



NYILVÁNTARTÁS
a számadótest rendelkezésére álló lakásalapról

2. sz. m elléklet

a) 19. . . .  évről m aradvány ......................  F t

b) 19___évi keret ......................  F t

Tárgyévben felhasználható keret ......................  FtTárgyévben felhasználható keret ......................  Ft

Sorszám A felhasználás jogcíme
A b i z t o s í t o t t  l a k á s

Engedélyező 
ügyirat számahelye nagysága kom fort-

fokozata kifizetett összeg

1 2 3 4 5 6 7

 Magyarázat a kitöltéshez.
1. Sorszám
2. A felhasználás jogcíme a következő lehet:

— tanácsi bérlakás bérlőkiválasztási jogának „egyszeri” vagy „többszöri” alkalom ra tö rténő  átvétele
— tanácsi értékesítésű lakás vevőkiválasztási jogának átvétele
— szolgálati lakás bérleti jogviszonyról való lem ondás d íja
— tanácsi bérlakás használatbavételi díja. 

3. Az érin te tt község — város nevét kell feltüntetni.
4. A lakószobák szám át kell beírni.
5. A lakás kom fortfokozatát (összkomfortos, komfortos, stb.) kell bejegyezni.
6. A lakás biztosítása ellenében ténylegesen utalványozott összeget kell feltüntetn i.
7. A nnak az ügyiratnak a szám át kell beírni, am ellyel az engedélyezés, illetve utalványozás történt.

Megjegyzés:
A biztosított lakásokat egyenként külön — külön kell felsorolni.



3. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a számadótest 19 . . . .  évi lakásalap felhasználásáról

a) 19___ évről m aradvány ......................  F t

b) 19___évi keret ......................  F t

Tárgyévben felhasználható keret ......................  FtTárgyévben felhasználható keret ......................  Ft

Sorszám A felhasználás jogcíme
A b i z t o s í t o t t  l a k á s

Engedélyező 
ügyirat számahelye nagysága kom fort-

fokozata kifizetett összeg

1 2 3 4 5 6 7

Összesen felhasznált lakásalap ......................  Ft

M aradvány a lakásalapból: ......................  Ft

Megjegyzés: A biztosított lakásokat egyenként, külön — külön kell felsorolni.

K elt ...................................................... , 19___ év .....................................  h ó ___nap.

anyagi vezető



4. sz. melléklet.

NYILATKOZAT

.................................................................. (név, rendfokozat) tudomásul ve
szem, hogy a külön szerződésben általam vállalt ...................  év tovább-
szolgálat be nem tartása esetén a részemre kiutalt BM szolgálati lakásra 
létesített lakásbérleti jogviszonyom megszűnik.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy ebben az esetben a lakásból 30 na
pon belül kiköltözöm és a csereelhelyezésről saját magam gondoskodom.

A lakás bérleti jogviszony megszűnését eredményezi: a szolgálati (mun- 
 

ka) viszony idő előtti megszűnése, ha az saját felmondás miatt következik
be, vagy fegyelmi határozat, illetve bíróság büntető ítélete alapján meg
szűnik.

Kelt ................................................................... év .........................  h ó __ n.

   
\

aláírás

Tanúk:



5. sz. melléklet
k iá llí tó  sze rv  K iá ll í to tta :  ..................................................................

E lle n ő riz te : ..................................................................

L A K Á S S Z Ü K S É G L E T I n y i l v á n t a r t ó  L A P

S zem ély i a d a to k :

1. A  la k á s t  ig én y lő  neve , re n d fo k o z a ta :

2. S zo lg . he ly  és b eo sz tá s :
3. S zo lg . idő  k ezd e te  a  B M -b en : Je le n le g i szo lg. h e ly é n :

4. C sa lád i á lla p o ta : H ázasság k ö té s  id e je : év  hó  nap .

5. A  h á z a s tá rs  n e v e : M u n k a h e ly e :
6. A  v e le  e g y ü ttla k ó  g y e rm e k e i:

n év szü l. év név szül. év
n év szü l. év név szül. év
n év szü l. év n év szül. év

7. V ele  e g y ü ttla k ó  egyéb  c s a lá d ta g (o k ) :
a) n e v e :
b) c sa lá d ta g i m in ő ség e : te s tv é r  — szü lő  — após — eg y éb :
c) előző la k á s a : a n n a k  tu la jd o n jo g a : á lla m i — saj. — id. — t u l .
d) m ió ta  la k ik  a  fő b é rlő v e l e g y ü tt:
e) előző la k á sá b ó l m ié r t  k ö ltö zö tt e l:

L a k á sa d a to k : Á lla n d ó  la k á s : Id e ig len es  la k á s :

8. A lakás helye: __ ker ...............  utca
....sz ..,..e m . .. ajtó

__  ker .............  utca
. . . .  sz...... em. .. ajtó

9. Milyen minő
ségben

főbérlő — társbérlő — 
családtag — egyéb, és
pedig

főbérlő — társbérlő — 
családtag — egyéb, és
pedig

10. A lakás nagy
sága

..........  szoba, konyha,
fürdőszoba, hall, kam
ra, egyéb:

fürdőszoba, hall, kam
ra, egyéb:

11. A lakás minő
sége

megfelelő — nem jó, 
mert:

megfelelő — nem jó, 
mert:

12. A lakás 
jellege

szolgálati — tanácsi 
bér — idegen tul. — 
saját tul. — albérlet

szolgálati — tanácsi 
bér — idegen tul. — 
saját tul. — albérlet

13. A beosztott 
a tulajdonossal 
rokonságban 
van-e

igen — nem igen — nem

14. A tulajdonos a 
kérelmezőnek

szülője — gyermeke 
— testvére — egyéb 
rokona

szülője — gyermeke 
— testvére — egyéb 
rokona

15. Felhasznál- 
ható-e a lakás

igen által, 
nem, mert

igen által, 
nem, mert
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16. A 8. pontban megjelölt állandó lakásba
— honnan és mikor költözött .................................  város (község)

..............................  u tc a __ házszám, 19       év;
— milyen minőségű volt a lakás: ............  szoba, konyha, fürdő

szoba, kamra, egyéb:........................................................................
— milyen jellegű volt a lakás: BM szolgálati, HM szolgálati, ta

nácsi bér, saját tulajdon, szülei — rokonai tulajdona, idegen 
tulajdon, albérleti;

— kinek a használatába került a lakás: a BM- HM, tanácsnak 
leadta, eladta, szüleinek, — rokonainak — tulajdonosnak visz- 
szahagyta, a mostani lakásért elcserélte.

17. A beosztott lakásszükségletének helye:
18. A lakásszükséglet 

indokolása

Javasolt kategória I. II. III.
19. A lakásszükséglet 

keletkezésének 
oka

a) Új felvétel
b) Új házasságkötés

A keletkezés ideje
......... év
......... év

c) Áthelyezés ..........

d) Válás
e) Egyéb, éspedig

Kelt .............................., 19.. . . .  év ................... h ó __ nap.

vezető (számadótest parancsnok)
aláírása

A bizottság felülvizsgálatának eredménye:

A felülvizsgálat alapján a fenti kategorizálást a bizottság elfogadja — 
nem fogadja el.

