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K Ö R L E V E L E

A Belügyminisztérium központi épülete /4/1/ 
be- és kijárati,valamint belső átjáró helye
inek kijelöléséről és használatuk rendjéről

Budapest, 1981. november 25.

A Belügyminisztérium központi épülete /4/1/ /a továbbiak
ban: épület/ általános felújításának I/A. ütemű szakasza 
befejeződött. A felújítás I/B. üteme folytatódik, annak 
befejezése után az épület általános felújítása átmeneti
leg /kb. 2 év/ szünetel.

Az új időszakra az épület be- és kijárati, valamint belső 
átjáró helyeinek kijelöléséről és használatuk rendjéről - 
miniszter elvtárs utasítására - vezető elvtársat a követ
kezőkről tájékoztatom:

1. Az épületen belüli felújítások és szolgálati elhelyezé
sek következtében megváltozott helyzetben 1981. novem
ber 30. napjától a be- és kilépésre az alábbi kapukat 
jelölöm ki:

a/ a Roosevelt tér 3-4. számú kaput minden időszakban 
és kizárólag a 2/1977. számú BM Titkárság vezetői 
intézkedés 3. pontjában megjelölt vezetők és a BM 
Kormányőrség épületi őrszolgálatának vezetői, be 
osztottai használhatják;
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b/ a József Attila u 2-4. számú és a Münnich Ferenc 
utca 4. számú kapukat minden időszakban - a hiva
talos időn kívül külön engedéllyel -, a Mérleg ut
ca 3. számú kaput a hivatalos időszakban /a napi 
munkaidőt megelőzően és azt követően 1-1 órával/ 
a 2/1977. számú BM Titkárság vezetői intézkedés
ben meghatározottak szerint vehetik igénybe;

c/ az épület I/B. ütemű felújításon dolgozók személy
re szóló névsoros engedéllyel és a "felújításon 
dolgozó" jelvény viselésével a Mérleg utca 3., il
letve a Münnich Ferenc utca 4. számú kapukon köz
lekedhetnek. Az építési anyagok be- és kiszállítá
sa is ezeken a kapukon történik;

d/ az épület I/B. ütemű felújításán dolgozók be- és ki
lépése túlmunka idején /munkaszüneti napokon/ a BM 
I/II. Csoportfőnökség Építési és Elhelyezési Osztály 
létesítmény főmérnökének az épület őrségparancsno
ka részére előzetesen leadott névsoros engedélye, 
a BM Főügyelet előzetes /létszám és időpont/ érte
sítése alapján és a József Attila utca 2-4. számú, 
illetve a Münnich Ferenc utca 4. számú kapukon tör
ténik ;

e/ a József Attila utca és Roosevelt tér sarkán lévő, 
továbbá a Mérleg utca 1., a Münnich Ferenc utca 2. 
és a József Attila utca 6. számú kapukat zárva tart
juk. Ezen kapuk csak a hivatalos időben, őrségpa
rancsnoki engedéllyel, felügyelet mellett és kizá
rólag itt megoldható szolgálati, szolgáltatási és 
felújítási szállítmányok be- és kiviteléhez vehetők 
igénybe.
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2. Az épületen belüli átjárások biztosítására az alábbi 
helyeket jelölöm ki:

a/ a BM központi szervek elhelyezési területein a 
szolgálati feladatokhoz:

a szervek elhelyezésére szolgáló épületrészek
ben megelőzően is meglévő és használt, valamint 
az I/A. ütemű felújítás befejezésével kiegészült 
személyi felvonókat /a miniszteri felvonó kivé
telével/, lépcsőházakat, folyosókat és az épület
részek szintjei között lévő átjárókat,

az I/A . ütemű felújítás befejezésével használha
tóvá vált József Attila utca 2-4-6. számú épület
részek I. emeleti, a Roosevelt tér 3. és 4. számú 
épületrészek félemeleti, II., III., IV. emeleti, 
valamint a József Attila utca 2. és Mérleg utca 
1. számú épületrészek közötti földszinti /aula és 
étterem/, továbbá az új I. emeleti átjárókat,

a József Attila utca 4. számú V. emeleti részben 
elhelyezett BM III/6. Osztály rádió irodájában 
dolgozók részére a József Attila utca 6. számú 
lépcsőházzal összekötő tetőátjárót és a József 
Attila utca 2-4. számú IV. emeleti folyosója 
közötti feljárót.

