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Lakásbi:Ztosítás-lakásügyi rendelke:Zések 
A honvédség tagjainak elvileg természetbeni lakásra van 

igényük. 
A honvéqelmi igazgatás a honvédség tagjai részére szük

séges lakásokat három úton biztosítja: 
a) A laktanyákban már eddig is meglévő lakások karba

helyezése, vagy a laktanyák közelében lakótelepek létesítése 
útján. Ilyenek építésére (helyreállítására) központilag történik 
intézkedés, nyilvántartásuk, kiutalásuk az állomásparancsnok
ságok feladata. 

b) A Beszállásolási Törvényben ( 1879. évi XXXVI. tc. 
7. és 25. §-ai) foglaltak alapján a közigazgatási hatóságoktól 
való igénylés útján. A szállásigénylést a honvéd állomás
parancsnokságoknak kell a közigazgatási hatóságokhoz -
városokban a polgármester, községeket illetően a vármegye 
alispánjához - intézni. 

e) Az Országos Lakásépítési Terv ' kapcsán a romos laká
soknak közületi helyreállítása, illetve új lakások építése útján. 
Az új építkezéseket a helyszíni viszonyokhoz képest a H. M. 
Bajtárs rendeli el, az anyagi lehetőségek keretén belül. 

Szolgálati lakás kiutalás iránti kérelmeket az 1948. évi 
27. sz. H. K-ban közölt 485.906/elh.-l 948. sz. körrendeletben 
foglaltak értelmében - a szolgálati út betartásával - a hon
véd állomásparancsnokságokhoz, Budapest a Váp-hoz kell 
megküldeni. 

Az 1948. évi 32. sz. H. K.-ban közölt 458.070/elh.-1948. 
sz. körrendeletben· foglaltak szerint honvédségi szolgálati lakás
nak kell tekinteni: 

a) Minden kincstári ingatlanban lévő lakást. Ide kell 
érteni a laktanyákon kívül a honvédség tulajdonában lévő bér
házakban, valamint a Beszállásolási Törvény alapján igénybe
vett, végül a honvédségi igazgatás által bérelt ingatlanokban 
lévő lakásokat (azokat is, amelyekben jelenleg nem honvédségi 
személyek laknak): 

b) Magántulajdont képező házakban lévő oly lakásokat, 
amelyeket a honvédelmi igazgatás az igényjogosultnak helyre
állított állapotban utalt, vagy utal ki a jövőben. 

e) Olyan lakást, amelyet a honvédség a 6000/1948. 
Korm'. sz. rendelet 44., illetve 45. §-a alapján történt bérlő
kijelölési jog gyakorlása során juttatott az igényjogosultnak. 
Az esetben, ha az igényjogosult részére a honvédség cserelakás 
ellenében juttat lakást, az igényjogosultság megszűnése eseté-
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ben a kincstártól ugyanolyan értékű lakás rendelkezésre bocsá
tását kérheti, mint amilyen lakást annakidején a honvédség 
tőle csereképen tényleg átvett, azt más honvédségi igényjogo
sultnak kiutalta, s az oda be is költözött. Ide sorolnak a Ben
czur-u. 41. és a Szent Imre-hg.út 83-85. sz. házakban lévő 
lakások is, mel',ekce a. ti.Gti.\f~<is~<;; G~ü()ki.~\:.fö\~<;:,\ ),Y~Í.\ 'tt \?i,\<..í.-
sok helyreállítása címén szerezte meg. . 

A lakásügyi alaprendelkezés a 6000/1948. Korm. sz. ren
delet ( a M. K. 1948. évi 111. számában jelent meg), röviden 
Lakás-kódex. Ezt a rendelkezést - véleményünk szerint -
legalább minden sgt-nek, g. tisztnek, hadtáp. pk-nak, hbs. ti· 
nek, az áp-oknak 1és beosztottjainak ismerni kell. A Lakás
kódex a honvédséget érintő részeit fontossági sorrendben az 
alábbiakban ismertetjük, megjegyezve azt is, hogy a Lakás
kódex §-aihoz honvédségi szempontból szükséges rendelkezése
ket az 1948. évi 32. sz. H. K.-ban megjelent 458.070/elh.-1948. 
sz. körrendelet „hozzáfűzés" -e tartalmazza. 

1. A 42. §. felsorolja mindazokat a személyeket, akiket 
új lakás bérlőjéül nem lehet kijelölni. 

A 42. §-hoz tartozó hozzáfűzés szerint az állomás
parancsnokságok (Váp.) új bérlői csak oly személyt jelölhet
nek ki, aki a hivatásos állományba fel van véve és tényleges 
szolgálatra írásbeli rendelettel is be van osztva, kérelmezőtől a 
42. §. 11. pont (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot minden eset
ben be kell kérni. 

E rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy ne kaphassanak 
lakást olyanok, akik véglegesítve nincsenek. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy nem igényjogosult személyeknek a már kiutalt 
lakásokból való kitelepítésük minden esetben hosszadalmas 
volt és nagy nehézségekkel járt. J 

. 2. Hivatásos honvéd személy lakását, vagy lakásrészét 
elhagyottnak tekinteni nem lehet. A bejelentésre való kötele
zettséget a bérbeadóra nézve a Lakás-kódex 45. §-a, a bérlőre 
·(tehát homiédségi s.zemélyre) nézve a 45. §-hoz tartozó h?zzá
füzés szabályozza. 

A bejelentett lakásra vonatkozólag az állomás pság-nak 
(Váp-nak) a polgári lakáshivatalnál 8 napon belül nyilatkoznia 
kell, hogy bérlőkijelölési jogával él-e, mert ellenkező esetben a 
honvédség lakásbérlőkijelö'.ési jogát elveszti. 

A bérlőkijelölési jog bejelentése után az állomáspság. 
(Váp.) 3 hónapon belül tartozik az új bérlőt kijelölni; ellenkező 
esetben a lakás 'felett tovább már nem rendelkezik. 
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Amennyiben az új bérlő 8 napon belül nem jelölhető ki, a 
lakás bérét a honvédelmi igazgatásnak kell viselnie. 

A honvédségnél szolgálatot teljesítő polgári személyeknek 
(kinevezett tisztviselők) a lakásaik megüresedésére vonatkozó 
jelentéseiket a 4. §-hoz tartozó hozzáfűzésben elrendeltek értel
mében a Váp-on kívül a H. M. (Szü. fcsf -ség 5. osztály)-hoz is 
kötelesek megtenni. 

3. Honvédségi lakások, vagy lakrészek - közös megegye
zés alapján - az állomáspság (Váp.) engedélyével cserélhetők el. 
A 17. §-hoz tartozó hozzá hozzáfűzés azt a célt szolgálja, hogy 
lakáscsere következtében a honvédség ne kerüljön hátrányosabb 
helyzetbe. · 

4. Honvédségi lakások, vagy lakrészek az állomáspság 
(Váp.) engedélye nélkül társbérletekké · át nem alakíthatók, sem 
albérletbe nem adhatók. · 

5. A 37. §-hoz tartozó hozzáfűzés a honvédelmi igazizatás 
kezelésében á.lló épületekben lévő romos_ lakásokban a honvédség 
tagjai által előlegezett helyreállítási költségek lelakhatását, illetve 
visszafizetését tárgyalja. Ilyirányú kéremeket elbírálás végett 
minden esetben a ker. pság. (épo.) útján a H. M-hez (Htpszf. 2/c. 
osztály) kell előterjeszteni. 

6. Az állomáspság-oknak (Váp.) a 110. ~-hoz tartozó 
hozzáfűzésben foglaltak alapján pontos nyilvántartást kell 
vezetniök: 

a) a helyőrséP-et illető honvédséizi ingatlanban lévő laká
sokról és azok bérlőiről, tehát a szolgálati lakásokról. 

b) a Lakáskódex 45., 47. és 39. §-ai alaoján tudomásukra 
jutott lakásokról, lakrészekről és azok bérlőiről, 

c) a lakásigényJ.ésekről, a kérelem beérkezésének sor
rendjében. 

A nyilvántartás vezetésének célja az, hogy a honvedség a 
rendelkezése alá tartozó lakásokat egyrészt áttekinthetően szá
mon tartsa, azokat folyamatosan kiutalja, hogy ily módon az 
igényjogosultak minél előbb lakáshoz juthassanak. 

Külön és hangsúlyozottan említjük meg a Lakáskódex 106. 
§-át, mely a polgári lakásügyi hatóságokat lakáskataszter felfek
tetésére és v•ezet,ésére kötelezi. Ez a pontos lakásnyilvántartás a 
helység minden egyes lakásának bejárását, az ottlakók számának, 
nevének, ottlakása jogcímének rögzítését ír ja elő. Csak ez lehet 
az alapja a polgári lakásügyi hatóságok eredményes működésé
nek, de - hozzátehetjük - igen kevés községünkben, váro
sunkban készítették el. Allomáspság-i szolgálatban működő baj
társainknak ajánljuk, hogy a velük együttműködő polgári lakás-
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ügyi hatóságoknál a lakáskataszterbe betekinbési lehetőséget kér
jenek. Ha az nincs felf ektetve, elkészítését sürgessék és állandóan 
szorgalmazzák. Csak így lesznek megbízható adataik a helység 
lakásviszonyairól és így tudják az állomáson · a szolgálatot telje
sítő bajtársak jogos lakásigényét a lakásügyi hatóságok útján 
ki,elégí teni. 