A problémát ..................................... kategóriába sorolja.

K e l t .................................19____é v .......................... h ó ____nap.
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6. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
a lakásszükségleti nyilvántartó lap kitöltéséhez

Általában: A lakásszükségleti nyilvántartó lapot 2 példányban kell ki
állítani, az I., a II. és III. kategóriába tartozó lakásszükség
letekről. Azokban a rovatokban, ahol a kérdésekre adható 
lehetséges válaszok már be vannak írva, a helyes választ 
aláhúzással kell megjelölni.

1. rovat: A lakást kérő nevét és rendfokozatát kell beírni.
2. rovat: Azt az alegységet kell beírni, amelynek állományába a la

kásigénylő tartozik. A beosztást is fel kell tüntetni.

3. rovat: Két részre oszlik. A „BM”-ben rovatba azt az évet kell be
írni, amelyik évben a lakásigénylő a BM szolgálatát tényle
gesen megkezdte. „Jelenlegi szolg. helyén” rovatba azt az 
időpontot kell beírni, amely időtől kezdve a beosztott a je
lenlegi szolgálati helyén (abban a városban v. községben) 
teljesít szolgálatot.

4. rovat: Nős, nőtlen, stb. szóval kell válaszolni. Házasoknál a házas
ságkötés idejét is be kell írni.

5. rovat: A házastárs nevét és amennyiben a házastárs dolgozik, a mun
kahelyét is be kell írni. Ellenkező esetben a munkahely ro
vatot át kell húzni.

6. rovat: Gyermekei neve és azok születési éve írandó be. Fel kell so
rolni azokat is, akikkel azért nem tud együtt lakni, mert a 
lakásban már nem biztosítható elég hely. Ilyen esetben meg 
kell jelölni, hogy a gyermek kinél van elhelyezve.

7. rovat: A lakásigénylővel a házastárson és gyermekein kívül együtt
lakó egyéb családtagok adatait kell beírni, függetlenül attól, 
hogy a lakás az igénylőé, vagy pedig a megjelölt családtagé. 
A c., d., és e. pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az emlí
tett egyéb családtagok később költöztek a lakásba, mint a 
kérelmező.

8-15 rovatok Két részből állnak, külön-külön beírandó ezeknél a rovatok
nál az állandó és az ideiglenes lakásokra vonatkozó adatok. 
Állandó lakásnak tekintendő az a lakás, amelyben a beosz- 

 tott családja más városban (községben) lakik.
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Ideiglenes lakásnak tekintendő az a lakás, amelyben a be
osztott szolgálati helyén családjától távol lakik.

Abban az esetben, ha a beosztottnak ilyen ideiglenes laká
sa nincs, csak az állandó lakás rovatot kell kitölteni.

9. rovat: A megfelelő válasz aláhúzásával kell válaszolni. Amennyi
ben a helyes válasz a rovatban nem szerepel, az egyéb szót 
kell aláhúzni és be kell írni a lakásban (szálláson) élés jog
címét (pl.: BM szálláson elszállásolt, őrsépületben elhelyez
ve, stb.).

10. rovat A lakásban levő szobák darabszámát kell beírni. A meglévő 
többi helyiségeknek megfelelő szót alá kell húzni. Az olyan 
helyiségek megnevezését, melyek e rovatban nem szerepel
nek, az „egyéb” szó után kell írni (pl.: WC).

11. rovat: A helyes választ kell aláhúzni. Amennyiben a lakás nem 
megfelelő, be kell írni annak okát (pl.: életveszélyes, egész
ségtelen pincelakás, 1 szobából álló szükséglakás, stb.).

12. rovat: A megfelelő választ alá kell húzni.

13. rovat: Csak magántulajdonban levő lakás esetében kell kitölteni, 
úgy, hogy a megfelelő választ alá kell húzni.

14. rovat: A tulajdonossal való rokonság esetén a meglévő választ alá 
kell húzni, illetőleg egyéb rokonság esetén be kell írni a ro
koni viszonyt (ha pl.: valaki apja házában lakik a „szülője” 
szót kell aláhúzni).

15. rovat: Azt kell beírni, hogy abban az esetben, ha a kérelmező ré
szére a BM lakást biztosít, a visszamaradó jelenlegi lakás 
más BM beosztott részére kiutalható-e, és ha igen, mely 
szerv beosztottja részére. Abban az esetben, ha a visszama
radó lakás nem utalható ki más beosztott részére, beírandó 
a lakás felhasználásának akadálya (pl.: idegen személyi tu
lajdon, a lakásban a tulajdonos, vagy szülő továbbra is benn
marad).

16. rovat: A rovatot értelemszerűen kell kitölteni, tehát a megfelelő 
szöveget alá kell húzni, illetve be kell írni. Ezen keresztül 
lehet ellenőrizni, hogy a lakást kérő hibájából, vagy más ok
ból adódott a jelenlegi lakásprobléma, illetve nem történt-e 
szabálytalanság a korábbi lakás felhasználásánál.
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17. rovat: Azt a várost (községet) kell beírni, ahol a kérelmező részére 
lakás szükséges. Lakásszükséglet helyéül csak a lakást kérő 
állandó szolgálati helyét lehet megjelölni.

18. rovat: A lakásszükséglet indokolására szolgál. Ezt a rovatot a ka
tegóriába sorolás alapján kell kitölteni, figyelemmel az uta
sításban meghatározott fogalmakra.

19. rovat: A lakásszükséglet keletkezésének okát és keletkezésének idő
pontját kell beírni.

Ez a rovat a lakáshiányok alakulásának statisztikai kiértéke
lésére szolgál. A lakáshelyzetet csak akkor lehet helyesen 
értékelni, ha minden újabb lakásszükséglet már a keletkezé
sének időpontjában felmérésre kerül és azt a számadótest 
nyilvántartja.

Az a)—e) pontban megjelölt körülmények csak akkor lehet
nek a lakásszükséglet keletkezésének okai, ha azok a felmé
rés évében történtek. Olyan esetben, pl.: ha a beosztott la
kásproblémája már évek óta fennállt, de az felmérésre és 
nyilvántartásra nem került, a lakásszükségletet „egyéb” ok
ból keletkezettnek kell tekinteni és be kell írni a lakásszük
séglet felmérése elhúzódásának okát is (pl.: lakásigénnyel ez 
ideig nem jelentkezett, stb.).

