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a BM objektumokban szolgáltató vállalatok által használt 
helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

Budapest, 1982. évi május hó 25-én.

A Magyar Népköztársaság belügyminiszter-helyettesének 1974. 
(I. 25.) évi 6. számú Utasítása utolsó bekezdésében kapott felhatal
mazás alapján az Elhelyezési Szakutasítás kiegészítésére -  a Terv 
és Pénzügyi csoportfőnök egyetértésével kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A Szakutasítás 29-es pontja az alábbi két bekezdéssel egészül 
ki:

29.11.
"A Belügyminisztérium kezelésében levő épületet (helyiséget) 
használó más állami, társadalmi szerv vagy szövetkezet a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek béréről szóló 8/1971. (II. 10.) 
Korm. számú rendeletet módosító 32/1979. (IX. 29.) MT számú 
rendelet alapján fizet bérleti díjat.
A belügyi dolgozókat ellátó, szolgáltató (kereskedelmi, vendég
látó stb.) vállalatok által használt helyiségek bérleti díjait a ha
tályos bérleti szerződések rögzítik. A jogszabályi rendelkezés
ben meghatározott bérleti díj mérséklésére, illetve elengedésé
re vonatkozó kérelmet -  az üzemeltető vállalatok által kezde
ményezett megkeresés esetén -  a számadótest parancsnoka sa
ját hatáskörben elbírálhatja.
Az engedély megadásakor elő kell írni, hogy a szolgáltató léte
sítmények (klub, büfé, fodrászat stb.) helyiségeinek rendben- 
és tisztántartásáról, kulturált berendezéséről az üzemeltetők 
tartoznak gondoskodni. Az üzemeltetők által vállalt kötelezett
ségek betartását a belügyi szervek követeljék meg és ellenőriz
zék.
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29.12.
A jogszabályi rendelkezésben meghatározott bérleti díj mérsék
lésénél, illetve elengedésénél az alábbi körülményeket kell mér
legelni :
-  a bérlő által nyújtott (nyújtandó) szolgáltatás színvonala 

(várható színvonala);
-  a szolgáltatás megszüntetésének várható hatása a szolgálta

tást igénybe vevő állományra;
-  a bérlet felmondását követően más szolgáltató vállalat 

igénybe vételének lehetősége;
-  a bérlő (várható) üzleti haszna, és az utóbbi esetleges kor- 

látai.
A felsorolt -  és egyéb más felmerülő -  tényezőket együttesen 
kell figyelembe venni.”

2. Jelen intézkedés a kiadása napján lép hatályba.

A távollevő csoportfőnök helyett

DR. DONKÓ GELLERT s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök-helyettes

Készült: 100 példányban.
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
Nyt. sz.: 4- 14- 22/1982.
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