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Hatályon kívüli A MAGYAR népköztársaság

BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK
6/1989.

INTÉZKEDÉSE

az üdülési térítési díjak módosításáról

Budapest, 1989. május 12-én.

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

intézkedést:

1. A Belügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) üdü
lőiben, hétvégi pihenőtelepein, kempingjében és gyermek
táboraiban fizetendő térítési díjakat a melléklet tartalmazza.

2. Ez az intézkedés 1989. május 26-án lép hatályba, ezzel egy
idejűleg az üdülési térítési díjak megállapításáról szóló 7/ 
1987. belügyminiszter-helyettesi intézkedés melléklete ha
tályát veszti.
Az intézkedés rendelkezéseit a személyi állománnyal ismer
tetni kell.

Dr. ILCSIK SÁNDOR s. k.,r. vezérőrnagy belügyminiszter-helyettes 
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BELSŐ HASZNÁLATRA!



Készült: 950 példányban.Felterjesztve: miniszter elvtársnak,államtitkár elvtársaknak.Kapják: az 5/1987. BM utasítás elosztója szerint.
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Melléklet a 6/1989. belügyminiszter-helyettesi intézkedéshez

A minisztérium üdülőiben, hétvégi pihenőtelepein, kempingjeiben 
és gyermektáboraiban fizetendő térítési díjak1. A minisztérium üdülőinek szobái térítési díj szempontjából:- apartmanokra,- I. kategóriára,- II. kategóriára tagozódnak.- az apartmanokhoz a kiemelt berendezésű és felszereltségű többszobás lakrészek;- az I-es kategóriába a fürdőszobás vagy zuhanyozófülkés szobák, valamint a hajdúszoboszlói üdülő szobái,- a II-es kategóriába a hideg-meleg vízzel ellátott szobák, a galya- tetői üdülőben lévő szobák és a dobogókői II-es kisgyermekes üdülő szobái tartoznak.A gyermekek üdülési térítési díja a mindenkori élelemezési norma alapján változik.2. Az üdültetési időszaknál megkülönböztetünk:a) főidényt, amely június 1-től augusztus 31-ig, illetve december 20-tól január 2-ig tart,b) elő- és utóidényt, amely az a) alponton kívüli időszakot öleli fel.3. A minisztérium üdülőibe beutaltak térítési díja naptári évenként 14 napig terjedő üdülés esetén naponta:a) apartmanokban:- felnőtt 150,- Ft- felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem rendelkező gyermek és unoka 75,- Ftb) I. kategóriába sorolt szobákban:- felnőtt 110,- Ft- felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem rendelkező gyermek és unoka 75,- Ftc) II. kategóriába sorolt szobákban:- felnőtt 93,- Ft
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- felnőttel együtt beutalt, önálló keresettel nem rendelkező gyermek és unoka 75,- Ft- elő- és utóidényben valamennyi üdülőben a II. kategóriában meghatározott térítési díjakat 93,- Ftkell alkalmazni.Az érvényben lévő élelmezési normák alapján:d) a Dobogókő II-es kisgyermekes üdülőben két éven aluligyermek térítési díja 36,- Fte) gyermektáborba beutalt gyermek térítési díja 68,- Ftf) napközis táborba beutalt gyermek térítési díja 47,50 Ftg) napközis és gyermektáborban a három- vagy többgyermekes családok esetében a gyermekek után a térítési díj 50%-át kell téríteni.4. a) Az igényjogosulttal együtt üdülő szülő és önálló keresettel rendelkező gyermek és unoka üdülése esetén a térítési díj 155,- Ftb) Rokkant nyugdíjas, mozgássérült, csökkent munkaképességű felnőtt korú gyermek esetén a mindenkori felnőtt beutaló ára térítendő.5. Valamennyi üdülőben a felnőttel együtt beutalt harmadik és minden további, önálló keresettel nem rendelkező gyermek után térítési díjat nem kell fizetni.6. Valamennyi üdülőben négy- vagy annál többgyermekes család beutalása esetén kétévenként térítési díjat nem kell fizetni.7. A térítési díjak magukban foglalják az üdülőhelyi díjat is.8. A minisztérium üdülőiben, a nem üdültetés céljára igénybe vett férőhelyek térítési díja:a) a BM szervek által szervezett szolgálati jellegű rendezvények, továbbképzések, edzőtáboroztatások 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 élelmezési norma 230%-a, a helyben fogyasztott ételnél az élelmezési norma 250%-a, 
- 4 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/6/1989 /4



a más szolgáltatásoknál minimum a tényleges ráfordítás, illetve megállapodás esetén ennél magasabb összegben is megállapodhatnak.Szállásdíj az önköltség mindenkori ára + 15% ÁFA. Az igénybevételt és a költségek megtérítését külön megállapodásban kell rögzíteni.BM nyugdíjasbizottságok által szervezett csoportos üdülés esetén, függetlenül az igénybe vett kategóriába sorolástól, a II. kategóriának megfelelő térítési díjat kell fizetni.c) Az üdülésnek nem minősülő, átmenetileg üresen maradó férőhelyek hasznosításakor a térítési díj napi ösz- szege egységesen:- felnőtt és önálló keresettel rendelkező gyermek esetében személyenként 155,- Ftés a mindenkori üdülőhelyi díj- önálló keresettel nem rendelkező gyermek, unokaesetében személyenként 75,- Ft9. A hétvégi pihenőtelepek, illetve kemping igénybevételéért az alábbi térítési díjat kell fizetni:a) a Nánási úti és a Római parti pihenőtelep látogatása hálóhelyiség (faház) igénybevétele nélkül,- az igényjogosultak szolgálati igazolvány felmutatásamellett, valamint az igényjogosult 14 éven aluli gyermekei részére díjtalan- a Nánási úti strand belépőjegyének ára az igényjogosult hozzátartozói és 14 éven felüli gyermekei részére 10,- Ftb) a boglárlellei I-es üdülő (kulcsosház), valamint a dobogókői faház- felnőtt: mindenkori élelmezési norma és üdülőhelyidíj 83,- Ft- gyermek: mindenkori élelmezési norma 75,- FtA Római parti és a gödi víkendházak és szobák igénybevétele esetén a térítési díjak napi összege:- önköltségi hozzájárulás személyenként 20,- Ft+ üdülőhelyi díj
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- önálló keresettel nem rendelkező gyermek és unoka 15,- Ft- önálló keresettel nem rendelkező harmadik és minden további gyermek után az igénybevétel díjtalanc) A kempingtábor igénybevétele naponta- sátorkölcsönzési díj felszereléssel 50,- Ft+ üdülőhelyi díj- lakókocsik területhasználati díja és energiabiztosításiköltség 50,- Ft+ üdülőhelyi díjA kempingben üzemeltetett büfé szolgáltatásai a feltüntetett egységárak megtérítése ellenében vehetők igénybe.d) A gödi hétvégi pihenőtelepen a víkendezés céljára szolgáló faházban tartózkodás felnőttek és gyermekek igény szerint élelmezési ellátásban részesülhetnek, melynek térítési díja a mindenkori élelmezési norma 100%-a.e) Üdülőhelyi díjat az Egészségügyi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium érvényben lévő rendelkezései alapján kell téríteni, a területenként meghatározott ösz- szeget figyelembe véve (felnőtteknek és önálló keresettel rendelkező gyermekeknek 24 órán túli tartózkodás esetén).
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