— 87



7. sz. melléklet

a szerv (számadótest) megnevezése

KIMUTATÁS
a fenti szervnél fen n á lló ............................kategóriás

lakásszükségletről

So
rs

zá
m A lakást igénylő

Kate
gória

A lakásszük
séglet kelet

kezésének oka
Meg

jegyzésneve r. fok.
szolg. helye 

(város
község)

é
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8. sz. melléklet

szerv megnevezése
KIMUTATÁS

a fenti szervnél 19___december hó 31-én fennálló
lakáshiányokról

So
rs

zá
m

A lakásszükséglet

helye
(város-község)

száma
I. kategória II.

kate
gória

III.
kate
gória

a. b. c. d. e. Összesen
csoport

•

X

•

Összesen:

Az összes igényből:
— kinevezett polgári állományú
— szerződéses polgári állományú

Polgári állományú összesen:________________
Kelt ............................................ 1 9 .... év január

(számadótest, szerv pk.) (anyagi o. vezető, htp. pk.)
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9. sz. melléklet
KIMUTATÁS

a ....................  (szdt)-nél az I—II. kategóriás lakásszükségletek
változásáról 1 9 .... I. hó 1-től 1 9 .... XII. 31-ig

A változás oka

19. . . . . I .  1-én bejelentett I—II. kategóriás lakásszükséglet

Csökkenés: C sö k k en és
szám a

Megoldva BM által épített (kialakított) szolgálati lakással
Megoldva tanácsi bérlakással, a BM által biztosított 
bérlőkiválasztási jog gyakorlásával
A lakásigénylő kérelmére tanács által megoldva
A lakásigénylő által saját erőből megoldva (tanácsi 
értékesítésű, vagy társasházi lakást vásárolt, 
családi házat épített, stb. kérését visszavonta)
Áthelyezés miatt megszűnt az igény
Leszerelés miatt megszűnt az igény
Lakásfelülvizsgáló Bizottság törölte

Összes csökkenés:
A kielégített igények közül mennyi a fiatal házasok 
részére juttatott lakások száma:

Új I—II. kategóriás lakásigények: Növekedés
száma

0—5 év belügyi szolgálati idővel
5—10 év belügyi szolgálati idővel

10 évnél több belügyi szolgálati idővel 
II. kategóriájú igények:

Összes növekedés:
Az összes új lakásigényből mennyi
a) az új felvétel miatt keletkezett igény
b) a fiatal házasok igénye
c) az áthelyezés miatt keletkezett igény
I—II. kategóriás lakásszükséglet 19__  év XII. 31-én.

Kelt ,1 9 . . . . . .é v .................... h ó ____n.

(anyagi osztályvezető, htpk.)

— 90 —



szám adótest 9/A. sz. melléklet

Kimutatás
az 19..........  december 31-i állapot szerint

a fenti számadótest lakásigénye kielégítésének mértékéről

Állomány
megnevezése

Az állományban levők által 
bérelt (használt)

lakáshiány
szám a

betöltetlen 
létsz. hely

Következő évben 
várható  leszerelések 

számaszolgálati
lakás

tanácsi
bérlakás

egyéb
típusú lakás

s z á m a nyugdíj egyéb
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

— Szám adótest 
parancsnok
ság

hivatásos

kinevezett pa.

polgári alk.

— alegységek 
hivatásos

kinev. pa.

polg. alk.

Összesen:

Lakásigény kielégítésének m értéke: (4 +  5 +  6 rovat összesen) X  100 = ............................%

2 +  3 rovat összesen



KITÖLTÉSI UTASÍTÁS A 9/A. SZ. MELLÉKLETHEZ

1. rovat: —
2. rovat: az állományban levők által bérelt szolgálati (munkaköri) laká

sok számát kell beírni, állományköri bontásban. Nem lehet sze
repeltetni a szolgálati (munka) viszonyban már nem állók által 
használt és a nyugállományba helyezettek bérleményében levő 
lakásokat.

3. rovat: az állományban levők által bérelt tanácsi bérlakások számát
kell beírni, állományköri bontásban, függetlenül attól, hogy a 
lakásba milyen jogcímen költöztek be.

4. rovat: az állományban levők által használt egyéb típusú lakások szá
mát kell beírni, állományköri bontásban. Itt kell szerepeltetni 
a tanácsi értékesítésű, társasházi és egyéb személyi tulajdonban 
levő lakásokat, a családiházakat, valamint az albérleteket (BM 
szállásokat).

5. rovat: az I—II. kategóriába sorolt lakáshiány számát kell beírni, a 8.
sz. melléklet összesen rovata alapján, állományköri bontásban.

6. rovat: a számadótest állománytáblázat szerinti létszáma és a tényleges
létszáma közötti különbözetet (létszámhiány) kell beírni, állo
mányköri bontásban.

7. rovat: a következő év december 31. napjáig öregségi nyugállományba
kerülők számát kell beírni, állományköri bontásban.

8. rovat: az előző 3 év konkrét adatai alapján — becslésszerűen — a 7.
rovatban nem szereplő, egyéb okok miatt várhatóan leszerelésre 
kerülő személyek számát kell beírni, állományköri bontásban.
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10. sz. melléklet

Kitöltési utasítás a túloldalon!

ADATLAP
1. Építkezés helye: ....................... lakások száma: ..............................  db

2. Az épület típus, vagy egyedi terv alapján épült (típusterv száma) __

3. Lakások megoszlása:

g arzo n  ...........  db  la k á s  ossz. a la p te r .............. m 2 ossz. la k ó te r ........... m 2
1,0 szobás ........... d b  la k á s  ossz. a la p te r .............. m 2 ossz. la k ó te r ...........m*
1,5 szobás ...........  db  la k á s  ossz. a la p te r ............. m 2 ossz. la k ó te r ........... m 2
2,0 szobás ...........  db  la k á s  ossz. a la p te r ............. m 2 ossz. la k ó te r ........... m 2
2,5 szobás ...........  d b  la k á s  ossz. a la p te r ............. m 2 ossz. la k ó te r ...........m 2
3,0 szobás ...........  d b  la k á s  ossz. a la p te r ............. m 2 ossz. la k ó te r ...........m 2

Ö sszesen : ...........  d b  la k á s  ossz. a la p te r .............. m 2 ossz. la k ó te r ........... m 2

4. Lakások fűtési módja: kályha-, központi-, táv-, tömb-, gázfűtés.

5. Konyhai tűzhely: vegyestüzelésű tűzhely, gáz-, villanytűzhely.

6. Fürdőszoba melegvíz ellátása: gáz, villanybojler, központi-, táv-, ve
gyestüzelésű fürdőhenger.

7. Fürdőszoba felszereltsége: kád, tálca.

8. Lakások felszereltsége: beépített konyhabútor, van, nincs. 
beépített öltözőszekrény van, nincs.

9. Az épület építési technológiája: hagyományos, blokkos, paneles, (ház
gyári).  

10. Az épület szintjének száma: (fszt. +  emelet-(ek): ..............................

........................................ , 19 .... évi ............................... hó . . . .  nap.

anyagi szerv vezetője
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K I T Ö L T É S I  U T A S Í T Á S

