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1.1. sz. melléklet

Sor
szám

1.1 HELYISÉG ÉS ALAPTERÜLETI JÁRANDÓSÁGOK

 Szükséges Megnevezés  megjegyzésmennyiség 
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1.1.1. IRODA

— Vezetői különszobák:
a) Minisztériumban csoportfőnök 

és helyettesei, testületi országos 
parancsnokságnál parancsnokok és
helyettesei részére személyenként 1 főre 30—40 m2

b) Minisztériumi és testületi országos 
parancsnoksághoz tartozó osztály- 
vezető, számadótest és utalt 
számadótest parancsnok és he
lyettesei részére személyenként 1 főre 30 m 2

c) Minisztériumi és testületi országos 
parancsnoksághoz tartozó osztály- 
vezető helyettesek, alosztályvezetők, 
számadótesthez tartozó osztály- 
vezetők és alegység parancsnokok
részére személyenként I főre 20 m2

cl) A szerv parancsnokának döntése 
alapján külön szobára jogosultak 
részére, személyenként ! főre 14 m2

e) Közös dolgozószobák:
Csoportvezetők, kiemelt főelőadók, Közös szobában történő irodai el-
főelőadók, szolgálatvezetők, helyezésnél 1 főre legalább 15 lm3
előadók és egyéb, adminisztratív teret kell biztosítani. Tervezésnél
dolgozók részére (közös szobában célszerű kétfős dolgozószobákat
való elhelyezés esetén) I főre 7 m 2 kialakítani.

1.1.2. HÁLÓ
a) Legénységi (sorozott) állománynál, A hálóteremben minden főre legalább 

emeletes ágyakkal 2 főre 6 m 2   9 lm3 teret kell biztosítani.
b) H ivatásos állománynál 1 főre 5 m2 Az 1 főre megállapított alaptcrület

ben biztosított a szekrény, szék, 
asztal, polc stb. elhelyezéséhez 
szükséges terület is.

1.1.3. TANTEREM
a) Asztalokkal történő felszerelés Egy főre legalább 3 lm3 teret kell

esetén 1 főre 2 m2 biztosítani. Az 1 főre megállapított
alapterületben biztosított a közle
kedő és az előadói elhelyezéshez 
szükséges terület is.

13



Sor
szám Megnevezés Szükséges

mennyiség Megjegyzés

b) Csak ülőbútorral történő felsze
relés esetén I főre 0.8 m 2

1.1.4. ÉTTEREM
a) Hivatásos állomány részére 1 főre 1— 1.20 m 2

b) Legénységi (sorozott) állomány 1 főre 
részére 0.8 m2

1.1.5. KULTÚRTEREM 1 főre 0.7 m2

1.1.6. RAKTÁR

1.1.7. GARÁZS
a) Autóbusz 1 gk-ra 35—40 m2
b) Tehergépkocsi 1 gk-ra 27 m2
c) Személygépkocsi 1 gk-ra 18 m 2 
cl) Oldalkocsis motorkerékpár 1 mkp-ra 4.5 m2
e) M otorkerékpár 1 mkp-ra 2.5 m2

f )  Kerékpár 1 db-ra 0,35 m2

1.1.8. ISTÁLLÓ
a) Egysoros lóállás esetén 1 lóra 8 m2
b) Kétsoros lóállás esetén 1 lóra 7 m2
c) Beteglő istállónál 1 lóra 13 m2

— R aktár szükséglet (nyerges, zabos, 
szerszám és szénaraktár együttesen):
cl) 25 lovas istállóig 1 lóra 5 m2
e) 50 lovas istállóig 1 lóra 3,5 m 2

f )  50 lovasnál nagyobb istálló 1 lóra 2 m2 
esetén

14

A teljes alapterületi igény megálla
pításánál az egységek (csapat, 
szerv) helyi létszámának 40 száza
lékát kell alapul venni. Iskoláknál, 
oktatási intézményeknél mindig 
azzal a hallgatói létszámmal kell 
számolni, amelynek oktatása egy 
időben, egyszerre történik.

Egy főre legalább 3 lm3 teret kell 
biztosítani.
A teljes alapterületi igény meghatá
rozásánál — az egy időben, egy
szerre történő étkezésnél a teljes 
étkezési létszámot,
— váltott étkezésnél a teljes étke
zési létszám 40 százalékát kel! ala
pul venni,
— legénységi (sorozott) állomány
nál az étterem előterében meleg
vizes evőeszköz-mosó helyiséget 
kell biztosítani.

A szükséges alapterület m eghatáro
zásánál az egység (szerv) helyi lét
számának 80 százalékát kell alapul 
venni.

A raktár járandóságokat a szük
ségleteknek megfelelően, egyedileg 
kell megállapítani.

A garázs (kerékpárszín) szükséges 
alapterületét az elhelyezendő já r 
művek száma és a gépjárművek 
mozgási lehetősége határozza meg. 
A mikrobusznak, a GAZ és hason
ló típusú gépjárművek férőhely
igényét a személygépkocsik terü
letigényével kell figyelembe venni.

A lovak elhelyezéséhez szükséges 
férőhely és raktár igény megállapí
tásának alapja a szerv részére enge
délyezett lovak száma.
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Sor
szám Megnevezés Szükséges

mennviséc Megjegyzés

1.1.9. FEGYVERTÁRO I.Ó -TISZTÍTÓ
a) Fegyvertároló 10 főre 1 m‘-
b) Fegyvertisztító 10 főre 0.2 m2

A szolgálati rendszertől függően.

Az elhelyezési irányszámok nem tartalmaznak valamennyi elhelyezési szükségletre 
(rendeltetésre) előírásokat. A hiányzóknál a járandóságot a tényleges szükségleteknek 
megfelelően a számadótestnek (szervnek) saját hatáskörében kell megállapítania.

A férőhely szükségletek megállapításánál mindenkor figyelembe kell venni a vonat
kozó közegészségügyi előírásokat.

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /10
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1.2. sz. melléklet

1.2. FÖLDTERÜLETI NORMÁK
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1.2. sz. melléklet

1.2. FÖLDTERÜLETI NORMÁK

A BM szervek elhelyezésére b iztosítható  fö ld terü letek  norm ái a következők:

1.2 . 1.

1.2 .2 .

HATÁRŐRSÉG

a) Kerület parancsnoksági objektum
elhelyezéséhez 8 kát. h. (46 080 m2)

b) Kiképző laktanya elhelyezésénél. 100 főre 1400 n. öl (5040 m2)
c) Őrs objektum elhelyezéséhez 3 kát. h. (17 080 m2) 
cl) Őrsi lakóépülethez, lakásonként 200 n. öl (720 m2)
e) Gyakorlótér, kér. parancsnokság és újonckiképző

pontok részére, számadótestenként 10—12 kh. (69 120 m2)
f )  Lőtér (központi) 20—25 kát. h. (144 000 m2)

g)  Rohampálya
— kiképzőpontonként 2—3 db
— egyenként 600 n. öl (2160 m2) 

RENDŐRSÉG

a) Megyei rendőr-főkapitányság, garázzsal és központi
raktárral együtt 800—1600 n. öl (5760 m2)

b) Városi és járási rendőrkapitányság
60 főig 200—400 n. öl (1440 m2)

60—80 főig 300—500 n. öl (1800 m2)
100—200 400—600 n. öl (2160 m2)

c) Járási vagy városi rendőrkapitányság
60 fői ti 200—400 n. öl (1440 m2)
60—80 főig 300—500 n. öl (1800 m2)
80—150 főig 400—600 n. öl (2160 m2)

cl) Vízirendészeti rendőrkapitányság 300—600 n. öl (2160 m2)

e) Vízirendészeti és rendőrőrs
40—60 főig 200 -400  n. öl (1440 m 2)
60 -100 főig 300— 500 n. öl ( 1800 m2)

100—150 főig 4 0 0 - 600 n. öl (2160 m2)

KMB iroda és la!ós (ha önálló épületben van elhe
lyezve) 300 n. öl (1080 m2)

19
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1.2.3. EGYÉB SZERVEK
a) Önálló ezredeknél 100 főre 1000 n. öl (3600 m 2)
b) Iskoláknál — oktatási intézményeknél, 100 főre 1200 n. öl (4320 m 2)

A fel nem sorolt szervek, elhelyezéséhez szükséges földterületi igényeket egyedileg 
kell elbírálni és annak alapján javasolni azok biztosítását.

A megadott területadatok az igénybe vehető földterület felső határát jelentik.

20
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1.3. sz. m elléklet

1.3. TELEFONKÖZPONTOK, HÍRKÖRLETEK
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1.3. sz. melléklet

1.3. TELEFONKÖZPONTOK — HÍRKÖRLETEK

A BM szervek elhelyezésére szolgáló épületek telefonközpont
já t kiszolgáló helyiségigényt és azok alapterületét a telefonközpont 
végkapacitása határozza meg.

A telefonközpont és hírkörlet elhelyezési igényét a tényleges 
szükségletek figyelembevételével egyedileg és az I/ III. Csoport
főnökség egyetértésével kell megállapítani.

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /15
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1.4. sz. m elléklet

1.4. FOGDABLOKKOK ÉS KAPCSOLÓDÓ 
HELYISÉGEK
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1.4. sz. melléklet

1.4. FOGDABLOKKOK ÉS KAPCSOLÓDÓ 
HELYISÉGEK

A fogdaelhelyezés építési és elhelyezési előírásait a BM I/II. 
Csoportfőnökség által 18—2015/1967. szám alatt kiadott Fogda
építési Szabályzat, míg a kapcsolódó helyiségek (kihallgató szobák, 
ügyvédi beszélők) vonatkozó követelményeit, a rendőrségi kihall
gató szobák létesítése tárgyában kiadott 13/1968. számú miniszter
helyettesi utasítás, valamint az ügyvédi beszélők létesítésével össze
függésben kiadott műszaki leírás előírásai határozzák meg.

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /17
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1.5. sz. melléklet

1.5. BŰNÜGYl TECHNIKA
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1.5. sz. melléklet

1.5. BŰNÜGYl TECHNIKA

A rendőri szervek bűnügyi technikai egysége elhelyezésénél, 
a meglevő elhelyezési körletek bővítésénél és új elhelyezés tervezé
sénél a következő irányadatokat kell figyelembe venni:

1.5.1. Megyei Rendőr-főkapitányságoknál 
(Bp-en a BRFK-nál):

1. Alosztályvezetői iroda 1 helyiség 20 m2
2. Technikusi és szakértői iroda 1 helyiség 14 ni2
3. Segédtechnikusi iroda 1 helyiség 14 m2
4. Nyomozókutya vezetői iroda 1 helyiség 14 m2
5. Fekete-fehér fotólabor 1 helyiség 16 m2 

(kétmedencés, hideg-meleg
vizes mosogatóval, padló
összefolyó val)

6. Színes labor 1 helyiség 10 m2 
(kétmedencés, hideg-meleg
vizes mosogatóval, padló-
összefolyóval)

7. Negatív hívó 1 helyiség 4 m2
8. Pozitív szárító 1 helyiség 4 m2
9. Előtér 1 helyiség 6 m2

10. Műterem 1 helyiség 25 m 2
11. Műszerszoba 1 helyiség 10 m2
12. Metallográfia 1 helyiség 12 m 2
13. Fotóanyag raktár  1 helyiség 4 m 2
14. Vegyszerraktár 1 helyiség 4 m2
15. Öltöző, zuhanyozó, mosdó,

W. C. 4 helyiség 14 m2
16. Kéziraktár 1 helyiség 6 m2

31
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1.5.2. Városi-járási Rendőrkapitányságok 
(Bp-en kerületi):

1. Vezetői
2. Előadói (techn. szakértő, 

kutyavezető stb.)
3. Fotólabor
4. Fotóanyag raktár
5. Műterem
6. Kéziraktár
7. Zuhanyozó, mosdó W. C.

iroda 1 helyiség 14 m2

iroda 1 helyiség 14 m 2
1 helyiség 12 m2
1 helyiség 4 m 2
1 helyiség 14 m2
I helyiség 4 m2
3 helyiség 6 m2

A felsorolásban nem szereplő bűnügyi, vizsgálati, nyomozó 
szervek technikai egységének férőhely igényét egyedileg, a tényleges 
szükségletek alapján kell megállapítani.

32
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1.6. sz. melléklet

1.6. ÉLETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK
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1.6. sz. melléklet

1.6. ÉLETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK

Ebbe a kategóriába sorolhatók

1. Életvédelmi létesítmények (óvóhelyek).
2. Védett vezetési pontok (az életvédelmi létesítményen belül).
3. Tartalék hírkörletek (ugyancsak az életvédelmi létesítmé

nyen belül).
Az épületbővítés, korszerűsítés és új beruházás előkészítése 

során életvédelmi létesítmények kialakítását, biztosítását számadó
testi szinten tervezni nem kell.

Az életvédelmi helyiségek létesítésének szükségességét és 
nagyságrendjét a vonatkozó közegészségügyi előírások figyelembe 
vételével, egyedi elbírálás alapján — a számadótest igénye, vagy 
saját elhatározásból — a BM ,.M ” és Szervezési Csoportfőnökség 
mozgósítási osztálya határozza meg.

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /22
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1.7. sz. m elléklet

1.7. EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /23



1.7. sz. m elléklet

1.7. EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK

BM szervek orvosi rendelőinek és gyengélkedőinek elhelyezési 
irányszám ai:

7.1. Rendőr-főkapitányságok orvosi rendelői

 Gyógyító rész

1. Vezetőorvosi szoba 1 helyiség 20—20 m2
2. Rendelő 1 helyiség 20—30 m2
3. Fogászati rendelő 1 helyiség 16—20 m2
4. Fogászati röntgen 1 helyiség 4— 6 m 2
5. Fizikoterápia 1 helyiség 16—20 m2
6. Betegváró 1 helyiség 20—25 m2
7. Vetkőzőfülke 2 helyiség 2—3 m2
8. Betegszoba 1 helyiség 12— 14 m2
9. Eli. anyagraktár 1 helyiség 4—6 m 2 

10. Kétnemű W. C. előtérrel,
kézmosóval 4 helyiség 6—8 m2

h) Bűnügyi orvosi rész.

1. Rendelő (iroda) 1 helyiség 16—20 m2
2. Bűnügyi labor 1 helyiség 15— 18 m2
3. Raktár (kézmosóval, kiöntővel,

csepptálcával) 1 helyiség 6—8 m2
4. Eii. személyzeti öltöző,

zuhanyozó, mosdó, W. C. 4 helyiség 12— 16 m2
5. Tisztítószer eszköz kamra

(vagy beépített fülke) ] helyiség 1—2 m 2

J.7.2. BM Csapatoknál, iskoláknál (Rendőri és H atárőr ez
rednél, kerületparancsnokságokon, kiképzőpontokon) szükséges 
gyengélkedő (fektető):

39
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a) Járóbetegek gyógyítására szolgáló helyiségek:

1. Vezetőorvosi szoba 1 helyiség 20 m2
2. Rendelő 1 helyiség 20—30 m2*
3. Fogászati rendelő I helyiség 20 m2
4. Fogászati röntgen 1 helyiség 4—6 m2*
5. Betegváró 1 helyiség 20—30 m2*
6. Ügyeletes szoba

(felcserek részére) 1 helyiség 20 m2
7. W. C. előtérrel, kézmosóval 2 helyiség 4—6 m 2*

b) Fekvőbetegek (5—20 fő) ellátására szolgáló helyiségek:

1. Kórterem (betegszoba) 1—4 helyiség 30— 120 m2 
(4—5 ágyas 6 m2/fő.)
Az ágyak és a szobák számát az egység létszámá
nak 2% -ára kell tervezni, 6 m2/fő figyelembevéte
lével.

2. Mosdó (6 ágy részére 1 db
mosdókagyló) 1 helyiség 4— 12 m2

3. W. C. előtérben falikút,
szappantartóval 2 helyiség 3—6 m2 
(10 fő részére 1 db ülőke,
1 db pissoire)

4. Zuhanyozó (15 ágyra egy
zuhanyrózsa) 1 helyiség 2—4 m2

5. Ügyeletes szoba (felcser
részére) 1 helyiség 10— 12 in2

6. Étkező (a norma szerint 
elhelyezhető létszámra, de
legalább 10 in2) 1 helyiség 10—20 m 2

7. Tálaló-mosogató 1 helyiség 10— 12 m2
8. Eü. anyagraktár 1 helyiség 8— 12m 2
9. Tisztaruha-raktár 1 helyiség 6—8 m2

10. Szennyesruha-raktár 1 helyiség 6—8 m2
11. Ruharaktár (betegek

ruhájának tárolására) 1 helyiség 12—20 m2
12. Tisztítószer és eszköz

kamra 1 helyiség 2—3 m2
13. Tüzelőtároló (ha az épület

nem központi fűtéses) 1 helyiség 4—-6 m2 -
14. Fürdő-öltöző-W. C.

(eü. személyzet részére) 3 helyiség 12— 16 m2

* Az egység létszámától függően:

40

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /25



15. Elkülönítő szoba
(2 ágyas 7 m2/fő figyelembe
vételével) 1 helyiség 14— 14 m 2

16. Mosdó-zuhanyozó-W. C. 3 helyiség 5—8 m2

20 főn felüli fekvőbeteg esetén a helyiségek alapterületét 
arányosan növelni kell.

1.7.3. Kihelyezett egységek egészségügyi helyiségei.

(Azokon a helyeken, ahol nem orvos, hanem egészségügyi 
tisztes, vagy tiszthelyettes van rendszeresítve.)

1. Kezelőszoba 1 helyiség 16 m2
2. Betegszoba 1 helyiség 12 m2
3. Mosdó, zuhanyozó, W. C. 3 helyiség 6 m2

1.7.4. Budapesti Rendőr-főkapitányság és a BM területi kör
zeti orvosi rendelőinek helyiségei:

A rendőr-főkapitányságok gyógyító részénél felsorolt 
helyiségek biztosítása szükséges.
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1.8. sz. melléklet

1.8. ÉPÜLETKEZELŐSÉGEK

1.8.1. A megyei rendőr-főkapitányságok, határőr kerület- 
parancsnokságok, BM központi szervek (általában a 200 főt meg
haladó létszám) elhelyezésére szolgáló épületek tervezésénél az 
épületkezelőségek részére a helyiségszükségletet az állományilag 
rendszeresített létszámra kell megállapítani.

1. Gondnoki (vezetői) iroda
2. Adminisztrátori iroda
3. Asztalos műhely
4. Villanyszerelő műhely
5. Lakatos-műhely
6. Víz-gáz-fűtésszerelő 

műhely
7. Festő — kőműves műhely
8. Kézi raktár (műhelyekhez) 1-

10. Kéziraktár (gondnoksági) 1

1 helyiség J4—20 m 2
1 helyiség 10— 1 4 m 2
1 helyiség 16— 20 m 2
1 helyiség 10— 15 m 2
1 helyiség 15—20 m 2

1 helyiség 12— 15 m 2
1 helyiség 10— 15 m 2

-2 helyiség 10—20 m 2
-2 helyiség 15— 25 m 2

1.8.2. Takarítói állomány elhelyezése (4—20 főig).

1. Takarítói öltöző 1 helyiség 6—20 m2
2. Takarítói zuhanyozó 1 helyiség 2—4 m2
3. Takarítói mosdó 1 helyiség 3—6 m2
4. Takarítói W. C. kézmosóval 2 helyiség 2—5 m2

A takarítószerek tárolására ezen felül épületenként és szinten
ként 1 db 1 m2 alapterületű takarítószer kam rát, vagy beépített 
falifülkét kell biztosítani.

