BelügyminisztériumTitkársága.

Szám: 10-1564/1958.

Kivonat
a Minisztertanács Titkársága által a ”balatonöszödi Központi
üdülő igénybevételével kapcsolatos egyes kérdések” tárgyában
kiadott 740/1957. számú utasításból.
I.

1. / Az üdülőt a II. fejezet alatt felsorolt igényjogosultak
és felnőtt hozzátartozóik május 16 - szeptember 30-ig,

2. / 16 éven aluli gyermekek június 16 - augusztus 31. közötti
időben vehetik igénybe.
Amennyiben június 16.-át megelőzően, illetve augusztus
31.-ét követően az igénybejelentés 50 főt meghalad, az
üdülő gyermeküdültetésre már május 16-tól, legkésőbb szep
tember 30-ig igénybevehető.

II.
Az Üdülő igénybevételére jogosultak:
/ Négy heti időtartamra:
1.
/ az Országgyűlés, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a
a.
Minisztertanács elnöke és elnökhelyettesei, a minisz
terek, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa titkára, az
Országos Tervhivatal, - a Legfelsőbb Bíróság, - a Fő
városi Tanács Végrehajtó Bizottsága, - a Szakszerve
zetek Országos Tanácsa, - a Szövetkezetek Országos
Szövetsége, - az Országos Vízügyi Főigazgatóság elnö
ke, - a Legfőbb ügyész, a Minisztertanács Titkársága
vezetője, - a miniszterek első helyettesei, valamint
a felsoroltakkal közös háztartásban élő feleség és
16 éven felüli gyermekeik.
/ Két heti időtartamra:
2.
a. / a miniszterhelyettesek, az a./ pontban felsorolt fő
hatóságok vezetőinek helyettesei, valamint az előzők
ben nem említett országos hatáskörű szervek vezetői,
a megyei és megyei jogú városi tanácsok vb. elnökei,
elnökhelyettesei és titkárai,

b. / minisztériumok, intézmények, vállalatok, társadalmi
szervek vezető beosztásban lévő dolgozói,
c. / termelésben kitűnt dolgozók, kiváló értelmiségi dolgozók,

d. / valamint a./ c./ pontok alatt felsoroltakkal közös háztartásban élő feleség és gyermekeik.
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- 2 Az u.n. gyermeküdülő az előbbi pontokban felsoroltak 16
éven aluli gyermekei részére a szülőkkel zonos időtar
tamra vehető igénybe.
III.

1. / Az üdülő által nyújtott szolgáltatásokért az alábbi térí

tési díjakat kell fizetni:
a. / saját jogon történő üdülés esetében napi............ 30.- Ft.
b. / felnőtt családtag után napi................................ ..40.- "
c. / 16 éven aluli gyermek után napi.............................25.- Ft.-ot.
2. / 1. a./ b./ pontok alatt felsorolt térítési díjak az üdü
lőhely fejlesztési hozzájárulást nem tartalmazzák.
3. / Az üdülési dijat a beutalójegy kézhezvétele előtt - az
üdülés megkezdése előtt két héttel - postai befizetési
lapon kell az üdülő banki számlájára befizetni, ugyanak
kor kell befizetni az üdülőhely fejlesztési hozzájárulást
is.
IV.

A visszaigazolt üdülési keret felhasználása kötelező.

Amennyiben a beutalójegyek kézhezvétele előtt ismeretessé vá
lik, hogy valamilyen oknál fogva az eredetileg kijelölt igény
jogosult az üdülőt nem veheti igénybe, helyére más igényjogo
sultat a szerv vezetője köteles kijelölni, s erről a Minisz
tertanács Titkárságát haladéktalanul értesíteni kell.