Az adatlap kitöltése statisztikai adatszolgáltatás miatt szükséges. A me
gyei tanácsok lebonyolításában beruházási keretátadás ellenében épített 
lakásokról a szükséges statisztikai adatok nem állnak rendelkezésünkre, 
ezért az adatlap rovatait a tanácstól beszerzett alaprajzi adatok alapján 
kell kitölteni és 15 napon belül a BM Építési és Elhelyezési Osztálynak 
fel kell terjeszteni.
Amennyiben a BM helyi szervei részére a lakások biztosítása több épü
letben történt, úgy az adatlapot épületenként kell kitölteni, ugyanis a 
lakásfelszereltség, fűtési mód, stb. eltérő lehet.
A. 2. és 10. pontok kitöltése csak akkor szükséges, ha az épületben levő 
összes lakás a BM részére lett kiutalva.
A 3. pontot az azonos fajtájú (szobaszámú) lakások teljes alap-, illetve 
lakóterületének összegezése alapján kell kitölteni. Teljes alapterület alatt 
a lakás határoló falai által lezárt területet kell érteni.
Lakóterület alatt a szobák (lakószoba, kisszoba, hálófülke, étkezőfülke) 
teljes, valamint a lakó- vagy étkezőkonyha 6 m2-t, a lakó előtér (előszoba) 
3 m2-t meghaladó összegezett alapterületét és a beépített vagy járható 
szekrények, öltözők által elfoglalt alapterületet kell érteni. A hall alap
területét annak a szobának alapterületéhez kell számítani, amelyen ke
resztül a másodlagos megvilágítást kapja. A lakóterület kiszámításánál 
figyelembe kell venni a loggiák és fedett teraszok fél alapterületét is.

Erkély, terasz és a földszintes épületeknél készülő tüzelőanyag raktár te
rületét, területek kiszámításakor figyelembe venni nem szabad.
A 4—9. pontok megfelelő szövegrészét aláhúzással kell megjelölni.
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11. sz. melléklet

kiállító szerv

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy ...............................................  (név) ............  (rendfokozat)
............................................  városban, (községben) .............................. utca
............  szám alatt lévő ...................................................  szoba ................

szolgálatimellékhelyiségekből á lló---------------  lak ásá t...................
tanácsi bér

..............  helységbe való áthelyezés miatt rendben átadta,
illetőleg kötelezően kijelentette, hogy amennyiben új szolgálati helyén
számára lakást biztosítanak, jelenlegi lakását ............................................
............................................  (szerv) részére leadja.

19. év hó nap.

anyagi osztály vez. 
(hdtp. parancsnok)
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12 sz. melléklet

számadótest megnevezése 

Szám: .......................... /19___

A ..........................................  (város, község) ............  kerület ...................
utca ......... házszám .........  emelet ____  ajtószám alatti BM szolgálati
lakás kiutalása tárgyában meghoztam a következő

h a t á r o z a t o t .

1....................................................................  BM dolgozót, a fenti BM szol
gálati lakás bérlőjéül kijelölöm.

2. A kijelölt bérlő a lakásba................személlyel együtt költözik be.

3. Különleges kikötések: ..................................................................................

4. Kijelölt bérlő köteles a kiutalt BM szolgálati lakásra megállapítható 
lakáshasználatbavételi díjat (különbözetet) a BM részére megtéríteni:
a) a kiutalt BM szolgálati lakás

lakáshasználatbavételi díja: ...................  Ft
b) a korábbi BM szolgálati (tanácsi bér) lakásának

lakáshasználatbavételi díja: ...................  Ft
a kijelölt bérlőt terhelő összeg: ...................  Ft

5. A kijelölt bérlőt a lakáshasználatbavételi díj (különbözet) megfizeté
sétől mentesítem.

6. A lakáshasználatbavételi díj (különbözet) egyösszegben esedékes
............ % - a ................. Ft, azaz .................................................................
Ft esedékes egyösszegben és azt a határozat jogerőre emelkedésétől
számított nyolc napon belül a .................................................................
számlára kell befizetni.
A fennmaradó ...................  Ft, azaz ...................................................  Ft
lakáshasználatbavételi díj (különbözet) ...................  havi részletekben
történő megfizetését engedélyezem és a részfizetés összegét havi
................... Ft, a z a z ..........................................................................  Ft-ban
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állapítom meg. Az első részletet a jogerős határozat közlését követő 
hónap 15. napjáig, a további részleteket minden hónap 15. napjáig 
kell a megjelölt számlára befizetni.

7. A lakáshasználatbavételi díj (különbözet) megfizetésére 19............  év
.............................. hó ......... napjáig halasztást engedélyezek.

8. Kijelölt bérlő köteles a határozat jogerőre emelkedésétől számított
8 nap a la t t ......................................................  bérbeadóval a lakásbérleti
szerződést megkötni.
A lakáshasználatbavételi díj (különbözet), illetőleg abból az egyösz- 
szegben esedékes rész megfizetése előtt a lakásbérleti szerződést meg
kötni nem szabad.

i

A  lakásbérleti szerződés megkötése előtt a lakásba beköltözni nem 
szabad.

9. Ha a kijelölt bérlő az adott határidő alatt a lakáshasználatbavételi díj 
(különbözet), illetőleg annak egyösszegben esedékes részét nem fizette 
meg, a jelen kiutaló határozat érvénytelenné válik.

Ezen határozat ellen a kézbesítés napját követő naptól számított nyolc nap
alatt .......................................................... -hoz címzett fellebbezéssel lehet
élni, amelyet hozzám kell benyújtani.
Ez a határozat, ha ellene fellebbezés nem érkezik, a közlését követő 
nyolc nap eltelte után jogerős és végrehajtható.

I N D O K O L Á S

(Nevezett lakásigényét a vonatkozó utasítások alapján jogosnak tartom, 
ezért a határozatban megjelölt lakást részére kiutaltam.)

Kelt , 19__  év hó __  n.

parancsnok neve
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13. sz. melléklet

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS

1. A bérbeadó megnevezése: ........................................

2. A bérlő neve: ................................................................................................
3. A BM szolgálati lakást kiutaló szerv megjelölése: .................................

................................................... és a kiutaló határozat kelte: 19__  év

..................................... hó .........  nap, száma: ....................... /19.........
4. Felek megállapítják, hogy a 3. pontban említett határozatban foglal

taknak megfelelően a lakáshasználatbavételi díj fizetési kötelezettség 
teljesítésére került.

5. Felek jelen lakásbérleti szerződést határozatlan — 19__  év ............
.......................h ó ...........napjáig meghatározott — ....................................
........................................  feltétel bekövetkezéséig terjedő időre szólóan
kötik.

6. A lakásbérlet tárgya ..........................  (város, község) ..........................
k e rü le t...............................................  u tc a .........házszám ...........emelet
......... ajtószám alatt lévő, ...................  lakószobából és .......................
.............................. helyiségekből álló BM szolgálati lakás.

