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Az 1985. évi fajlagos energiafelhasználási mutatószámok 
alakulásának elemzése alapján - mint a BM 4/1. számú ob
jektum parancsnoka - kiadom az alábbi

k ö r l e v e l e t  :

1. Az ipari miniszter 4/1986 . /II.20./ számú rendelkezése 
szerint amennyiben az Energia Felügyelet ellenőrzései 
során a NIM 11/1979. /VII.17./ számú rendelet mellékle
tében előirt belső hőmérsékleti értéktől - irodákban 
20 °C - jelentősen eltérő értéket mér, komoly energia
gazdálkodási birság kiszabására kerül sor.

2. A meghatározott belső hőmérsékleti érték betartását a 
22/1979.számú belügyminiszteri parancs a Belügyminisz
térium egész területére kötelezővé tette.
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3. Az 1985. évi adatok összesítése eredményeként megálla
pítható, hogy a BM 4/1. számú objektumban a fűtés helyi 
mutatószáma magasabb a BM I/II. Csoportfőnökség által 
kidolgozott átlagolt mutatószámnál.

4. Az energiatakarékosság, az állami, belügyi rendelkezések 
maradéktalan betartása az objektumban elhelyezett szervek 
és a Központi Ellátó Parancsnokság - mint üzemeltető - kö
zös feladata.

Kérem a Vezető elvtársakat, hogy az irányításuk alá tartozó 
szervek területén - a 16/1979. számú belügyminiszter-helyette
si intézkedésben meghatározottak alapján - kisérjék figyelem
mel és tartsák napirenden, illetve tartassák be beosztottaik
kal az energiával való takarékosságot, mivel a többletköltségek 
csökkentése elsősorban az előirt hőfok betartásával érhető el.

Hasonlóképpen törekedni kell a villamosenergia felhasználásának 
ésszerű csökkentésére, a különböző helyiségek világítási eszkö
zei csak az ott-tartózkodás időtartamára, illetve az elektromos 
árammal működő berendezések a ténylegesen szükséges ideig legye
nek bekapcsolva.

Felkérem a párt- és a tömegszervezetek vezetőit, hogy a Belügy
minisztérium energiagazdálkodási tevékenységének hatékony vég
zését támogatni szíveskedjenek.

/ Dr. Geller Sándor/ 
r.ezredes

BM Titkárság vezetője
Készült: 5 5  példányban
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak.

Kapják: elosztó szerint
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