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Tárgy: Lakásigények benyújtása.

Az utóbbi időben több olyan lakásügyi panaszt nyújtottak 
be, amely szerint ha a férj és feleség BM. dolgozó, a fe
leségtől nem fogadják el a lakás biztosítása iránti kérel
met. Ezt azzal indokolják, hogy ez esetben kizárólag a 
férj jogosult a lakás igénylésére.
A lakások elosztására, a lakásigények elbírálására vonat
kozó, 1971. szeptember 3-án kiadott 14. számú belügyminisz
ter-helyettesi utasítás nem tartalmaz olyan előírást, hogy 
az ismertetett esetben kizárólag a férj volna jogosult a 
lakásigény benyújtására és nem lehet elfogadni olyan meg
különböztetést, amely a feleségnek, ebből a helyzetéből 
adódóan hátrányt okozhatna.
Az utasítás, a lakásra és ezen belül a szolgálati, illető
leg tanácsi bérlakásra való jogosultságot nemre való tekin
tet nélkül határozza meg és a jogosultságból - többek kö
zött - csak az egyedül élő nőtleneket és hajadonokat zárja 
ki.
Olyan hiányosság is tapasztalható, hogy amennyiben a férj 
és a feleség különböző, lakásgazdálkodást folytató BM. 
szervnél dolgoznak, a lakáskérelmet mindkét helyen benyújt
ják és azokat ott nyilvántartásba veszik. Ez félrevezető 
adatokat eredményez a lakásigények összesítésénél, amely
nek nem kívánatos hatása lehet a lakások szervek közötti 
elosztásánál.
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A hiányosságok megszüntetése érdekében a 14. sz. minisz
terhelyettesi utasítás 3. pontját és az annak végrehaj
tására vonatkozó 7. számú csoportfőnöki utasítás 4. pont
jában előírtakat egységesen, az alábbiak szerint kell 
értelmezni:

a./ A lakásra való jogosultság tekintetében - az előírt 
feltételeknek való megfelelősség esetében - az állo
mányban lévő férj, illetőleg feleség egyenlő jogok
kal rendelkezik a lakásigény benyújtásánál és a ké
relem teljesítésénél, azonban ez esetben is csak 
egy kérelem nyújtható be lakás biztosítására.

b./ Egyetértőleg a férj és feleség választhatja meg azt, 
hogy közülük ki nyújtja be a lakásigényt.

c. / Lakásigény benyújtása esetén - ha a férj és feleség
is belügyi dolgozó - a lakással gazdálkodó szerv kö
teles meggyőződni arról, hogy a házastársak lakás
igényét a másik szolgálati szerv nyilvántartja-e.
Az igény két helyen történt nyilvántartásba vétele 
esetén fel kell szólítani a lakásigénylőket, hogy 
egyikük kérelmét vonják vissza.

d./ A jelen értelmezés alapján meg kell vizsgálni a la
kásigények nyilvántartását és a lakásigények esetle
ges kettős nyilvántartását meg kell szüntetni.

Dr. Kónya József sk. 
 r. ezredes

csoportfőnök
Kiadmány hiteléül:

/Tőlősy Ferencné/
III.o.ir.főtiszt.

Nyt.sz: 4-6-3/1974.
Készült: 100 pld-ban 
Kapják: Elosztóban megjelölt 

BM. szervek,
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