7. A lakás bérének és a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatások térí
tésének megállapítása:
a) a lakás .................................  komfortfokozatú és teljes alapterülete

.........m2, amelyből a lakbérszámítás szempontjából figyelembe ve
hető a lap terü let......... m2,

b) a lakbér mértéke .......................  Ft/m2/hó, amelyet ................%-kal
növelni, illetőleg csökkenteni kell, mert ............................................

c) a lakás havi lakbére (................m2x.............  Ft/m2/hó) ............  Ft,
d) külön szolgáltatások díja:

— beépített bútorok és más lakásberendezési tárgyakért ............. Ft
stb........................................................................................................... Ft
...............................................................................................................  Ft

Összesen:   Ft
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e) a bérlő köteles a lakás lakbéreként és a külön szolgáltatásokért
megállapított, összesen ................ Ft-ot minden hó ......... napjáig
egy összegben, (két egyenlő részletben) a bérbeadónak megfizetni.

8. A bérbeadó a lakást a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezé
sekkel együtt a mellékelt leltár szerint, az ott megjelölt állapotban
19. . . .  év ........................................  hó ......... napjától adja át a bérlő
használatába és ettől a naptól terheli a bérlőt a 7. pont szerinti lak
bérfizetési kötelezettség is.

9. Egyéb megállapodások:
\

A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

................................................. 19__  év ..........................  hó . . .   n.

P. H.

Előttünk, mint tanúk előtt:

.............................................................  név ........................................
........................  lakcím bérbeadó

név
lakcím bérlő



14. sz. melléklet

2 példányban állítandó ki!

LELTÁRI JEGYZÉK

........... helység ........................................ út, utca, tér
emelet ......... ajtószám alatti lakás tartozékairól és

.. db cserépkályha, vaskályha, egyéb 

.. db konyhai takaréktűzhely 
... db mosogató 
... db falikút 
... db falimosdó
.. db fűtőkazán, gáz-, vízmelegítő, egyéb elektro

mos vízmelegítő 
.. db fürdőkád 
.. db WC felszerelés 
.. db villanykapcsoló 
.. db lámpahely (konnektor)
.. db ablakredőny (roletta)
.. db ........................................
.. db ........................................
.. db ........................................
.. db ........................................

Fentiek átadását-átvételét igazolom:

Kelt .............................., 19___év ............................. h ó __ napján.

(bérbeadó) anyagi szerv (bérlő)
megbízottja

A .....................
............  szám
felszereléseiről.
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15. sz. melléklet

2 példányban állítandó ki!

NYILATKOZAT

Alulírott ...............................................  (név) ....................... (rendfokozat)
........................................  (beosztási, hely), kötelezően tudomásul veszem,
hogy a részemre ...................  számú kiutaló határozattal .......................
....................... város (község) ........................................  út, utca, t é r .........
szám alatt kiutalt szolgálati lakásban albérleti jogviszonyt nem létesít
hetek. (Nem tekinthető albérlőnek a gyermek és az igazoltan eltartott 
szülő.)

Kötelezően tudomásul veszem továbbá, hogy szolgálati (munka) viszonyom 
megszűnése esetén megszűnik a fenti lakásra létesített lakásbérleti jog
viszonyom.

....................................., 19___év .......................................  h ó __  nap.

aláírás

Tanúk:
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16. sz. melléklet

BM számadótest

Szám: /19...........

Tárgy: Bérlőkiválasztási jog gyakorlása.

Értesítem, hogy a ....................................................................  (város, község)
......... kerület .....................................  utca .........  házszám .........  emelet
......... ajtószám alatti tanácsi bérlakás bérlőjéül az 1/1971. (II. 8.) Korm.
sz. rendelet 7. §-ának ( . . . . ) bekezdésében biztosított jogkörömben .........
....................................................................  (név) ............................................
lakost választom ki. Kérem, hogy a lakáskiutaló határozat egy példányát 
— tájékoztatásul — hozzám is megküldeni szíveskedjék.

Megjegyzem, hogy a lakás után megállapított lakásépítési hozzájárulást 
(lakáshasználatbavételi díjat) a kiválasztott bérlő (a BM) fizeti.

Kelt ............................................... , 19 .... év ........................ hó . . . .  nap.

parancsnok neve

—  1 0 2



17. sz. melléklet

BM számadótest megnevezése

Tárgy: Lakáscseréhez kért hozzájárulás megadása. 

Szám: ................... /19.........

(nevek és lakcímek) lakosok által előterjesztett lakáscsere — szerződés 
(kérelem) tárgyában meghoztam a következő

h a t á r o z a t o t

A lakáscsere — szerződéshez (kérelemhez) a ............................................

alatti BM szolgálati lakások vonatkozásában hozzájárulok és ennek meg
felelően

1. a .............................. (város, község) .........  kerület ...................  utca,
. . . .  házszám __  emelet . . . .  ajtószám alatti .........  lakószobából és
...............................................  (egyéb helyiségekből) álló BM szolgálati
lakást ................................................................................  (név) és .......... tagú
családja részére,

2. a .............................. (város, község) .........  kerület ...................  utca,
. . . .  házszám __  emelet __  ajtószám alatti ......... lakószobából és
...............................................  (egyéb helyiségekből) álló BM szolgálati
lakást ........................................................................  (név) és ......... tagú
családja részére kiutalom.

A lakáscsere után ........................................................................  lakásban
...........................................................................................   (név)
........................................................................................................  jogcímen
........................................................................................................  lakásban
..............................................................................................................  (név)
........................................................................................................  jogcímen
visszamaradnak.
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A z  1 — 2 .  a l a t t i  B M  s z o l g á l a t i  l a k á s  e l c s e r é l é s é h e z

számú nyilatkozatával mint illetékes elsőfokú lakásügyi hatóság

hozzájárult.

A kiutalt BM szolgálati lakások bérlői ......................................................
.......................................................................................................  bérbeadóval
a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc nap alatt kötelesek a la
kásbérleti szerződést megkötni. A lakásbérleti szerződés megkötése előtt 
a lakáscserét végrehajtani nem szabad. Ha valamelyik cserélő fél a la
kásbérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, azt a bérbeadó 
köteles, egyéb érdekelt pedig jogosult hatóságomnál a határidő lejártát 
követő nyolc napon belül bejelenteni.

E határozat ellen a közlés napját követő naptól számított nyolc nap
alatt ...................................................................................................... címzett
fellebbezésnek van helye, amelyet hozzám kell benyújtani.

E határozat, ha ellene fellebbezés nem érkezik, a közlést követő nyolc 
nap eltelte után jogerős és végrehajtható.

I n d o k o l á s

(Fentiek szerint határoztam, mert nevezett lakáscsere kérelmét — vonat
kozó utasítások figyelembevételével — jogosnak tartottam.)

Kelt ,1 9 __ é v ........... .................... h ó __  napján.

parancsnok neve
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18. sz. melléklet

BM számadótest megnevezése

................... ...... ........................... ................... ......................... . ......... (név)

..................................... (város — község) .........  kerület ................. utca

......... házszám ......... emelet .........  ajtószám alatti lakos által használt
BM szolgálati lakás bérleti jogviszonya folytatásának elismerése iránt 
beadott kérelme ügyében meghoztam a következő

h a t á r o z a t o t

...............................................-nek
a fenti című, ...................  lakószobából és ...................  helyiségből álló
BM szolgálati lakásra létesített lakásbérleti jogviszony folytatására való 

jogosultságát elismerem.

