
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 21/5/1987.

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K  

5/1987. s zámú

UTASÍTÁSA
az üdültetés rendjéről

Budapest, 1987. évi február hó 5-én.

Az üdültetés rendjének szabályozására -  a polgári alkalmazot
tak tekintetében a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnöksége, 
az Állami Tűzoltóság vonatkozásában a Minisztertanács Tanácsi 
Hivatala elnökének egyetértésével -  kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) keze
lésében levő üdülők, hétvégi pihenőtelepek, gyermektáborok, 
kemping, a minisztérium által bérelt hazai üdülői férőhelyek, 
valamint a külföldi üdültetés (a továbbiakban: minisztérium 
üdülői) igénybevételére jogosultak a minisztérium szervei, az 
IM Büntetés-végrehajtás és az Állami Tűzoltóság hivatásos, 
polgári állományú tagjai, nyugdíjasai, ezek, valamint a hősi 
halottak közvetlen hozzátartozói (házastárs, élettárs, önálló 
keresettel nem rendelkező gyermek és unoka).

2. A ,,Belügyminisztérium szolgálati halottjá”-vá, a Belügymi
nisztérium halottjá"-vá, valamint a ,,Testület halottjá"-vá 
nyilvánítottak özvegyei és önálló keresettel nem rendelkező 
gyermekei addig jogosultak a minisztérium üdülőinek igény- 
bevételére, ameddig a minisztérium róluk való gondoskodása 
tart.

3. A minisztérium üdülőiben az igényjogosulttal közös elhelye
zésben -  amennyiben a férőhely lehetővé teszi -  részt vehet 
a vele közös háztartásban együtt élő, szülő, önálló keresettel 
rendelkező gyermek és unoka, a kedvezményes üdülési díj 
kétszeres összegének térítése mellett.
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4. A belügyi feladatok végrehajtását segítő önkéntes rendőrök, 
önkéntes határőrök, önkéntes tűzoltók továbbá a Dózsa sport
egyesületek nem belügyi alkalmazottai, nemzetközi minősíté
sű és felnőtt I. osztályú sportolói, valamint ezek közvetlen 
hozzátartozói (házastárs, élettárs, önálló keresettel nem ren
delkező gyermek) részére a szerv üdülési keretéből -  elő- és 
utóidényben -  beutaló adható.

5. A minisztérium üdülőibe az 1- 4. pontokban foglaltakon kí
vül más személy csak a pénzügyi-anyagi-műszaki miniszter- 
helyettes engedélyével utalható be.

6. Az éves üdülési keretet a minisztérium főcsoportfőnökségei, 
országos (Kormányőrség) parancsnokságai, a rendőr-főkapi
tányságok és az ezek körébe nem tartozó önálló szervek ré
szére a szervezetszerű létszámuk arányában; az IM Büntetés
végrehajtás és az Állami Tűzoltóság részére külön rendelke
zések alapján; elő-, fő- és utóidényre bontva kell megálla
pítani.

7. A Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdonosait, a Magyar 
Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének tagjait, továbbá a 
belügyminiszter által külön meghatározott beosztásig a szol
gálatot teljesítő és nyugállományú vezetőket, valamint a mi
nisztérium hősi halottainak közvetlen hozzátartozóit a BM 
Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály (a továbbiakban: 
Osztály) közvetlenül lássa el üdülői beutalóval.

8. A külföldi jutalom csereüdültetési keretszámok jóváhagyása 
a belügyminiszter jogkörébe tartozik.

9. A belföldi és a térítéses külföldi csereüdültetési keretszám 
szervek közötti elosztását a pénzügyi-anyagi-műszaki minisz
terhelyettes hagyja jóvá.

10. Az Osztály vezetője gondoskodjon arról, hogy a szervek a 
következő évre jóváhagyott üdülési keretszámokat minden 
évben november 1-ig megkapják.

11. A jóváhagyott keretszámokból a személy szerinti beutalás jo
ga az üdülői beutalóval rendelkező szervek vezetőit (parancs
nokait) illeti meg, a polgári állományúak esetében a szakszer
vezeti bizalmival, illetve bizottsággal egyetértésben.

