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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE
Közlemények

A belügyminiszter helyettesének 
10/1990. SZÜGH 

intézkedése
az üdülési térítési díjak módosításáról

Az üdültetés rendjéről szóló 5/1987. BM utasítás 37. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az üdülési térítési 
díjak módosítására kiadom az alábbi intézkedést:

1. A Belügyminisztérium és szervei (a továbbiakban: 
minisztérium) üdülőiben, hétvégi pihenőtelepein, kem- 
pingjében és gyermektáboraiban fizetendő térítési díjakat a 
jelen intézkedés melléklete tartalmazza.

2. Ez az intézkedés 1990. április 1-jén lép hatályba, ez
zel egyidejűleg az üdülési térítési díjak megállapításáról 
szóló 6/1989. belügyminiszter-he ye ttesi intézkedés, annak 
melléklete, valamint a Belügyminisztérium terv- és pénz
ügyi csoportfőnökének 9/1980. intézkedése hatályát vesz
ti. Az intézkedés rendelkezéseit a személyi állománnyal is
mertetni kell.

Dr. Ilcsik Sándor s. k., 
r. altábornagy 

belügym iniszter-helyettes

Melléklet
a 10/1990. belügyminiszter-helyettesi intézkedéshez

A minisztérium üdülőiben, hétvégi pihenőtelepein, 
kempingjeiben és gyermektáboraiban fizetendő térítési 

díjak

1. A minisztérium üdülőinek szobái térítési díj szem
pontjából:

-  apartmanokra
-  I/a. kategóriára
-  I. kategóriára
-  II. kategóriára 

tagozódnak.
-  az apartmanokhoz a kiemelt berendezésű és felsze- 

reltségű többszobás lakrészek:
-  a I/a. kategóriába a Dobogókő I-es üdülő szobái, az 

I-es kategóriába a fürdőszobás vagy zuhanyozófülékés szo
bák; 

-  a Il-es kategóriába a hideg-melegvízzel ellátott szo
bák és a dobogókői II-es kisgyermekes üdülő szobái 
tartoznak.

2. A m in isztérium üdülőiben a kategória-besorolás 
szerint kell téríteni egész évben egységesen. Az üdülőhelyi 
díjat a beutaló ára nem tartalmazza, térítését a helyszínen, 
az érkezés napján kell fizetni.

3. A minisztérium üdülőibe beutaltak térítési díja nap
tári évenként 14 napig terjedő üdülés cselén naponta:

a) apartmanokban
-  felnőtt  170 Ft
-  felnőttel együtt beutalt, önálló kere

settel nem rendelkező gyermek és unoka 75 Ft
b) I/a. kategóriába sorolt szobákban:
-  felnőtt 130 Ft
-  felnőttel együtt beutalt, önálló kere

settel nem rendelkező gyermek és unoka 75 Ft
c) I. kategóriába sorolt szobákban:
-  felnőtt 110 Ft
-  felnőttel együtt beutalt, önálló kere

settel nem rendelkező gyermek és unoka 75 Ft
d) II. kategóriába sorolt szobákban:
-  felnőtt 95 Ft
-  felnőttel együtt beutalt, önálló kere

settel nem rendelkező gyermek és unoka 75 Ft
e) a Dobogókő II-es kisgyermekes üdülő

ben két éven aluli gyermek térítési díja 45 Ft
Ma) gyermektáborba beutalt gyermek té

rítési díja 75 Ft
b) napközis táborba beutalt gyermek té

rítési díja a mindenkori érvényben lévő nap
közis térítési díjjal azonos összeg.

Napközis és gyermektáborban a három- vagy többgyer
mekes családok esetében a gyermekek után a térítési díj 
50%-át kell téríteni.

5/a) az igényjogosulttal együtt üdülő szü
lő és önálló keresettel rendelkező gyermek 
és unoka üdülése esetén a térítési díj 175 Ft

b) az igényjogosulttal közös elhelyezés
ben együtt üdülő rokkant nyugdíjas, mozgás- 
sérült felnőtt, valamint csökkent munkaké
pességű felnőtt korú gyermek esetén a 3/c) 
pontban jelzett II. kategóriájú térítési díj fi
zetendő 95 Ft
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6. Valamennyi üdülőben a felnőttel együtt beutalt har
madik és minden további, önálló keresettel nem rendelke
ző gyermek után térítési díjat nem kell fizetni.

7. Valamennyi üdülőben négy- vagy annál többgyerme
kes család beutalása esetén kétévenként térítési díjat nem 
kell fizetni.

8. BM nyugdíjas bizottságok által szervezett csoportos 
üdülés esetén, függetlenül az igénybe vett kategóriába so
rolástól, a II. kategóriának megfelelő térítési díjat kell fi
zetni.