b/ az I/B. ütemű felújítási területhez, az ott munkát 
végző vezetők, tervezők, dolgozók, /határőr katonák/ 
részére:

a Mérleg utca 3. számú kapu belső földszinti be-  
és kijárati folyosóját és udvari részét,
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a Mérleg utca 1-3. számú épületrészeket össze
kötő udvari átjárót és az alagsorban lévő át
meneti öltözőkhöz, műhelyekhez a Mérleg utca
I. számú lépcsőházat,

- a Mérleg utca 3. számú lépcsőházat a II., III. 
emeleti szintig bezárólag és innen a Mérleg 
utca 3. számú, a József Attila utca 4. számú 
belső épületrészekbe vezető, eddig is használt
II. és III. emeleti felújítási átjárókat. A 
felújításon dolgozók a Mérleg utca 3. számú lép
csőházból nyíló fél-, I., II. és III. emeleti 
szolgálati átjárókat, valamint építési anyag
szállításokra az itt lévő személyi felvonót
nem használhatják.

a Mérleg utca 1. számú épületrész földszintjén 
lévő étterem és büfé használatához a Mérleg 
utca 1-3. számú épületrészeket összekötő lép
csőház földszinti és éttermi átjárókat /a fel
újításra beosztott katonák átjárása legyen kor
látozva/ ,

a Münnich Ferenc utca 4. számú kapu belső föld
szinti be- és kijárati előterét, körgarázsát és 
átjáróit a József Attila utca 4. számú épület
rész földszintjén /a BM I/2. Osztály területén/ 
folyó I/B. ütemű felújítási munkaterületekhez,

- a felújítási munkára beosztottak az épület to
vábbi szolgálati átjáróhelyeit és területeit 
csak a BM I/B. ütemű felújítási létesítmény fő
mérnökének külön engedélyével és kísérettel hasz
nálhatják.
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3. Az I/B. ütemhez tartozó József Attila utca 4. számú 
félemeleti épületrészt /BM I/2. Osztály távgépíróinak 
szabaddá teendő helyiségei/ felújítása megoldásához -
a BM I/2. és III/4. Osztályok, a III/V. Csoportfőnökség 
szolgálati területeit is érintő - külön épületi be- és 
kijárási, átjárási, építési anyagszállítási útvonalak 
biztosítása szükséges. Ezt a BM I/II. Csoportfőnökség 
vezetője /a létesítmény főmérnöke/ a közvetlenül érin
tett BM vezetőknél kezdeményezze.

4. Az I/B. ütemű felújítás befejezésével a Mérleg utca 
1. szám alatti földszinti étterem belső terében átme
netileg elhelyezett büfé visszakerül a Mérleg utca 3. 
számú épületrész belső földszintjére.

5. Felkérem a BM Kormányőrség parancsnokát, hogy tegyen 
intézkedést az épületi őrszolgálati utasítás ennek meg
felelő átdolgozására és végrehajtására.

6. Ez a körlevél 1981. november 30-án lép hatályba, egy
idejűleg a 7/1978. számú BM Titkárság vezetői körlevél 
hatályát veszti.

7. Kérem Vezető elvtársat, hogy a körlevélben foglaltakat 
az állománnyal ismertetni és végrehajtását elősegíteni 
szíveskedjék.

/ Dr. Berkes István /  
r . vezérőrnagy

Készült: 210 pld.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak

  államtitkár elvtársnak 
miniszterhelyettes   elvtársaknak

Kapják: elosztó szerint
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