A takarítói állomány elhelyezésére szolgáló helyiségek nagy
ságát az állományilag rendszeresített létszám alapján kell megálla
pítani.
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1.8.3. Egészségügyi berendezések irányszámai:

a) Irodaépületnél:

1. W. C. berendezés (férfi-női) 20 főre 1 db
2. Pissoire (vizelde — ffi.) 20 főre 1 db
3. Mosdó (kézmosó) 20 főre 1 db

A női W. C.-k előterében a kézmosó mellett 1 db falikút 
biztosítása is szükséges.

b) Legénységi épületeknél:
Legénységi épületeknél a pissoire helyett alkalmazható 
betonvizelde is. Ez esetben egy csészének 0.70 fm hosszú
ságú vizelde-fal felel meg.

A különálló mosdók helyett sormosdó (vályú) is alkalmaz
ható. Ebben az esetben egy mosdókagyló helyett 0.70 fm 
hosszúságú sormosdót kell számolni egy csappal.

1. W. C. berendezés 20 főre 1 db
2. Pissoire (vizelde, ffi.) 20 főre 1 db
3. Zuhanyozó fülke, vagy zuhany

rózsa 25 főre 1 db

c) Tan- és kultúrtermeknél, éttermeknél:
1. W. C. berendezés (férfi-női) 30 főre 1 db
2. Pissoire (vizelde, ffi.) 20 főre 1 db
3. Kézmosó (W. C. előterében) 1 db

Éttermeknél — az előtérből, előcsarnokból nyílóan — külön 
kézmosót kell biztosítani, az étkezési létszám 40%-ának figye
lembevételével. 30 főre 1 db

Sorállományú egységeknél az étterem előterében melegvizes 
evőeszköz mosót (helyiséget) kell biztosítani.

d) Iskoláknál, oktatási intézményeknél, kollégiumi épületeknél:
1. W. C. berendezés 15 főre 1 db
2. Pissoire (vizelde) 15 főre 1 db
3. Mosdó 12— 14 főre 1 db
4. Zuhanyrózsa 15 főre 1 db
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1.9. sz. melléklet

19. ÜGYELETI HELYISÉGEK

1.9.1. Főügyelet megyei rendőr-főkapitányságoknál:

1. Ügyelet vezetői iroda 1 helyiség 14—20 m2
2. Ügyeleti szoba

— műszerasztallal 1 helyiség 20—25 m2
3. Ügyeleti pihenő 1 helyiség 10— 12 m 2
4. Panaszfelvevő 1 helyiség 14— 16m 2
5. Távgépíró 1 helyiség 8— 10 m2
6. Diszpécser központ 1 helyiség 8— 12 m2
7. Akku. töltő-tároló 1 helyiség 2—4 m 2
8. Mosdó, zuhanyozó, W. C. 3 helyiség 8— 10 m2

Az ügyeleti helyiségeket—lehetőség szerint — közvetlenül a 
hírkörlethez kapcsolódóan kell kialakítani.

1.9.2. Ügyelet városi-járási rendőrkapitányságokon:
1. Ügyeleti szoba 1 helyiség 16—20 m2
2. Ügyeleti pihenő 1 helyiség 8— 10 m2

1.9.3. Egyéb BM szerveknél a szolgálathoz szükséges ügyeleti 
és egyéb kapcsolódó technikai helyiségeket és azok területigényét a 
tényleges szükségleteknek megfelelően kell megállapítani.
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1.10. sz. melléklet

1.10. KUTYABOKSZOK

A kutyabokszok számát és a járulékos helyiségek nagyságát az 
állományilag rendszeresített szolgálati kutyák száma határozza meg.

1. Fedett (zárt) kutyaboksz 
(2.50X1.70 m =4.25 m2)

2. N yitott kifutó 
(2,40X3,30 m =  7,92 in2)

3. Kutyakonyha
4. Kutyatáp raktár
5. Egészségügyi szoba
6. Felszerelési ag. raktár
7. Fehér öltöző
8. Fekete öltöző
9. Zuhanyozó

10. Mosdó
11. W. C. előtérrel
12. Kutyavezetői tartózkodó

1 helyiség 4— 5 m2

1 helyiség 7—8 m2
1 helyiség 6— 12 m2
1 helyiség 4—8 m2
1 helyiség 6—8 m2
1 helyiség 5— 10 m2
1 helyiség 4—6 m2
1 helyiség 4—6 m 2
1 helyiség 2—4 m2
1 helyiség 2—4 m2
2 helyiség 2—-4 m2 
1 helyiség 14 m2

Az 1—2. sorszám alatti helyiség egy kutya elhelyezésére 
szolgál.

2—4 szolgálati kutyáig csak az 1. 2. 3, 4 és 5. sorszám alatti 
járulékos helyiségek biztosítása szükséges, a minimális alapterü
lettel.
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2. sz. melléklet

2. FELMÉRÉSI VÁZLAT

építési beruházással összefüggő elhelyezési (férőhely) igény 
összeállításához
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2. sz. melléklet

2. FELMÉRÉSI VÁZLAT

építési beruházással összefüggő elhelyezési (férőhely) igény 
összeállításához

2.1. A javasolt beruházás

2.1.1. Megnevezése: (pl. Járási-Városi Rendőrkapitányság, 
H atárőr őrs stb.)

2.1.2. Telepítési helye: (pl. helység, utca, név, házszám, hely
rajziszám).

2.1.3. Telepítéshez szükséges terület biztosításának módja: 
(pl. — BM kezelésű telek igénybevétele — telekbiztosítás a tanácsi 
szervek útján, kezelői jog átvételével — kisajátítás útján, egyéb 
módon).

2.1.4. Kielégítési lehetősége: (pl. — új. önálló épület építésével,'
— meglevő BM épület bővítésével — emeletráépítéssel, vagy toldaléképítéssel

).

2.1.5. A szükségességének indoklása: (pl. összevonás, átszer
vezés, létszámnövekedés, meglevő épület avultsága. stb.)

2.1.6. Megvalósítása után visszamaradó épület, vagy épületrész 
stb. további hasznosításával kapcsolatos elképzelések: (pl. szol
gálati elhelyezésként továbbra is felhasználásra kerül, értékesítését 
javasolják stb.)
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2.2. A beruházási szükséglet részletes meghatározása

Sor
szám

A ) Egység

a) Törzs:

1. Vezető
2. Váró
3. Különmosdó
4. Tanácskozó vezetői
5. Titkárnői iroda
6. Vez. h. iroda
7. Titkárnői iroda
8. Titkárság vez. iroda
9. Kiem. főea. iroda

10. Előadó +  leírói iroda
11. Sg. hiv. vez. iroda
12. Ügykezelői iroda
13. Irattár
14. Bűnjelkamra
15. Ügyelet vez. iroda
16. Ügyelet
17. Pihenő
18. Panaszfelvevői iroda
19. Váró
20. PB. titkári iroda
21. Adminisztrátori iroda
22. Futár szóig, iroda
23. PB. munkatársi iroda
24. Sokszorosító

b) Osztály (szervezeti felépítés szerint, osztály-alosztály — ezen belül is vezető, leiró. előadó, vizsgáló
— stb. tagolásban felsorolva).

25. Osztályvezetői iroda
26. Titkárnői iroda
27. Oszt. vez. Ii. iroda
28. Kiem. főca. iroda
29. Előadó —leírói iroda
30. Nyilvántórtói iroda
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Sor
szám Megnevezés Létszám Van Szükséges Hiány

főre tlh m- db m2 db m-

31. Irattár
32. Váró
33. Kihallgató szoba
34. Kéziraktár 

Alosztály
35. Vezetői iroda
36. Csop. vez. iroda
37. Előadó -f- leírói iroda
38. Irattár
Egységenként, az általános — iroda jellegű — igényen felül jelentkező speciális technikai helyiség igények.
39. Fotó laboratórium 

fehér-fekete hívó
40. Színes hívó
41. Negatív szárító
42. Pozitív szárító
43. Műterem
44. Metallográfia
45. Fotó ag. raktár
46. Vegyszerraktár
47. Öltöző, zuhanyozó, 

mosdó, W. C .
48. Kéziraktár
49. Reprezentatív tárgyaló
50. Reprezentatív váró
51. Hír. op. techn. szoba
52. Adatfeldolgozó
53. Fotó labor
Közrendvédelem (osztály, alosztály, őrs) speciális helyiség igém é
54. Ügyelet
55. Ügyeleti pihenő
56. Kmb. iroda (csak helyi)
57. Járőrök (gk. U RH  stb.) részére 

jelentésíró szoba
58. Pihenő szoba
59. Szekrényes szoba
60. Háló (csak benntlakókra)
61. Ételmelegítő )
62. Étkező  bentlakók részére
63. Öltöző, zuhanyozó, mosdó. W. C.
64. Fegyverszoba
65. Fegyvertisztító szoba 
Sorállomány elhelyezési igénye
66. Háló a teljes létszámra
67. Szd. szóig, raktár
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Sor
szám

68. Klubszoba
69. Tanterem
70. Kabinet
71. Könyvtár
72. Szárító
73. Kimenő ruha raktár
74. Öltöző, zuhanyozó, mosdó, W. C.
75. Fegyvertisztító stb.

c) Orvosi rendelő — gyengélkedő 
(férőhelyigény normatívák szerint!)

cl) Hírkörlet . . . telefonvonal kapacitásra

e) Konyhaüzem . . .  adagos
(melegítő, befejező, vagy főzőkonyha?)
(férőhelyigény norm atívák szerint! MOTI 9—66.)

f )  Étterem . . .  fő étkezési létszámra
. . .  fő egyidejű étkeztetése szükséges 

Büfé: szükséges, nem.

g) Rendőrségi fogdablokk . . .  kategóriára
. . . db. 2. személyes zárka kell 
. . .  db. 3. személyes zárka kell 
. . .  db. 5. személyes fogda kell

(férőhelyigény norm atívák szerint!)

h) Kutyaboksz . . . db. kutya elhelyezésére
(férőhelyigény normatívák szerint!)

j )  Életvédelmi létesítmény . . .  fő elhelyezésére
(férőhelyigény norm atívák szerint!)

k ) Közös egészségügyi blokk: — szintenként kétnemű W. C. mosdó, takarítószerkam ra, norm atívák
szerint.

B) Egység 

a) Garázs
Személy gk. db 
Teher gk. db 
Autóbusz db
M otorkerékpár db -
Egyéb
gk. vez. pihenő . . .  főre 
indító
öltöző, zuhanyozó, mosdó, W. C.
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Sor- xr . Létszám Van Szükséges Hiány
, a „ Megnevezes
szám foie db m2 db m2 db i

b) Műhely

Az igényelt műhelyek rendeltetés szerinti felsorolása, a db és alapteriiletigény megjelölésével. 
Az igényelt raktárak  rendeltetés szerinti felsorolása, a db és alapteriiletigény megjelölésével, 
pl.
Fegyver, műszak-vegyvédelem 
Ruházati anyag 
Elhelyezési anyag 
Gépjármű anyag stb.

cl) Épületkezelőség
Gondnokságvez. iroda 
Előadói ir.
Adminisztrátori iroda 
Kéziraktár 
Szociális blokk
Női öltöző, zuhanyozó, mosdó, W. C.
Férfi öltöző, zuhanyozó, mosdó, W. C.

e) Oktatási és kulturális helyiségek 
Hálókörlet a hallgatói létszámra 
Tanterem 
Kultúrterem 
Tanácsterem 
Kabinet 
Könyvtár 
Olvasóterem 
Klubszoba 
Konzultációs szoba 
Tornaterem stb.

C) Egység

Egyéb igények 
Vendégszoba 
Eligazító 
Váró
Kazánház \
Tüzelőtároló 1 (a lcrvozctt fűtési módtó1 1Tl- 00n> 
stb.

Összesen fő db m- db m2 db m2
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2.3. Általános szempontok

A beruházási javaslatnak — az előzőeken túl — tartalmaznia 
kell még:

— Működési egységenként, az állománytáblázat alapján ös
szeállított részletes elhelyezési igény mellett az egyes helyi
ségek különleges berendezésére, gépekkel való ellátására 
vonatkozó beépítési igényeket (pl. beépített bútor, mosdó, 
telefon-igény csak csövezési szempontból, világítás, konnek
torok száma, gépek súlya és energia igénye stb.).

— Raktáraknál a tárolni kívánt anyag nemét, súlyát, az eset
leges légkondicionálási igényt.

— Gépkocsiszíneknél, garázsoknál a gépkocsik típusát, leg
nagyobb méretét, (személy, teher, egyéb) db számát és a 
kapcsolódó helyiségek (pl. műhelyek) felszereltségére, be
rendezésére vonatkozó igényeket (a padló, — falburkolattal 
kapcsolatos esetleges igényeket.).

— Üzemanyag tároló és kimérőberendezéssel kapcsolatos 
igényeket.

— Az üzemi rendeltetésű helyiségek víz-áram-gáz energia 
kapacitás igényét (konyha, étterem) étkezési létszámát.

— Az épület (esetleg egyes helyiségek) közmű ellátottságára, 
felszereltségére vonatkozó igényeket (víz, villany, gáz. csa
tornázás, fűtés, felvonó, telefon stb.).

— Egyes helyiségek, vagy helyiség csoportok egymáshoz való 
kapcsolatát, csoportosítását.

— Kerítés, útépítésre, udvar kiképzésre (parkosításra, térbur
kolásra) vonatkozó igényeket.

— Meglevő épületek átalakításánál az átalakításra és felhasz
nálásra vonatkozó — előbbiekben felsorolt — igényeket és 
adatokat.

Megjegyzés: Az iroda, iroda jellegű helyiségigény megállapí
tásánál — a jelen Függelékben m eghatározott 
irányszámokon kívül — figyelembe kell venni, 
hogy

 a) külön helyiségre jogosultak:

— vezetők, csoportvezetőig bezárólag,
— kiemelt főelőadók (pl: „M ” tiszt, RBV tiszt, operatív 

tiszt stb.)
— munkaköri beosztástól függően, a szerv vezetője által 

kijelölt személyek.
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b) közös elhelyezésre jogosultak:

— az a) pontban fel nem sorolt — irodai elhelyezést 
igénylő — beosztottak (pl.: főelőadók, előadók, leírók, 
nyilvántartók stb.),

— a közös irodai elhelyezésnél általában 2 fő/iroda igény
nyel kell számolni.

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

(aláírás)

Jóváhagyom:

19........... hó . . . .  nap.

(aláírás)
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3. sz. m elléklet

3. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (minta)
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3. sz. melléklet

3. Á TADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve.............................................1 9 . . . .  év i................................. h ó ............n.

a ........................................................................................... alakulat irodahelyiségében.

Jelen v a n n a k :................................................. átadó egység pk-a.

................................................. átvevő egys. pk-a,

................................................. átadó szám. test. elh. szóig. ág. vezetője

................................................. átvevő szám. test. elh. szóig. ág. vezetője

Tárgy: a Belügyminisztérium....................... sz. utasítása értelmében a .................................................. alakulat

átadja ................................................................................... alakulat átveszi a ..............................................város

(község ).................................................u t c a ................ sz. alatti BM. kezelésben levő, állami tulajdont képező
ingatlant.

Telek

Az átadás-átvételt képező ingatlan a következőkből áll:

. . .  d b .................................................sz. pk-i épület,

. . .  d b .................................................sz. őr- és fogdaépület,

. . .  d b ................................................. sz. legs, épület,

. . .  d b ................................................. sz.......... lovas istállóépület,

. . .  d b ................................................. sz. gépkocsiszín és patkoló műhely ép.

. . .  d b .................................................sz. raktárépület,

. . .  d b .................................................sz. étkezde és kultúrépület,

. . .  d b ................................................. sz. szivattyúház (hidrofor) épület,

. . .  d b .................................................sz. derítőépület,
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. . .  d b ................................................. sz. szeméttartó,

. . .  d b ................................................. sz. trágyatartó,

. . .  d b .................................................sz. transzformátorház,

. . .  d b ..................................................sz. ásott kút,

. . .  d b ................................................. sz. külső hálózati villanyoszlop.

Összesen: . . .  db telek, . . .  db épület (felépítmény), . . .  db kút, . . .  db külső hálózati villanyoszlop. 

Részleteiben:

.................................................sz. pk-i épület

Alagsor:

.................................................sz. faraktár: Falak állapota megfelelő.

Beépítve:
. . .  db vasajtó, . . .  db fazonos ablak,
. . .  db villanykapcsoló, . . .  db zsinórfüggős lámpa.
Hiány: nincs.

.................................................sz. ruharaktár: Falak állapota megfelelő.

Beépítve:
. . .  db vasajtó, . . .  db fazonos ablak,
. . .  db villanykapcsoló, . . .  db zsinórfüggős lámpa.
Hiány: . . .  db izzó, falakon . . .  m2 vakolathiány.

.................................................sz. raktár:

Beépítve:
. . .  db vasajtó, . . .  db fazonos ablak.
. . .  db villanykapcsoló, . . .  db zsinórfüggős lámpa.
Hiány: . . .  pár vasajtó kilincs, . . .  db ajtókulcs és . . .  db . . .  X . .  .-as üvegtábla. 

.................................................sz. szénrakiár: falakon . . .  m 2 vakolathiány.

Beépítve:
. . .  db lécajtó, . . .  db fazonos ablak,
. . .  db kapcsoló, . . .  db zsinórfüggős lámpa.
Hiány: . . .  db villanykapcsoló és a lécajtóról . . .  db lakatfogós tolórctcsz. 
Földszint:

.................................................sz. pk. iroda: Falak . . .  állapotban.

Beépítve:
. . .  db ajtó,
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. . .  db . . .  szárnyú ablak,

. . .  db kapcsoló,

. . .  db csőinga, opálbúrával.
Hiány: nincs.

.................................................sz. iroda: Falak . . .  állapotban, festésre szorul.

Beépítve:
. . .  db ajtó,
. . .  db . . .  szárnyú ablak.
. . .  db villanykapcsoló,
. . .  db zsinór függős lámpa,
. . .  db dugaszolóalj.
H iány: . . .  db . . .  X . . .  -ős üvegtábla.

.................................................sz. iroda: Falak . . .  állapotban

Beépítve:
. . .  db ajtó,
. . .  db . . .  szárnyú ablak,
. . .  db kétsarkú kapcsoló,
. . .  db zsinórfüggős lámpa.
Hiány: . . .  db . . .  X . .  .-ős üvegtábla az ablakból.

................................................. sz. iroda: Falak . . .  állapotban.

Beépítve:
. . .  db ajtó,
. . .  db . . .  szárnyú ablak.
. . .  db kétsarkú kapcsoló,
. . .  db zsinórfüggős lámpa,
. . .  db dugaszolóalj.
Hiány: . . .  db ajtókulcs, . . .  db . . .  X . .  .-ős üvegtábla.