12. Az éves elő-, fő- és utóidényi beutalási keret teljes személyi 
állomány előtti nyilvánosságra hozásáról -  a szabadságolási 
tervek jóváhagyása előtt -  a szerv vezetője (parancsnoka) 
gondoskodjon.

13. A szerv vezetője (parancsnoka) a tényleges elosztáshoz kérje 
a Szociális (Üdültetési) Bizottság véleményét. A főidényben 
és a külföldi térítéses csereüdültetésben a konkrét beutalás 
mindenkor a beutalójegyen meghatározott létszámösszetétel 
szerint történhet.

14. A beutalók elosztását követően nyilvánosságra kell hozni a 
beutalóhoz jutottak teljes névsorát.
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15. Az üdülési igények elbírálása során az alábbi szempontok az 
irányadók:
a) a kiemelkedő munkát végzők megbecsülése jusson kifeje

zésre,
b) biztosítani kell, hogy a gyermeküket egyedül nevelő és 

nagycsaládos (három vagy több gyermekes) szülők előnyt 
élvezzenek, és lehetőleg minden második évben főidényi 
családos üdültetésben vehessenek részt,

c) azonos körülmények (pl. munkavégzés, szociális helyzet 
stb.) esetén kedvezően kell elbírálni a hátrányos helyzetű, 
településtől távollevő alegységeknél szolgálatot teljesítő és 
lakó hivatásos állomány, valamint a fiatal házasok első 
üdülési kérelmét,

d) a külföldi jutalomüdülésben részesültek ugyanabban az 
évben főidényben kedvezményes üdültetésre nem jogosul
tak,

e) a nyugállományúak elsősorban elő- és utóidényben üdül
tethetők. Üdülői beutalóval való ellátásukat az a szerv 
végezze, amelynek állományából nyugállományba kerültek, 
illetve amelynek gondozásába tartoznak.

16. A Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdonosai, valamint a 
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének tagjai ré
szére, akik a minisztériumban teljesítettek vagy teljesítenek 
szolgálatot, minden évben -  főidényben két évenként -  biz
tosítani kell az üdülési lehetőséget.

17. A minisztérium üdülőibe szóló beutalók igazságosabb elosz
tása, valamint az elő- és utóidényben az üdülők jobb, egyen
letesebb kihasználása érdekében az igényjogosultak:
a) külföldi térítéses csereüdültetésben legfeljebb hároméven

ként,
b) belföldi főidényben kedvezményes üdültetésben és külföldi 

gyermektáboroztatásban legfeljebb kétévenként,
c) elő- és utóidényben kedvezményes üdültetésben, kempin

gezésben, gyermektáboroztatásban évenként
részesülhetnek.

18. A külföldi térítéses csereüdültetés -  időpontjától függetlenül 
-  főidényi üdültetésnek minősül.

19. Az üdülés időtartamába valamennyi más üdülőben -  MSZMP, 
SZOT, HM, vállalat stb. -  biztosított üdülést is bele kell szá
mítani.

20. Nem vehet részt az üdültetésben:
a) aki fertőző vagy más olyan súlyos betegségben szenved, 

ami az üdültetés általános rendjét zavarja,
b) aki önmaga ellátására képtelen,
c) aki büntetőeljárás alatt áll, vagy akit fegyelmi eljárás alap

ján helyeztek nyugállományba.
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Ki kell zárni azt a beutaltat az üdültetésből, aki súlyosan meg
sérti az üdülő házirendjét, kárt okoz.

21. Az igényjogosult egy naptári évben 14 nap kedvezményes 
üdülésben vehet részt.

22. Nem zárja ki a kedvezményes üdülési lehetőség igénybevételé
ből az igényjogosultat, ha az év folyamán gyógy- vagy belföl
di jutalomüdülésben vett részt, illetve ha orvosi javaslatra 
gyermeke egészségi állapota miatt a dobogókői kisgyermekes 
üdülőbe másodszor is beutalják.

