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O S Z T Á L Y  V E Z E T Ő J É N E K  
7 /1981 . s z á m ú

INTÉZKEDÉSE
az üdülők működési rendjének, a beutalók nyilvántartási 

és elszámolási rendszerének szabályozására, 
illetve az üdültetési bizottságok és felelősök 

feladatainak meghatározására.

Budapest, 1981. évi október hó 1-én.

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) személyi ál
lománya üdültetésének rendjéről szóló 15/1981. BM számú utasí
tás 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A minisztérium állományának és gyermekeinek szervezett 
üdültetését, pihenését a BM I/4 Osztály (a továbbiakban: osz
tály) belföldi kedvezményes, külföldi jutalom és kedvezmé
nyes, hétvégi pihentetés, kempingezés, illetve úttörő- és nap
közis táboroztatás formában szervezi.

2. A belföldi üdülők közül a dobogókői, a hévízi, a balatonfüredi, 
a galyatetői, a siófoki üdülők egész évben, a boglárlellei, a ba 
latonvilágosi, a balatongyöröki, a gödi üdülők idényjelleggel 
üzemelnek. A üdülők — a hévízi üdülő kivételével — családos 
üdültetést biztosítanak.

3. A budapesti állomány hétvégi pihenését szolgáló létesítmények 
Budapesten a Nánási úton és a Római parton, illetve Gödön 
működnek.
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A kempingtábort a személyi állomány csoportos pihenésére, 
táborozásra is igénybe veheti. Területén a párt- és tömegszer
vezetek, a minisztérium szervei saját sátrakat állíthatnak fel. 
Az erre vonatkozó igényeket a tábort üzemeltető üdülő pa
rancsnokának kell bejelenteni.

4. A Nánási és a Római parti pihenőtelepeket az igényjogosultak 
a szolgálati igazolvány, a családtagok az erre a célra rendszere
sített belépőkkel látogathatják. A belépőket a szervek titkár
ságai adják. A kiadott belépőkről nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a nevet;
b) az igénybevétel jogcímét;
c) a személyi igazolvány számát.
Személyi igazolvánnyal nem rendelkező gyermeknek, illetve 
állományon kívülinek belépő nem adható ki.

5. Az állomány általános iskolás korú gyermekei a nyári szünet
ben szervezett úttörő- és napközis táboroztatásban részesülnek. 
Az úttörőtábor Boglárlellén, a napközis tábor Budapesten, a 
Nánási úton üzemel.

6. A minisztérium a szocialista országokkal kölcsönös megállapo
dás alapján csereüdültetést szervez. A külföldi üdültetés idő
pontjától függetlenül főidényben történő üdülésnek minősül.

7. A belföldi üdülőkben biztosított üdültetési időszak elő-, fő- és 
utóidényre tagolódik. Az üdültetés szempontjából az előidény 
évente január 17-én, a nyári főidény június 2-án, az utóidény 
szeptember 2-án, a téli főidény december 16-án kezdődik.

8. Az üdültetési idények 14 napos turnusokra oszlanak, melyek 
havonta általában 2—15-ig, illetve 17—30-ig tartanak. Az 
üdülőben a beutaltak a turnus kezdő napján reggel 08.00 órá
tól, a turnus utolsó napján 16.00 óráig tartózkodhatnak.

9. Az üdülő vendéget csak érvényes beutalójeggyel fogadhat. Ér
vényesnek az a beutalójegy tekinthető, amely tartalmazza:
a) az üdülő megnevezését,
b) a beutalójegy sorszámát, érvényességi idejét,
c) az üdülő kategóriáját,
d) a beutalójegy értékét,
e) a beutalt nevét, rendfokozatát, születési évét,
f) a szerv nevét, ahol a beutalót kiadták,

g) az üdültetési felelős aláírását és a szerv bélyegzőjét,
h) a turnus és a szoba számát.
Az igényjogosultságot az érkezés napján szolgálati, vagy sze
mélyi igazolvánnyal kell igazolni.
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10. A minisztérium üdülőinek felszereltsége, kulturális, sportolási 
lehetőségei a beutaltak aktív pihenését, a szabadidő tartalmas 
eltöltését, a tömegsport szélesítését szolgálják.
Az üdülők szolgáltatásai, kulturális műsorai általában térítés- 
mentesek.
A MOKÉP-től kölcsönzött filmek vetítéséért, a művészeti mű
sorokért belépő díjat kell fizetni.