Kedvezményezettet lakáshasználatbavételi díj fizetési kötelezettség nem 
terheli. Jogosult a lakást a szolgálati lakás használatára vonatkozó rendel
kezések betartása mellett használni.

A bérleti jogviszony legkésőbb a bérlő halálával megszűnik.

A bérleti szerződés megújítására nincs szükség. (A bérleti szerződést a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 nap alatt — a korábbi bér
lőt megillető feltételek mellett — a lakás bérbeadójával meg kell kötni.)

E határozat ellen a közlést követő naptól számított nyolc nap a la t t .........
........................................................................................................ -hoz címzett
fellebbezéssel lehet élni, amelyet hatóságomhoz kell benyújtani.
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E határozat, ha ellene fellebbezés nem érkezik, a közlést követő nyolc 
nap eltelte után jogerős és végrehajtható.

I n d o k o l á s

(Nevezett kérelmét a vonatkozó utasítás figyelembevételével jogosnak 
tartom.)

Kelt ..............................

parancsnok

Kapják:
1. Kérelmező.
2. Bérbeadó.
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................................................................. Tárgy: Kiköltöztetés elrendelése
BM számadótest

Szám: ................... /19..........

HATÁROZAT

Felhívom a ....................... (város, község) . . . .  kerület . . . . . ............  utca
......... házszám __  em ele t__  ajtószám alatti BM szolgálati lakásban
jogcím nélkül la k ó ...............................................................................  (név)-t.
hogy a lakást a vele együttlakó valamennyi személlyel és összes ingóságai
val együtt legkésőbb ......... év ..............................  hó __  napjáig ürítse
ki és költözzék át a részére biztosított ......................................................
lakásba.

E határozatom ellen a biztosított elhelyezés megfelelő volta tekintetében
a közlés napját követő naptól számított nyolc nap alatt ..........................
...........................................................................  -hoz címzett fellebbezésnek
van helye, amelyet hozzám kell benyújtani.

I n d o k o l á s

19. sz. melléklet

Kelt ...................................... 19___ év h ó __  napján.

parancsnok neve



20. sz. melléklet

BM számadótest megnevezése

Szám: ................... /19

A .................................  (város, község) . . __  kerület .......................  utca
......... házszám __  emelet . . . .  ajtószám alatti BM szolgálati lakásból
kiköltözésre kötelezett ......................................................................................
és a vele együtt lakó személyek kiköltöztetésének foganatosítása tárgyá
ban meghoztam a következő

h a t á r o z a t o t

........................................................................ (név) kötelezettnek fenti lakás
ból való kiköltöztetésére és az ingóságainak kihelyezésére a végrehajtás
foganatosítását 19__  év ..........................  h ó __  napjának . . . .  órájára
kitűzöm.

A kiköltöztetés ............................................ (város, község) ......... kerület
..................................... u tc a __ házszám ____em elet____ajtószám alatti
tanácsi bérlakásba, BM szolgálati lakásba, szükséglakásba, albérleti lakó
szobába, egyéb helyiségbe, éspedig .................................................................
történik.

A kötelezettet terhelő lakáshasználatbavételi díj megfizetésére külön ha
tározatban intézkedtem.

Felhívom a kötelezettet, hogy a fent említett időpontban tartózkodjék a 
végrehajtás helyszínén. Figyelmeztetem, hogy a kiköltöztetést távolmara
dása esetén is végrehajtom.

A végrehajtás során felmerülő költségek megfizetéséről külön határozat
ban rendelkezem.

Kötelezettet a lakás kiürítésére 
határozatommal kötelezetem.

számú jogerős
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E  h a t á r o z a t o m  e l l e n  f e l l e b b e z é s n e k  h e l y e  n i n c s .

I n d o k o l á s

(Ennek megfelelően határoztam, mert ...............................................  (név)

a ................... ............../19......... sz. jogerős határozatban foglaltaknak nem

tett eleget.)

Kelt ............................ ..........19. . . .  év .....................  h ó __  nap.

parancsnok neve
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21. sz. melléklet

BM számadótest megnevezése

Tárgy: Lakás szolgálati jellegének megszüntetése. 

Szám: ................... /19.........

Hivatkozással az 1/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet 39. §-ának (2)
bekezdésére értesítem, hogy a BM rendelkezése alatt á l ló ..........................
(város, község) .........kerület ........................................... u tc a __  házszám
__  emelet __  ajtószám alatti szolgálati lakás szolgálati jellegét meg
kívánom szüntetni, egyúttal a lakást ................................................... (név)
...................................... ...........................................  lakos elhelyezése céljára
kívánom felhasználni.

Kérem, hogy a lakást a szolgálati lakások nyilvántartásából törölni, egy
ben azt (lakáshasználatbavételi díj fizetése ellenében, vagy lakáshaszná
latbavételi díj fizetése alóli mentesítés mellett) a megjelölt személy ré
szére, tanácsi bérlakásként kiutalni szíveskedjék. Kérem, hogy a kiutaló 
határozat egy példányát — tájékoztatásul — hozzám is megküldeni szí
veskedjék.

Kelt ................................. , 19... .  év ...........................  hó . . . .  napján.

parancsnok neve
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22. sz. melléklet

BM számadótest megnevezése

Tárgy: Lakásban jogcím nélkül lakó rossz 
hiszemű személy bírságolása.

Szám: ................... /19.........

Hivatkozással a 3/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet 25., valamint a 
3/1971. (II. 8.) ÉVM számú rendelet 21. §-ában foglalt rendelkezésekre,
értesítem, hogy a BM rendelkezése alatt á l ló ...............................................
(város, község) .....................................  u tc a __ házszám ____em elet____
ajtószám alatti lakásban ......................................................  (név) .........év
..................................... h ó .........  napja óta jogcím nélkül, rosszhiszeműen
lakik. Nevezett havi ..........................  Ft összegű használati díj fizetésére
van kötelezve.

Kérem, hogy nevezettel szemben bírságot megállapítani és őt annak 
megfizetésére kötelezni szíveskedjék.

Kérem, hogy az e tárgyban hozott határozatának egy példányát — tájé
koztatásul — hozzám is megküldeni szíveskedjék.

K e lt........................................ , 19___é v ..................... h ó ____napján.

parancsnok neve
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(számadótest)
23. sz. m elléklet

EGYEDI LAKÁSNYILVÁNTARTÓ LAP
 számadótesthez tartozó *szolgálati, *tanácsi bérlakásról

A)

A lakás helye K iutaló
határozat

száma
A lakás 

nagysága
Havi bér (csak 

sa já t kezelésben 
lévő szolg. lakásról)Város, község Utca, házszám Emelet,

ajtó

B)

A b é r l ő A lakásba való

Neve Szolg. beo. helye K iutaló 
hat. szám a

beköltözés időpontja 
(év, hó, nap)

Kiköltözés időpontja 
(év, hó, nap)

*Megfelelő szöveget aláhúzni!
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szám adótest megnevezése
24. sz. melléklet

A ..............................  nyt. számú szolgálati (tanácsi bér)
 lakások összesítő k im utatása c. könyv ..................., azaz

.......................................................................................  számozott
lapoldalt tartalm az.
.................................. , 19.......  év ..........................  hó ___-n.