23. Gyermekek a Dobogókő II. (kisgyermekes) üdülőbe 6 hónapos, 
a többi üdülőbe két éves kortól utalhatók be.
A külföldi jutalom- és térítéses csereüdültetésben a két fél kö
zötti megállapodások a mérvadók a gyermekek életkorát ille
tően, erről az érintettek az Osztálytól külön tájékoztatást kap
nak.

24. Az üdültetési napok pontos figyelemmel kísérése érdekében 
az 1. pontban feltüntetett, önálló keresettel rendelkező igény- 
jogosultak részére ,,Üdülési Nyilvántartó Könyv”-et kell rend
szeresíteni és kiadni, amelyet a melléklet tartalmaz. Az első 
kiadást és az utánpótlást az Osztályon keresztül a szervek 
üdülési felelősei végzik. Az ,,Üdülési Nyilvántartó Könyv”-et 
szigorú számadásos nyomtatványként kell kezelni.

25. Az ,.Üdülési Nyilvántartó Könyv”-be bejegyzést csak:
a) az üdülési felelős,
b) az üdülő parancsnoka vagy megbízottja,
c) külföldi üdültetés esetén az Osztály külföldi előadója, il

letve
d) a szerv üdülési ügyekkel megbízott szakszervezeti megbí

zottja tehet.

26. Az üdülésért a beutalás jogcímétől, az üdülés időtartamától 
függően térítési díjat kell fizetni, az igénybe vett szoba osz
tályba sorolásának, a szolgáltatásoknak, illetve az igénynek 
megfelelően. A felnőtt igényjogosulttal együtt beutalt, ked
vezményes üdültetésre jogosult harmadik és a további önálló 
keresettel nem rendelkező gyermek után térítést nem kell fi
zetni. A kedvezményes üdültetésre jogosult négy- vagy annál 
több gyermekes család kétévenként -  függetlenül az idény
től -  térítésmentes üdültetésre jogosult.

27. A minisztérium üdülőiben a turnusok időtartama alatt az át
menetileg üresen maradó férőhelyeket az üdülőparancsnokok 
az 1- 5. pontban felsoroltak részére pihenés céljára, térítési 
díj ellenében használatba adhatják. Az ugyanezen időben 
kedvezményes beutalásban részesültek sem elhelyezésben, 
sem ellátásban hátrányt nem szenvedhetnek. Erre a célra be
utalót visszatartani nem lehet.
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28. A minisztérium üdülőit -  elsősorban a Siófokon üzemelőt - 
elő- és utóidényben szakmai, párt, tömegszervezeti tanfolya
mok, értekezletek tartására, sportcélú edzőtáboroztatásra, és 
a pályakezdő fiatalok KISZ bevonásával szervezett üdülteté
sére is igénybe lehet venni. A következő évre vonatkozó igé
nyeket a szervek vezetői (parancsnokai) minden évben szep
tember 15-ig az Osztálynak küldjék meg, a belügyi szakmai 
értekezletek esetében a BM Továbbképző Tanfolyam Parancs
nokságon keresztül.

29. A szervek vezetői (parancsnokai) a rendelkezésükre álló be
utalókkal úgy gazdálkodjanak, hogy azok teljes felhasználása 
lehetőleg elő- és utóidényben is biztosított legyen. A fel nem 
használt beutalójegyeket a turnusok kezdete előtt legkésőbb 
14 nappal az Osztályra vissza kell küldeni az újraelosztás za
vartalanságának biztosítása érdekében. A visszaküldési határ
idő be nem tartása esetén, amennyiben a beutaló nem kerül 
felhasználásra, értékét a szerv a jutalmazási kerete terhére 
köteles megtéríteni, és egyben a kártérítési eljárást meg kell 
indítani.

30. Az üdülési beutalókat szigorú számadásos nyomtatványként 
kell kezelni (kiadni, elszámolni), ami a szervek vezetői (pa
rancsnokai) által kijelölt üdülési felelősök feladata.

