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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Anyagi és Technikai Főosztály.  " T i t k o s !  “

A Belügyminiszter Elvtárs 10. számú parancsában a BM. Országos futár- 
szolgálat létrehozását rendelte el.
Az Országos futárszolgálat és megyei kirendeltségei anyagellátását 
az alábbiakban szabályozom:
1./ Az Országos futárszolgálatot, illetőleg annak Budapesten szol

gálatot teljesítő személyi állományát anyagellátás szempontjá
ból - mint alegységet - a BM. Központi Ellátó osztály hatáskö
rébe utalom.

A személyi állomány ruházati besorolására a jóváhagyott szerve
zési táblázat alapján a későbbiek során intézkedem.
A futárok részére a III., illetőleg a VII. számú normában a kül
ső szolgálatot ellátók részére megállapított egyenruházati és 
felszerelési cikkeket továbbá

a szolgálatukat motorkerékpárral ellátók részére;
a XI. számú védő és munkaruha normában - futárok 
részére - meghatározott cikkeket,

a szolgálatot személy gépkocsival /vonattal/ el
látók részere:

egy db kétrészes munkaruhát / 2 éves kihordá
si idővel/
egy db bundát / 6 éves kihordási idővel/ 
a tiszthelyetteseknek pedig a fentieken kívül 
egy db esőköpenyt / 4 éves kihordási idővel/

kell biztosítani.

A bundát egységkészletként, a kétrészes munkaruhát és az esőkö
penyt pedig személyi használatra kell kiadni.

2./ A megyei főosztályok székhelyein létesített kirendeltségeket és 
azok személyi állományát anyagellátás szempontjából, mint al
egységet az illetékes megyei főosztályok hatáskörébe utalom.
A futár kirendeltségek használatában levő berendezési és felsze
relési tárgyakat fel kell leltározni és mint alegység készletet, 
a kirendeltség vezetőjének át kell adni.

A kirendeltségek személyi állományának ruházatát jelen utasítá
som 1. pontjában leírtak alapján kell biztosítani.
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A futárszolgálathoz áthelyezett elvtársakat - amennyiben azok 
szolgálati fegyverrel nincsenek ellátva - TT. pisztollyal kell 
ellátni.
A megyei főosztályok által futárszolgálat részére átadott sze
mélygépkocsik továbbra is az illetékes megyei főosztályok állo
mányába tartoznak. Azok nyilvántartásáról, üzemanyag, gumi és 
alkatrész ellátásáról, javításáról és karbantartásáról, továbbá 
műszaki ellenőrzéséről a megyei főosztály gépjármű szolgálata kö
teles gondoskodni. A gépjármű meghibásodásokat, azok előrelát
ható javítási idejét az országos futárszolgálat vezetőjének be 
kell jelenteni.
A futár gépkocsik felhasználás szempontjából a BM. Országos fu
társzolgálat vezetőjének, illetőleg a megyei futárkirendeltsé
gek vezetőinek vannak alárendelve és azokat csak futárszolgálat
ra lehet igénybevenni.
A megyei párt, tanács és egyéb szervek gépjárműveit futárszol
gálat céljára igénybevenni tilos. A kirendeltségek használatá
ban lévő személygépkocsik meghibásodása esetén a futárszolgála
tot az Országos futárszolgálat által - a javítás időtartamára - 
vezényelt kölcsöngépkocsival kell ellátni.

Az egy db. személygépkocsival rendelkező futárkirendeltségek 
meghibásodott gépkocsijának pótlásáról - ha a javítási munka 
48 órán belül elvégezhető - a megyei főosztály köteles gondos
kodni.

Az Országos Futárszolgálat és a megyei kirendeltségek használa
tában lévő gépkocsik nagyjavításba adására, végleges lecserélé
sére az Országos Futárszolgálat vezetője intézkedik a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztály Gépjármű osztálya által megállapított 
javítási terv keretében.

B u d a p e s t , 1956. március 6.

BERECZ BÉLA s.k. 
áv.vörgy.

A kiadmány hiteléül: főosztályvezető

/:Szabó Lászl ó :/ 
r.őrgy.  

osztályvezető

-2-

ÁBTL - 4.2. - 104 - 2107 /3 /1956 /2



104-2107/3/1956. Tárgy: BM. Országos futárszolgálat
létrehozásával kapcsolatos 
■anyagi intézkedés*

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Anyagi és Technikai Főosztály.  " T i t k o s !”