................................................. sz. fürdőszoba:

Beépítve:
___db ajtó, . . .  db . . .  szárnyú ablak,
. . .  db fajansz mosdó, . . .  kifolyócsap,
. . .  db vízmentes kapcsoló, . . .  db vízmentes mennyezetlámpa,
. . .  db padlóösszefolyó,
. . .  db bojler-kazán, . . .  db zuhanyozó.
Hiány: . . .  db padlóösszefolyó tető, . . .  db mosdódugó, . . .  db öntöttvas körteszifon.

.................................................sz. W. C. és előtér: Falak . . .  állapotban, meszelésre szorul.

Beépítve:
. . .  db vésett ajtó, . . .  db . . .  szárnyú ablak.
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. . .  db VV.C. fülke ajtóval, . . .  db W.C. berendezés,
. . .  db falikút és kiöntő,
. . .  db vízmentes kapcsoló, . . .  db vízmentes mennyezetlámpa.
Hiány: . . .  db W. C. ülésdeszka, . . .  db fix W. C. húzó, . . .  db padlóösszefolyó tető, . . .  db VV. C. ajtó

zár. stb. helyiségek: hasonló módon veendők fel.
Padlástér: fedélszék és tetőhéjazat . . .  db kimászó ajtóval, rejtett hibáktól eltekintve teljes.
Hiány: nincs.

.................................................sz. szivattyú (hidrofor ház): F a la z a t__ állapotban, meszelés szükséges.

Beépítve:
. . .  db vasajtó, . . .  db vasablak.
. . .  db hidrofor tartály,
. . .  db . . .  vili. motor (gyártmánya, száma, fázis és feszültség itt felsorolandó),
. . .  db légkompresszor, . . .  db kapcsolótábla felszerelve,

(A berendezés csövek, csapok, szelepek, stb. tartozékok tekintetében teljes, kivéve a hiányok között 
felsoroltakat.)

. . .  db falikút.

. . .  db padlóösszefolyó.
Hiányok: . . .  db hidrofor tartály, ürítőcsap letörve, . . .  db . . .  m otor kiégett állapotban, . . .  db áteresztő 

szelep állítókerckc hiányzik, . . .  db autom ata nyomáskapcsoló nem működik, . . .  db . . . X . . .  
üvegtábla.

.................................................sz. derítőépület: Összesen:................ db ülepítő kúttal. Falazat megfelelő állapot
ban. Ülepítő kutak, derítő berendezések üzemképes állapotban.

Beépítve:
. . .  db vasablak,
. . .  db vasajtó,
. . .  db biológiai test
. . .  db szellőző, valamint elosztó és permetező vezetékek,
. . .  d b ............... (száma, stb.) . . .  d b ................. (száma, stb.) ö ssz :................. db villanymotor.

Hiányok: . . .  db . . .  X . . .  cm-es üveg, . . .  db . . .  X . . . cm-es öntöttvas aknafedőlap az egyik ülepítő 
kúton törött.

.................................................sz. szeméttartó. A . . .  db szeméttartó (szabvány szeméttartó) beton fedőlappal,
mindegyiken . . .  — . . . db vasajtóval,

Hiány: . . .  db vasajtó szárny hiányzik.

................................................sz. trágyatartók: mindkettő betonból készült állapotban.

................................................. sz. transzform átorház: alapterület, lapostetejű épület kifogástalan állapotban.
Transzformátor üzemképes.

Beépítve:
. . .  db vasajtó,
. . .  db szellőzőrács,
. . .  db villámhárító.
Hiány: . . . pár ajtókilincs hiányzik.

................................................. sz. ásott kutak: . . . .  m átmérőjű ásott kutak.
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Beépítve:
. . . . . . .  db betonfedőlap, . . . . . . .  db szívó-nyomó kútszerkezet,
. . . . . . .  db bemenő vasajtó, . . . . . . .  db szellőző.

Hiány: . . .  db szívó-nyomó kútszerkezet a ............................sz. kútról.
Kerítés: Beton oszlopokon drótháló kerítés, felül három sor tüskés huzallal, . . .  db bejárati nagy vaskapu

val, . . .  db bejárati kiskapuval . . . .  állapotban.

Hiány: főbejárati nagykapuról . . .  db kitámasztó vasrúd hiányzik, . . .  db kiskapu kulcs hiányzik.
Külső csatornák: Akna fedőlapok épek, hiánytalanok.
Feltalaj tűzcsapok: összesen . . .  db, külső megfigyelés szerint kifogástalan üzemképesek.
Külső villanyoszlopok, összesen . . .  db, normális használt állapotban.
Utak: M akadám utak normálisan használható állapotban.
Telek: Normálisan gondozott . . .  db különböző gyümölcs és egyéb fával.
Villanymérők állása: A laktanyában összesen . . . db főárammérő és . . .  db (épk. lakás) szekunder áram

mérő van felszerelve. Ebből:

a ................................sz. főárammérő állása.................................

a ................................sz. főárammérő állása.................................

a ................................sz. főárammérő állása.................................

a ................................sz. szekunder áram mérő állása.................................  

Vízmérő állása................................
A hiányok és károk külön jegyzékben részletesen fel vannak sorolva.

A hiányokért és k á ro k é r t ................................................. alegységk. pk. felelős, mert az épületet annak idején

nem hiányokkal vette át és nem tudja megnevezni, illetve megállapítani, hogy a hiányokat, károkat személy

szerint kik okozták. A kártérítési eljárás lefolytatását................................................. számadótest elh. szolgálata
köteles elvégezni.
Az átadó számadótest elh. szolgálata az Elhelyezési Szakutasítás................................................................................
értelmében az átvevő számadótest elh. szóig, részére egyidejűleg a következő ingatlan nyilvántartási okm á
nyokat adja á t :

.............................................. db ingatlan nyilvántartási lap,

.............................................db helyszínrajz, stb.

km ft.

átadó pk. 

átadó elh. szóig, vezető

átvevő pk.

átvevő elh. szóig, vezető
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4. sz. melléklet

4. HÉTVÉGI PIHENŐTELEP KÖZPONTI ÉPÜLETE 
ALAPRAJZI VÁZLAT
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4  S Z .  M E L L É K L E T

H É T V É G I  P I H E N Ő E L E P  KÖ Z P O N T I É P Ü L E T E  

ALAPRAJZI VÁZLAT.
M H - 4 o o  .
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5. sz. melléklet

5. FŐZŐHELY 

Hétvégi pihenőtelephez
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5. SZ. MELLÉKLET

F Ő Z Ő H E L Y .

HÉTVÉGI PIHENŐTELEPHEZ
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6. sz. melléklet

6. HÉTVÉGI HÁZ ALAPRAJZI VÁZLATOK
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6. sz. m elléklet

6. HÉTVÉGI HÁZ ALAPRAJZI VÁZLATOK

TARTALOM:

— 6. sz. melléklet: 16 m2 alapterületű hétvégi ház a la p r a jz a ................................. 79
— 6/a sz. melléklet: 12 m2 alapterületű hétvégi ház alaprajza .............................80
— 6,/b sz. melléklet: 9 m2 alapterületű hétvégi ház alaprajza .............................81
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6.  S Z .  M E L L É K L E T

1 6  N M  A L A P T E R Ü L E T Ű
HÉ TVÉ GI  H Á Z  A L A P R A J Z A



6 / A  SZ.  M E L L É K L E T .

1 2 M 2 A L A P T E R Ü L E T Ű
HÉTVÉGI HÁZ ALAPRAJZA
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6 /B. SZ. MELLÉLKLET

9  M2 A L A P T E R Ü L E T Ű  

HÉTVÉGI  HÁZ
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7. sz. melléklet

7. MÉRŐ NYILVÁNTARTÓ 
(víz, villany, gáz)
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számadótcst megnevezése

A ................................nyt. s z á m ú .................... mérő

nyilvántartó.................................... a z a z ....................

számozott lapoldalt tartalmaz.

19................... é v i .......................................... h ó ............. nap.

ügykezelő

7. sz. m elléklet

M ÉR Ő  N Y ILV Á N T A R TÓ  
(víz, villany, gáz)

Használatba véve: Betelt, irattárba!

1 9 .............é v ............................... h ó ......................n. 19.............  év .............................. hó

P. H. P. H.

anyagi oszt. vezető anyagi oszt. vezető
(hadtápparancsnok) (hadtápparancsnok)
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7/a sz. melléklet

M ÉRŐ NYILVÁNTARTÓ 
(víz, villany, gáz)

Az épület Az épülethez tartozó 
c K mero-ora T , b o r - ____________________________________________________________________ I Leolvasas
szám helye használója j (bejegyzés) kelte

(város, község, (szerv száma j állása
utca, házszám) j  megn.) ; |
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8. sz. m elléklet

8. INGATLAN NYILVÁNTARTÁSI LAP
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Az ingatlan helye: város község kér. út. utca, tér szám w  Megye:

ocvo

Helyrajzi száma:

Rendeltetése:

Használója:

BM kezd.-ben -tói
Állami j r\' i, - • , I Bérlemény•-j t u l a j d o n ________ '

.© évi bérösszeg Ft

-o s '1 Személyi Túl neve:
•S’ o  tulajdonban —|  a icvö Tul cmio:
H  > bérlemény {5vj bérösszeg Ft

6 Ingatlan kezelője:

7  Épület beépített a lap terü le te : m2 

Hasznos alapterület ossz. ni2 

Egyéb alapterület össz: m2 

Világított alapterület össz,: m2

8 Épület beépített légköbmétere: légm3

Fűtött légtfr: légm3

Ebből: Kályhafűtés: | Közp. fűtés: | Egyéb fűtés:
légm3 légm3 légm3

9 Épülethez tartozó

Udvar: m2 Udvar +
M  E gyéb telek  egyéb telek
2  (m űvelési á e ) : összesen :
<u i „ D-O l

H  j m "  m 2

Kerítés anyaga: fm

Ingatlan 
nyilvántartási lap

15

11

12

Főépületi Mellék- | Egyéb léte- 
szintek épületek sítmenyek 
száma | db száma j  db száma

Egyéb létesítmények
db m-

db m2

db m-

db m2 

db iii-

db m-
db in- 
db n r
db m*
db m2

13 Épület építésének időpontja

Épületújraelőállítási értéke: Ft

14 Értéknövelő beruházások
megnevezés m/Ft

Lap száma 
Mell. db 
nyt. lap

16
Ing. nyt.
szám:

17 Felújítási költségak
i terv

év tétel 
szám

munka £  
megnevezése ‘c'
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o 18 1 szobás:

2 szobás:

3 szobás:

j j  Helyiségek Alapterülete:
I száma: db m2

j j  Helyiségek j Alapterülete:
I száma: db m2

. J  Helyiségek ' Alapterülete: 
száma: db m2

^  Összes alapterület: 

</> Aknák száma:

Mellékhelyiségek 
szám a:

m" ! Férőhely/db

db i  Személykocsi: db

,, Teherkocsi: dbdb

20

21

c nO Xi 
JÍ

22

Összes alapterület: m2 Lóállomások száma: db

Nyerges, zabos raktár
száma: db

Összes alapterület: m2

Előkészítő: db m2

K onyha: db m2

Raktár területe: m-

Legnagyobb főzési 
teljesítmény: fő
Tálaló:

Egyéb:

db

db

a) Gáz Hálózati: 

Hálózati:b) Víz

c) Kutak:

Fúrt: db mélys.

Á sott: db mélys.

Egyéb: db mélys.

H ázicsatornába:

Közművek
házi: 

házi:
Vizkiemeíési

eszköz
Vízhozam 

I /perc

d) Szennyvíz Derítő:

e) Villany

Szikkasztó

Feszültség:

db

db

|

Közműbe

típus

típus

Volt I egycnarani:
[ váltóáram:

23
Felvonók

Személy:
db

Teher:

telj/kg:

db í lcl-i/ky: 

2 4 1 Házi telefonközpont: van nincs

25 Fűtési adatok
-o ! Melegvízkazánok száma: I 
E  i db

26

Gőzkazánok szám a:

Egyéb (milyen) 
kazánok száma

db

db

eserep

5  egyéb 
*  (milyen)

Egyéb bejegyzések

27 Változások
feljegyzése

Rovat- Változás, 
,UJ J szám I új adat

28
Készült: 

_ ,  19 
------nap

hó

29 Kitöl
tötte:

aláírás:

Ellen
őrizte :

aláírás:
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30 Férőhely kimutatás

emelet emelet *•
Szintek pince fszt. ---- ;--------------------r---- i . ~ , pince lszt. —...r—------ ;--------- ;--------- S

I. II. III. ! IV. ; IV-töl c , I. II. j III. | IV. IV-től c
<2  ̂

Helyiségek száma/db g -  alapterülct/m- %
© x í  O

Iroda
Tanterem !
Hálóterem
Laboratórium
Tanácsterem
Kabinet
Orvosi szoba
Gyengélkedő
Kultúrterem
Könyvtár
Klubszoba
Ügyelet
Vendégszoba
Nőtlen szállás
Átvonulásiiszállás
Telefonközpont
Garázs
Műhely
Raktár
Étterem

Konyha
Tüzelőtároló j
Istálló helyiség
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Fogda
Bűnjel kamra 
Beszélő 
Értékmegőrző 
Fürdőszoba 
Zuhanyozó, mosdó 
W. C. helyiség 
Takarítónő szoba 
Öltöző
Fegyvertisztító
Szárító
Büfé
Lakás
Őrségi pihenő 
Őrszoba



9. sz. melléklet

9. ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT

TARTALOM:

1. Állománybevételi b iz o n y la t .......................................................................................95
2. B e t é t l a p ....................................................................................................................... 96
3. 2. sz. b e té t la p ............................................................................................................... 98
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9. s z. melléklet

1. I Ins. nyt. szám:
ALLO.YIANYBAVETELI BIZONYLAT 

2. I Sorszám:
i ; i 

3. Ingatlan megnevezése j 4. , Szerv megnevezése:

jellemzői:
5. Állománybavétel jogcíme:

6. Használatbavétel időpontja: 12. \ Állománycsökkenés jogcíme:

--—
...............év ............................h ó .............nap. j

___________________ j ________________________________________________________

7. Rendeltetése: í 13. Hasznosítás módja:
____i_________________________________ |_______________________________________

8.--I Létesítési éve: 14. megnevezése 
------- > Ellenérték

ö sszeg e :.........Ft

j '  j j
9. j  Értéke: 15. Ellenérték felhasználása:

10. Értékcsökkenési kulcs: é v i ...............%
__ l__________________________ j______________________________
11. I A teljes leírás várható id ő p o n tja :.......................................év

16. I TARTOZÉKOK (ELEM EK) FELSOROLÁSA
I ________________________________________

^c.)r" Megnevezés mennyiség megjegyzésszám

1. 2. 3. 4.

_______________ _̂____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(BETÉTLAP)

16. TARTOZÉKOK (ELM EK) FELSOROLÁSA

Sor
szám Megnevezés

2.

mennyisei megjegyzes

4.

96
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16. j

Sor
szám

TARTOZÉKO K  (ELEM EK ) FELSOROLÁSA

M e g n e v e z é s mennyiség megjegyzés

4.

17. Kitöltés kelte: 19. i Egyéb bejegyzések: 

'  é v .....................h ó ...........nap

18. K itöltötte: Ellenőrizte:
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(2. sz. BETÉTLAP)
9/a sz. m elléklet

JEGYZÉK

az épületek (építmények) beépített épületgépészeti 
berendezéseinek és tartozékainak helyiségenkénti 

összesítéséhez

1. Épület (építmény) megnevezése, rendeltetése:
2. Szint: pince, alagsor, fö ld sz in t............................emelet.
3. Helyiség ajtószáma (megnevezése):

Sor
szám

BERENDEZÉSEK, TARTOZÉKOK
Megnevezése

2.

mennyisege

3.

Megjegyzés

4.
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So,-. BERENDEZÉSEK, TARTOZÉKOK
? ----------------------------------------------------------------- ;-----------  Megjegyzés

szam Megnevezése Mennyisége

1 . _______________ 2.___________  ________ 3._______________________  4._________________
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10. sz. melléklet

10. INGATLAN NYILVÁNTARTÓ KÖNYV
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.......................................................  Nyt. s z : -------------------- ----------------------
ingatlan kezelőszerv

A ................................ nyt. számú ingatlan nyilvántartó
könyv...................................... azaz .............................  szá
mozott lapoldalt tartalmaz.

19...............év ......................................... h ó ................nap.

P. H.

10. sz. melléklet

ügykezelő

INGATLAN NYILVÁNTARTÓ KÖNYV 

A BM kezelésében (használatában) levő ingatlanokról

Használatba véve: 

19...............év ......... .hó . . nap.

Betelt, irattárba!

19............... év . . . .hó . . nap.

P. H. P. H.

agi. oszt. vezető 
(hadtápparancsnok)

agi. oszt. vezető 
(hadtápparancsnok)

T a rta lm a z :............... oldalt.
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F. |___________________h e ly e ___________________  Változások
szám Ny. t. I  Használó feljegyzések

szám város, község  szerv
I ut, utca, tér hsz._____ ______________________ _________________________________________________

Ingatlan
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11. sz. m elléklet

11. NYILVÁNTARTÓ KÖNYV 
A BÉRELT INGATLANOKRÓL
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számadótest megnevezése

A .............................................nyt. számú kötele
zettségvállalási nyilvántartó könyv........................
azaz...................................... számozott lapoldalt
tartalmaz.

19...............év .................................h ó ................ nap.

P. H.

üszvkezelő

NYILVÁNTARTÓ KÖNYV 
a B M ............................által bérelt ingatlanokról

Használatba véve: 

19...............év ......... .h ó ...............nap.

Betelt, irattárba!

1 9 ... .e v . . h ó . . nap.

P. H. P. H.

anyagi oszt vezető 
(hadtápparancsnok)

anyagi oszt. vezető 
(hadtápparancsnok)
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oGC
I l /a  sz. melléklet

NYILVÁNTARTÓ KÖNYV 
a B M ................................által bérelt ingatlanokról

A bérelt ingatlan 
helye és használója

A bérbeadó neve 
és lakcíme

A bérlet ideié

mikortól
év

meddig
év

Évi
bérösszeg

Ft

Egyéb feltételek 
a bérlemény 
használatára

A bérlemény 
megszűnési 

éve

19. .hó . . .nap.

anyagi oszt. vezető 
(hadtápparancsnok)
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12. sz. m elléklet

12. NYILVÁNTARTÓ KÖNYV 
A BÉRBE ADOTT INGATLANOKRÓL
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12. sz. melléklet

számadótest megnevezése

A .................................................nyt. számú nyilvántartó
könyv a bérbe — használatba adott ingatlanokról. 
....................... azaz ..................................... számozott lap
oldalt tartalmaz.

19...................é v , .................................h ó .................... nap.

P. H.

ügykezelő

NYILVÁNTARTÓ KÖNYV 
A BÉRBE — HASZNÁLATBA ADOTT 

INGATLANOKRÓL

Használatba véve: Betelt, irattárba!

19................... év .................................h ó ................nap. 19.................... é v .............................h ó ................ nap.