31. A kitöltött üdülési beutalók csak az „Üdülési Nyilvántartó 
Könyv”-vel együtt érvényesek. A minisztérium üdülőit igény
be vevők az igénybevétel jogosságát szolgálati, illetve nyugdí
jas igazolvánnyal, a családtagok pedig személyi igazolvány
nyal, illetve szakszervezeti tagsági könyvvel kötelesek iga
zolni.

32. A nyári főidényben felmerülő nagyszámú üdülési igény foko
zottabb kielégítése érdekében a minisztérium hétvégi pihenő
telepeket és kempinget tart fenn.

33. A hétvégi pihenőtelepek -  elsősorban a Budapesten szolgá
latot teljesítők részére -  a Nánási úton, a Római-parton, 
Felsőgödön üzemelnek, kemping az egész személyi állomány 
részére Siófok- Balatonszabadiban működik.

34. A Nánási úti pihenőtelepre az igényjogosultak szolgálati iga
zolvánnyal, családtagjaik csak a rendszeresített és évenként 
érvényesített belépőjegyekkel léphetnek be.

35. A felsőgödi és római-parti faházakat és szobákat legfeljebb 7 
napos, a kempinget legfeljebb 14 napos időtartamra lehet 
igénybe venni. Ettől eltérő igénybevétel -  a lehetőségek fi
gyelembevételével -  csak az Osztály külön engedélye alap
ján lehetséges.

36. A minisztérium üdülőibe beutaltak látogatókat csak az üdülő
parancsnokok előzetes engedélyével, a látogatásra kijelölt he
lyen és az üdülői szolgáltatások igénylése nélkül fogadhatnak.

37. Felhatalmazom a pénzügyi-anyagi-műszaki miniszterhelyet
test az üdülési térítési díjak megállapítására.
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38. Az Osztály vezetője adjon ki intézkedést az irányítása alatt 
levő üdülők, pihenőtelepek, gyermektáborok és kemping mű
ködési, valamint házirendjének, a beutalók, „Üdülési Nyil
vántartó Könyv"-ek elszámolási, nyilvántartási rendjének, a 
térítési díjak megoszlásának és egyéb kapcsolódó részletkér
déseinek a szabályozására.

39. Ez az utasítás 1987. január 1. napján lép hatályba, ezzel egy
idejűleg a 15/1981. (BK 8.), a 23/1984. (BK 6.), a 12/1985. 
(BK 5.) és a 13 1985. (BK 5.) BM számú utasítások hatályukat 
vesztik. Az utasítás rendelkezéseit a személyi állománnyal is
mertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügym iniszter

Készült: 1000 példányban.
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai, 
rendőr-főkapitányok, helyetteseik,
országos parancsnokságok területi szerveinek parancsnokai,
Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály (30 pld.), 
valamennyi anyagi, pénzügyi osztály, alosztály, szolgálat vezetője, 
MSZMP megyei (budapesti) rendőr-főkapitánysági bizottságai, 
Közalkalmazottak Szakszervezete megyei (budapesti) rendőr-főkapi
tánysági bizottságai.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 27/7/1987.

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R - H E L Y E T T E S É N E K

7/1987. s zámú

INTÉZKEDÉSE
az üdülési térítési díjak megállapításáról 

Budapest, 1987. évi február hó 5-én.

Az üdültetés rendjéről szóló 5 1987. BM számú utasítás 37. pont
jában kapott felhatalmazás alapján az üdülési térítési díjak meg
állapítására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A Belügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) üdülői
ben, hétvégi pihenőtelepein, kempingjében és gyermektábo
raiban fizetendő térítési díjakat a melléklet tartalmazza.

2. Ez az intézkedés 1987. január 1-jén lép hatályba, rendelkezé
seit a személyi állománnyal ismertetni kell.

KISS SÁNDOR s. k„
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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M elléklet a 7 1987. szám ú belügym iniszter-helyettesi intézkedéshez

A MINISZTÉRIUM ÜDÜLŐIBEN,
HÉTVÉGI PIHENŐTELEPEIN, KEMPINGJÉBEN 

ÉS GYERMEKTÁBORAIBAN FIZETENDŐ 
TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. A m inisztérium  üdülőinek szobái térítési díj szem pontjából:

-  A partm anokra

-  I. csoportra

-  II. csoportra

-  III. csoportra tagozódnak.