P. H. ......................................................................
ügykezelő

SZOLGÁLATI (TANÁCSI BÉR) LAKÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Használatba véve:
19___é v , .................................h ó ____ n.

P. H.

anyagi oszt. vezető 
(hadtápparancsnok)

Betelt, irattárba:
19. . . .  é v , .............................. h ó ____ n.

P. H.

anyagi oszt. vezető 
(hadtápparancsnok)
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kitöltő szerv
24/a. sz. melléklet

SZOLGÁLATI (TANÁCSI BÉR) LAKÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
So

rs
zá

m A lakás helye A bérlő 
szolgálati 

helye

Lakás keze
lője (saját, 
vagy IKV)

Szolg. (tanácsi bér) 
lakás egyedi nyt. lap 

szám a

A lakás szolgálati 
jellege m egszűnésének

város, község utca, házszám 
ajtószám időpontja oka

V



kiállító szerv megnevezése
2 5 .  s z .  m e l l é k l e t

KIMUTATÁS
a fenti szerv használatában lévő BM szolgálati lakásokról

db 

db

C) Szolgálati lakások növekedése:

A lakás helye Száma Növekedés oka

D) Szolgálati lakások csökkenése:

A lakás helye Száma Csökkenés oka

E) A számadótest szolgálati lakás 
állománya az év végén:

Szolgálati lakások száma összesen
Az összes szolgálati lakásból 

leszereltek által használt 
lakások száma

F) A tárgyévben tanácsi bérlakásra vásárolt 
bérlőkiválasztási jog:

A lakás helye
Egyszeri,

alkalomra
száma

Többszöri
alkalomra

száma

K e lt............................... 19___ év ..................... ...... h ó ------nap.

A) Előző évben jelentett szolgálati lakások száma
B) A tárgyév elején többszöri bérlőkiválasztásra 

rendelkezésre álló tanácsi bérlakások száma

számadótest pk. anyagi osztályvezető



.............................................................  26. sz. melléklet
k i á l l í t ó  s z e r v  m e g n e v e z é s e

KIMUTATÁS
a ...................................  Országos Parancsnoksághoz tartozó számadótestek

használatában lévő BM szolgálati lakásokról

I. Előző évben jelentett
szolgálati lakások száma összesen: ...................  db

II. A tárgyév elején többszöri bérlőkiválasztásra 
rendelkezésre álló tanácsi bérlakások
száma: ...................  db

III. Szolgálati lakások növekedése:III. Szolgálati lakások növekedése:

A lakások helye Száma A növekedés oka

IV. Szolgálati lakások csökkenése:

A lakások helye | Száma A csökkenés oka

V. A változások után a testülethez tartozó számadótestek szolgálati lakás 
állománya az év végén:

Számadótest
neve

Szolgálati lakások 
száma összesen

Az összes szolg. lakásból leszereltek 
által használt lakások száma

Testület
mindösszesen

VI. A tárgyévben tanácsi bérlakásra vásárolt bérlőkiválasztási jog.

A lakás helye Egyszeri alkalomra 
száma

Többszöri alkalomra 
száma

,1 9 __ év ............................. h ó __ -n.

országos parancsnok
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27. sz. melléklet

A szolgáltatások díjáról és a lakásnak nem minősülő helyiségek
béréről szóló hatályos jogszabályok

1. A beépített bútorok és más lakberendezések használatáért fizetendő dí
jakról szóló 1/1960. (I. 10.) ÉM és a 4/1967. (V. 10.) ÉM sz. rendeletek.

2. Az egyesházkezelői szolgáltatások ellátásáról szóló 17/1972. (X. 13.) 
ÉVM sz. rendelet.

3. A központi fűtés és melegvíz ellátás díjáról szóló 2/1966. (III. 31.) ÉVM 
sz. rendelet.

4. A lakásnak nem minősülő helyiségek béréről szóló 8/1971. (II. 10.) Korm. 
sz. rendelet és a 8/1971. (II.10.) ÉVM sz. rendelet.
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MELLÉKLETEK A 6/1972. SZ. BM I/I. ÉS I/II. CSOPORTFŐNÖKI 
UTASÍTÁSHOZ ÉS A MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

4/1976. SZ. BM I/I. ÉS I/II. CSOPORTFŐNÖKI INTÉZKEDÉSHEZ

119



s z e r v  m e g n e v e z é s e

JELENTKEZÉSI LAP
— kedvezményes társasházi lakás vásárlására*

— családi ház építési kölcsön folyósítására*
A belügyi dolgozó neve: ........................................  rendfokozata: ............
Születési éve: ..................... . .............. anyja neve: .....................................
Szolgálati hely: ......................................................  beosztás: .......................
BM szolgálati idő kezdete: ................ havi összilletménye: ................ Ft
Házastárs neve: ......................................................
Házastárs munkahelye:......................................................................................
Havi jövedelme: ...................  Ft.
Eltartott gyermekek szám a:............
A család havi összjövedelmének egy főre jutó átlaga: ................ Ft
Jelenlegi lakásának helye: ...............................................................................
Jelenlegi lakásának jellege (szolgálati lakás, tanácsi bérlakás, magántu

lajdon, egyéb): ............................................... *
Jelenlegi lakásának nagysága: ................ szobás, komfortos, félkomfortos,

komfort nélküli,
Jelenlegi lakásában milyen minőségben lakik: tulajdonos, főbérlő, albérlő, 

családtag, egyéb
Társasházi lakásvásárlás esetén*
Melyik városban (községben) kíván lakást vásárolni: .......................... ......
Hány szobás lakást kíván venni: .................................
Családi ház építési kölcsön igénylése esetén*
Melyik városban (községben) kíván lakást építeni: .....................................
Rendelkezésére álló telek helye: ....................................................................
Rendelkezésére álló készpénz, ill. anyagkészlet értéke: ....................... Ft
Építési engedély száma: .................................
Egyéb megjegyzések:.........................................................................................
Kelt, .....................................,1 9 ___év ............................. h ó ----  nap.