P. H.  P. H.

anyagi oszt. vezető anyagi oszt. vezető
(hadtápparancsnok) (hadtápparancsnok)
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12/a sz. melléklet

NYILVÁNTARTÓ KÖNYV 

a BM  által bérbe — használatba adott 
ingatlanokról

Ing.
nyt.

száma

A bérbe-használatba 
adott ingatlan 

helye

Bérlemény
alapter.

m-
A bérlő megnevezése, 

székhelye

A bérlet ideje

mikortól meddig

Évi bér
összege 

Ft

BM
engedély

száma

A bérlemény 
megszűnési 
időpontja

,1 9 .................................. hó . . .  nap.

anyagi oszt. vezető 
(hadtápparancsnok)
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13. sz. melléklet

13. ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁSI LAP
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13.sz. m elléklet

ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁSI LAP
Állománybavételi 
biz. száma:

Ing. nyt. szám :

Sor
szám

3.

Leírás
kelte

4.

Bruttó értéke 
Ft

Leírási Éves csökkenés
kulcs %   F t

6.

N ettó értéke 
Ft

7.

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /81
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Sor- Leírás Bruttó értéke Leírási I Éves csökkenés N ettó értéke
szám kelte F t kulcs %  j Ft Ft

3.________4.__________________ 5._________________ 6. I___________ 7.____________________8.________ _
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14. sz. m elléklet

14. INGATLANNYILVÁNTARTÁSI 
ÉRTÉKÖSSZESÍTŐ
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14. sz. melléklet

INGATLANNYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKÖSSZESÍTŐ

Sor
szám

Ing. nyt. 
száma

2.

Leírás
kelte

Az ingatlan

Bruttó (alap) 
értéke 

Ft

4.

Tárgyévi bruttó 
értéke 

Ft

5.

Éves
értékcsökkenés

Ft

6.

Nettó
értéke
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Sor
szám

Ing. nyt. 
száma

2.

Leírás
kelte

Az ingatlan

Bruttó (alap) 
értéke 

Ft

Tárgyévi bruttó 
értéke 

Ft

Éves 
értékcsökkenés 

Ft

6.

N ettó értéke 
Ft

7.

Összesen:

J20
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15. sz. melléklet

JELENTÉS

a számadótest ingatlannyilvántartásában szereplő 
ingatlanok (épületek, építmények) értékéről
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15. sz. m elléklet

JELENTÉS

a ........................... ingatlannyilvántartásában szereplő 
ingatlanok (épületek, építmények) 

19. .  január 1-i értékéről

Az ingatlan

 ing. nyilvántar- bruttó (alap) tárgyévi éves érték nettó
szám tási száma értéke bruttó értéke csökkenése értéke

1. 2. _________ 3-_________________ 4._________________ 5._______________ 6.
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Sor- íszám ing. nyilvántar- bruttó (alap) ; tárgyévi éves nettó
tási száma értéke bruttó értéke értékcsökkenés értéke

1.___________ 3.__________________ 3.________ |________ 4.______________ 6.__________________________

A z ingatlan

Kelt nap.

szám adótest anyagi vezetője
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16. sz. melléklet

16. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI SEGÉDLET
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T A R T A L O M JEG Y Z ÉK

16.1. Az ingatlannyilvántartási lap felfektetésének és vezetésének szabályai . . 127

16.2. Az állománybavételi bizonylat kitöltésének és vezetésének szabályai . . .  136

16.3. Jegyzék az épületek (építmények) beépített épületgépészeti berendezéseinek
és tartozékainak helyiségenkénti ö ssz e s íté sé h e z ..............................................138

16.4. Az ingatlanok újraelőállítási értékének megállapítása és az átértékelési 
árindexek a lk a lm azása ...........................................................................................139

16.5. Újraelőállítási á r tá b lá z a t .......................................................................................145

16.6. Az értéknyilvántartási lap kitöltésének m ó d ja ..................................................151

16.7. Az értékösszesítő lap kitöltésének m ó d j a ..........................................................152

16.8. „Jelentés a számadótest ingatlannyilvántartásában szereplő ingatlanok érté
kéről” elnevezésű nyomtatvány kitöltése ..........................................................153

16.9. Ingatlannyilvántartási okmányok .................................................................. 154

16.10. Ingatlannyilvántartás a d a tv á lto z á s a i.............................................................. 159

16.11. Mező- és erdőgazdasági művelés alá vont területek fogalmi meghatározása 161

16.12. 1. sz. minta: Munkalap az épületek, építmények é rték e lé séh ez .................163

16.13. 2. sz. minta: Férőhely munkalap ..................................................................167
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16.1. sz. m elléklet

16. i .  Az ingatlannyilvántartási lap felfektetésének 
és vezetésének szabályai

16.1.1. Az ingatlannyilvántartási lapra a valóságnak megfe
lelő adatokat kell bejegyezni. Egyes rovatoknál a bejegyzett ada
tok helyességét az előírt bizonylatok csatolásával kell igazolni a 
következők szerint:

— 2-es, 5-ös rovatban az ingatlan helyrajzi számait és a tu 
lajdonjogi viszonyokat kell feltüntetni. Ezek bizonylata a 
telekkönyvi kivonat és a kataszteri vázrajz, illetve bérle
mény esetében a bérleti szerződés.

— 13-as rovatba az ingatlan építésének időpontját és bruttó 
értékét kell beírni. Bizonylatul szolgál az értékkiszámítási 
munkalap, vagy lm az ingatlan beruházás útján jö tt létre, 
a beruházónak az Állami Fejlesztési Bank felé adott  
üzembehelyezési okmánya, mely a megvalósítás költségét is 
tartalmazza.

— 17-es rovatba az ingatlanon elvégzett felújítási munkák 
megnevezését és értékét kell beírni. Ennek bizonylata a 
számadótest éves felújítási terve realizálásáról szóló jelentés 
vonatkozó tételszáma.

— 3Q-as rovat, a férőhely adatokat tartalmazza. Ennek bi
zonylata az alaprajz és a számadótestek nyilvántartásában 
az alaprajzok alapján kiállított férőhely munkalap.

16.1.2. Az ingatlannyilvántartási lap rovatait az alábbiak sze
rint kell kitölteni:

1-es: Az ingatlan pontos fekvését (város, község, utca, tér, 
házszám) kell beírni. Házszám hiányában a helyrajzi számot kell 
feltüntetni az erre szolgáló 2-es rovatban.

2-es: Az ingatlan telekkönyvi betét és helyrajzi számát kell 
feltüntetni. A helyrajzi számot csak bizonylat alapján lehet be
jegyezni. Bizonylat a telekkönyvi hatóság által kiállított telek
könyvi kivonat. H a az ingatlannak több helyrajzi száma van, va
lamennyit fel kell tüntetni. A bérelt ingatlanoknál nem kell a ro
vatot kitölteni.
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3-as: Az ingatlan rendeltetését kell beírni (pl: főkapitánysági 
központi épület, rendőrőrs épület, parancsnoki épület, raktár, 
garázs, konyha-étterem, legénységi épület, lakóház stb.).

4-es: Az ingatlant használó szerv nevét és a használatbavétel 
időpontját kell beírni.

5-ös: Ennél a rovatnál az ingatlan tulajdonjogi állapotát és a 
BM kezelésében levőknél még azt kell beírni, hogy a használó BM- 
szerv melyik évtől kezeli és milyen % -ban birtokolja az épületet. 
A %-os megoszlási adat bejegyzésére akkor van szükség, ha az 
épületben más — nem BM — szerv is elhelyezésre került.

A számadótest által bérelt ingatlanoknál annak az állami, 
illetve szövetkezeti szervnek, vagy személynek a nevét kell beírni, 
amely az ingatlan kezelője, vagy tulajdonosa. Be kell jegyezni az 
évi bérösszeget is.

6-os: Annak a számadótestnek a nevét kell beírni, amely a 
BM megbízásából az ingatlant kezeli.

7-es: a) Beépített alapterületnek az épület külső körvonalai 
által határolt területet kell tekinteni. (Csak a földszinti terület.) 
Nem szabályos négyszög alakú épület esetén a falbemélyedéseket, 
vagy kiugrásokat az alapterület kiszámításánál figyelembe kell 
venni.

b) Hasznos alapterület alatt az épületben levő összes helyisé
gek együttes alapterületét kell érteni.

Nem számít hasznos alapterületnek a falak vastagsága, a vi
lágító udvar, a folyosók, a lépcsőház, az elhelyezési célokra al
kalmatlan pince és padlás alapterülete. Nem kell a hasznos alap
területbe beszámítani a 12. rovatban feltüntetett adatokat (egyéb 
létesítményeket) sem.

Az olyan pince és padlás alapterület viszont, amely raktározási, 
tüzelőtárolási, vagy egyéb célokra (műhely stb.) alkalmas, hasznos 
alapterületnek tekintendő és azt a nyilvántartási lap 30. rovatában 
a megfelelő elnevezésnél szerepeltetni kell még akkor is, ha kihasz
nálatlan.

A hasznos alapterület rovatba beírt m2 adatnak meg kell 
egyeznie a nyilvántartási lap 30-as rovatában feltüntetett helyiségek 
m2 adatainak összegével (rovat alján levő ,,összesen" alrovat m2 
adatával).

c) Egyéb alapterület rovatba a világító udvar, folyosók, lép
csőház, továbbá az elhelyezési célokra alkalmatlan pince és padlás 
alapterületeinek nagyságát kell beírni. Emeletes épület esetén az 
egyéb alapterület nagyságát szintenként külön-külön kell kiszá
mítani, majd a kapott eredményeket összesíteni és az összesített 
eredményt kell az „Egyéb alapterület összesen” rovatban fel
tüntetni.

A világító udvar alapterületét csak egy szinten (a világító ud
var legalsó szintjénél) kell figyelembe venni. A lépcsőház alapterületének
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meghatározásánál a lépcsőház szintenkénti vízszintes vet ih
letét kell számítani.

d) A  „Világított alapterület összesen” alrovatban azon helyi
ségek, folyosók, lépcsőházak, telek stb. alapterületének m2 össze
gét kell beírni, amelyeket a használat céljából megvilágítani szük
séges. Külön kell feltüntetni (egymás alá írva) az épületek és külön 
az udvar (telek) megvilágított alapterületét. A vonatkozó adatok 
elé a rovatba az „épület” , illetve „telek” szavakat kell beírni.

8-as: a) Beépített légköbméternek minősül az épület külső 
falsíkok által határolt területének (beépített alapterület m 2-ben) 
szorzata az épület magasságával. Az épület magasságát alápincé
zett épületnél a pincepadlótól számított és a legfelső födém alsó 
síkja felett 35 cm magassággal vett méret adja.

Részben alápincézett épületnél külön kell kiszámítani a pince 
és külön az épület többi részének beépített légköbméter területét és 
a két adatot össze kell adni.

Alá nem pincézett épületnél az épület magassága alatt a járda- 
szinttől járda hiányában a terepszinttől) a legfelső födém alsó 
síkja felett 35 cm-ig vett méret értendő.

Ha valamely épületnél az egyes épületrészek különböző ma
gasságúak (emeletsorok száma és esetleg az emelet magassága is 
eltérő), az egyes épületrészek előbbiek szerint külön kiszámított 
térfogatát légköbméterét) kell összegezni.

íves, vagy háromszög, sokszög lezárású padlás nélküli épüle
tek garázsok, kultúrtermek stb.) beépített térfogatának kiszámítá
sánál az átlagos magassággal kell számolni.

A 4,00 m2, vagy ennél kisebb alapterületű világítóudvarokat 
teljes térfogattal kell beszámítani a beépített légköbméter megha
tározásánál. A 4,00 m-’-nél nagyobb felületű világítóudvaroknál 
az épület összes légköbméteréből a 4,00 m2-en felüli részek teljes 
magassággal számított köbméterét le kell vonni.

A 4.00 m'2-nél nagyobb alapterületű erkélyek, teraszok, veran
dák, függőfolyosók, fél kubatúrával veendők számításba, a szin
tek közötti magasságméret fele állítható be a beépített térfogat 
számításánál. A zárt erkélyek teljes köbtartalm át számításba 
kell venni.

A 4,00 m2, vagy ennél kisebb alapterületű erkélyeket, teraszo
kat, verandákat, függőfolyosókat a beépített légköbméter megha
tározásánál figyelmen kívül kell hagyni. A légköbméterbe be kell 
számítani az olyan padlástérfogatot, amely hasznos térként épült 
(pl: a padláson elhelyezett szoba, mosókonyha, liftház stb.). 
Egyéb padlásteret a légköbméterbe beszámítani nem lehet.

b) A fűtött légtér alrovatba az épület rendeltetésszerű hasz
nálata következtében fűtendő valamennyi helyiség belső köbtar
talmának együttes összegét kell beírni. Ezt úgy kell kiszámítani, 
hogy a fűtött helyiségek alapterületét meg kell szorozni a helyisé
gek magasságával. Ezen kívül külön fel kell tüntetni, hogy a fűtött
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légtérből mennyit fűtenek kályhafűtéssel, központi, vagy egyéb 
fűtéssel.

9-es: a) Az épülethez tartozó udvar területének meghatározá
sánál csak az olyan területet kell figyelembe venni, amely nincs 
mezőgazdasági művelés alá vonva (gyakorlótér, díszkert, füves 
terület stb.). A mezőgazdasági művelés alá vont területeket (gyü
mölcsös, szántó, kertészet, erdő stb.) az „Egyéb telek” (művelési ág) 
alrovatban kell feltüntetni, a művelési ág egyidejű megjelölésével 
(pl: gyümölcsös 500 m2).

A telken levő épületek, létesítmények, utak, stb. által elfog
lalt területet nem lehet levonni az udvar (telek) alapterületéből.

b) A kerítés anyagánál a kerítés tényleges építési anyagát (pl: 
tömör vb. kerítés, vb. oszlopokra feszített gépfonat stb.) kell 
bejegyezni. Ezen túlmenően azt is be kell írni, hogy a kerítés hány 
fm. hosszú.

10-es: Annak a megyének a nevét kell beírni, amelynek a terü
letén az ingatlan fekszik.

11-es: Ezt a rovatot csak „Összesítő Ingatlannyilvántartási” 
lapoknál kell kitölteni. Ebben az esetben a főépület szintek száma 
rovatba a legnagyobb épület szintjeinek számát kell beírni. Szint
nek számít a pince, továbbá a földszint és egyenként az emeletek.

A melléképület rovatba annyi épületet kell darabszámban 
feltüntetni, amennyiről nyilvántartási lap lett kiállítva. Az egyéb 
létesítmények db számát a 12. rovatból kell bejegyezni.

12-es: Itt kell feltüntetni az ingatlanhoz tartozó olyan kisebb 
jelentőségű egyéb létesítményeket építési év, megnevezés, db szám 
és alapterület szerint, amelyekről külön nyilvántartási lapot fel
fektetni nem kell (p l: sertés- és baromfiól, szénapajta stb.).

13-as: Az épület építésének befejezési időpontját (évszám), 
továbbá az épület bruttó értékét kell beírni.

14-es: Ebbe a rovatba kell feljegyezni azokat az értéknövelő 
beruházásokat, korszerűsítéseket, amelyeket az ingatlan nyilván
tartási lapon szereplő épületen, telken végeztek (pl: meglevő épü
lethez zuhanyozó és fürdőhelyiséget alakítottak ki, központi fű
tést vezettek be, ásott kút helyett fúrt kutat létesítettek stb.). Az el
végzett beruházásokkal kapcsolatban be kell írni a beruházás be
fejezésének évszámát, a beruházás megnevezését.

15-ös: Ezt a rovatot csak olyan esetben kell kitölteni, amikor 
egy ingatlannál több épületről lett kiállítva nyilvántartási lap, il
letve ezek összesítésére „Összesítő nyilvántartó lap” . Ilyenkor .az 
egyes nyilvántartási lapoknál ebbe a rovatba a lap sorszámát kell 
beírni, míg az összesítő lapnál ezen kívül a mellékletek (hozzátartozó 
ingatlannyilvántartási lapok) db számát is fel kell tüntetni. A sor
számozásnál az 1-es sorszámot mindig az összesítő nyilvántartó 
lapnak kell adni.
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16-os: Az ingatlan nyilvántartási számát kell beírni. Ingatlan 
nyilvántartási számot kizárólag a minisztériumi irányító szerv 
adhat. A nyilvántartási szám megadását a nyilvántartási ok
mányok felterjesztésekor a számadótestnek kell kérnie, kivéve a 
bérlemény, amelynél a nyilvántartási szám a BM által központilag 
nem kerül megállapításra. Ennél a 16-os rovatba a bérlemények 
nyilvántartó könyvének sorszámát kell beírni.

17-es: A nyilvántartási lap 17-es rovatában a felújítási munka 
befejezési időpontját (év), az éves felújítási terv vonatkozó tétel
számát, az ingatlanon végzett felújítási munka megnevezését és 
annak értékét kell feltüntetni. A számadótest karbantartási kerete 
terhére elvégzett munkák értékét feljegyezni nem kell. A felújítási 
munka értékét — a kivitelező vállalatnak ténylegesen kifizetett — 
végszámlából kell kiírni.

A 17. rovatba az adatokat egy évben egyszer, az év utolsó hó
napjában kell feljegyezni, az év folyamán ténylegesen elvégzett és 
kifizetett felújítási munkáról. Amennyiben a tárgyévben elvégzett 
felújítási munka elszámolása áthúzódik a következő évre, azt csak a 
következő évben kell feljegyezni.

18-as: Ezt a rovatot a 30-as rovat lakás alrovatába bejegyzett 
adatok alapján kell kitölteni és a laktanya (hivatali) épületen belüli 
lakások nagyságát, db számát, továbbá a lakás helyiségeinek szá
mát és alapterületét kell feltüntetni. A helyiségek száma, valamint 
az alapterület összegének meg kell egyeznie a 30-as rovat lakás 
alrovatában szereplő adatokkal. Ezt a rovatot ki kell tölteni kü
lönálló — a BM saját kezelésében levő — lakóépületeknél is.

Az épületben levő lakásokat — aszerint, hogy 1, 2 vagy 3 szo
básak — külön-külön csoportosításban kell beírni. A lakáshoz tar
tozó helyiségek számának, valamint alapterületének meghatározá
sánál a lakás összes helyiségeit (szoba, konyha, előszoba, fürdőszo
ba, lakásban bentlevő W. C., kamra stb.) figyelembe kell venni.

Ingatlannyilvántartás szempontjából:

1 szobás lakásnak tekintendő:
— garzonlakás,
— 1 szoba + konyhás lakás,
— 1 szoba-{-konyha komfortos lakás,
— 1 szoba-f hallos lakás.
— 1 szoba +  hálófülkés lakás,
— 1 szoba + étkezőfülkés lakás,
— 1 1/2 szobás étkezőfülkés lakás.

2 szobás lakásnak tekintendő:
— 1 szoba 4-két félszobás lakás,
— 2 szoba 4-konyhás lakás,
— 2 szoba +  konyha komfortos lakás,
— 2 szoba + hallos lakás,
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— 2 szoba + hálófülkés lakás,
— 2 szoba 4- étkezőfülkés lakás,
— 2 szoba összkomfortos lakás (hall + személyzeti szoba).

3 szobás lakásnak tekintendő a 2 szoba + y2 szobás lakás, 
továbbá a 3 lakószoba + konyha-j-mellékhelyiségekből álló, vagy 
ennél nagyobb lakás.