9. A nem teljes időtartamú, töredék üdülésnek minő
sülő, átmenetileg szabadon maradó férőhelyek hasznosítá
sakor a térítési díj összege:

a) az igényjogosult és a vele közös e lhe- 
lyezésben lévő, önálló keresettel rendelkező
gyermek esetében 175 Ft

és a mindenkori üdülőhelyi díj
b) az igényjogosulttal közös elhelyezés

ben üdülő rokkant nyugdíjas, mozgássérült 
felnőtt, valamint csökkent munkaképességű
felnőtt korú gyermek 95 Ft

c) önálló keresettel nem rendelkező gyer
mek és unoka esetében a mindenkori élelme
zési norma 95 Ft

10. A minisztérium üdülőiben a nem üdültetés céljára 
igénybevett férőhelyek térítési díja:

a) a BM szervek állal szervezeti szolgálati jellegű ren
dezvények, továbbképzések, a minisztériumban működő 
szakszervezetek, edzőtáborozások stb. esetén, naponta és 
személyenként a mindenkori élelmezési norma 100%-a és 
25 Ft önköltségi hozzájárulás,

b) a nem BM szervek rendezvényei esetén étkezésért 
naponta és személyenként az igénybe vett kalkulált élel
mezési nyersanyag költségének a 230%-a, a helyben fo
gyasztott ételeknél az élelmezési nyersanyagköltség 250%- 
a, ettől eltérni csak külön megállapodás esetén, felfelé le
het,

c) a nem BM dolgozó által igénybe vett 
férőhelyek hasznosításakor, a térítési díj 
alapján a teljes önköltség + ÁFA és az igény
be vett étkezés kalkulált élelmezési nyers
anyagköltségének 250%-a és a mindenkori 
üdülőhelyi díj. (Jelenleg szállás + ÁFA 621 
Ft, üdülőhelyi díj 8 Ft, élelmezési norma 
237.50 Ft =  866.50 Ft.)

14 éven aluli gyermek pótágyon történő 
elhelyezése esetén 150 Ft

+ étkezés kalkulált élelmezési költségé
nek 250%-a.

11. A hétvégi pihenőtelepek, illetve kemping igénybe
vételéért az alábbi térítési díjakat kell fizetni:

a) a Nánási úti és Római parti pihenőtelep látogatása, 
hálóhelyiség (faház) igénybevétele nélkül

-  a Nánási úti strand belépőjegyének és
az igényjogosult és hozzátartozói részére 10 Ft

14 éven aluli gyermekei részére díjtalan
b) a boglárlellei I-es üdülő (kulcsosház) valamint a do

bogókői faház:
-  felnőtt: a mindenkori élelmezési nor

ma + üdülőhelyi díj 95 Ft

-  gyermek: a mindenkori élelmezési
norma 95 Ft

Római parti víkendház szobáinak igénybevétele esetén 
a térítési díj napi összege

-  önköltségi hozzájárulás személyen
ként +  üdülőhelyi díj, 35 Ft

-  önálló keresettel nem rendelkező
gyermek és unoka, 15 Ft

-  önálló keresettel nem rendelkező har
madik és minden további gyermek után az 
igénybevétel díjtalan

A gödi víkendházak igénybevétele esetén a térítési díjak 
napi összege:

-  önköltségi hozzájárulás személyen
ként + üdülőhelyi díj, 20 Ft

-  önálló keresettel nem rendelkező
gyermek és unoka 15 Ft

-  önálló keresettel nem rendelkező har
madik és minden további gyermek után az 
igénybevétel díjtalan

c) Kempingtábor igénybevétele naponta:
-  sátorkölcsönzési díj, felszereléssel + 

üdülőhelyi díj, 70 Ft
-  lakókocsik területhasználati díja és  

energiabiztosítási költsége -1- üdülőhelyi díj, 70 Ft
A kempingben üzemeltetett büfészolgáltatásai a feltün

tetett egységárak megtérítése ellenében vehetők igénybe.

d) a gödi hétvégi pihenőtelepen a víkendezés céljára 
szolgáló faházban tartózkodó felnőttek és gyermekek 
igény szerint élelmezési ellátásban részesülhetnek, mely
nek térítési díja a mindenkori élelmezési norma 100%-a,

c) a BM és szervei kezelésében lévő (eddig fel nem so
rolt) hétvégi pihenőtelepein, kempingjeiben a térítési dí
jak naponta:

-  felnőtt esetében minimálisan 35 Ft
-  önálló keresettel nem rendelkező

gyermek és unoka 15 Ft
-  önálló keresettel nem rendelkező har

madik és minden további gyermek után az 
igénybevétel díjtalan

A szervek parancsnokai hatáskörükben felfelé eltérhet
nek ezektől az áraktól.

A pihenőtelepeken igénybe vett élelmezés esetén a 
nyersanyagköltség 100%-a térítendő az igényjogosult és a 
vele együtt üdülő családtagja részére is.

Az üdülőhelyi díjat a Szociális és Egészségügyi Minisz
térium és a Pénzügyminisztérium érvényben lévő végre
hajtási utasításai alapján az adott üdülőkörzetnek megfe
lelően -  kell fizetni.

Mentesek az üdülőhelyi díj fizetése alól:
-  a szálláshelyet nem igénylők, az adott helyen 24 órá

nál rövidebb ideig tartózkodók,
-  a 14 éven aluliak,
-  az oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, 

hallgatói,
-  a nyugdíjasok,
-  a területen munkavégzéssel összefüggő kötelezett

ség alapján tartózkodók (szolgálati út),
-  továbbá a mindenkori érvényben lévő rendelkezés

ben meghatározott személyek.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/10/1990 /2