Kiadott beutalójegy, s a befizetett térítési díj csak egészen
kivételes esetben küldhető, illetve utalható vissza /betegség,
hivatalos külföldi ut./
A megkezdett üdülés bármilyen okból kifolyóan történő megsza
kítása nem adhat indokot a térítési díj. visszakövetelésére.
V.
1. / A beutalt igény jogosultak és azok felnőtt családtagjai

részére 25.- Ft.-os, a 16 éven aluli gyermekek részere
napi 20.- Ft.-os nyersanyagkeretet kell biztosítani három
szori étkezéssel.
2. / Étlap szerinti étkezés esetében a fogyasztott ételért a
felhasznált nyersanyagért ék 160 %-át kell a fogyasztás
sal egyidejűleg fizetnie Nyersanyagérték alatt a minden
kori kiskereskedelmi árat kell érteni.
3. / Az elfogyasztott ital, sütemény, hűsítők után a nyersanyag
érték 120 %-a térítendő.
4. / Feketét az espressókra érvényes árszabás szerint lehet
felszolgálni.
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- 3 5. / Az Üdülő sportfelszerelése /tekepálya, kosár- röplabdapá
lya, csónakok/ kivéve a motoros hajót, térítésmentesen ve
hető igénybe. A teke- és teniszpályához beosztott labda
szedők díját az üdülő vezetője által megállapított módon
az azokat igénybevevő beutaltaknak kell fedezni.
6. / A motoroshajó csoportosan, teljes kihasználás esetén, a
Balatoni Hajózási Vállalat által azonos menetre számított
díjszabás alkalmazásával vehető igénybe.
7. / Filmvetítés esetén személyenként 3.- Ft. részvételi díjat
kell fizetni.

VI.
1. / A gyermeküdülőben elhelyezett csecsemők, gyermekek felügye
letet nevelők látják el. Éppen ezért az ott elhelyezett
gyermekeket az esetleg időben velük együtt a felnőtt üdü
lőben tartózkodó szülők csak az üdülővezető által meghatá
rozott időben látogathatják.
2. / A gyermeküdülőben elhelyezett csecsemők, gyermekek részé
re a szükséges ruhát, fehérneműt a szülőknek kell bizto
sítani. A ruhaneműt jegyzékbe foglalva, monogrammal el
látva kell a gyermeküdülő vezető, illetve nevelői részére
átadni.
VII.
1./ Az üdülőbe beutalt igényjgosultakat látogató vendégek ré
szére étlap szerinti étkezést lehet biztosítani.

2./ Amennyiben a látogató az üdülőt egészen kivételes indokolt
esetben éjszakára is igénybeveszi, egy éjszakára 30.Ft.-ot köteles téríteni.
3./ A beutalt igényjogosulttal az üdülőbe együtt érkező, gép
kocsivezető részére az üdülő alkalmazottai részére bizto
sított étkezéssel egyenlő étkezést lehet biztosítani.
A térítési díj teljes napi étkezés esetén napi 17.50 Ft.
A gépkocsivezető elszállásolása esetén egy éjszakára
15.- Ft. a térítési kötelezettség.

Meg kell azonban határozni, hogy az igényjogosult beutalt
tal együtt érkező gépkocsivezető köteles a lehető legrö
videbb1' időn belül a szolgálati helyére visszaindulni.
Budapest, 1958. január 7.
Olt Károly s.k.
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- 4 A balatonöszödi üdülőre vonatkozó igényeket a keret biztosí
tása érdekében kérem a BM. Titkárságon Fábián Ferencné r.fhdgy.gyal közölni március hó 30-ig. /Jászai Mari-tér 16. I.em.137.
telefon: 51-40, 114-622./

Tekintettel arra, hogy a május 14
- május 27-ig
május 28
- június 10-ig,
június 11
- június 24-ig.
június 25 - július 8-ig turnusokra
a névszerinti beosztást március 15-ig kell részünkről a Minisz
tertanácsnak megadni, kérem a május - június hónapra vonatkozó
igényeket - a családtagok számának /gyermekek életkorának/
feltüntetésével - március hó 15-ig jelezni.

Borgos Gyula s.k.
rny.ezds.
a BM.Titkárság vezetője
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