11. Az üdülő naponta három főétkezést biztosít. A vendégek ét
keztetése a siófoki üdülőben három, a többi üdülőben két tur
nusban történik. A turnusbeosztást, érkezési sorrendben, az 
üdülő parancsnoka végzi.
Az üdülő naponta többféle menüt biztosít. A menüválasztás 
étlapon, vagy ételválasztási lapon történik. Az üdülő normán 
felüli ellátást csak térítés ellenében biztosít.
Az étteremből ételt, étkezési felszerelési tárgyat kivinni nem 
lehet.

12. Az üdülőben a beutaltak pihenésének és nyugalmának bizto
sítása érdekében rendszeres ellátás a beutaltakon és a személy
zeten kívül másnak nem adható.

13. Az üdülőbe belépni érkezéskor a beutaló és a szolgálati igazol
vány, egyéb esetekben az erre a célra rendszeresített tikett fel
mutatásával lehet.

14. Magán jellegű telefon-beszélgetés csak a nyilvános telefonon, 
térítés ellenében folytatható. Az üdülőkbe felszerelt ,,K” és 
„BM” telefonvonalak csak sürgős és fontos szolgálati ügyben, 
az üdülőparancsnok engedélyével használhatók.

15. A személygépkocsik az üdülőkben a kijelölt helyen parkol
hatnak. A parkolóhelyek kijelölése az üdülőparancsnok fel
adata.

16. Az üdülők a horgászáshoz szükséges feltételeket nem biztosít
ják. Ezt figyelembe véve csak a saját felszereléssel, illetve a 
saját névre kiállított és az üdülőhelyre érvényes horgászenge
déllyel rendelkezők horgászhatnak az üdülőkben.

17. A Siófok aranyparti üdülőt elő- és utóidényben, a miniszté
rium szervei, valamint a párt- és tömegszervezetek, az Újpesti 
Dózsa SC, bejelentett és koordinált igények alapján tanfolya
mok, értekezletek tartására, sportcélú edzőtáboroztatásra 
évente január 17-től március 30-ig, illetve november 17-től 
december 15-ig terjedő időszakban vehetik igénybe.

18. Az üdülők, hétvégi pihenőtelepek, a kempingtábor részletes 
házirendjét a helyi sajátosságok figyelembe vételével, az üdülő 
parancsnoka határozza meg, melynek betartása minden beu
talt részére kötelező.
Az üdülőben levő felszerelések óvásáért, rendeltetésszerű
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használatáért a beutaltak erkölcsileg, anyagilag felelősek. Az 
okozott kárt meg kell téríteni.

19. Az üdültetésért a gyermek táboroztatásért, a kempingtábor és 
a pihenőtelepek szolgáltatásainak igénybevételéért térítési dí
jat kell fizetni. A térítési díjak jelenlegi mértékét a 16/1981. 
BM számú utasítás, illetve 9/1980. számú BM Terv- és Pénz
ügyi csoportfőnöki intézkedés szabályozza.
A kedvezményes külföldi üdültetés térítési díja megegyezik a 
belföldi üdültetés térítési díjával.

20. A beutalók kezelése, kiadása a szerv vezetője (parancsnoka) ál
tal megbízott üdülési felelős feladata. Az üdülési felelős köte
lessége a beutalójegyek átvétele, biztonságos őrzése, nyilván
tartása, kiadása, a térítési díjak beszedése, átutalása és elszá
molása.

21. A beutalójegyek fizetéses nyomtatványnak minősülnek, azok 
nyilvántartását — felnőtt, gyermek megoszlásban — a darab
szám feltüntetésével, értékben folyószámla szerűen kell végez
ni. Az elvesztett beutalójegy nem pótolható.

22. A beutalójegyet kiadni csak a térítési díj előzetes befizetése 
után lehet. A beutalójegy árát a turnus kezdése előtt 30 nap
nál korábban átvenni nem lehet. A beszedett térítési díjakat 
turnusonként egy összegben kell befizetni az osztály által biz
tosított csekken. A csekkre minden esetben rá kell írni a tur
nusok számát.

23. A fel nem használt beutalójegyeket turnuskezdés előtt 12 nap
pal az osztálynak kell visszaküldeni az erre a célra rendszere
sített ,,Sztornó” könyvvel, melyet három példányban kell ki
állítani.

