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INTÉZKEDÉSE
egységes szabad szombatokon és egyéb munkaszüneti napokon 

az objektumok munkaerő- és energiatakarékos üzemeltetésének
biztosításáról

Budapest, 1981. évi január hó 27-én.

A 18/1980. BM számú utasítás 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Belügyminisztérium objektumai egységes szabad szom
batokon történő takarékos üzemeltetésének megszervezésére és 
gyakorlati végrehajtására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A Belügyminisztérium objektumaiban szabad szombatokon, 
munkaszüneti és heti pihenőnapokon (a továbbiakban: mun
kaszüneti napokon) szolgálatot tevők munkavégzéséhez szüksé
ges anyagi-technikai ellátási és szolgáltatási feladatokat a kö
vetkező munkaerő- és energiatakarékossági követelmények be
tartásával kell megszervezni:
a) az anyagi- (technikai) szakszolgálat érintett állományát (a 

hőszolgáltató eszközök kezelőit, a karbantartókat, és az 
egyéb kapcsolódó feladatokra készenléti jelleggel beosztot
takat) a reális igényeknek megfelelő létszámban kell kije
lölni és csak a haladéktalanul szükséges munkák elvégzésé
nek idejére lehet berendelni;

b) munkaszüneti napokon az épületek (helyiségek) fűtését 
temperáló hőmérséklettel, csökkentett kezelői létszámmal 
kell megoldani. Kivételt képeznek az ügyeleti, egészségügyi, 
oktatási, fogda vagy egyéb állandó üzemeltetésű szolgálati 
helyiségek, illetve körletek, ahol a megengedett belső hőmér
sékletet kell biztosítani;

ÁBTL - 4.2 - 18 - 314/1981 /1

18- 314/1981.



c) temperáló belső hőmérsékletnek kell lenni minden helyiség
ben, ha a külső hőmérséklet 0°C-ra, vagy az alá süllyed. 
A belső hőmérsékletet 0°C fölött olyan értéken kell tar
tani, hogy az épületben fagykár ne keletkezhessen;

d) a 0°C külső hőmérséklet fölött — a munkaszüneti napokon 
dolgozók részére kijelölt helyiségek kivételével — tilos az 
épület fűtése;

e) az épület teljes fűtése beindításának időpontját úgy kell 
megválasztani, hogy a napi rendes szolgálati idő kezdetéig az 
előírt belső hőmérséklet biztosított legyen;

f) használati melegvizet csak ott lehet szolgáltatni, ahol a szol
gálat ellátásának speciális szükségletei feltétlenül indokol
ják;

g) utak, terek, raktárak, belső közlekedők megvilágítására csak 
az elengedhetetlen mértékű szükség- és irányfények alkal
mazhatók;

h) ügyeleti vagy szolgálati helyiségek fűtését csak akkor sza
bad központi berendezésről biztosítani, ha az gazdaságos. 
Minden más esetben energiatakarékos egyedi készülékkel 
kell a hőellátást megoldani. Ez esetben elsősorban a szén, 
ezt követően a szénhidrogén tüzelő anyagok jöhetnek számí
tásba. Ennek megoldhatatlansága esetén kerülhet sor villa
mosárammal működő energiafogyasztók beállítására;

i) a helyiségek ésszerű kiválasztásával, illetve a hálózat megfe
lelő szakaszolásával — amennyiben az gazdaságos — töre
kedni kell a munkaszüneti napokon folyamatosan használt 
helyiségek központi (hálózaton keresztüli) hőellátása feltéte
leinek megteremtésére;

j) meg kell szervezni az energiafogyasztók rendszeres kikap
csolását és annak ellenőrzését az épület minden olyan helyi
ségére nézve, amelyben a munkaszüneti napokon folyamato
san szolgálati tevékenységet nem látnak el;

k) felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell azokat 
a teljesítmény-díjas távhőszolgáltatási szerződéseket, ame
lyeknél az egységes szabad szombat bevezetése hőenergia 
megtakarítást eredményezhet.

2. A munkaerő biztosításnak és az energia ellátásnak az intézke
désben foglaltak alapján kialakított gyakorlatát a továbbiakban 
is folyamatosan figyelemmel kell kísérni és az időközben szük
ségessé vagy lehetővé vált ésszerűsítéseket — hatékonyabb 
szervezési módszerek alkalmazása útján — végre kell hajtani. 
Különös súlyt kell helyezni az energiafelhasználás mérésére, a 
várt megtakarítások elérésére, illetve további fokozására.
Az eredményekről az energiafelhasználásról készítendő éves be
számolóban külön tájékoztatást kell adni.

3. Az egységes szabad szombat bevezetésével járó feladatok gya
korlati végrehajtását:
a) a Belügyminisztérium központi szerveinél a BM Központi 

Ellátó Parancsnokság,
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b) a területi szerveknél az anyagi- (technikai) szolgálat veze
tője,

c) a BM Határőrség egységei vonatkozásában a BM Hőr. Or
szágos Parancsnokság Pénzügyi-Anyagi főnöke

szervezze meg.
4. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Az intézkedésben 

foglaltakat az érintett állomány előtt teljes mértékben ismertet
ni kell.

KECSKÉS JÓZSEF s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

Készült: 500 példányban.
Kapják: a 6/1973. BM számú utasítás elosztója szerint.
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