19-es: Ezt a rovatot a 30-as rovat garázs alrovatába bejegyzett 
adatok alapján kell kitölteni. Ennek segítségével megállapítható, 
hogy mennyi a garázsban a gk. férőhelyek száma. Összes alapte
rületként a 30-as rovatba bejegyzett összalapterület m2 adatát kell 
beírni. A mellékhelyiség rovatba a garázshoz esetlegesen tartozó 
W. C ,  mosdó-zuhanyozó, öltöző, stb. mellékhelyiségek db számát 
kell feltüntetni. A ,.férőhely/db” rovatban azt kell feltüntetni, 
hogy a garázsban a vonatkozó előírások betartása mellett hány db 
személygépkocsi, vagy pedig hány tehergépkocsi helyezhető el. 
Amennyiben valamely garázs csak személygépkocsik tárolására 
alkalmas, a tehergépkocsi/db alrovatot vízszintes vonalkával ki 
kell húzni. A garázsépületben levő javítóműhelyt ennél a rovatnál 
nem lehet feltüntetni, azt a műhelyek között kell szerepeltetni.

20-as: A 30-as rovat istálló alrovatába beírt adatok alapján 
kell kitölteni. Ennek alapján megállapítható, hogy mennyi az is
tállóban a lóállások száma és egyéb jellemző adatok. Az összes 
alapterületként a 30-as rovatba bejegyzett istálló összalapterület 
m2 adatait kell beírni. Az összes alapterület alrovatnak magában 
kell foglalnia az istállóhoz esetlegesen tartozó nyerges-zabos és 
egyéb raktárhelyiségek alapterületét is. A többi alrovatot értelem
szerűen kell kitölteni.

21-es: A 30-as rovat konyha alrovatába beírt adatok alapján 
kell kitölteni. Összes alapterületként a 30-as rovatba bejegyzett 
konyha összalapterület m2 adatait kell feltüntetni. A többi alro
vatot értelemszerűen kell kitölteni. Legnagyobb főzési teljesítmény 
alatt az értendő, hogy egyidőben maximálisan hány főnek lehet 
ebédet főzni. Az egyéb alrovatba a konyhához tartozó fel nem sorolt 
helyiségek (W. C., mosdó- zuhanyozó, kéziraktár, konyhavezetői 
iroda stb.) db szám és alapterülete m2 írandó.

22-es: A közművekre vonatkozó adatokat tkell feltüntetni:
a) Be kell írni, hogy hálózati gáz, vagy házi gázfelszerelés 

(palack, tartály stb.) áll-e rendelkezésre. ,,Igen” , vagy „nem ” 
szóval kell válaszolni. Hálózati a gázfelszerelés akkor, ha a 
városi hálózatból van táplálva.

b) „Igen” , vagy „nem” szóval kell beírni, hogy a vízellátás a 
városi hálózatból történik-e, vagy házi víziműből.

c) A kutak minőségét, db számát, mélységét kell beírni, to
vábbá a kutak vízkiemelő berendezését (pl: szivattyú, ke
rekes kút stb.), valamint a kút vízhozamát, tehát a szolgál
tatható percenkénti liter mennyiséget.
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cl) Fel kell tüntetni, hogy a szennyvíz elvezetése a városi há
lózatba történik-e, vagy pedig házi derítőberendezés van 
biztosítva (igen — nem szóval!). Ha a berendezés házi, a 
derítő berendezés db számát, típusát, űrtartalm át kell 
beírni.

e) Az épületben használt elektromos áram  feszültségét kell 
feltüntetni volt-ban, ezenkívül be kell írni, hogy egyen
áram, vagy váltóáram van-e. („.Igen” , „nem” szóval kell 
válaszolni!).

23-as: Az épületbe szerelt felvonók (liftek) számát és teherbírá
sát kell beírni.

24-es: A telefonközponttal kapcsolatban a rovatban szereplő 
szó aláhúzásával kell választ adni (van — nincs).

25-ös: Ennél a rovatnál a fűtésre vonatkozó adatokat kell 
feltüntetni. Táv, vagy központi fűtésnél be kell írni, hogy az meleg
víz, gőz, vagy egyéb fűtés, továbbá meg kell jelölni a kazánok db 
számát. Kályhafűtésnél a megfelelő szót alá kell húzni (vas, cserép), 
vagy egyébnél azt kell beírni, hogy milyen jellegű (pl:olajkályha).

26-os: Ebbe a rovatba kell beírni, ha az ingatlan, vagy az épü
let egy részét ideiglenesen más szervnek a használatába adták. Fel 
kell tüntetni a használó szerv megnevezését és a BM-engedély szá
mát. Itt kell feljegyezni továbbá az ingatlan (épület) állapotára 
vonatkozó esetleges megállapításokat is.

27-es: Ebbe a rovatba kell beírni az ingatlannyilvántartási lap 
adataiban bekövetkező változásokat abban az esetben, ha az adat- 
változások a megfelelő rovatban — hely hiányában — már nem 
vezethetők át.

28-as: A nyilvántartási lap kiállítási időpontját kell beírni.
29-es: A nyilvántartási lapot kitöltőjének és a bejegyzett 

adatok helyességét az ellenőrzőnek alá kell írnia. Az ellenőrző 
minden esetben csak az anyagi vezető lehet.

30-as: A  férőhely kimutatást tartalmazza. Az adatokat bi
zonylat alapján lehet feljegyezni. Bizonylat az alaprajz és az ennek 
alapján kitöltött férőhely munkalap. amelynek kiállítását a segéd
letben előírtak szerint kell elvégezni.

Amennyiben az ingatlannál olyan helyiség is van, amely a 
felsorolásban nem szerepel, azt be kell írni az üresen hagyott al- 
rovatokba.

Vannak az alrovatok között olyanok, melyekbe az általános 
fogalom alapján összesítve kell az adatokat feltüntetni. Ilyen össze
sített gyűjtő alrovatnak minősülnek a következők: laboratórium, 
kabinet, ügyelet, raktár, fogda, műhely. Műhelynek tekintendő a 
házi mosoda is, illetve minden egyéb javítóműhely. A műhelyhez 
tartozó kéziraktárakat a műhelynél és nem a raktár alrovatban kell 
feltüntetni.
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Amennyiben egy helyiséget kettős jelleggel használnak, azt 
a gyakoribb használat alapján kell a megfelelő alrovatba bejegyez
ni. Pl: a kultúrtermet használják tanácsteremnek is és ez a gyako
ribb használat, úgy tanácsterem elnevezés alatt kell felvenni.

A fürdőszoba, zuhanyozó, mosdó, W. C. helyiségeket függetle
nül attól, hogy helyileg hol vannak, a megfelelő alrovatokban kell 
szerepeltetni. Kivételek ez alól: a konyhához, garázshoz és lakáshoz 
tartozó ilyen jellegű helyiségek, ezeket a ,.konyha” , illetve „garázs” 
és „lakás” alrovatban kell feltüntetni.

A konyha alrovatnál minden olyan helyiséget fel kell tüntetni, 
amely annak üzemeltetésére szolgál. Pl: konyhához kell beírni a 
különböző előkészítő, főzőhely (konyha), a kéziraktár, konyha
vezetői szoba, fürdő, mosdó, mosogató, stb. helyiségeket. Kivétel 
az élelmiszerraktár, amelyet nem a konyha, hanem a raktár al- 
rovatában kel! feltüntetni.

A lakás alrovatba a lakáshoz tartozó minden helyiséget (lakó
szoba, konyha, W. C ,  fürdőszoba, kamra, előszoba) be kell írni.

Az istálló alrovatnál minden helyiséget be kell írni, ami az 
istállóépülethez tartozik. így pl. ide kell venni az istálló helyiséget, 
a különböző raktárakat és lóápoló szobát stb.

A kizárólag előszobának (várakozó) alkalmas helyiségek hasz
nos alapterületnek számítanak, ezért ha ilyen van .,várakozó” el
nevezéssel új alrovatot kell erre létesíteni és oda keli bejegyezni az 
adatokat. Nem minősül hasznos alapterületnek az épület kijáratá
nál, vagy a lépcsőházaknál levő előtér, ezeket folyosónak (egyéb 
alapterület) kell tekinteni.

A rendőrségi stb. vizsgálati szobákat irodahelyiségként kell 
szerepeltetni.

A klubszoba elnevezésű alrovatba a határőrségnél ilyen célra 
(a sorozott állomány részére) rendszeresített helyiségeket kell 
beírni. Ebbe a fogalomba tartozik a játékszoba is.

A hivatásos állomány klubhelyiségeit a jellegüknek megfele
lő helyre kell beírni (kultúrterem, könyvtár stb.). Az egy helyen levő 
W. C. helyiségeket a fülkék és pissoire helyiség számától függetle
nül egynek kell számolni. Amennyiben a W. C.h-ez mosdóhelyi
ség is tartozik, azt mosdónak kell külön feljegyezni.

A férőhely kimutatás baloldali részébe szintenként és alrova- 
tonként a helyiségek db számát és ezek összesítést kell beírni.

A jobboldali részben ugyanezen helyiségek m 2 alapterületét és 
összesítését kell beírni. A legalsó, összesen rovatot is ki kell tölteni..

16.1.3. A nyilvántartási lap minden pontjára választ kell adni. 
Ha az egyes pontokra az ingatlannál nincs válasz, ezt a tényt a 
rovatban grafit irónnal, vízszintes vonalkával kell jelölni.

A nyilvántartási lap rovatait írógéppel, vagy olvashatóan tintával

134

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /98



kell kitölteni. Amennyiben a nyilvántartási lap adatai a ké
sőbbi időben jelentősebb mértékben változtatásra szorulnak, új 
nyilvántartó lapot kell kiállítani.

A számadótestnek a nyilvántartási lapokat és az összesítő 
nyilvántartási lapokat 2-2 példányban kell kiállítani. Ezekből egy 
példány a számadótestnél marad, egy példányt pedig a miniszté
riumi irányító szer részére kell felterjeszteni, kivéve a bérleménye
ket, amelyekről az ingatlannyilvántartási lapot a BM-hez felter
jeszteni nem kell.
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16.2. sz. melléklet

16.2. Az állománybavételi bizonylat kitöltésének 
és vezetésének módja

16.2.1. A rovatok kitöltése:
1-es: az ingatlan nyilvántartási számát kell beírni, amelynek 

a létesítmény részét képezi.
2-es: az állománybavételi bizonylat sorszámát kell beírni. 

Például: egy ingatlanon van négy épület, építmény.
Ebben az esetben 1-es sorszámot kap az I. sz. épület, a következő 

sorszámot a II. sz. épület stb.
3-as: a nyilvántartásba vett ingatlan megnevezését és jellem

zőit kell bejegyezni. Pl: irodaépület, háromelemeletes, alápincézett, 
közművesített, központi fűtéses épület.

4-es: a használó szerv (számadótest) megnevezését.
5-ös rovatba: a „nyilvántartásba vétel” szót kell bejegyezni.
6-os rovatba:
— az 1969. január I. előtt használatba vett létesítményeknél 

„1969. év előtt” megjelölést,
— az 1969. január 1. után használatba vételre került (kerülő) 

létesítmények esetében a tényleges használatbavétel keltét 
kell bejegyezni.

7-es rovatba: épület esetében a beruházás rendeltetését 
kell beírni.

8-as rovatba:
— épületek, építmények építésének évét kell bejegyezni.
9-es rovatba: a létesítési, beszerzési érték összegét kell beírni. 
Az 1969. január 1. előtt használatba vett ingatlanok állomány

bavételi bizonylatainál ezt a rovatot kitölteni nem kell.

10- 11-es rovat: kitöltését a 9-es rovat alapján kell végezni. 
Az értékcsökkenési kulcsokat és az értékcsökkenés elszámolásának 
módját az Elhelyezési Szak utasítás 48.3. pontjában előírtak ha
tározzák meg.

/2-es rovat: a nyilvántartásba vett ingatlan megszűnésének,
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értékesítésének stb. jogcímét, a vonatkozó BM-engedély számát 
kell bejegyezni.

13-as rovat: a hasznosítás m ódjának feljegyzésére szolgál, 
amely pl. épület esetében lehet csere, értékesítés (kezelői jog átadása 
térítés ellenében), vagy egyéb.

14-es rovat: (csak értékesítés esetén kell kitölteni). Az értéke
sített állóeszköz ellenértékének megnevezését (pl: beruházási hitel
keret, csereépület stb.) és értékét (forintban) kell bejegyezni.

15-ös rovat: (csak értékesítés esetén kell kitölteni). Az ellen
érték felhasználása pl: befizetve a lakásépítési alapszámlára, fel
használva épületbővítésre stb.

16-os rovat: a nyilvántartásba vételre kerülő ingatlan épület- 
gépészeti berendezéseinek, tartozékainak, elemeinek (fogalmi meg
határozás Elhelyezési Szak utasítás 46/2. pont) felsorolására szolgál

— az első alrovatba a bejegyzés sorszámát;
— a második alrovatba a tartozékok megnevezését, különle

ges ismertetőjegyét, esetleges gyártási számát, méretét, 
vagy típusát kell bejegyezni;

— harmadik alrovatba a mennyiségét (db, fm stb.);
— negyedik alrovatba a tartozékok megszüntetésével, cseré

jével kapcsolatos indoklást.
A változások átvezetését évenként egy alkalommal — minden 

év december hónapban — kell elvégezni.
Ha a 16-os rovatban felsorolt eszközök, tárgyak, elemek stb. 

közül sérülés, selejtezés, meghibásodás, vagy egyéb ok miatt csere 
történik és azzal azonos elem kerül beépítésre, a nyilvántartást mó
dosítani nem kell. Módosítani szükséges viszont akkor, ha

— a kiszerelt anyagok helyére másik nem kerül beépítésre,
— a csereként beépítésre kerülő tartozék az eredetitől el

térő, más típusú, értékű stb.
A módosítás átvezetését úgy kell végrehajtani, hogy az érin

tett tételt (vízszintes vonallal) törölni kell és a 4-es (megjegyzés) 
alrovatba be kell írni a módosítás indoklását.

77—18-as rovat: az állománybavételi bizonylat kitöltésének 
igazolására és a bejegyzett adatok helyessége ellenőrzésének igazo
lására szolgál. A kitöltés keltét kell beírni, a kitöltő és ellenőrző 
személy aláírásával.

19-es rovat: az egyéb bejegyzések rovatba a nyilvántartott 
tartozékok nyilvántartásával és használatával összefüggő meg
jegyzéseket kell bejegyezni.

Az állománybavételi bizonylat 16-os rovatának kitöltési bi
zonylata (segédlete) a „Jegyzék az épületek (építmények) beépí
tett épületgépészeti berendezéseinek és tartozékainak helyiségen- 
kénti, és épületenkénti (építményenkénti) összesítéséhez ’’elnevezésű 
nyomtatvány (2. sz. betétlap).
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16.3. sz. melléklet

16.3. Jegyzék az épületek (építmények) beépített 
épületgépészeti berendezéseinek és tartozékainak 

helyiségenkénti összesítéséhez (2. sz. betétlap)

Az állománybavételi bizonylat 16-os rovatába épületenként 
(építményenként) összesítve bejegyzésre kerülő adatokat a helyi
ségenként kiállított és épületenként összesített jegyzékek alapján 
kell beírni.

A nyomtatvány kitöltése:
1-es pont: az épület, építmény megnevezését,- rendeltetését 

kell beírni.
2-es pont: annak a szintnek a megnevezését (pl.) földszint,

I. em., stb.) kell beírni, amelyen a helyiség van.
3-as pont: a helyiség (szoba) számát, ennek hiányában a meg

nevezését (rendeltetését) kell beírni.
1-es rovatba: a bejegyzés sorszámát.
2-es rovatba: a helyiségben levő épületgépészeti berendezések, 

tartozékok megnevezését, típusát, méretét és gyártási számát kell 
beírni. Azonos típusú, méretű tárgyakat egysorban kell feltüntetni.

3-as rovatba: az előző rovatba bejegyzett tartozékok meny- 
nyiségét.

4-es rovatba: a tartozékok megszüntetésével, cseréjével, stb. 
változásaival kapcsolatos indoklást kell beírni.

A változások átvezetését az állománybavételi bizonylat 16-os 
rovatának kitöltési előírásainál meghatározottak szerint kell végre
hajtani.

A nyomtatványt egy-egy példányban kell kitölteni és azt az 
állománybavételi bizonylat mellékleteként az okmánygyűjtőben 
megőrizni.
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16.4. sz. melléklet

16.4. Az ingatlanok újraelőállítási értékének megállapítása 
és az átértékelési árindexek alkalmazása

16.4.1. „Újraelőállítási értéktáblázat” alkalmazása.
Az ingatlanok újraelőállítási értékét jelen segédlet és az erre 

a célra szolgáló újraelőállítási ártáblázat alapján kell megálla
pítani.

A táblázat 2. („megnevezés”) rovatába a BM-szervek hasz
nálatában levő épületek főbb jellemzői, tehát az épületek jellegére, 
anyagára, szerkezetére, közműellátottságára stb. vonatkozó meg
határozások vannak leírva (továbbiakban: az épület főbb jellemzői).

Ezeket kell azonosítani az értékelésre kerülő építmény, épület 
főbb jellemzőivel. Amennyiben az épületfajta a táblázatban nem 
szerepelne, jellegének és rendeltetésének figyelembevételével, a 
legjobban közelálló tétel alapján kell azt besorolni, illetve újra
előállítási árát megállapítani. Az egyes épületek újraelőállítási árai 
a táblázatban általában egy légköbméterre vannak megadva. Ha az 
egységárak fm-re vagy db számra vonatkoznak, ez a 3-as rovatban 
van feltüntetve.

Az épületek, építmények egy légköbméterre vonatkozó újra
előállítási árait a táblázat 3/a, és 3/b, valamint a 4/a, 4/b, és 4/c 
rovatai tartalmazzák. A 3/a, és 3/b rovatokban az 1914. év után 
épült épületek (építmények) légköbméter árai, a 4/a és 4/b rovatok
ban az 1914 év előtt épült épületek (építmények) légköbméter 
árai vannak feltüntetve, mindkét értéknél „Központi fűtés nélküli” 
és „központi fűtéssel” bontásban.

Az épületek (építmények) újraelőállítási árát a táblázat 3. a),
3. b). 4. a) és 4. b) rovataiban található értékek felhasználásával kell 
megállapítani.

Az újraelőállítási árak meghatározásánál az ingatlan nyilván
tartási lap 8-as rovatában szereplő „Épület beépített légköbméter”-ét 
illetve folyóméterre vagy db számra vonatkozó egységárnál az 
ingatlan nyilvántartási lap megfelelő adatát kell alapul venni.

Az ármegállapítás úgy történik, hogy az épület légköbméterét 
(esetleg folyómétert vagy db számot) beszorozzuk a vonatkozó 
egységárral. Ha az értékelésre kerülő épület (építmény) főbb 
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jellemzői megegyeznek az ártáblázat 2. rovatában felsorolt főbb jel
lemzőkkel, az előzőek szerint kiszámított érték, az épület újraelő
állításiára.