1 .  s z .  m e l l é k l e t

a jelentkező aláírása

Parancsnoki záradék!
A kérelmet indokoltnak tartom, részére ......................................................
alatti társasházi lakás megvásárlását biztosítom — a családi ház felépí
téséhez ....................... Ft BM kölcsön folyósítását engedélyezem.* A BM
kölcsön után fizetendő 1%-os kezelési költség a BM lakásépítési alap
ját*, kérelmezőt* terheli.
Kelt, ...................................... 19___ év ............................. h ó __ nap.

parancsnok
*A nem kívánt rész törlendő!
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szerv (számadótest) 2. sz. melléklet

NYILVÁNTARTÁS
a kedvezményes társasházi lakás vásárlására és családi ház építési kölcsön 

engedélyezésére bejelentett igényekről

Sorszám

A jelentkező belügyi dolgozó A vásárolni 
— felépíteni 
— k ívánt 

lakás helye 
(város, 
község)

Az igényelt 
társasházi 

lakás
szobaszáma

Az igényelt 
családi ház 

építési 
kölcsön 

összege F t

Megjegyzés 
(a kérés 

teljesítésének, 
elu tasításának  

bejegyzése)
n e v e rend

fokozata



3. sz. melléklet

................................ törzsszám

NYILVÁNTARTÓLAP
a társasházi lakásvásárláshoz, családi ház építéshez nyújtott

BM kölcsönről

A belügyi dolgozó neve: .............................. rendfokozata: .......................
anyja neve: ..........................................................

A vásárolt- felépített ingatlan helye: ........................................................... .
A lakás vételára: ........................................................................................... Ft
Szociálpolitikai kedvezmény: ....................................................................... Ft

Eladási ár: .......................  Ft
Készpénzelőleg:   Ft
OTP kölcsön:   Ft
BM kölcsön:   Ft
Törlesztések — jóváírások:

Bejegyzés
kelte

BM
kölcsönre
befizetett
törlesztés

Ft

Engedmény
Még 

fennálló 
tartozás Ft

Ügyirat
számSzolg. idő 

alapján Ft

*
Gyermek 
után Ft

*Csak az 1/1969. BM—PM együttes utasítás alapján kötött szerződések 
esetén.
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FÜGGELÉK

A lakásgazdálkodással összefüggő fontosabb kormány és miniszteri
rendeletek

26/1961. (VII. 18.) Korm. sz. rendelet
a magánkisiparosok és magánkereskedők részére műhely és üzlet- 
helyiségek, valamint magánszemélyek részére műterem és garázs
helyiségek kiutalásáról.

15/1970. (VI. 7.) ÉVM sz. rendelet
a személygépkocsi-tárolók építésének egyes kérdéseiről.

Az 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. rendelet és az ezt módosító és kiegészítő 1/ 
1974. (I. 9.) MT sz. rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 1/1971. (II. 
8.) ÉVM sz. rendelet és az ezt módosító és kiegészítő 2/1973. (I. 26.) ÉVM 
sz. és 1/1974. (I. 9.) ÉVM sz. rendelet

a lakások elosztásáról és lakásbérletről.

2/1971. (II. 8.) Korm. sz. rendelet és az ezt módosító és kiegészítő 2/1974. 
(I. 9.) MT sz. rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 2/1971. (II. 8.) 
ÉVM—PM sz. együttes rendelet és az ezt módosító és kiegészítő 2/1974. 
(I. 9.) ÉVM—PM sz. együttes rendelet

a lakásépítési hozzájárulásról a lakáshasználatbavételi díjról to
vábbá a kedvezményekről.

3/1971. (II. 8.) Korm. sz. rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 3/ 
1971. (II. 8.) ÉVM sz. rendelet és az ezt kiegészítő 23/1972. (XII. 20.) ÉVM 
sz. rendelet

a lakbérekről, továbbá az albérleti és ágybérleti díjakról.

4/1971. (II. 8.) Korm. sz. rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 3/1971. 
(II. 8.) PM—ÉVM sz. együttes rendelet

a lakbérhozzájárulásról.

5/1971. (II. 8.) PM—ÉVM sz. együttes rendelet és az ezt módosító 49/1973.
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(XII. 30.) PM—ÉVM sz. és 72/1975. (XII. 28.) PM—ÉVM sz. együttes ren
delet

az egyes építési kölcsönökről.

6/1971. (II. 8.) Korm. sz. rendelet és az ezt módosító 3/1974. (I. 9.) MT sz. 
rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 5/1971. (II. 8.) ÉVM—PM sz. 
együttes rendelet

a lakásépítő szövetkezetekről.

6/1971. (II. 8.) ÉVM—PM—ÁH sz. együttes rendelet és az ezt módosító 7/ 
1976. (I. 27.) ÉVM—PM—ÁH sz. együttes rendelet

a tanácsi értékesítésű lakások árának megállapításáról.

A 7/1971. (II. 8.) Korm. sz. rendelet és az ezt módosító és kiegészítő 3/ 
1973. (I. 26.) MT és 6/1974. (I. 17.) MT sz. és 36/1975. (XII. 10.) MT sz. 
rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 4/1971. (II. 8.) PM—ÉVM sz. 
együttes rendelet és az ezt módosító 7/1973. (I. 26.) PM—ÉVM sz. és 71/ 
1975. (XII. 28.) PM—ÉVM sz. együttes rendelet

az egyes lakásépítési formák pénzügyi feltételeiről és a szociálpo
litikai kedvezményről.

8/1971. (II. 10.) Korm. sz. rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 8/ 
1971. (II. 10.) ÉVM sz. és az ezt kiegészítő 12/1972. (VII. 11.) ÉVM sz. ren
delet

a nem lakás céljára szolgáló helyiségek béréről.

26/1971. (VI. 24.) PM—ÉVM—MüM sz. együttes rendelet és az ezt módo
sító és kiegészítő 8/1973. (I. 26.) PM—ÉVM—MüM és 19/1975. (IV. 26.) 
PM—ÉVM—MüM sz. együttes rendelet és 3/1976. (II. 11.) PM—ÉVM— 
MüM sz. együttes rendelet

a dolgozók lakásépítésének támogatásáról.

2/1964. (VII. 5.) ÉM sz. rendelet és az ezt módosító 26/1971. (VI. 24.) PM— 
ÉVM—MüM sz. együttes és a 23/1971. (VIII. 15.) ÉVM sz. rendelet

a magánerőből történő társas és csoportos lakóházépítésekről.

28/1971. (XI. 30.) ÉVM sz. rendelet
a lakásberendezések felújításával és cseréjével kapcsolatos költsé
gekről.

1/1972. (I. 19.) Korm. sz. rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 2/ 
1972. (I. 19.) ÉVM sz. rendelet

a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről.
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5/1972. (I. 29.) PM—ÉVM—MüM sz. együttes rendelet
a fegyveres testületek tagjai lakásépítésének támogatásáról.

17/1972. (X. 13.) ÉVM sz. rendelet
az egyes házkezelői szolgáltatások ellátásáról.

11/1974. (IV. 10.) PM—ÉVM sz. együttes rendelet
az állampolgárok tulajdonában álló, állami támogatással létesített 
lakások elidegenítésének egyes kérdéseiről.

73/1975. (XII. 28.) PM—ÉVM—MüM sz. együttes rendelet
a szervezetett akcióban épült vagy vásárolt, személyi tulajdonban 
lévő lakások forgalmának egyes kérdéseiről.
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