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Tárgy: albérleti hozzájárulás igénybevételének rendje  

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

A büntetés-végrehajtás személyi állományának élet- és létkörülményeit érintő kérdések körében 

megdöbbenten szembesültünk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által kiadott azon 

tájékoztatóban foglaltakkal, amely szerint a belügyi szervek rendelkezésében lévő, 

lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, 

lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, 

albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet értelmében 2012. 

december 19. napjától a bérleti, albérleti támogatás feltétele az eredeti, dolgozó nevére kiállított 

számla munkáltató részére történő leadása. 

Az állomány körében érthetően rendkívül széles visszhangot kiváltó rendelkezést életszerűtlennek és a 

lakhatásukat bérleti jogviszony keretében megoldó bérlők többsége számára teljesíthetetlen 

követelménynek tartjuk.  

A gyakorlatban, mint az Önök előtt is bizonyára ismert, a bérlők többsége magánszeméllyel áll 

szerződéses jogviszonyban, és a bérbeadó nem feltétlenül állít ki számlát a kifizetett bérleti díjról.  

Jogszabályi alapként hivatkozunk az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülésre vonatkozó rendelkezéseire, amelyek szerint 

„mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha 

a) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint 

mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat 

kibocsátásáról, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül;” [165. § 

(1)]. 

Az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, 

haszonbérbeadása mentes az adó alól. 
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A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a szerződést is megfelelő számviteli bizonylatnak 

tekinti: 

166. § (1)
526

 Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a 

gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által 

kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, 

bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai 

vagy egyéb előállítási módjától –, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását 

(nyilvántartását) támasztja alá. 

A fentiek alapján a 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13. § (4) és (5) bekezdésében foglalt, a szerződés 

és számla egyidejű bemutatását előíró rendelkezés nincs összhangban a hatályos, 

számlakibocsátásra vonatkozó jogszabályi előírásokkal, és álláspontunk szerint indokolatlanul 

sújtja az állománytagokat, azt eredményezve, hogy drasztikusan lecsökken azon jogosultak száma, 

akik ténylegesen igénybe tudják venni a bérleti, albérleti hozzájárulást. 

A büntetés-végrehajtási szervek rendelkezésében lévő férőhelyek használatáról, valamint a bérleti, 

albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló, hatályon kívül helyezett 38/2004. (XII. 9.) IM rendelet a 

támogatás igénylésének feltételeként életszerűen, az ÁFA-törvény rendelkezéseit, illetve az 

állománytagok által létesített bérleti jogviszony alanyait szem előtt tartva vagylagosan írta elő a 

bérleti szerződés vagy a számla másolatának bizonylatként történő leadását. 

A jelenlegi szabályozás mellett a hozzánk érkezett eddigi országos szintű, tömeges visszajelzés 

alapján az állománytagok tömegesen esnek el a bérleti, albérleti hozzájárulástól, amely 

reményeink szerint nem célja a jogalkotónak. Elfogadhatatlannak tartanánk ugyanis, ha a belügyi 

szervek – életszerűtlen és a gyakorlatban a jogosultak többsége által teljesíthetetlen – jogszabályi 

rendelkezések mögé bújva spórolnának az állománytagok támogatására szánt juttatásokon.     

A fentiek alapján kérjük a 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet vonatkozó szakaszinak haladéktalan 

felülvizsgálatát és a jogszabály alábbiak szerinti módosítását: 

R. 13. §  
(4)

20
 A belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személyek tekintetében a hozzájárulás 

kifizetését – a szerv gazdasági vezetőjének hozzájárulásával – az állományilletékes parancsnok vagy a 
hivatali szervezet vezetője engedélyezi. A hozzájárulás alapja a szerződéssel [és] vagy számlával – a 

(2) bekezdés b) pontja esetében számlával – igazolt, rezsiköltséget nem tartalmazó bérleti, albérleti 

díj, vagy lízing díj. 
(5)

21
 A hozzájárulás összege nem lehet magasabb a szerződéssel [és] vagy számlával igazolt bérleti, 

albérleti díjnál, vagy lízing díjnál, de legfeljebb a mindenkori köztisztviselői illetményalap száz 

százaléka. 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48605.576576#foot526
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47937.620719#foot20
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47937.620719#foot21
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Kérjük továbbá a kérdés – soron következő – BÉT ülésen való megtárgyalását.  

Tekintettel arra, hogy a T. Miniszter úr előtt is ismert azon tény, hogy a belügyi szervek, különösen a 

büntetés-végrehajtás keretében szolgálatot teljesítő személyi állomány vonatkozásában a lakhatással 

kapcsolatos kérdések rendkívül érzékeny szabályozási területet képeznek, kérdésként vetődik fel, 

- miért célja a jogalkotónak a hivatásos állomány lakhatásának megnehezítése;  

- alternatív megoldásként milyen támogatásban részesülhetnek az érintett állománytagok, illetve 

- miként kívánják elősegíteni az arra rászoruló állománytagok lakhatási problémáinak megoldását?   

 

Mielőbbi válaszát várva maradok tisztelettel, 

Budapest, 2013. január 28. 

 

            
 

    Kucsera Miklós  

főtitkár 

 

 

 
Másolatban kapja: 

Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos 

mb. országos parancsnok  
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

 