24. A visszaküldött beutalójegyeket az osztály a szervek által for
manyomtatványon kért pótigények kielégítésére használja fel.

25. A befizetett térítési díjat az osztály csak indokolt esetben — 
betegség, haláleset, visszarendelés — téríti vissza. A visszafi
zetés orvosi igazolás, a szerv vezetőjének (parancsnokának) 
írásbeli javaslata, az üdülő igazolása és a beutalt szolgálati je
gye alapján történik.

26. A beutalójegyek felhasználásáról az üdülési felelősök az osz
tálynak kötelesek elszámolni. Az elszámolást turnusonként két 
példányban kell elkészíteni, melynek eredeti példányát minden 
hó 5-ig, illetve 20-ig az osztályra kell felterjeszteni.
A beutalójegy elszámolási lapnak tartalmaznia kell:
a) a szerv nevét,
b) a turnus számát,
c) a biztosított és pótlólag kapott beutalók darabszámát és fo

rint értékét,
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d) a visszaküldött beutalók darabszámát és forint értékét,
e) a felhasznált és a térítésmentes beutalójegyek darabszámát 

és forint értékét,
f) a befizetés forint értékét és dátumát,

g) az üdülési felelős aláírását és a szerv bélyegzőjét.

27. A beutalójegyek cseréjét, váltását — az eredeti beutaló egy
idejű sztornózása mellett — az osztálytól kell kérni.
A beutalócsere, felváltás történhet:
a) 14 napon túli üdülésre;
b) egyedülálló gyerekesre (törvényesen elvált, vagy özvegy 

dolgozó esetében);
c) egy-egy hetesre, abban az esetben, ha egyik hetet házaspár, 

a másik hetet egyedülálló gyermekes szülő veszi igénybe.
A 14 napos beutalójegy megosztását egy-egy hétre, két házas
pár között az üdülési felelős végzi, melyről az üdülő parancs
nokát írásban köteles értesíteni.

28. A gyermek beutalójegyeket, illetve a 15/1981. BM számú uta
sítás 2. pontjában felsoroltak beutalójegyeit — turnusbontás 
nélkül — egy évre előre adjuk ki. Az így kapott beutalóje
gyekkel évenként kell elszámolni.

29. A beutalók elosztásával, személy szerinti odaítélésével kapcso
latos javaslatok kialakítása az üdültetési bizottság feladata.
A bizottság tevékenysége során köteles:
a) tájékoztatni az állományt az üdültetési lehetőségekről;
b) begyűjteni a „beutaló igénylő” lapokat;
c) besorolni az üdülési igényeket;
d) figyelemmel kísérni beutalási lehetőségek felhasználását.

30. Kedvezményes térítési díj ellenében az üdülő igénybevétele az 
igényjogosult állományt, a 15/1981. BM számú utasítás 13. 
pontjában foglaltak kivételével, évenként 14 nap időtartamra 
illeti meg.
Nem jogosult kedvezményes térítésű üdültetésre abban az év
ben az, aki külföldi jutalom üdültetésben vett részt.
Gyermekbeutaló az úttörőtáborba évenként csak egy, a nap
közis táborba több turnusra is adható.
Nem utalható be az úttörő- és napközis táborba az a gyermek, 
aki a gyógypedagógiai iskolába jár.

31. Családos és gyermeküdültetésben csak egészséges gyermek ve
het részt, amelyet a beutalójegyhez csatolt 3 napot meg nem 
haladó orvosi igazolással kell igazolni. Orvosi vizsgálat nélkül, 
vagy régi orvosi igazolással érkező gyermek nem helyezhető 
el az üdülőben, illetve a táborban.
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32. A hévízi üdülőbe beutalót kiadni — tekintettel a mikroklímára 
és a fürdőkúra alkalmazásának veszélyeire — csak orvosi ki
vizsgálás és javaslat alapján lehet.

33. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

G Ö R Ö G  IM R E  s. k.,
hőr. ezredes 
osztályvezető

K észült: 420 példányban.
Felterjesztve: m iniszter e lv társnak, 

á llam titk ár elv társnak, 
m iniszterhelyettes elv társaknak , 
főcsoportfőnök-helyettes elv társnak.

K ap ják : elosztó szerint.
N ytsz.: 4—14—26/1981.
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