A Belügyminiszter Elvtárs 10. számú parancsában a BM. Országos futár- 
szolgálat létrehozását rendelte el.
Az Országos futárszolgálat és megyei kirendeltségei anyagellátását 
az alábbiakban szabályozom:
1./ Az Országos futárszolgálatot, illetőleg annak Budapesten szol

gálatot teljesítő személyi állományát anyagellátás szempontjá
ból - mint alegységet - a BM. Központi Ellátó osztály hatáskö
rébe utalom.
A személyi állomány ruházati besorolására a jóváhagyott szerve
zési táblázat alapján a későbbiek során intézkedem.
A futárok részére a III., illetőleg a VII. számú normában a kül
ső szolgálatot ellátók részére megállapított egyenruházati és 
felszerelési cikkeket továbbá

a szolgálatukat motorkerékpárral ellátók részére;
a XI. számú védő is munkaruha normában - futárok 
részére - meghatározott cikkeket,

a szolgálatot személy gépkocsival /vonattal/ el
látók részére;

egy db kétrészes munkaruhát / 2 éves kihordá
si idővel/
egy db bundát / 6 éves kihordási idővel/ 
a tiszthelyetteseknek pedig a fentieken kívül 
egy db esőköpenyt / 4 éves kihordási idővel/

kell biztosítani,

A bundát egységkészletként, a kétrészes munkaruhát és az esőkö
penyt pedig személyi használatra kell kiadni.

2./ A megyei főosztályok székhelyein létesített kirendeltségeket és 
azok személyi állományát anyagellátás szempontjából, mint al
egységet az illetékes megyei főosztályok hatáskörébe utalom.
A futár kirendeltségek használatában lévő berendezési és felsze
relési tárgyakat fel kell leltározni és mint alegység készletet 
a kirendeltség vezetőjének át kell adni.

A kirendeltségek személyi állományának ruházatát jelen utasítá
som 1. pontjában leírtak alapján kell biztosítani.

ÁBTL - 4.2. -104 - 2107 /3 /1956 /3



A futárszolgálathoz áthelyezett elvtársakat - amennyiben azok 
szolgálati fegyverrel nincsenek ellátva - TT. pisztollyal kell 
ellátni.
A megyei főosztályok által futárszolgálat részére átadott sze
mélygépkocsik továbbra is az illetékes megyei főosztályok állo
mányába tartoznak. Azok nyilvántartásáról, üzemanyag, gumi és 
alkatrész ellátásáról, javításáról és karbantartásáról, továbbá 
műszaki ellenőrzéséről a megyei főosztály gépjármű szolgálata kö
teles gondoskodni. A gépjármű meghibásodásokat, azok előrelát
ható javítási idejét az országos futárszolgálat vezetőjének be 
kell jelenteni.
A futár gépkocsik felhasználás szempontjából a BM. Országos fu
társzolgálat vezetőjének, illetőleg a megyei futárkirendeltsé
gek vezetőinek vannak alárendelve és azokat csak futárszolgálat
ra lehet igénybevenni.
A megyei párt, tanács és egyéb szervek gépjárműveit futárszol
gálat céljára igénybevenni tilos. A kirendeltségek használatá
ban lévő személygépkocsik meghibásodása esetén a futárszolgála
tot az Országos futárszolgálat által - a javítás időtartamára - 
vezényelt kölcsöngépkocsival kell ellátni.

Az egy db. személygépkocsival rendelkező futárkirendeltségek 
meghibásodott gépkocsijának pótlásáról - ha a javítási munka 
48 órán belül elvégezhető - a megyei főosztály köteles gondos
kodni.

Az Országos Futárszolgálat és a megyei kirendelt ségek használa
tában lévő gépkocsik nagyjavításba adására, végleges lecserélé
sére az Országos Futárszolgálat vezetője intézkedik a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztály Gépjármű osztálya által megállapított 
javítási terv keretében.

B u d a p e s t , 1956. március 6.

BERECZ BÉLA s.k. 
áv.vörgy.

A kiadmány hiteléül: főosztályvezető

/:Szabó László:/ 
r.őrgy.  

osztályvezető

- 2-

ÁBTL - 4.2. -104 - 2107 /3 /1956 /4


