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Miniszteri utasítás

HK: 5/1987 BM ut.  A Magyar Népköztársaság
  belügyminiszterének

 15/1981. (BK 8.) számú
  utasítása

a Belügyminisztérium személyi állománya 
üdültetésének rendjéről

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: mi
nisztérium) saját kezelésében levő üdülők, hé t
végi pihenőtelepek, úttörő- és napközis táborok 
fenntartásával és üzemeltetésével, külföldi cse
reüdültetés szervezésével segíti elő a dolgozók 
és családtagjaik, a belügyi nyugdíjasok üdülé
sét, pihenését.

Az üdültetés szabályozásáról szóló 11/1968. 
BM számú parancs kiadása óta az üdültetés fel
tételeiben jelentős fejlődés következett be.

A boglárlellei üdülőszálló, a dobogókői kis
gyermekes, a Siófok aranyparti üdülő létreho
zásával, a balatonvilágosi, a balatonfüredi üdülő 
bővítésével szélesedett az üdültetési lehetőség.

A végrehajtott fejlesztések, korszerűsítések 
eredm ényeként csökkent az üdülők felszereltsé
gében, elhelyezésében korábban meglevő szín- 
vonalbeli különbség.

A gyermekek üdültetésére Boglárlellén és Bu
dapesten a Nánási úton kialakult a korszerű ú t
törő- és napközis tábor. Szélesedett mind a fel
nőttek. mind a gyermekek külföldi csereüdülte
tése.

Balatonszabadiban létrejö tt a kempingezés le
hetősége.

Az üdültetési lehetőségekben bekövetkezett 
jelentős változások, valam int az eltelt időszak
ban szerzett tapasztalatok a személyi állomány 
üdültetési rendjének ú jra szabályozását teszik 
szükségessé.

Erre való tekintettel, valam int az üdültetés 
továbbfejlesztése érdekében — a polgári alkal
mazottak tekintetében a Közalkalmazottak Szak- 
szervezete egyetértésével — kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A m inisztérium  kezelésében levő üdülők 
igénybevételére jogosultak: a m inisztérium  és 
szervei, az IM Büntetésvégrehajtás, az Állami 
Tűzoltóság hivatásos és polgári állom ányú tag
jai, nyugdíjasai és ezek, valam int a hősi halot
tak közvetlen hozzátartozói (házastárs, élet
társ, önálló keresettel nem rendelkező gyermek).

2. A jogosulttal közös elhelyezésben — 
am ennyiben a férőhely lehetővé teszi — részt 
vehetnek az üdültetésben az 1. pontban felso
roltak unokái, a közös háztartásban velük együtt 
élő szülei és önálló keresettel rendelkező gyer
mekei is, a kedvezményes üdülési díj kétszeres 
összegének térítése mellett.

3. A belügyi feladatok végrehajtását segítő 
önkéntes rendőrök, önkéntes tűzoltók, önkéntes 
határőrök, továbbá a Dózsa sportegyesületek 
nem belügyi alkalmazottai, nemzetközi minősí
tésű és felnőtt első osztályú sportolói, valam int 
ezek közvetlen hozzátartozói részére a szerv 
üdülési keretéből — elő- és utóidényben — be
utaló adható.
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4. A m inisztérium  üdülőibe az 1—3. pontok
ban foglaltakon kívül más személy csak a pénz
ügyi-anyagi-műszaki m iniszterhelyettes engedé
lyével utalható be.

5. Az üdülési igények elbírálása során a ki
emelkedő m unkát végzők megbecsülése jusson 
kifejezésre. A szerveknél a főidényre szóló be
utalókból a hivatásos állom ányúakat létszám uk
nál nagyobb arányban kell részesíteni.

6. A Szocialista Hazáért Érdem rend tulajdo
nosai részére m inden évben biztosítani kell az 
üdülési lehetőséget, egyik évben főidényben, 
másik évben elő- vagy utóidényben.

7 .  A nyugállom ányúak elsősorban elő- és utó
idényben üdültethetők. Üdülői beutalóval való 
ellátásukat az a szerv végezze, amelynek állo
mányából nyugállományba kerültek, illetve 
am elynek gondozásába tartoznak.

8. Biztosítani kell, hogy a gyerm eküket egye
dül nevelő és a nagy családos szülők a gyerm ek- 
üdültetésben előnyt élvezzenek és lehetőleg 
minden második évben nyári főidényben csalá
dos üdülésben vehessenek részt.

Azonos körülm ények esetén kedvezően kell 
elbírálni a fiatal házasok első üdülési kérelmét.

9. Nem utalható be a m inisztérium  üdülőibe:

a) aki fertőző betegségben szenved,

b) aki önmaga ellátására képtelen,

c) aki büntető eljárás alatt áll, akit fegyelmi 
okból helyeztek nyugállományba.

10. A gyerm ekek a dobogókői kisgyermekes 
üdülőben hat hónapos, a többi családos üdülő
ben két éves kortól részesíthetők üdültetésben.

11. Az igényjogosultak egy naptári évben ál
talában 14 napos üdülésben vehetnek részt.

Ha az üdülői férőhelyek lehetőséget adnak, 
az 1—3. pontban felsoroltak — elő- és utóidény
ben — legfeljebb 14 napra ism ételt beutalásban 
részesíthetők.