Előfordulhat azonban, hogy az értékelésre kerülő épület 
(építmény) főbb jellemzői nem egyeznek meg az ártáblázatban fel
tüntetett főbb jellemzőkkel, mivel az értékelendő épület kivitel, 
építőanyagok, szerkezeti jelleg, stb. vonatkozásában eltér az ár
táblázatban meghatározottaktól. Ez a körülmény az épület egység
árát növelheti, vagy csökkentheti. Ennek megfelelően az ártáblá
zatban szereplő egységárat módosítani (csökkenteni, vagy növel
ni) kell. Az egységár módosításra csökkentő és növelő szorzók szol
gálnak, amelyeket az alábbi szabályok szerint kell alkalm azni:

Értékcsökkentő tényezők és az alkalmazható csökkentő 
szorzók

— Ahol a táblázatban az épületek újraelőállítási értéke nem 
alápincézett épület légköbméterére van megadva, de az értékelésre 
kerülő épület

teljesen alá van pincézvc, ott csökkentő szorzó: (a légköbméter 
egységárat szorozni kell)

— földszintes épületnél 0,74
— I—II. emeletes épületnél 0,86
— III. emeletes épületnél 0.93
— IV. emeletes épületnél 0.95
1/3. részben van alápincézve, ott csökkentő szorzó:
— földszintes épületnél 0.93
— I—II. emeletes épületnél 0.95
— III. emeletes épületnél 0.96
— IV. emeletes épületnél 0.98

Mindazok az épületek, amelyeknél a pince összalapteriilete az 
épület beépített alapterületének egyharmadánál nagyobb, értékelés 
szempontjából teljesen alápincézett épületnek tekintendők.

Az egységár csökkentése azért szükséges, mert az összes köb
méterben az értéktelenebb pince légtere is szerepel, ami az átlagos 
légköbméter árat összességében csökkenti.

— Ahol a táblázatban az újraelőállítási érték téglából készült 
épületre vonatkozik, de az értékelésre kerülő épület vályogból, 
vagy vertfalból készült, ott csökkentő szorzó:

— földszintes épületnél 0.92
— Ahol a táblázatban az újraelőállítási érték belső vízvezeték

kel és csatornázással készült épületre vonatkozik, de az értékelésre 
kerülő épület belső vízvezeték és csatornázás nélküli, ott

csökkentő szorzó 0.93
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— A táblázat 3. b) és 4. b) rovataiban található „Központi 
fűtéssel” egységár arra az esetre vonatkozik, ha a kazánház és a 
kazán az épületben van beépítve. Ahol az értékelésre kerülő épület 
tömbfűtéssel, távfűtéssel, vagy termálvíz fűtéssel van ellátva — te
hát kazánház nélküli központi fűtéses épületeknél — ott a 3. b) 
és 4. b) rovatok köbméterenkénti egységárára

csökkentő szorzó 0,93

Értéknövelő tényezők és az alkalmazandó növelő szorzók:

— Ahol a táblázatban az épületek újraelőállítási értéke alá
pincézett épület légköbméterére van megadva, de az értékelésre 
kerülő épület

alápincézetlen, ott: 
növelő szorzó
— földszintes épületnél 1,26
— I— II. emeletes épületnél 1,14
— III. emeletes épületnél 1,07
— IV. emeletes épületnél 1,05

— Csak V3. részben van alápincézve, ott 
növelő szorzó
— földszintes épületnél 1,07
— 1—II. emeletes épületnél 1,05
— III. emeletes épületnél 1,04
— IV. emeletes épületnél 1,02

— Ahol a táblázatban az újraelőállítási érték homlokzatvakolt 
épületre vonatkozik, de az értékelésre kerülő épület a teljes homlok
zati felületen burkolótéglával (keresztmetszeti géptégla, klinker
tégla) van kiképezve, ott:

növelő szorzó 1,04
Váltósoros ciklopkő falburkolatú épületekre
növelő szorzó 1,06
Vékony (2,5 cm vastag kőlemez, mészkő, travertin, márvány) 

falburkolatú épületekre (teljes felületen)
növelő szorzó 1,15
— Ahol a táblázatban az újraelőállítási érték felvonó nél

küli épületekre vonatkozik, de az értékelésre kerülő épület legalább 
IV. emeletes és felvonóval van ellátva, ott

növelő szorzó 1,07
— Ahol a táblázatból kiolvasható újraelőállítási érték belső 

vízvezeték és csatornázás nélkül készült épületre vonatkozik, de az 
értékelendő épület belső vízvezetékkel és csatornázással készült, ott

növelő szorzó 1,05
— Ahol a táblázatban nem központi fűtéses épületre vonat
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kozó egységár szerepel, de az értékelésre kerülő épület központi 
fűtéssel van ellátva, ott

növelő szorzó 1.08
Azoknál az épületeknél, amelyeknél a fenti szorzókat kell 

alkalmazni, az épületek (építmények) újraelőállítás i értékét úgy 
kapjuk meg, hogy az egységárat megszorozzuk a növelő, vagy 
csökkentő szorzóval, majd az így megnövelt, illetve csökkentett 
egységárat megszorozzuk az épület légköbméterével, vagy egyéb 
(fm. db stb.) mértékével.

16.4.2. Értékkiszámítási munkalap (1. sz. minta)

Minden nyilvántartásba vett ingatlan értékét munkalapon 
(1. sz. minta) kell kiszámítani. Amennyiben valamely telken (in
gatlanon) több épület van és így az ingatlan nyilvántartó lapokról 
összesítő készül, a munkalapot csak az összesítőhöz kell elkészí
teni. de azon tételesen fel kell tüntetni az egyes épületek értékének 
kiszámítását.

Ezenkívül fel kell tüntetni az épülethez tartozó létesítmények 
(kerítés, üzemanyagkút, iivegház stb.) értékének kiszámítását is.

A m unkalapokat ingatlan nyilvántartási okmányként keli 
kezelni és azokat egy-egy példányban kell kiállítani. Az okmány
gyűjtőbe helyezve és tartalomjegyzéken nyilvántartva kell megőrizni.

A munkalap kitöltésének módja
A jobb felső sarkában levő ,,szám '’ rovatba az ingatlan nyil

vántartási számát kell beírni.
Az „elnevezés” alatti kipontozott részbe a számadótest meg

nevezése kerül.
1. sz. rovat; sorszámot kell beírni.
2. sz. rovatba: az épület (építmény) megnevezését, földrajzi 

helyét (város, utca, házszám) és főbb jellemzőit kell beírni, az ár
táblázatban levő meghatározások figyelembevételével. Itt kell 
feltüntetni az épület jellegét (hivatali, raktár, stb.). szintjeinek szá
mát (földszintes, I. emeletes stb.); alá van-e pincézve; tégla, vályog, 
vagy egyéb falazati anyagból készült; homlokzata milyen kivitelű 
(vakolt, nyerstégla, kőburkolat stb.), stb.

Amennyiben az épület több célt is szolgál (pl.: irodaépület, de 
ugyanakkor egy részében garázs, valamint műhely és raktár is 
van), akkor a jelleg meghatározásánál azt kell figyelembe venni, 
hogy az épület nagyobb részét mire használják és a légköbméter 
egységárat is e szerint a jelleg szerint kell megválasztani.

3. sz. rovatba: az épület (építmény) azonosítása során az ár
táblázatból alkalmazott sorszámot kell beírni.

Ha az épület az ártáblázatban nincs feltüntetve, jellege, rendel
tetése szerint a hozzá legközelebb eső — ártáblázatban szereplő —
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épület sorszámát kell beírni. Ilyenkor azonban — megkülönbözte
tésül — a beírt sorszámot be kell karikázni.

4. sz. rovatba: az a mértékegység kerül, amelynek alapján az 
épület (építmény) értékelését az ártáblázat szerint elvégezzük. Ez le
het légköbméter, db és folyóméter.

5. sz. rovatba: az előző rovatban szereplő mértékegység össz- 
mennyiségét kell beírni.

(Pl.: Az épület értékelése légköbméterenkénti egységár alap
ján történik és az épület beépített légköbmétere 2340. Ebben az 
esetben az 5. sz. rovatba a 2340-et kell beírni.)

6. sz. rovatba: az ártáblázat vonatkozó egységárát kell beírni.
Amennyiben az épület műszaki leírása nem egyezik meg az

ártáblázatban szereplő főbb jellemzőkkel, módosító szorzót kell 
alkalmazni. Ilyenkor a munkalap 6-os rovatába változatlanul a 
módosító szorzó nélküli vonatkozó egységárat (alapértékét) kell 
beírni, mivel a módosított egységárat majd a munkalap 9-es ro
vatában kell feltüntetni.

Előfordulhat, hogy olyan épületet kell értékelni, amely az ár
táblázatban nem szerepel. Ilyen esetben az épület egységárát egye
dileg kell megállapítani.

Az egyedi egységár megállapításánál az épülethez jelleg és 
szerkezeti megoldás szerint leginkább közelálló — ártáblázatban 
szereplő — épület egységárából kell kiindulni és ezt kell a munkalap
6-os rovatába beírni.

7—8. sz. rovat: a munkalap 6-os rovatában feltüntetett egy
ségárra (alapértékre) vonatkozó csökkentő, illetve növelő szorzó
kat kell beírni. A szorzókat egyrészt az értékelésre vonatkozó jelen 
melléklet tartalmazza, másrészt azokat esetenként kell megálla
pítani.

Előfordulhat, hogy az épületnél egyszerre kell növelő és csök
kentő szorzót alkalmazni, vagy esetleg több növelő, vagy csökkentő 
szorzót is. Ilyen esetben az összes alkalmazott szorzót fel kell tün
tetni a 7-es, illetve 8-as rovatokban egymás alá írva.

Amennyiben az épületnél egy, vagy több csökkentő, illetve 
növelő szorzót kell alkalmazni, mindegyiknél az eredeti egységár 
(alapérték) alapján kell a csökkentés, vagy növelés összegét meg
állapítani. Ezután a csökkentés összegét a változatlan alapérték 
összegéből le kell vonni és a megmaradó összeghez a növelés össze
gét hozzá kell adni. Az így kapott érték lesz az épület egységára. 
Az egységárat beszorozva az épület légköbméter számával adja az 
épület újraelőállítási értékét.

9. sz. rovatba: a csökkentő, illetve a növelő szorzókkal módo
sított egységárat kell beírni.

10. sz. rovatba: az épület ártáblázat alapján kiszámított újra
előállítási árát kell beírni Ft-ban.
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11. sz. rovatba: az ártáblázat 5. rovatában megadott, vonat
kozó átértékelési árindexet kell beírni.

12. sz. rovatba: az átértékelési index és az újraelőállítási érték 
szorzatát kell beírni, amely az építmény bruttó értéke.

13. sz. rovatban: az épület építési évét kell feltüntetni.
14. sz. rovatban: kell feltüntetni, hogy az épületben van-e 

központi fűtés, vagy nincs. Amennyiben az épület központi fűté
ses, akkor a rovatba a „van” szót, ha nem központi fűtéses, akkor 
pedig a „nincs” szót kell beírni.

Abban az esetben, ha az épület fűtése tömbfűtéssel, távfűtés
sel, vagy termálvíz fűtéssel történik, az épületet úgy kell tekinteni, 
hogy központi fűtés van. Ilyenkor azonban — tekintettel arra, 
hogy a kazánház és a kazán nincs az épületbe beépítve és emiatt 
csökkentő szorzót kell alkalmazni — a magyarázó szövegben fel 
kell tüntetni, hogy az épület tömbfűtéssel, távfűtéssel, vagy termál
víz fűtéssel van ellátva.

Amennyiben az értékelés folyamán a megadott egységárak 
(alapértékek) módosítása válik szükségessé, növelő, vagy csökkentő 
szorzók alkalmazásával; vagy az egységárat egyedileg kell kiszá
mítani, az értékelés alá magyarázó szöveget kell írni.

A magyarázó szövegben részletesen ki kell térni arra, hogy 
miért kellett az ártáblázatban szereplő alapértéket módosítani, 
illetve, hogy az egyedi ár kiszámítása milyen elvek alapján történt.
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16.5. sz. m elléklet

16.5. Újraelőállítási ártáblázat

Épületek (létesít
mények) újraelőállí-

tási ára Átérté-

M 801'1" 1914. év 1914. év indéx;SI
Sor- Megnevezés tő lel- utáni előtti 109/1969
szám (főjellemzők) térő --------------------------—------------------  '

egység közp. . . .  közp. . . .
fűtés fűtés , - ° zp* - p
nélk. ,utessel nélk. futessel Jan

Ft/légm2

1. 2. 3. 3/a 3/b 4/a 4/b 5.

1. Minisztérium, Országos Parancsnokság 
központi épületei
[alápincézett, téglából épült, vakolt homlok
zatú, közművel (víz és csatorna) ellátott 
épületek]
— I—II emeletes 690 730 620 655 116,9
— I l l—IV emeletes felvonóval 720 750 650 675
— IV emeletnél magasabb, felvonóval 700 770 630 695 
Rendőrségi hivatali épületek
(megyei rendőr-főkapitányságok, városi és 
járási kapitányságok, őrsök, kmb-k stb. 
épületei)*
[alápincézett, téglából épült, vakolt homlok
zatú, közművel (víz és csatorna) ellátott 
épületek]
— földszintes épület (közmű nélkül!) 510 — 460 — 116,9
— I—II emeletes épület 500 560 450 500
— I l l—IV emeletes épület felvonóval 530 600 475 540 
BM Iskolák
[alápincézett, téglából épült, vakolt 
homlokzatú, közművel (víz és csatorna) 
ellátott épületek, teljes épületgépészeti 
felszereléssel)
— rendőrségi, határőr stb. iskolák épületei 630 670 570 605
— általános iskolák 590 630 530 575
— bölcsődék 750 800 680 720 117,7
— csecsemőotthonok 820 870 740 780
— napköziotthonok 750 800 680 720
— óvodák 700 750 630 680 
Határőrság hivatali (laktanya, őrs stb.)
épületei, legénységi épület, gyengélkedő
épület, őrségi épület stb.)
[alápincézett, téglából épült, vakolt homlokza-

* A BM kezelésében levő kmb. épületeket — függetlenül attól, hogy ott lakás is van — hivatali 
épületeknek kell tekinteni.
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2. 3/a 3/b 4/a 4/b 5.

tú, közművel (víz és csatornázás) ellátott 
épületek
— földszintes
— 1—II emeletes
— TII emeletes 

4/a Lakóépületek
Városi lakóházak
— földszintes, szabadon álló lakóház, 

alápincézés nélkül, villanyvilágítással,
közmű nélkül

— ugyanaz, alápincézve, közművel
—- földszintes sorház, alápincézve, közművel
— emeletes lakóház, zárt lépcsőházzal, 

alápincézve, közművel
— I—II emeletes
— I l l—IV emeletes
— V emeletes és ennél magasabb 
Falusi lakóházak
— Földszintes, szabadon álló lakóház alápin

cézés nélkül, villanyvilágítással közmű 
nélkül

— ugyanaz alápincézve
— földszintes sorház, alápincézve, csak 

villanyvilágítással, közmű nélkül
5. Nőtlen szállók

[alápincézett, téglából épült, vakolt homlokza
tú, közművel (víz és csatorna) ellátott 
épületek]

6. Üdülők, hét,égi pihenők
[alápincézett, téglából épült, vakolt homlokza
tú, közművel (víz és csatorna) ellátott 
épületek)
— felnőtt, vagy családos üdülő

— szobákban vízvezetékkel
— szobákban vízvezeték nincs
— gyermeküdülő

7. Éttermi és konyhaépületek
[alápincézett, téglából épült, vakolt homlokza
tú, közművel (víz és csatorna) ellátott 
épületek]
— gépesített konyha étteremmel
— étkezde konyha nélkül
— gépesített konyha
— üdülő konyha és étterem épület

8. Kultúrház (klub)
[alápincézett, téglából épült, vakolt homlokza
tú, közművel (víz és csatorna) ellátott 
épületek]

9. Könyvtár, múzeum épületek 
[alápincézett, téglából épült, vakolt homlokza
tú, közművel (víz és csatorna) ellátott 
épületek]

10. Garázsok, járműszínek**
(általában nem alápincézett, téglából épült,

540 — 485 
530 560 480 
520 550 470

116,9
505
495

560 600 510 550
580 630 530 570
560 600 510 550

570 610 520 560
580 620 530 570 116,9
570 610 520 560

520 560 470 510
510 550 460 500

500 540 450 490

530 570 470 510 116,4

680 720 610 650 116,4
650 690 585 620
640 680 575 610

570 600 525 550 114,1
514 550 475 505
617 650 570 600
640 670 580 615

560 590 535 566 116,4

800 840 770 805 117,7

** Szerelőaknás megoldás esetén a szerelőakna térfogatát az oldal tám falak külső síkjával mért 
alaptcrülettcl és a szerelőakna fenék alsó síkjától a színek padlójáig mért magassággal kell számításba 
venni.

146

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /110



I. 2. 3. 3/a. 3/b. 4/a. 4/b. 5.

vakolt homlokzatú épületek. Villanyvilágításon 
kívül a vízvezeték és csatornázás költségét is
beleértve) 500 530 490 520 116,3

II . Mezőgazdasági gépszínek 
(alápincézetlen épületek, körítőfalak téglából, 
födém nincs, padozat döngölt agyagból,
vízvezeték és csatornázás nincs) 250 — 240 — 117,8

12. Raktárépületek***
(alápincézetlen épületek szükséglet szerinti 
épületgépészeti felszereléssel, téglából, vakolt
homlokzattal) 650 — 600 — 118,3

13. Műhelyépületek
(alápincézetlen, téglábónfcészült, vakolt épüle
tek, közművel ellátva) 550 — 500 — 117,8

14. Egészségügyi épületek
[alápincézett, téglából épült vakolt homlokza
tú, közművel (víz és csatorna) ellátott 
épületek]
— Kórház 850 910 820 870
— Szanatórium 900 950 860 910
— Rendelőintézet

— BM központi 800 850 770 820 116,4
— Körzeti (szak) 900 950 860 910

— Fürdő és öltöző épület 550 600 500 540
— Fertőtlenítő épület (földszintes) 530 — 500
— Hullaház 400 — 360 —

15. Sportlétesítmények
— Fedett lelátós sportpálya 470 — 420
— Sportpálya földművekkel kialakított lelá

tóval**** 350 — 315 —
— Sportpálya lelátó nélkül, csak kerítve m 2 100 — 90 — 116,9
— Tornacsarnok öltözővel, zuhanyozókkal 480 500 430 480
— Csónakház földszintes téglából, vasbeton

ból “ 430 — 390
— Csónakház emeletes, téglából,

vasbetonból 410 — 370 —
— Uszoda, fedett***** 830 910 740 820
— Öltözőépületek, horgásztanyák 400 430 360 390

16. Üvegházak
— 50 m2 alapterületig m2 1800 2050 1700 1950 116,9
— 50 m2 alapterület fölött m2 1600 1850 1520 ! 750

*** A BM Központi Anyagraktár épületeinél a kiszámított értékhez -f 20%-ot hozzá kell venni.
**** Stadionok, tribiinös sportpályák felépítményeinek térfogatát (beépített térfogat megállapítását) 

az ingatlannyilvántartási lap kitöltési utasítás 8. rovatára vonatkozó előírások szerint kell kiszámol
ni. Magát a sportpályát teljes felülettel és 0,30 m magassággal a térfogatba számításba kell venni.

