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EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE
a Belügyminisztérium személyi állománya részére 

személygépkocsik vásárlásához nyújtható kölcsönökről

Budapest, 1983. évi július hó 15-én.

A Belügyminisztérium személyi állománya részére személygépko
csik vásárlásához nyújtható kölcsönök feltételeire és a lebonyolítás 
módjára -  a vonatkozó népgazdasági rendelkezésekkel összhang
ban -  kiadjuk az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Azok a vezető beosztású személyek, akiknek a szolgálati sze
mélygépkocsi magáncélú igénybevételi kedvezménye megszűnt, 
és a MERKUR Vállalat gépkocsi vásárlására vonatkozó értesí
tésével rendelkeznek, első alkalommal OTP kölcsönt igényel
hetnek.

A kölcsön:
a) a gépkocsi vételárának 80%-áig, maximálisan 90 000,-  Ft- 

ig terjedhet,
b) lejárata legfeljebb 5 év, kamata évi 5%.
A kölcsönigényt (1. sz. melléklet) közvetlenül a BM I/II. Cso
portfőnökség Gépjármű Osztályához kell megküldeni.

2. Kölcsönt vehetnek igénybe személygépkocsi vásárlásukhoz a 
körzeti megbízottak, valamint a Belügyminisztérium szerveinek 
azon dolgozói is, akiknek munkaköre rendszeres személygépko
csi használatot igényel és a saját gépkocsi használatért havi áta
lánytérítésben részesülnek.
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A kölcsön:
a) új személygépkocsi-vásárlás esetén

-  a gépkocsi vételárának 50%-áig, maximálisan 50 000,-  
Ft-ig terjedhet,

-  lejárata legfeljebb 36 hó, kamata évi 8%.
b) használt személygépkocsi-vásárlás esetén

-  a vételár 50%-áig, maximálisan 40 000,-  Ft-ig terjed
het,

-  lejárata legfeljebb 36 hó, kamata évi 8%.
A használt személygépkocsi vásárlásához kölcsön csak álla
mi vállalattól történő vásárláshoz igényelhető.

A kölcsön engedélyezése az átalányfolyósítás igazolása alap
ján történik. Az átalány igazolást a 2. sz. melléklet szerinti for
mában a szolgálati hely szerint illetékes pénzügyi szervnek kell 
elkészíteni és kiadni.
Az átalányfolyósítás igazolásához az OTP által rendszeresített 
„Áruvásárlási kölcsönigénylés"-t kell mellékelni.
A kölcsön folyósítása az állandó lakhely szerint illetékes OTP 
fiók által történik.

3. Korlátozott mértékben kedvezményes személygépkocsi vásárlá
si kölcsönben részesíthetők azok a hivatásos és kinevezett pol
gári állományú beosztottak is, akik saját gépkocsijukat szolgá
lati célra térítés ellenében esetenként igénybe veszik. A Bel
ügyminisztérium részére e célra külön keretben biztosított sze
mélygépkocsi vásárlási kölcsön mennyisége meghatározott, 
ezért a kölcsönigény kiegészítésére csak korlátozott mértékben 
nyílik lehetőség.

A kölcsön feltételei megegyeznek a 2/a. pontban felsoroltakkal. 
A kölcsön csak egyszeri kedvezményként vehető igénybe. Is
mételt kölcsönkérelem esetében már csak a vételár 40%-áig 
terjedő, maximálisan 30 000,-  Ft összegű, 24 havi lejáratú, 
évi 8%-os kamatozású kölcsön igénybevételére van lehetőség. 
A kölcsön igénylésének és lebonyolításának módja:
a) a kölcsönigényt a 3. sz. melléklet szerinti formában a köz

vetlen elöljáró által véleményezve, a szolgálati hely szerint 
illetékes pénzügyi szerv vezetőjének kell megküldeni,

b) a beérkezett kérelmeket a kielégítésre javasolt sorrendben 
jegyzékbe foglalva a szerv parancsnokának aláírásával ellát
va negyedévenként a tárgynegyedévet megelőző hónap 10-ig 
meg kell küldeni a BM I/ I. Csoportfőnökség Terv és Költ
ségvetési Osztályának,