Az üdülés időtartam ába a SZOT, illetve a vál
lalati üdülőkben biztosított üdülést is bele kell 
számítani.

12. Az üdülésért a beutalás jogcímétől, az 
üdülés időtartam ától függően — a 17/1979. BM 
számú utasítás 22. pontjában m egállapított — 
kedvezményes, vagy felemelt összegű térítési 
d íjat kell fizetni, az igénybe vett szoba osztály
ba sorolásának megfelelően.

Felhatalmazom a pénzügyi-anyagi-m űszaki 
m iniszterhelyettest a térítési díjak jövőben szük
ségessé váló módosítására.

13. Nem zárja ki a kedvezményes üdülési le
hetőség igénybevételéből a jogosultakat, ha az 
év folyamán gyógy-, vagy belföldi jutalom üdü
lésben vettek részt, illetve ha orvosi javaslatra 
gyerm ekük egészségi állapota m iatt a dobogókői 
kisgyermekes üdülőbe másodszor is beutalják.

14. A m inisztérium  főcsoportfőnökségei, or
szágos parancsnokságai, a rendőr-főkapitánysá
gok és az ezek körébe nem tartozó, önálló szer
vek részére a szervezetszerű hivatásos és polgá
ri állományú létszámuk arányában, az IM Bün
tetésvégrehajtás és az Állami Tűzoltóság részé
re a külön rendelkezések alapján — elő-, fő- 
és utóidényre bontva — éves üdülési keretet 
kell megállapítani.

15. A BM Üdültetési és G yerm eknevelteté
si Osztály (a továbbiakban: Osztály) közvetle
nül lássa el üdülői beutalóval a Szocialista Ha
záért Érdem rend tulajdonosait, továbbá az ál
talam  külön m eghatározott beosztásig a szolgá
latot teljesítő és nyugállom ányú vezetőket, va
lam int a m inisztérium  hősi halottainak közvet
len hozzátartozóit.

16. Valamennyi belföldi és térítéses külföldi 
csereüdültetési keretszám  szervek közötti el
osztását a pénzügyi-anyagi-m űszaki m iniszter- 
helyettes hagyja jóvá.

A külföldi jutalom  csereüdültetési keretszá
mok jóváhagyását magam nak tartom  fenn.

Az Osztály vezetője gondoskodjon arról, hogy 
a szervek a jóváhagyott üdültetési keretszám o
kat minden évben november hó 15-ig m egkap
ják.

17. A jóváhagyott keretszámokból a személy 
szerinti beutalás joga — a polgári állományúak 
esetében a szakszervezeti bizalmiak egyetérté
sével — az üdülői beutalóval rendelkező szer
vek vezetőit (parancsnokait) illeti meg.

18. A beutalók odaítélésével kapcsolatos ja 
vaslatok kialakítása céljából a szerveknél a 
szakmai, párt- és tömegszervezeti szervek kép
viselőiből üdültetési bizottságot kell m űködtetni.

19. A Siófok aranyparti üdülőt — elő- és utó
idényben — párt- és tömegszervezeti tanfolya
mok, értekezletek tartására és sportcélú edző
táboroztatásra is fel kell használni. Ilyen irányú 
igényeiket a szervek vezetői (parancsnokai) m in
den évben augusztus 15-ig az Osztálynak küld
jék meg.

20. Az üdülői beutalókat fizetéses nyom tat
ványnak minősítem, azok nyilvántartása, keze
lése, kiadása, elszámolása a szerv vezetője (pa
rancsnoka) által kijelölt üdültetési felelős fel
adata.

21. A szervek vezetői (parancsnokai) a ren 
delkezésükre álló beutalókkal úgy gazdálkodja
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nak, hogy azok teljes felhasználása lehetőleg 
elő- és utóidényben is biztosított legyen.

22. A fel nem használt beutalójegyeket az 
Osztály által szabályozott módon, vissza kell 
küldeni. A visszaküldési határidő be nem ta rtá 
sa esetén a beutaló értékét, a m ulasztást elkö
vető személy felelősségre vonása mellett, a 
szerv jutalm azási kerete terhére köteles meg
téríteni.

23. A m inisztérium  üdülőibe beutaltak láto
gatókat csak az üdülőparancsnok előzetes en
gedélyével, a látogatásra kijelölt helyen és az 
üdülői szolgáltatások igénylése nélkül fogadhat
nak.

24. Az Osztály vezetője adjon ki intézkedést 
az üdülők működési és házirendjének, a beuta
lók nyilvántartási és elszámolási rendszerének 
szabályozására, illetve az üdültetési felelősök és 
bizottságok feladatainak meghatározására.

25. A belügyi szervek kezelésében levő hét
végi pihenőtelepek létesítési, fenntartási és m ű
ködési rendjét a pénzügyi-anyagi-m űszaki mi
niszterhelyettes szabályozza.

26. Ez az utasítás 1981. szeptember 1. napján 
lép hatályba, egyidejűleg a  1 1 /1968. BM számú 
parancs és végrehajtási utasítás, valam int az 
5/1971., illetve a 4/1975. számú belügyminisz
ter-helyettesi utasítás hatályát veszti. Az u ta
sítást a személyi állománnyal a szükséges m ér
tékben ism ertetni kell.

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter
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