***** A medencék térfogatát is számításba kell venni (medence oldalfalainak külső élével mért alapterület 
szorozva a medencefenék alsó síkjától a körítőfalak felső éléig mért átlagmagassággal).
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Sor
szám

Megnevezés 
(fő jellemzők)

Lég
m3-től
eltérő
egység

Létesítmények
újraelőállítási

ára

2. 3.

fm.

26. Üzemanyag tartály kúttal 
(acéllemez tartály földbe süllyesztve)
— 2000 literes
— 3000 literes
— 5000 literes
— 10 000 literes

27. Szeméttároló 
(fedett, betonból)

1914.év 
utáni

4.

17. Istállók
(1— 15 ló részére az alább megadott falazati 
anyagból, trágyalé csatornával)
— vályogból, vízvezeték nincs
— vízvezeték csatornázás van, téglából, fa

födémmel
18. Ólak*

(féltéglás körítőfalak, födém nincs, kifutó 
padozata döngölt agyag)
— sertésól
— kutyaól
— baromfiól

19. Fogda
(téglából épült, vakolt homlokzatú, alápincé
zetlen épület)
— közmű nélkül
— közművel

20. Központi kazánház**
21. Gyárkémény kazánházhoz
22. Önálló szivattyúház téglából
23. Árnyékszék épület

(felmenő téglafalazattal, a szükséges födémmel, 
betonfalas pöcegödörrel, ácsolt ajtókkal, 
deszka ülőkével)
— 1—2 fülkés
— 3—5 fülkés
— 6 vagy több fülkével

24. Vízmérő akna
betonból, téglából, vízmérőhely kiképzéssel, 
aknakerettel és fcdlappal)

25. Csatornatisztító akna
(betonból, téglából, aknakerettel fedlappal)

250

280

200
220
240

500
525
580

4800
500

150
225
200

1914. év 
előtti

4/c

230

230

180
200
220

450
475
520

4300
450

225
200
180

db. 2660 2390

db 3100 2790

db 65 000 63 000
db 70 000 67 000
db 80 000 77 000
db 90 000 86 000

300 280

Átértékelési
index

5.

117,8

117,8

116.9

114.1

116.9
114.1

116,9

114.8

114.8

116.9

116.9

* Fából készült ólakat értékelni nem szabad.
** Az egységárak csak a kazánház épület költségeit tartalm azzák.
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28. Kerítések*
— különböző anyagú töm ör kerítésfalak:

a) töm ör terméskő kerítésfalak (2 m 
magas, 35—40 cm vastag), hézagolva.
nem vakolva, terméskő fedlappal fm 1250 1200

b) töm ör tégla kerítésfal, falazótéglából
(2 m magas, 38 cm, illetve 45 cm vastag),
házagolva, tégla vagy beton fedlappal fm 900 810

— terméskő-, beton- vagy téglalábazatú kerí
tések (oszlopokkal, vagy oszlopok nélkül):
c) terméskő lábazaton, terméskő pillérek 

közötti öntöttvas, vagy kovácsoltvas
kerítés fm 1000 960 117,5

cl) terméskő lábazaton, terméskő pillérek
közötti idomacél kerítés fm 930 890

e) terméskő lábazaton, terméskő pillérek 
közötti hullámos gépfonat kerítés
(betonacél keretben) fm 870 830

f )  falazótéglából készült, nyerstégla 
lábazaton nyerstégla pillérek közötti
kovácsoltvas kerítés fm 800 720

g) falazótéglából készült nyerstégla lába
zaton, nyerstégla pillérek közötti idom
acél kerítés fm 740 680

li) falazótéglából készült nyerstégla 
kivitelű lábazaton nyerstégla pillérek 
közötti hullámos gépfonat betét
(betonacél keretben) fm 720 660

i) beton lábazaton beton pillérek közötti 
hullámos gépfonat kerítésbetét (beton
acél keretben) fm 550 495 

j )  terméskő hézagolt lábazaton (pillérek
nélkül) végigmenő kovácsoltvas kerítés fm 890 855

k)  terméskő hézagolt lábazaton 
(pillérek nélkül) végigmenő
idomacél kerítés fm 830 790

l) terméskő hézagolt lábazaton (pillérek 
nélkül) végigmenő idomacél oszlopos 
kerítés, hullámos gépfonat betétekkel
(betonacél keretben) fm 790 750

m) falazótéglából készült egyoldali vakolt 
tégla lábazaton (pillérek nélkül) végig
menő kovácsoltvas kerítés fm 680 610 

n) falazótéglából készült egyoldali vakolt 
(pillérek nélküli) tégla lábazaton végig
menő idomacél kerítés fm 630 570 117,5 

o) falazótéglából készült, egyoldali vakolt 
(pillérek nélküli) téglalábazaton végig
menő idomacél oszlopos kerítés, hullá
mos gépfonat betétekkel (betonacél
keretben) fm 500 470

p)  keresztmetszeti téglából készült, egy
oldali vakolt téglalábazaton végigmenő
kovácsoltvas kerítés fm 850 765

1. 2. 3. 4. 4/c 5.

* Kerítésnél a kapu is a kerítés folyóméterében számolandó el.
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r) keresztmetszeti téglából készült, egy
oldali vakolt téglalábazaton végigmenő
idomacél kerítés fm S00 720

s) keresztmetszeti téglából készült, egy- 
oldalt vakolt téglalábazaton végigmenő 
idomacél oszlopos kerítés, hullámos
gépfonat betétekkel (betonacél keretben) fm 760 680

— előregyártott vasbeton kerítések:
t) előregyártott vasbeton oszlopok közötti 

előregyártott áttört vasbetonlemez
kerítés fm 250 220

u) előregyártott vasbeton oszlopok közötti
előregyártott kerítés, vasbeton pallókból fm 145 140

— lábazat nélküli lakatos munkájú kerítések: 
v) betonba ágyazott gázcső vagy idomvas

oszlopok közötti idomacél kerítés fm 480 460
— gépfonatos kerítések:

z) előregyártott vasbeton oszlopokra 
feszített gépfonatos kerítés két sor
tüskéshuzallal fm 170 165

x)  betonba ágyazott gázcső vagy idomacél
oszlopokra feszített gépfonatos kerítés fm 190 170 117,5

y)  akác vagy keményfa oszlopokra feszített
gépfonatos kerítés fm 135 130

— tüskéshuzal kerítések:
aa) előregyártott vasbeton oszlopok közötti

tüskéshuzal kerítés fm 120 115
ab) akác oszlopok közötti tüskéshuzal 

kerítés
— fakerítések: fm 90 85 

oc) léckerítés kemény fa oszlopokkal,
hevederrel, lábdeszkával, vagy anélkül, 
kátránnyal, vagy karbolineummal
impregnálva, fm 170 150

ad) léckerítés kemény fa oszlopokkal, 
hevederrel, lábdeszkával, vagy anélkül,
gyalult kivitelű, mázolva fm 250 225

ae) deszkakerítés keménvfa oszlopokkal, 
hevederrel, lábdeszkával, vagy anélkül, 
kátránnyal, vagy karbolineummal
impregnálva fm 280 250

af)  félgömbfa kerítés keményfa oszlopokkal, 
durva kivitelben, kátránnyal, vagy
karbolineummal impregnálva fm 120 110

2. 3. 4. 4/c 5.
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16.6. sz. melléklet

16.6. Az értéknyilvántartási lap kitöltésének módja

1-es: az ingatlan nyilvántartási számát kell bejegyezni, amely
hez az értékelt épület, építmény tartozik,

2-es: az épületről, építményről kiállított állománybavételi 
bizonylat sorszámát kell beírni,

3-as: sorszámot kell beírni,

4-es: az épület, építmény értékcsökkenésének leírási évét, 
hónapját, napját kell beírni,

5-ös: az épület, építmény értékcsökkenése leírásának évét meg
előző év december hó 31-i, nettó értéket kell beírni,

6-os: az értékcsökkenési kulcsot (1,3 vagy 4,0%-ot) kell beírni,

7-es: az 5-ös rovatban szereplő bruttó értéknek éves értékcsök
kenési összegét kell beírni forintban,

8-as: a bruttó érték és az éves értékcsökkenés különbségét, a 
nettó értéket kell beírni.
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16.7. sz. melléklet

16.7. Az értékösszesítő lap kitöltésének módja

1-es: egy ingatlanon belüli összesítő esetében az értéknyilván
tartási lapok vonatkozó sorszámát kell beírni,

2-es: az ingatlan nyilvántartási számát,

3-as: az értékcsökkentési évet, hónapot, napot kell beírni 
(amely minden esetben a tárgyév január hó 1.),

4-es: az ingatlan nyilvántartási lap 13. rovatába bejegyzett 
kiinduló bruttó értéket (a földterület értéke nélkül), kell beírni,

5-ös: az értéknyilvántartási lap megfelelő rovatából a tárgy
évre vonatkozóan bejegyzett bruttó értéket,

6-os: a tárgyév éves értékcsökkenésének összegét,

7-es: a tárgyévi bruttó érték és éves értékcsökkenés különb
ségét, tehát a nettó értéket kell bejegyezni.

Az értékadatok folyamatos megállapítása:

pl.: 1969. január 1. előtt használatba vett irodaépület vonatkozá
sában

— újraelőállítási érték: 5 500 000 Ft
— árindex (irodaépületre): 116,9
— bruttó érték (1969. január 1-én)

5 500 000X116,9—

— éves értékcsökkenés 1,3%
— nettó érték (1969. dec. 31-én)
— bruttó érték (1970. jan. 1-én)
Az év végi nettó érték megfelel a tárgyévet követő év január 1-i 

nyitó, bruttó értéknek.

6 429 500 Ft

83 583 Ft 
6 345 917 Ft 
6 345 917 Ft
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16.8. sz. melléklet

16.8. „Jelentés a számadótest ingatlannyilvántartásában sze
replő ingatlanok értékéről” elnevezésű nyomtatvány kitöltése.

1-es rovatba: a sorszámot,

2-es rovatba: az értékelt ingatlan nyilvántartási számát,

3-as rovatba: az ingatlan nyilvántartási lap, vagy az összesítő 
nyilvántartó lap 13-as rovatába bejegyzett (a földterület értéke 
nélküli) bruttó értéket,

4-es rovatba: az ingatlanhoz tartozó épületek (építmények) 
értéknyilvántartási lapjairól a tárgyévre vonatkozó, összesített 
bruttó értéket,

5-ös rovatba: az ingatlan tárgyévi éves értékcsökkenésének 
összegét,

(Ha egy ingatlanon több épület, vagy építmény van, akkor 
ezek értéknyilvántartási lapjainak 7-es rovatában szereplő adato
kat kell összeadni és a kapott eredmény az ingatlan éves érték- 
csökkenése.)

6-os rovatba: a tárgyévi bruttó érték és az éves értékcsökkenés 
különbségét, tehát a nettó értéket

kell beírni.
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16.9. sz. melléklet

16.9. Ingatlannyilvántartási okmányok

16.9.1. Helyszínrajz.

A helyszínrajz az ingatlannak és felépítményeinek területi 
elhelyezését ábrázolja. Minden BM kezelésben levő. állami tu
lajdont képező és nyilvántartásba vett ingatlanról helyszín rajzot 
kell beszerezni (készíttetni). A bérleményekről nem.

Ha az ingatlanon több olyan felépítmény van, amelyről külön 
ingatlan nyilvántartási lapot és összesítő nyilvántartási lapot kell 
felfektetni, a helyszín rajzon a különböző létesítményeket római 
számmal meg kell számozni és magyarázatként fel kell tüntetni a 
számozott épületek rendeltetését.

Pl.: egy Hőr. kerületi parancsnokság elhelyezésére szolgáló 
laktanya település helyszín rajzán a következők szerint kell a szá
mozást elvégezni. 1. sz. parancsnoki épület, II. sz. lesénysési épület,
III. sz. raktárépület, IV. sz. garázsépület stb.

A helyszín rajzot l : 1000-es léptékben kell elkészíttetni. 
A BM által épített új létesítmények helyszín rajzát a létesítmény 
átadása után a minisztériumi irányító szerv bocsátja a számadótest 
rendelkezésére.

16.9.2. Tervrajzok (alaprajzok).

A nyilvántartásra kerülő ingatlan minden szintjéről (alagsor, 
földszint, I. emelet stb.) külön-külön alaprajzot kell biztosítani. 
Amennyiben a számadótest ilyenekkel nem rendelkezik, azokat 
1:200 léptékben kell elkészíttetni.

A BM által beruházásból újonnan épített létesítmények alap
rajzait a minisztériumi irányító szerv bocsátja a számadótestek 
rendelkezésére az építkezések befejezésével (átadási tervdokumen
táció). Ebből kell kiválasztani az ingatlan nyilvántartásához szük
séges rajzokat. A tervdokumentáció többi részét irattárban kell 
őrizni (üzemeltetői példány).

Bérelt épületekről, helyiségekről alaprajzot csak egyszerű vo
nalas formában (házilag) kell készíteni akkor, ha az épület állami 
tulajdon és a bérlemény legalább kettő, vagy ennél több helyiség
ből áll.

A bérelt kmb. irodákról és lakásokról, továbbá bármilyen 
célra használt személyi tulajdont képező bérleményekről nem kell 
alaprajzot készíteni.

Minden szintenkénti alaprajzra rá kell vezetni a következőket:

— mennyi a helyiségek belmérete (belső magassága). Belméret
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alatt a padlószinttől a helyiség födémjéig terjedő magassági 
méretet kell érteni;

— az egyes helyiségek milyen elhelyezési célra szolgálnak 
(pl.: raktár, iroda, hálókörlet stb.) és hány m2 az alapte
rületük;

— mennyi az elhelyezési célokra használt helyiségek hasznos 
alapterülete, egyéb alapterülete és fűtött légtere összesen.

A számítások során az eredményt egész számra kell fel, illet
ve lekerekíteni. Öt tized, vagy ennél magasabb érték esetén felfelé, 
öt tized alatt lefelé kell kerekíteni (pl.: 24,5 m 2 =  25, 24,3 m2 = 
—24 m 2 stb.).

16.9.3. Telekkönyvi kivonat

Minden nyilvántartásba vett és BM szerv használatában levő 
állami tulajdont képező ingatlanról telekkönyvi kivonatot kell 
beszerezni.

A telekkönyvi kivonat akkor tekinthető a BM szempontjából 
teljesnek, ha az ingatlanra kimondja az állam tulajdonjogát és el
ismeri a BM kezelési jogát.

A BM szervek által bérelt ingatlanokra nem kell telekkönyvi 
kivonatot beszerezni.

16.9.4. Kataszteri vázrajz

A számadótest használatában levő ingatlannak a szomszédos 
ingatlanokhoz való csatlakozását, földkataszteri állapotát mutatja.

A számadótestnek — a bérlemények kivételével — kataszteri 
vázrajzot kell biztosítani minden olyan használatban levő ingatlan
ra, amely állami tulajdonban és BM kezelésben van.

16.9.5. Bérleti szerződés

A bérleti szerződés lehet olyan jellegű, hogy a számadótest 
bérel magánszemélyektől, vagy közülettől személyi, vagy állami 
tulajdonban levő ingatlant. Lehet olyan is, hogy a számadótest 
BM kezelésben levő ingatlant ad más szervnek ideiglenes hasz
nálatba. Mindkétféle bérleti szerződés ingatlan nyilvántartási 
okmány.

16.9.6. Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Ingatlan nyilvántartási okmánynak minősülnek az alábbi ese
tekben felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

— egyik számadótest a másik használatába ad át épületet;

155

ÁBTL - 4.2 - 654/38 - 1973 /119



— a számadótest ideiglenes, vagy végleges jelleggel más fegy
veres testület, vagy polgári szerv részére ad át ingatlant;

— a számadótest más fegyveres testülettől, vagy polgári szerv
től vesz át ideiglenes használatra ingatlant,

— azok, amelyek a parancsnoki teendők átadása, vagy ingat
lanok számadótesten belüli átadása-átvétele alkalmából ke
rülnek felvételre.

16.9.7. Kiutaló határozat

Az ingatlan kiutalási okmánya, amelyeket az elhelyező hatósá
gok (tanácsok) adnak ki.

A tanácsi kiutaló határozatot — mint ingatlan nyilvántartási 
okmányt — kizárólag a számadótest ingatlan nyilvántartásában 
kell megőrizni, azt a BM-hez felterjeszteni nem kell. Az okmányt 
az alábbi esetekben kötelező a számadótestnek beszereznie:

— az épületeseiével biztosított ingatlanok esetében;
— a számadótest igénylése alapján kiutalt épületeknél, tehát 

amikor a kapott épületet csereingatlan rendelkezésre bocsá
tása nélkül veszi a BM kezelésbe. A tanácsi kiutaló határo
zatokat visszamenőleg csak akkor kell beszerezni, ha az 
épületcsere, illetve épület kiutalás 1969. január I. után tör
tént és azzal a számadótest még nem rendelkezik. Az 1969. 
január 1. előtti épületcserével, vagy igénylés útján bizto
sított ingatlanokról, valamint a BM által beruházásból épí
tett, vagy a jövőben épülő új ingatlanokról tanácsi kiutaló 
határozatot beszerezni nem kell.

16.9.8. Férőhely munkalap (2. sz. minta)

A férőhely munkalap az ingatlan nyilvántartási lap kitöltéséhez 
segédlet.

Az ingatlan nyilvántartási lap 30. rovatába adatokat bejegyezni 
csak az alaprajzokról kiállított munkalapról lehet. Ennek megfele
lően férőhely munkalapot kell kiállítani minden nyilvántartásba 
vett ingatlan szintenkénti alaprajzáról.

A munkalapra általános adatokként az alaprajzra már előre 
feljegyzett belméreti, fűtött légtér, továbbá az alaprajz alapján ösz- 
szegezett hasznos alapterület és egyéb alapterület adatokat kell fel
jegyezni.

A munkalap helyiség rovatát (helyiségek megnevezése, db- 
száma és alapterülete) ugyancsak az alaprajz alapján kell kitölteni 
és a hasznos alapterületűnek számító helyiségeket kell beírni.

Az egyéb alapterületű helyiségeket (folyosót, lépcsőházat stb.) 
tételesen felsorolni nem kell. Az egyéb alapterületet csak a férőhely 
munkalap általános adatainál, egyösszegben kell feltüntetni.
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Helyiség megnevezésként azokat a fogalmakat kell használni, 
amelyeket az ingatlan nyilvántartási lap 30. rovata tartalmaz. 
A munkalapon az egyes fogalom kategóriákba tartozó helyiségeket 
összevonva kell feltüntetni (pl.: irodából van 6 db., ezt egy sorba 
kell bejegyezni, melléírva annak m2 alapterületét).

A munkalap helyiség adatait összesíteni kell. Az általános ada
tok közül a hasznos alapterület m2 adatának meg kell egyeznie a 
helyiségek m2 adatainak összegével. A kiállított munkalapot az 
alaprajzhoz kell csatolni.

16.9.9. Értéknyilvántartási lap

A BM kezelésében álló ingatlanok épületei (építményei) érték
adatainak folyamatos vezetésére szolgál, azokat épületenként (épít
ményenként) egy-egy példányban kell a nyilvántartásban őrizni.