Az apartm anokhoz a kiem elt berendezésű és felszereltségű több szobás 
lakrészek, az I. csoportba a fürdőszobás vagy zuhanyzófülkés szobák, 
a II. csoportba a hideg-meleg vízzel elláto tt szobák és faházak, míg a 
III. csoportba -  azok korszerűsítéséig -  a Boglárlelle I. üdülőben le
vő szobák tartoznak.

2. Az üdültetési időszaknál m egkülönböztetünk:

a) főidényt, amely június 1-től augusztus 31-ig, illetve decem ber 20- 
tól január 2-ig ta rt;

b) elő- és utóidényt, amely az a) alponton kívüli időszakot öleli fel.

A térítési díjak vonatkozásában előidényi d íjakat kell alkalm azni a 
m ájusban kezdődő és júniusban befejeződő; utóidényi díjakat az au
gusztusban kezdődő és szeptem ber hóban befejeződő turnusoknál.

3. A m inisztérium  üdülőibe beutaltak  térítési díja naptári évenként 14 
napig terjedő üdülés esetén, naponta:

a) fő idényben:

-  A partm anokban
-  felnőtt 92,-  Ft
-  felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem

rendelkező gyerm ek és unoka 45,-  Ft

-  I. csoportba sorolt szobákban
-  felnőtt 87,-  Ft
-  felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem

rendelkező gyerm ek és unoka 45,-  Ft
(Ezt a térítési form át kell alkalmazni térítéses 
külföldi csereüdültetés esetében is.)

-  II. csoportba sorolt szobákban
-  felnőtt 72,-  F t
-  felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem

rendelkező gyerm ek és unoka 45,-  Ft

-  III. csoportba sorolt szobákban
-  felnőtt 60,-  Ft
-  felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem

rendelkező gyerm ek és unoka 45,-  Ft
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b) elő- és utóidényben: 

-  A partm anokban
-  felnőtt 78,- Ft
-  felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem

rendelkező gyerm ek és unoka 45,- Ft
-  I. csoportba sorolt szobákban

-  felnőtt 67,- Ft
-  felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem

rendelkező gyerm ek és unoka 45,- F t
-  II. és III. csoportba sorolt szobákban

-  felnőtt 52,- F t
-  felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem

rendelkező gyerm ek és unoka 45,- Ft

c) Dobogókő II. kisgyermekes üdülőben, 2 éven aluli
gyerm ek térítési díja
-  főidényben 34,- Ft
-  elő- és utóidényben 29,- F t

d) gyerm ektáborba beutalt gyerm ek 38,- F t

e) napközis táborba beutalt gyerm ek 29 - Ft

4. Valam ennyi üdülőben -  függetlenül az idénytől -  a felnőttel együtt 
beutalt harm adik és további önálló keresettel nem rendelkező gyer
m ek után  térítést nem kell fizetni.

5. Valam ennyi üdülőben -  függetlenül az idénytől -  négy vagy annál 
több gyerm ekes család beutalása esetén kétévenként té rítést nem  kell 
fizetni.

6. A térítési díjak m agukban foglalják az üdülőhelyi d íja t is.

7. A 3. pont a), b) alpontjaiban m eghatározott összegek kétszeresét kell 
fizetni az egyébként kedvezményes üdülésre igényjogosulttal együtt 
beutalt szülő és önálló keresettel rendelkező gyerm ek és unoka üdü
léséért.

