
BELÜGYMINISZTÉRI U M
57-374/1954.szám.  T i t k o s  !

 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
 7. számú utasítása.

A szolgálati lakások tervszerű és szükséglet szerinti ki- 
utalásával, valamint az áthelyezések során megüresedő szolgála
ti lakásokkal kapcsolatos eljárást az alábbiakban szabályozom:

1./ Szolgálati lakásnak tekintendő minden olyan lakás, 
melyet a Belügyminisztérium bármely szerve építés, átalakítás, 
megosztás, vásárlás, közületi juttatás, stb. címén létrehoz 
vagy birtokbavesz.-

Szolgálati lakás alatt értelemszerűen az önálló társ
bérletet is érteni kell.-

2./ Szolgálati lakás el és át nem adható, a 8./ pontban 
foglalt eset kivételével el nem cserélhető és társ-, vagy al
bérletbe nem adható.-

E kötelmek az 5./ pontban meghatározott lakásokra is 
vonatkoznak.-

Szolgálati lakásban a közvetlen családtagokon kívül 
más személy csak a főosztályvezető, illetve a szerv /csapat/ 
parancsnoka / a továbbiakban: parancsnok/ engedélyével lakhat.-

3./ A megyei /budapesti/ főosztályok gazdasági /anyagi/ 
osztályvezetői és a csapatok htp. parancsnokai /a továbbiakban: 
gazdasági vezető/ az irányításuk alá tartozó területről a szol
gálati lakás-nyilvántartást jelen utasítás kézhez vételétől  
számított 8 napon belül fektessék fel.-

4./ Áthelyezés /akár szolgálat érdekében, akár saját ké
relemre vagy egyéb okbél történik/ esetén a szolgálati lakás
sal rendelkező áthelyezését, illetve szolgálati lakásának meg- 
üresedését a vonatkozó parancs tudomásul vétele után 24 órán 
belül az illetékes gazdasági vezetőnek jelenteni köteles. A 
gazdasági vezető a bejelentés alapján haladéktalanul intézked
jék a megüresedő, illetve megüresedett szolgálati lakás zár 
alá vételéről.-

Ha az áthelyezett bejelentési kötelezettségének aka
dályoztatása /pl.nagy távolság, sürgős, azonnali útbaindítás, 
stb./ miatt eleget tenni nem tud, úgy közvetlen parancsnoka 
köteles gondoskodni az áthelyezett szolgálati lakásának zár 
alá vételéről és erről az illetékes gazdasági vezetőnek 24 órán 
belül köteles értesítést küldeni.-
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Az áthelyezett a hátrahagyott szolgálati lakás további 
felhasználására saját maga nem intézkedhet, a lakást senkinek át 
nem adhatja, stb./lásd a 2./ pontban foglaltakat/. -

Az áthelyezett részére bejelentése alapján a gazdasági 
vezető vagy alegységparancsnok /szolgálati ág vezető/ hivatalos 
igazolást állítson ki arról, hogy a megüresedett szolgálati la
kást visszaadta, illetve bejelentette. Ezt az igazolást minden 
esetben a parancsnok is írja alá.-

5./ Minden áthelyezett hátrahagyott lakása - tekintet nél
kül arra, hogy az szolgálati lakás volt-e vagy sem - szolgálati 
lakásnak tekintendő az esetben, ha új szolgálati helyén szolgála
ti lakás kiutalásban részesül. Az így hátrahagyott lakásokra is
a jelen utasításban foglaltakat kell alkalmazni.-

Kivétel ez alól az olyan eset, amikor az áthelyezett a 
parancsnok és a gazdasági vezető által kiállított igazolással 
igazolja, hogy a hátrahagyott lakás nem az ő /hanem pl.szülei, 
stb./ tulajdonát képezte és ott csak mint albérlő /családtag/ 
lakott.-

6./ A parancsnokok az áthelyezettek szolgálati lakásának 
zárolása, illetve felhasználása érdekében szükséges intézkedések 
időbeni megtétele érdekében biztosítsák, hogy a gazdasági veze
tők minden áthelyezésről tudomást szerezzenek.-

7./ Az áthelyezett részére új szolgálati helyén szolgálati 
lakást csak abban az esetben lehet kiutalni, ha az előző szolgá
lati helyének parancsnoka és gazdasági vezetője által kiállított
- a 4-./ pont utolsó bekezdésében foglalt - igazolással rendel
kezik.-

8./ Engedélyt adok arra, hogy a parancsnokok a gazdasági 
vezetők bevonásával az olyan megüresedett szolgálati lakásokat, 
melyek felhasználásra nem kerülnek, a területileg illetékes ta
nács közreműködésével a működési területük más helyén szükséges, 
a felhasználatlan lakásnak megfelelő értékű lakás ellenében át
adják, illetve elcseréljék.-

Ugyancsak engedélyezem, hogy a parancsnokok szükség 
szerint a kisebb /kevesebb számú szobából álló/ szolgálati la
kást nagyobb /több szobából álló/ lakásra elcseréljék. A csere
- az előbbi bekezdésben foglalt esetben is - írásbeli megálla
podás után a nyilvántartáson keresztül vezetendő.-

9./ Jelen utasításommal ellentétesen eljárókat fegyelmileg 
felelősségre kell vonni és szolgálati lakás kiutalásban részesí
teni nem lehet.-

Fenti utasításomat a B.M.Budapesti Főosztálya és a B.M. 
valamennyi megyei főosztálya teljes, míg a HŐR. és BKH Kerület -
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Parancsnokságok hivatásos állománya előtt ismertetni kell, ezért 
az utasításnak a fenti szervek alegységei részére történő másolat
ba vételét engedélyezem.-

Bartos Antal s.k. 
miniszterhelyettes.
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Felterjesztem: Belügyminiszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

a B.M. Bp-i Főo. vezetője,
a B.M. valamennyi megyei főo. vezetője,
a B.M. valamennyi HŐR és BKH. ker.-parancsnoka.

Készitette: Sz.J./FIA.-né 
Tartalmaz: 2 lapot.
Készült: 50 példányban.

ÁBTL - 4.2. - 37 - 374 /1954 /3



ÁBTL - 4.2. - 37 - 374 /1954 /4