c) a kölcsönigények kielégítésére -  a rendelkezésre álló keret 
mértékéig -  csak szabályszerűen kiállított és határidőre 
felterjesztett kérelmek és a MERKUR Vállalat gépkocsi vá
sárlásra vonatkozó értesítése alapján kerülhet sor,

d) a kölcsön folyósítása -  a BM I/ I. Csoportfőnökség Terv és 
Költségvetési Osztály átirata alapján -  az állandó lakhely 
szerint illetékes OTP fiók által történik.
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4. Az OTP kölcsönigényre vonatkozó további feltételek:
a) a 2- 3. pont szerinti kölcsön igénybevételéhez érvényes gép

járművezetői engedély szükséges (számát a kölcsönigénylé
sen fel kell tüntetni),

b) a kölcsönnel vásárolt gépkocsira CASCO biztosítást kell 
kötni.

5. Az intézkedés kiadása napján lép hatályba, előírásait a már 
folyamatban levő kölcsönigényeknél is alkalmazni kell. Egy
idejűleg a BM I/ I. és I/II. csoportfőnök 16/1972. számú -  ked
vezményes gépkocsivásárlásról szóló -  körlevele hatályát vesz
ti. Az intézkedésben foglaltakat a személyi állománnyal ismer
tetni kell.

SZENTPÉTERI GYULA s. k., KINCSES ZOLTÁN s. k ,
r. ezredes r. vezérőrnagy

csoportfőnök főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 800 példányban.
Felterjesztve: miniszter, államtitkár és miniszterhelyettes elvtársaknak. 
Kapják: elosztó szerint.
Nyt. sz.: 4- 14- 28/1983.
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szerv megnevezése
1. sz. melléklet

„ELSŐ VÁSÁRLÁSRA” 
KEDVEZMÉNYES SZEMÉLYGÉPKOCSI KÖLCSÖNIGÉNY

1. Név: ..................................................................  rendfokozat: ................

2. Beosztás: .........................................................................................................

3. Lakcím: ..........................................................................................................

4. Gépkocsi típusa: ..........................................................................................

5. Igényelt kölcsön összege: .......................................................................

6. A m agánhasználat jogosultság megszűnésének időpontja: ...........

Megjegyzés:

.............................................  19.......  év .............................................  hó ........... -n.

igénylő aláírása
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2. sz. melléklet
szerv megnevezése

Szám: Tárgy: Személygépkocsi hiteligény
megküldése.

Mellékelten megküldöm az alábbi elvtárs személygépkocsi hiteligény ké
relm ét. Nevezett részére a gépkocsi m unkakörének ellátásához szükséges. 
Hitel biztosítására a 3335/1982. (XI. 11.) Mt. h. számú határozat 29. pontja, 
valam int a 8/1983. (III. 31.) BM számú utasítás alapján jogosult.

A gépkocsi használatáért nevezett havi ................................. F t összegű rend
szeres átalánytérítésben részesül.

N é v :  Érvényes gjmű. Kocsi Kölcsön
L a k c í m :  v e z .e n g .s z .: típusa: összege:

Kérem nevezett részére a hitel megadását.

19.

P. H.
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szerv megnevezése
3. sz. melléklet

SZEMÉLYGÉPKOCSI VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN KÉRELEM

1. Név, rendfokozat, beosztás: .................................................................

2. Személyi szám: .........................................................................................................

3. Lakcím: ........................................................................................................................

4. M unkahelyi telefon: ................................................................................................

5. Mikor és milyen összegben részesült gépkocsi vásárlási kölcsönben?

6. Igényelt kedvezm ény:

a) Vásárlási kölcsön:

..............................................................  típusú gépkocsira igényelt kölcsön

............................  Ft.

b) A vásárlás tervezett időpontja (a MERKUR Vállalat visszaigazolása 

szerin t): .................................................................................................................

7. Érvényes gépjárművezetői engedély száma: ..................................................

.................................................  19.............................................

igénylő aláírása
Szolgálati elöljáró véleménye:

19
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