8. A m inisztérium  üdülőiben a nem  üdültetés céljára igénybe ve tt férő
helyek térítési díja:

a) a BM szervek által szervezett szolgálati jellegű rendezvények, to 
vábbképzések, edzőtáborozások stb. idején naponta és szem élyen
ként az élelmezési norm a 100%-a és 16.-  F t szállásköltség,

b) a nem BM szervek rendezvényei esetén: étkeztetésért -  naponta és 
szem élyenként -  az elszállított ételnél az élelmezési norm a egy
százkilencvenhat százaléka, a helyben fogyasztott ételnél az élelme
zési norma kettőszázhúsz százaléka, más szolgáltatásoknál a tény
leges ráfordítás. Az igénybevételt és a költségek m egtérítését külön 
m egállapodásban kell rögzíteni,

c) az -  üdülésnek nem minősülő -  átm enetileg üresen m aradó férő
helyek hasznosításakor a térítési díj napi összege:

-  felnőtt és önálló keresettel rendelkező gyerm ek
esetében szem élyenként 136,-  F t
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-  az önálló keresettel nem rendelkező gyerm ek,
unoka esetében szem élyenként 72,-  F t

Am ennyiben a 8/c. alpont szerinti igénybe vevő az előző naptári 
évben a 14 napos kedvezm ényes üdültetést nem  vette  igénybe és 
ezt az Üdülési N yilvántartó Könyvével igazolja, az idénynek m eg
felelő beutaló d íját téríti, legfeljebb 14 napig.

9. A hétvégi pihenőtelepek, illetve kemping igénybevételéért az alábbi 
térítési d íjakat kell a helyszínen fizetni:

a) a Nánási úti, róm ai-parti pihenőtelep látogatása -  hálóhelyiség (fa
ház) igénybevétele nélkül -  díjtalan,

b) a róm ai-parti és felsőgödi víkendfaházak és szobák igénybevétele 
esetén a térítési díj napi összege:
-  szem élyenként 12,-  F t +  üd. h. díj
-  önálló keresettel nem rendelkező gyerm ek

és unoka 8,-  Ft

Az önálló keresettel nem rendelkező harm adik és m inden további 
gyerm ek u tán  az igénybevétel díjtalan,

c) a kem pingtábor igénybevétele naponta

-  a sátorkölcsönzési díj, felszereléssel 50,-  F t +  üd. h. díj

-  lakókocsi területhasználati díj 25,-  F t + üd. h. díj

A kem pingben üzem eltetett italbüfé szolgáltatásai a fe ltün te te tt 
egységárak, a m elegbüfé keretében kiszolgáltatott ételek önköltségi 
(nyersanyag-) á r teljes összegének m egtérítése ellenében vehetők 
igénybe,

d) a felsőgödi hétvégi pihenőtelep víkendezés céljára szolgáló faházai
ban tartózkodók igény szerint élelmezési ellátásban részesülnek, 
m elynek térítési díja a m indenkori nyersanyagköltség 100%-a, 7 
éven aluli gyerm eknek, am ennyiben féladagot fogyaszt, az élelme
zési norma 50% -a,

e) a hétvégi pihenőtelepeken és kempingben igénybe ve tt felszere
lési tárgyak, sport- és kulturális eszközök (csónak, nyugágy stb.) 
használata díjtalan,

f) üdülőhelyi d íjat az Egészségügyi M inisztérium  és a Pénzügym inisz
térium  érvényben levő rendelkezései alapján kell téríteni, a terü le
tenként m eghatározott összeget figyelembe véve (felnőttnek és ön
álló keresettel rendelkező gyerm eknek 24 órán túli tartózkodása 
esetén).
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BELÜGYMINISZTÉRIUM M elléklet a 7 1987. szám ú belügym inisz
ter-helyettesi intézkedéshez.

Nyt. sz.:

Ü D Ü L É S I  N Y I L V Á N T A R T Ó  K Ö N Y V

Kiállítás kelte:

P. H.

aláírás

-  11 -

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 /5 /1987 /11



Üdülésre jogosult neve: 

rendfokozata: 

Személyi szám a:

Szerv kódszáma:

Igényjogosultság jogcíme:

Bejegyzések, bélyegzések helye:

Tudnivalók:

Bejegyzendő az üdülés időtartama, illetve az üdülő megnevezése, és szükséges 
az üdülő bélyegző lenyomata.
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