16.9.10. Értékösszesítő

Az ingatlanok értékadatainak összesítésére szolgál. Az érték
összesítő egy példányát az ingatlannyilvántartásban kell megőrizni.

16.9.11. Engedélyezési okiratok

Az engedélyezési okiratok az épületek, építmények, vagy azok 
épületgépészeti berendezéseinek és egyes tartozékainak létesítésére, 
üzembehelyezésére, üzemeltetésére, az üzemeltetés esetleges mű
szaki és jogi feltételeinek meghatározására, szabályozására szol
gálnak.

Az engedélyezési okiratokat a meglevő, saját kezelésű épüle
tekre vonatkozóan visszamenőlegesen is meg kell szerezni. Ezeket 
csak a számadótest nyilvántartásában, az ingatlan nyilvántartási 
okmánygyűjtőkben kell egy-egy példányban megőrizni.

A BM központi lebonyolításában épülő beruházások (létesít
mények) engedélyezési okiratait és a műszaki adatokat tartalmazó 
okmányokat (telekkönyvi kivonatok, tervrajzok stb.), amelyek az 
ingatlan nyilvántartásba vételéhez szükségesek, a minisztériumi 
irányító szerv a létesítmény műszaki átadását követően biztosítja 
a számadótest részére.

16.9.12. Ingatlannyilvántartási okmánygyűjtő

A nyilvántartásba vett ingatlanról külön-külön okmánygyűjtőt 
kell felfektetni (17. sz. melléklet). Az okmánygyűjtőt számmal kell 
ellátni, amely megegyezik az ingatlannak a BM által megállapított 
nyilvántartási számával.
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Az okmánygyűjtőhöz tartalomjegyzéket (18. sz. melléklet) kell 
csatolni, amelyre a gyűjtőbe behelyezett valamennyi okmányt fel 
kell jegyezni.

Az okmányokat külön-külön sorszámmal kell a tartalom- 
jegyzékbe felvenni (pl.: ha az ingatlan négyszintes, a négy alapraj
zot a tartalomjegyzékben négy sorszám alatt kell okmányolni).

Az okmánygyűjtőbe elhelyezett okmányokra rá kell írni az 
ingatlan nyilvántartási számát és a tartalomjegyzék sorszámát.

Az okmánygyűjtőbe a következő okmányokat kell elhelyezni:

— állománybavételi bizonylat,
—■ ingatlan nyilvántartási lap,
— helyszínrajz,
— alaprajz, a hozzátűzött férőhely munkalappal,
— telekkönyvi kivonat,
— kataszteri vázrajz,
— tanácsi kiutaló határozat,
— bérleti szerződés,
— átadás-átvételi jegyzőkönyv,
— értékkiszámítási munkalap,
— engedélyezési okirat,
— értéknyilvántartási lap,
— értékösszesítő.
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16.10. sz. melléklet

16.10. Az ingatlannyilvántartás adatváltozásai

16.10.1. A rendeltetésben beállott változás az, ha a nyilvántar
tott ingatlan eredeti rendeltetése megszűnik és az a  BM előzetes 
írásbeli engedélye alapján más célra kerül felhasználásra (pl.: az 
ingatlan rendőrőrs elhelyezésére szolgált, de az őrs megszűnt és az 
épületet kmb. lakás és iroda céljára hasznosítják).

Ebben az esetben, mivel az ingatlan jellege is megváltozik, 
a változást a következő okmányok csatolása mellett kell jelenteni:

a) az ingatlan nyilvántartási lap változott adatainak jelentése, 
vagy jelentősebb átalakításnál az új ingatlan nyilvántartási 
lap felterjesztése;

b) a megváltozott helyzetnek megfelelő átdolgozott alap
rajzúk).

16.10.2. A tulajdonjogi viszonyban akkor áll be változás, ha a 
nyilvántartott és nem állami tulajdonban levő ingatlan a BM intézke
dése alapján (vétel, kisajátítás) állami tulajdonba kerül (p l.: szemé
lyi tulajdonban levő ingatlant r. őrs elhelyezésére használtunk és 
azt ugyanezen célra a Belügyminisztérium kisajátítással állami 
tulajdonba vette).

Ilyen változás esetében az alábbi okmányokat kell a változás 
jelentéshez mellékelni:

a) telekkönyvi kivonat, amely az állam tulajdonjogát és a BM 
kezelési jogát igazolja;

b) kataszteri vázrajz;
c) az ingatlan minden szintjéről alaprajz;
cl) helyszínrajz;
e) értéknyilvántartási lap;
f )  érték összesítő.

16.10.3. A BM szervek használatában levő, állami tulajdont 
képező ingatlan kezelőjében változás akkor következik be, ha a 
számadótest a BM rendelkezése alapján a Belügyminisztérium keze
lésében levő ingatlant más állami szervnek ad át. Ebben az esetben 
a változás jelentéshez mellékelni kell az átadás-átvételi jegyző
könyvet és a BM-től kérni kell az ingatlannak a nyilvántartásból 
való törlését.

A kezelői változás lehet olyan jellegű is, hogy más állami szerv 
kezelésében levő, de BM elhelyezési célokra szolgáló épületet a 
Belügyminisztérium vesz át kezelésre. Utóbbi kezelésbe vételnél 
a változás jelentéshez csatolni kell

a) átadás-átvételi jegyzőkönyvet;
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b) telekkönyvi kivonatot, amely az állam tulajdonjogát és a 
BM kezelési jogát igazolja;

c) kataszteri vázrajzot;
d) az előírt méretes alaprajzot;
e) értéknyilvántartási lapot;
f )  értékösszesítőt.

16.10.4. A nyilvántartott ingatlanok használójában változás 
történhet, ha az egyik számadótest a másiknak ad át ingatlant.

Ebben az esetben az átvevő számadótestnek fel kell terjesztenie 
az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát, ezenkívül az új hasz
nálat következtében a nyilvántartás adataiban bekövetkezett eset
leges változásokat is jelentenie kell.

16.10.5. Új ingatlant vesz a számadótest használatba, vagy 
csere útján kerül birtokába az új elhelyezés, vagy magánszemélytől, 
vagy közülettől ingatlant (helyiségeket) bérel.

Új ingatlan használatba vételének kell tekinteni a BM által 
beruházásból épített, vagy vétel útján biztosított ingatlanoknak 
a számadótest rendelkezésére való bocsátását is.

Az új ingatlan nyilvántartásba vételéhez a következő okmá
nyokat kell a BM-hez felterjeszteni:

a) ingatlan nyilvántartási lap;
b) telekkönyvi kivonat;
c) helyszínrajz;
d) kataszteri vázrajz;
e) szintenként alaprajz;
f )  érték nyilvántartási lap;
g) értékösszesítő.

16.10.6. A felsorolt ingatlan változásoknál az előírt okmányo
kat egy-egy példányban kell felterjeszteni.

16.10.7. Az éves adatszolgáltatásnál a nyilvántartási lap min
den megváltozott adatát jelenteni kell. A jelentésben fel kell sorolni 
ingatlan nyilvántartási szám szerint azokat az ingatlanokat is, 
amelyek adataiban nem történt változás. Az adataiban változott 
nyilvántartási lapnál a következőket kell jelenteni:

1. Az ingatlan nyilvántartási számát;
2. Az ingatlan fekvését (város, utca, házszám);
3. A nyilvántartási lap rovatszámát, amelyben a változás tör

tént;
4. A változott adatot (számot);
5. Indoklást.
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16.11. sz. melléklet

16.11. Mező- és erdőgazdasági művelés alá vont területek 
fogalmi meghatározása

16.11.1. Szántó az a terület, amely rendszeres szántóföldi mű
velés alatt áll, tekintet nélkül arra, hogy azt milyen agrotechnikai 
eljárással (pl.: öntözéssel) hasznosítják, vagy átmenetileg ugarolják, 
illetve parlagon hagyják. A szántó művelési ágban kell nyilván
tartani még:

a) a zöldségtermesztés szántóföldi vetésforgóban művelt terü
leteit akár száraz, akár öntözéses művelést folytatnak azo 
kon ;

b) az előírtnál ritkábban telepített, illetve ritkább beáilottságú 
gyümölcsösöket, vagy gyümölcsfákkal, illetve szőlővel rend
szertelenül borított területeket, amelyeken rendszeres szántó
földi művelést folytatnak;

c) a szőlő-, gyümölcs és díszfaiskolák, az évelő-, ipari-, gyógy- 
és dísznövény, továbbá a zöldség ültetvények területeit;

d) az állandó jellegű kertészeti területeket, amelyeken rend
szeresen dísz-, ipari-, gyógynövényt, vagy zöldséget termesz
tenek;

ej a melegágyak, a palántanevelő telepek és a növényházak 
területeit;

f )  a komló ültetvényeket.

16.11.2. Rét az a füves terület, amelynek fűtermelését rendsze
resen kaszálással hasznosítják, ideértve a mesterségesen füvesített 
területet is.

16.11.3. Szőlő az előírt, vagy helyileg kialakult telepítési rend
szer szerint betelepített terület, amelyen a termesztett főnövény 
szőlő. A szőlőművelési ágba tartoznak a szőlőalany vessző termesz
tésére szolgáló anyatelepek is.

Nem változtat a szőlőművelési ágon, ha a sorközökben a szőlő 
szervestápanyag utánpótlása érdekében zöldtrágya növénytermesz
tést folytatnak.

A szőlőtelepítésre kijelölt területeket a telepítésig az eredeti 
művelési ágban kell nyilvántartani.

16.11.4. Kert a belterületeken és a zártkertben az a terület, 
amelyen zöldséget, virágot, vagy dísznövényt termesztenek. Kert
művelési ágban kell nyilvántartani 1499 m 2 (416c - c l )  kiterjedéséig 
bezárólag a község belterületén és a zártkertben azokat a területeket 
is. amelyek egyébként szántónak minősülnek.
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16.11.5. Gyümölcsös az előírt, vagy helyileg kialakult telepítési 
rendszer szerint tiszta, vagy vegyes állományban betelepített az a 
terület, amelyen a termesztett főnövény gyümölcsfa, illetőleg gyü
mölcsbokor.

16.11.6. Legelő az a füves terület — ideértve a mesterségesen 
füvesített területeket is — amelynek fűtermését rendszeresen legel
tesse! hasznosítják tekintet nélkül arra, hogy esetenként kaszálják. 
A legelő művelési ágba tartoznak az állandóan legeltetésre használt 
fásított legelők is.

16.11.7. Nádas az a terület, amelyen ipari, építkezési, vagy 
mezőgazdasági felhasználásra alkalmas nád, vagy gyékény terem.

16.11.8. Erdő, az erdőjellegű faállománnyal borított terület.
Művelés alól kivett területként kell nyilvántartani a beépített 

területeket az ipari, közlekedési, vízügyi, honvédelmi és rendészeti 
célokat szolgáló területeknek mező- és erdőgazdasági művelés alatt 
nem álló részét, valamint a mező- és erdőgazdasági művelésre a talaj 
természeti adottságainál fogva alkalmatlan területeket.
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16.12. MUNKALAP 

az épületek (építmények) értékeléséhez
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16.13. FÉRŐHELY MUNKALAP
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2. sz. minta

FÉRŐHELY MUNKALAP

szin t..........................................................alaprajzához.

1. A szintre vonatkozó általános adatok:

a) A szint belmérete .................................... ............ m.

b) Fűtött légtér ................................................. légm3.

c) Hasznos alapterület ................................................. in2.

Egyéb alapterület ............................................... m2.

a ...............................................................................nyt. s z ........................................... in gatlan .

2. A szint helyiség adatai:

S zin ten  levő i  , ,

helyiségek m eg- - 2 U í M egjegyzés3 *  . & í szam a m 2nevezese .

'_____________________________________ |_______________________

_________ ______________________________________________________________ ______________  __________________________  _  . _____________  _________

________________________________________ :_____ ■ ____________________ ____

Ö s s z e s e n  :
__ ______________________________________________________ |____________________
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17. sz. m elléklet

17. OKMÁNYGYŰJTŐ
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számadótest neve

17. sz. melléklet

OKMÁNYGYŰ JT Ő  

a ............nyilvántartási számú ingatlanhoz
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18. sz. melléklet

18. TARTALOM JEGYZÉK
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18. sz. m elléklet

TARTALOMJEGYZÉK

okmánygyűjtőben 19----------  évben elhelyezett okm ányokról

Sor- Lapok ;  n á 
szára Targy S2j |™  kelte Megjegyzés
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19. sz. m elléklet

19. JEGYZÉK 
az Elhelyezési Szakutasítással összefüggő jogszabályokról
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19. sz. m elléklet

T A R T A L O M JEG Y Z ÉK

19.1. Közületi szervek elhelyezése .....................................................................................179

19.2. Állami tu lajdonban álló ingatlanok kezelése ......................................................179

19.3. A Rendőrségről szóló tv r ............................................................................................... 179

19.4. M ezőgazdasági rendeltetésű földek védelme ......................................................179

19.5. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek b é re ....................................- ................... 179

19.6. K i s a j á t í tá s ........................................................................................................................180

19.7. Állami tu lajdonban álló házingatlanok e lid e g e n í té s e ........................................ 180

20. ponthoz: In g a tlan v é te l...................................................................................................... 180

30. ponthoz: É pületbontás ..................................................................................................180

41. ponthoz: Közüzemi s z o lg á l ta tá s o k ............................................................................180

46. ponthoz: In g a tlan n y ilv án ta rtá s .....................................................................................181

54. ponthoz: F ö ld n y i lv á n ta r tá s ..........................................................................................181
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19. sz. melléklet

19. JEGYZÉK 

az Elhelyezési Szakutasítással összefüggő jogszabályokról

19.1. A közületi szervek elhelyezéséről szóló 
2/1969. (I. 23.)Korm. sz. rendelet,
4/1969. (I. 23.) ÉVM sz. vhr., valamint ezek módosítá
sa tárgyában kiadott 
10/1972. (III. 28.) Korm. sz. rendelet,
3/1972. (III. 28.) ÉVM. sz. vhr.,

19.2. Az állami tulajdonban álló ingatlanok kezeléséről szóló 
9/1969. (II. 9.) Korm. sz. rendelet,
6/1970. (IV. 8.) ÉVM—M ÉM — PM sz. vhr.,

19.3. A Rendőrségről szóló 1955. évi 22. tvr.

19.4. A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 
1961. évi VI. törvény, valamint az ennek módosításá
ra kiadott 1969. évi 3. törvény.
Az 1969. évi VI. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
7/1972. (III. 13.) Korm. sz. vhr., továbbá a 
13/1968.(111. 1 1.) Korm. sz. rendelet.
A mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek haté
konyabb védelméről szóló
1003/1964. (II. 22.) Korm. sz. határozat, továbbá a 
28/1964. (Mg. É. 41.) FM —HM —BM sz. utasítás.
Az állami szervek kezelésében levő földterületek átruhá
zásáról szóló
7/1972. (VII. 4.) MÉM sz. rendelet.

19.5. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek béréről szóló 
8/1971. (II. 10.) Korm. sz. rendelet,
8/1971. (II. 10.) ÉVM sz. vhr., valamint az 
1/1972. (1. 19.) Korm. sz. rendelet,
2/1972. (I. 19.) ÉVM sz. vhr., és az ezeket módosító 
10/1972. (Ep. E. 9.) ÉVM sz. közlemény.
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19.6. A kisajátításról szóló
1965. évi 15. sz. tvr., az ennek 
13/1965. (VII. 24.) Korín. sz. végrehajtási rendelete, 
valamint az ennek módosítása tárgyában kiadott 
9/1970. (IV. 21.) Korm. sz. rendelet.

19.7. Az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítéséről 
szóló
32/1969. (IX. 30.) Korm. sz. rendelet,
16/1969. (IX. 30.) ÉVM—M É M -P M . sz. végrehajtási 
rendelet.

Az Elhelyezési Szakutasítás

20. pontjához
Az ingatlanvételről szóló 
2/1959. (1. 3.) Korm. sz. rendelet,
11/1959. (IV. 9.) PM sz. végrehajtási rendelet,

30. pontjához
Az egyes állami tulajdonban álló, nem bérbeadás útján 
hasznosított épületek és más építmények lebontásával 
kapcsolatos eljárás szabályozása tárgyában kiadott 
105/1970. (Pk. 11.) PM sz. utasítás,
Az építési engedélyezési eljárásról szóló 
10/1969. (VI. 8.) ÉVM sz. rendelet.
Az állami tulajdonban álló épületek bontásának lebonyo
lításáról szóló
3/1966. (IV. 30.) OT—PM— ÉM sz. együttes rendelet és 
az Építési Szakutasítás vonatkozó előírásai.

41. pontjához

Közműhozzájárulás
8/1970. (IV. 16.) ÉVM—PM sz. rendelet az út és közmű
fejlesztési hozzájárulásról.

Vízszolgáltatás

A vízügyről szóló
1964. évi IV. törvény, valamint az ennek végrehajtásá
ról kiadott
32/1964. (XII. 13.) Korm. sz. rendelet.

Villamosenergia-szolgáltatás

1/1966. (I. 23.) NIM  sz. rendelet a villamosenergia-szol
gáltatás és vételezés általános feltételeinek megállapí
tásáról, valamint az ennek kiegészítésére kiadott 
1/1968. (I. 16.) NIM  sz. rendelet.
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Gázenergia-szolgáltatás

1969. évi VII. törvény, és az ennek végrehajtása tárgyá
ban kiadott
11/1970. (VII. 1.) NIM  sz. rendelet a Gázenergia Köz
szolgáltatási Szabályzatról.

Központifűtés — melegvízellátás

2/1966. (III. 31.) ÉVM sz. rendelet, a lakóépületek és a 
bérbeadás útján hasznosított más épületek központi fű
téséről és melegvízellátásáról, valamint a 
2/1966. (III. 317) NIM  sz. rendelet.

Felvonóhasználat
8/1961. (XI. 16.) ÉM sz. rendelet a felvonók építéséről, 
használatáról és ellenőrzéséről.
4/1965. (III. 21.) ÉM sz. rendelet, illetőleg a 
6/1965. (IX. 19.) ÉM sz. rendelet, valamint 
9/1971. (II. 19.) ÉVM sz. rendelet a 8/1961. ÉM sz. ren
delet módosításáról.

Köztisztaság

3.141/1/1949. (IX. 20.) NM sz. rendelet a köztisztaság 
fenntartásáról, illetőleg az ezt módosító 
9/1970. (IX. 5.) EiiM—ÉVM sz. rendelet.

Kéményseprés

19/1970. (IX. 5.) ÉVM sz. rendelet a kéményseprőipari 
tevékenység gyakorlásáról, valamint a 
10/1970. (Ép. Ért. 26.)ÉVM sz. utasítás a kéményseprő
ipari tevékenység egyes kérdéseiről.

46. pontjához

Az ingatlan nyilvántartásról szóló
1972. évi 31. sz. tvr., valamint az ennek végrehajtása
tárgyában kiadott
27/1972. (XIí. 31.) MÉM sz. rendelet.

54. pontjához
Az állami földnyilvántartás vezetésének módjáról szóló
1963. évi 32. sz. tvr., valamint ennek
37/1963. (XII. 24.) Korm. sz. végrehajtási rendelete.

A földhivatalok feladatáról szóló 
13/1971. (XII. 4.) MÉM sz. rendelet.
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