7. A fontosabb lakásügyi rendelkezések sorában feltétlenül 
meg kell említeni a romlakások közületi helyreállításáról rendel
kt-ző 5.630/1948. Korm. sz. rendeletet (megjelent a M. K. 1948. 
évi 111. számában) és a közületek által helyreállított lakások 
béreinek megállapítására vonatkozó és a f. évi 3. sz. H. K-ben 
600.004/elh.-1949. sz. alatt közzétett 12.840/1948. Korm. sz. 
rendeletet. Utóbbinak lényege az, hogy az ilyen lakások hasznos 
alapterületének minden négyzetmétere után havi 2.70 Ft lakbért 
kell fizetni, amiben a 15%-os lakáshelyreállítási hozzájárulás is 
benne van. A lakás hasznos alapterületébe a lakószoba, hall, 
konyha és fürdőszoba számít, tehát a kamra, előszoba, W. C., 
személyzeti szoba, pince, padlás stb. területe nem. Egyszobás 
lakásnál legfeljebb 40, kettőszobásnál legfeljebb 67, háromszobás
nál legfeljebb 80 négyzetméter alapterületet kell megfizetni még 
akkor' is, ha a lakás ténylegesen nagyobb. 

8. Legvégül pedig szüksiégesnek tartjuk meg,említeni a 
9.270/1948. Korm. sz. rendelet szerinti és a lakásügyekkel foglal
kozó hatóságokat, amelyek lakásügyekben eljárni kötelesek. Ezt 
a rendeletet bizonyos mértékben módosítja a f. évi 202-203. sz. 
Magyar Közlönyben közzétett 4259/1949. (203.) M. T. sz. rende
let, mely szerint lakásügyekben az alábbi hatóságok járnak el : 

a) /. fokon nagy- és kisközségekben a községi elöl,i áró
ság, megyei városokban a város polgármestere, törvényhatósági 
jogú városokban - ide nem értve Budapest Székesfővárost - a 
törvényhatósági jogu város polgármestere által megbízott tiszt
viselő, Budapest Székesfővárosban a lakás fekvése szerint illeté
kes kerületi elöljáró. · 

b) II. fokon, nagy- és kisközségekben, továbbá megyei 
városokban az alispán, törvényhatósági jogú városokban - ide
értve Budapest Székesfővárost is - a város polgármestere 
(Központi Lakáshivatal). 

c) 111. fokon, a Belügyrpiniszter. Lakásügyekben a főfel
ügyel~tet a Belügyminiszter gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy 
megvizsgálhat minden ügyet úgy az eljárás során, mint pedig 
az ügynek befejezése után hivatalból. A megvizsgálás eredmé
nyéhez képest a lakásügyi hatóságot a szabályszerű eljárás le
folytatására utasíthatja, vagy a jogszabályt, vagy közérdeket 
sértő határozatot megsemmisítheti. 
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A Belügyminiszter fel van hatalmazva, hogy az ország 
egyes területein a bérlőkijelölés jogát magának tartsa fenn. Ez 
azonban nem érinti a honvédségnek a Lakáskódex 44., illetve 
45. §-ai alapján biztosított bérlőkijelölési jogát. 

Fel akarjuk bajtársaink figyelmét hívni arra, hogy a mai 
nehéz lakásviszonyok között a lakásbiztosítási szolgálatban · mű
ködőknek, az ismertetett rendelkezéseket feltétlenül ismerniök 
kell. Csak így tudják azokat helyesen és rugalmasan alkalmazni 
és szolgálatukat eredmény~en ellátni. 

Ha a fent leírtakon belül, vagy ezt meghaladóan felmerül
nek még lakásügyekben problémák, úgy az érdekelt bajtárs 
vagy az állomáspság, akár rövid úton, akár írásban forduljon 
elsősorban a területileg illetékes ker. pság. ép. és elh. osztályá -
hoz, illetőleg az utóbbi a Htpszf. 2. b. osztályhoz. hol a meg
oldásra vonatkozólag kellő irányítást fognak kapni. 

A felső vezetés ismeri a bajtársak lakásgondjait. Hely
színi megállapítások alapján lakásépiikezéseket tett folyamatba 
oly helyőrségekben, ahol polgári vonalon a lakásszükségletet 
biztosítani nem lehetett. 

A felső vezetés f ára~tságot nem kímélve, minden rendel
kezésre álló anyagi lehetőség kihasználásával hathatós és azon
nali intézkedéseket tett folyamatba, hogy ez a nehéz probléma 
legalább is nagyrészben mielőbb megoldást nyerjen. 

,-
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