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Valamennyi BM. Számadótest
Hadtáp Parancsnokának /Anyagi osztály vezetőjének/
S z é k h e l y e i k e n.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának a Magyar Közlöny 1956.
október 12-i számában megjelent 1.100/1956./X.12./ sz. határozatának
7. pontja alapján a BM. szerveinél és csapatainál a fűtéssel kapcsolatos
eljárásokat az alábbiak szerint szabályozom:
1./ Az 1956/57. évi fűtési idény 1956. október hó 15-én kezdődik.
2./ A Belügyminisztérium szerveinél /csapatainál/ 1956. október 15-től 

a fűtést akkor lehet megkezdeni, ha az egység /alegység, stb./ pa
rancsnoka /vezetője/ a fűtés megkezdését az időjárás figyelembe
vételével szükségesnek tartja. A fűtés szükségességének elbírálásá
nál követendő irányelv az, hogy a helyiségek belső hőmérséklete
18 C fok körül legyen.

3./ A különböző rendeltetésű helyiségekben történő fűtés időtartamát 
a 104-2019/96-1955. szám alatt kiadott ideiglenes tüzelőanyag norma 
szabályozta.

4./ A fűtési idény 1957-április 15-ig tart. Korházak, rendelőintézetek, 
ovodák, csecsemőotthonok és napköziotthonok helyiségeit 1957-ápri
lis 15-től május 1-ig terjedő időszakban is lehet fűteni, ha a helyi
ségek hőmérséklete 18 C fok alá süllyed.

5./ Egészségügyi intézmények, óvodák és napközi otthonok egyes helyisé
geit a szükséghez mérten 18 C foknál magasabb hőmérsékletre is fel 
lehet fűteni. Ezeket a helyiségeket és a fűtés mértékét az intézmény 
vezetője határozza meg. 

6./ Az ideiglenes tüzelőanyag norma meghatározza az egyes helyiségek 
fűtéséhez felhasználható tüzelőanyagok mennyiségét. Törekedni kell 
azonban arra, hogy a helyes fűtési módszerek alkalmazásával tüzelő
anyag megtakarítást érjünk el.

7./ Azok a szervek, melyek többféle fűtőanyaggal rendelkeznek, elsősorban 
a gyengébb minőségű tüzelőanyagot használják fel és a magasabb kaló
riaértékű szenet a várható hidegebb időre tartalékolják.

8./ A fűtést úgy kell szabályozni, hogy a helyiségek hőmérséklete 18 C 
fok fölé ne emelkedjen. Amennyiben a hőmérséklet az előírt hőfokot 
meghaladja, a fűtőtestek elzárószerkezetének szabályozásával, vagy 
elzárásával és a tüzelés csökkentésével kell a túlfűtést elkerülni. 
Kályhafűtésnél ilyen esetben a tüzelést csökkenteni kell.

9./ Előcsarnokokat, folyósokat fűteni nem szabad. Kivételt képeznek az 
5./pontban felsorolt intézmények.
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10./ Egyes fagyveszélynek kitett - egyébként nem fűtendő - helyiségek a 
fagykár elkerülése érdekében abban az esetben fűthetők, ha a külső 
hőmérséklet mínusz 5 fok alatt van.
Ezeket a helyiségeket azonban csak olyan mértékben szabad fűteni 
amennyi a fagykár elkerülése érdekében szükséges.

11./ Olyan helyiségeket melyeket egész napon át nem használnak fűteni 
tilos.

12./ A főzéshez kiutalt tűzifát begyújtáshoz felhasználni nem szabad.
13./ A fűtéssel kapcsolatos intézkedéseket úgy kell végrehajtani, hogy

azokkal fokozott szénmegtakarítás legyen elérhető. A kiadott rendel
kezések végrehajtását a hadtáp parancsnok, illetőleg az anyagi osz
tály vezetője fokozottan ellenőrizze.

Budapest, 1956. október 13-án.
NL/MÉ/

A kiadmány hiteléül: Berecz Béla sk.  áv. vezérőrnagy
 főosztályvezető

/: Nyitrai István :/ 
r. százados

alosztályvezető
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