
l.

BM I. FÖCSOPORTFŐNÖKSÉG 
Központi Ellátó Parancsnokság

SZIGORÚAN TITKOS!

109- 34/2/1971.  Tárgy: A szervezési változásokkal kapcsolato
san az ellátás rendjének újbóli sza

bályozása.

BM. T i t k á r s á g

B u d a p e s t

Ligi.t»n j t '* ,: [/\

1968. november 8-án kelt 109- 306/18/1963. számú körlevelem, 
valam int a mellécsatolt kim utatás alapján szabályoztam, a K EP 
hatáskörébe utalt anyagokkal való ellátás rendjét.

A Központi Ellátó Parancsnokság gazdálkodási, anyagellátási és 
szolgáltatási rendje nem változott, azonban a közelmúltban végre
hajto tt szervezeti * és hatásköri módosítások bizonyos eltérést 
eredményeztek.

Kérem Vezető elvtársat, hogy a hivatkozott és Önök részére is 
m egküldött körlevelem, valamint az anyagellátás és szolgáltatás 
rendjével kapcsolatos "K im utatás" adatait az* alábbiak szerint mó
dosítani szíveskedjék.

A Központi Ellátó Parancsnokság szerveinek új megnevezése, va
lam int az ellátási és szolgáltatási hatáskörök meghatározása:

1. BM KEP Anyagi Osztálya:
(Budapest, V., Zrínyi utca 4. I. emelet)

Osztályvezető: Dudás János r. alezredes.

— zseblámpatokok, elemek és izzók,
— papír-irodaszer anyagok,
— vegyivédelmi anyagok,
— ruházati anyagok,
:— élelmezésfelszerelési anyagok,
— sportfelszerelések,
— szakkönyvek, belföldi és külföldi sajtótermékek,

— kulturális anyagok,
— nyomdai szolgáltatások,
— vállalat által üzem eltetett önkiszolgáló élelmiszerboltok és 

büfék működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.

Telefon: 191 vez., 22-51

— fegyverzeti, lőszer, optikai és lőkiképzési anyagok,
— iroda, sokszorosító és nyomdagépek,
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2. BM KEP Elhelyezési és Felújítási Osztálya:

(Budapest V., Zrínyi utca 4. II. emelet)

Osztályvezető: Pusztai László r. alezredes.
Telefon: 244 vez., 51-11

— bútor-berendezési anyagok,
— műszaki eszközök és anyagok,

(gépek, műszerek, hangszórók, hangerősítők, filmfelvevők 
és vetítők, alapanyagok, kéziszerszámok, szivattyúk, víz
szívó motorok stb.)

— tüzelőanyagok,

— bontott építés anyagok,

— tisztítószerek,

— elhelyezési, szállás és szolgálati lakásügyek intézése,

— ingatlanok karbantartása, felújítása és üzemeltetése.

3. BM KEP Gépjárműforgalmi Osztálya:

(Budapest V., Zrínyi utca 4. I. emelet)

Osztályvezető: Dr. Horváth János r. alezredes.
Telefon: 246 vez., 57-82

— gépjárművek üzemeltetésével, javításával, nyilvántartásá
val kapcsolatos feladatok végzése,

— szolgálati és tartalék  járm űvek forgalmazásával kapcsolatos 
feladatok végzése,

— gépjárm ű cserék lebonyolítása, járm űvek szervenkénti el
osztása,

— engedélyezés alapján a gépjárm űvek külföldre történő ki
vitelével, valam int a különféle szállítási feladatokkal kap
csolatos ügyek intézése,

— az állományba tartozó gépjárművezetők vezénylésével és le
váltásával kapcsolatos feladatok végzése.

4. BM KEP Központi Konyhája:

(Budapest XIII., Katona József utca 28.)

Konyhavezető: Pesti Sándorné r. alezredes. Telefon: 59-09

—  a BM személyi állománya részére munkanapokon — térítés 
ellenében — egyszeri étkeztetés biztosítása,

—  büfé szolgálat működtetése.
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A szolgáltatási hatáskörök rendezéséből eredően az „A ” kategóriás 
műszaki anyagok közül a gépek, műszerek, hangerősítők, hangszó
rók, filmfelvevők és vetítők a KÉP Elhelyezési és Felújítási Osz
tály hatáskörébe kerültek át.

A vételezés helye és ideje:

A K EP Elhelyezési és Felújítási Osztály Bp. XIV., Fogarasi ú t 26. 
sz. alatti raktárában — hetenként kétszer — kedden és pénteken 
08.30— 16.00 óráig.

Az épületgondnokságok — feladataik és hatáskörük meghagyásá
val — a továbbiakban m int épületkezelőségek végzik szolgálati 
m unkájukat.

A központi szervek m unkájának hatékonyabb segítése, az ellátás 
és szolgáltatás gyorsítása, továbbá az anyagi felelősség érvényesí
tése, az anyagnyilvántartások pontosítása érdekében kérem Vezető 
elvtársat, szíveskedjék írásban közölni szervének megnevezését, 
osztályokig bezárólag a tagozódását, az osztályvezetők és az anyagi 
megbízottak nevét, rendfokozatát.

Anyagigénylés, vételezés, leadás és különböző szolgáltatás tekinte
tében pedig a ,,K im utatás”-ban közölteket kérem betartatni, m ert 
az a szervek ellátását és a KEP szerveinek m unkáját nagym érték
ben elősegíti.

Jelen intézkedés kiadásával egyidejűleg a BM KEP  109- 306/18/
1968. számú körlevelet hatályon kívül helyezem, a mellékleteként 
kiadott "K im utatás"-t a közölt módosításokkal érvényben hagyom.

Budapest, 1971. augusztus hó 3-án.

BENCZE JENŐ
r. alezredes 

K E P vezetője

Készült: 200 példányban. 
K apják: elosztó szerint. 
Nyt. sz.: 20—17/160/1971.
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