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A  B M  titkárság vezetőjének
 1/1982. számú

I N T É Z K E D É S E  
a BM. Országos Futárszolgálat személyi állo- 
mánya szolgálati /munka-/ idő-rendszerének 

 meghatározásáról
Budapest, 1982. január 29.

A BM Országos Futárszolgálat sajátos szolgálati feladataira
tekintettel, azok maradéktalan teljesítése végett a szolgála
ti /munka-/ idő-rendszerek és az azzal összefüggő kérdések új- 
bóli szabályozásáról szóló 1/1982. számú belügyminiszteri uta- 
sítás 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :
P

1./ A BM Országos Futárszolgálatnál alkalmazott szolgálati 
/munka-/ idő-rendszernek az ötnapos munkahét bevezetése 
után is biztosítania kell, hogy a futárszolgálat a kül
deményeket mindenkor gyorsan, pontosan, megbízhatóan to
vábbítsa és ugyanígy működjön ügyeleti szolgálata is.

2./ Az 1. pontban foglalt követelmények megvalósítása végett 
a Futárszolgálat egyes szerveinél a szolgálati /munka-/ 
idő-rendszert az alábbiak szerint határozom meg:

a/ Törzsnél, hivatali szolgálati időrendszerben hétfő-, 
kedd-, szerda-, csütörtökön 07.30 h-tól 16.30 h-ig, 
pénteken  07.30 h-tól 15.30 h-ig;

b/ Levélirányító Alosztályon:
- a Központi Levélirányító Csoport hivatali szolgálati 

/munka-/ idő-rendszerben, hétfő-, kedd-, szerda-, 
csütörtökön 07.30 h-tól 16.30 h-ig,
pénteken 07.30 h-tól 15.30 h-ig;

ÁBTL - 4.2 - 10 - 91/1/1982 /1



ÁBTL - 4.2 - 10 - 91/1/1982 /2

a részlegvezetők egyike heti váltással, vezénylés alapján 
hétfő-, kedd-, szerda-, csütörtökön 05.30 h-tól 14.30 h-ig, 
pénteken 05.30 h-tól 13.30 h-ig;

a Mogyoródi úti objektumba kihelyezett levélátvevő a hi
vatali, szolgálati /munka-/ idő-rendszer szerint lássa el 
szolgálatát;

- a BM Csoport, a hivatali, szolgálati /munka-/ idő-rendszer 
szerint 1 fő gépkocsivezető hetenkénti vezénylés alapján 
hétfő-, kedd-, szerda-, csütörtökön 07.00 h-tól 16.00 h-ig, 
pénteken 07.00 h-tól 15.00 h-ig;

a két fő TG-s futár hetenkénti vezénylés alapján hétfő-, 
kedd-, szerda-, csütörtök-, pénteken 06.00 h-tól 14.00 h-ig, 
illetve 14.00 h-tól 22.00 h-ig;

- a KB Csoport a hivatali szolgálati /munka-/ idő-rendszer 
szerint.
1 fő gépkocsivezető, 1 fő futár hetenkénti vezénylés alap
ján hétfő-, kedd-, szerda-, csütörtökön

07.00 h-tól 16.00 h-ig, 
pénteken 07.00 h-tól 15.00 h-ig.

c/ Futáralosztályon:

- a Városi Csoport a hivatali szolgálati /munka-/ idő-rend- 
szer szerint, hétfő-, kedd-, szerda-, csütörtökön

07.30 h-tól 16.30 h-ig, 
pénteken 07.30 h-tól 15.30 h-ig;

a Pest megyei futárjáratra vezényeltek hétfő-, kedd-, 
szerda-, csütörtökön  06.30 h-tól 15.30 h-ig,
pénteken 06.30 h-tól 14.30 h-ig;

- a Távolsági Csoport vezényléses szolgálati /munka-/ idő
rendszerben, a heti 3 futárjáratra vezényelt állomány hét
főn 12.30 h-tól,
szerdán, pénteken 14.00 h-tól a futárjárat
útvonalterv szerinti befejezéséig;
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a heti 2 futárjáratra vezényelt állomány 
hétfőn 12.30 h-tól 16.30 h-ig,
kedden, csütörtökön 14.00 h-tól a futárjárat
útvonalterv szerinti befejezéséig;

az MTI szolgálatos futárpár vezénylés alapján naponta 
09.00 h-tól.

d/ Ügyeleti szolgálat:
- az ügyeletes tiszt a II. számú váltásos szolgálati /munka-/ 

idő-rendszer szerint /váltásonként 24 óra szolgálat, 48 
óra szabadidő/;

- az ügyeletes gépkocsivezető hetenkénti vezényléssel a III. 
számú váltásos szolgálati /munka-/ idő-rendszer szerint, 
/váltásonként 24 óra szolgálat, 24 óra szabadidő/.

4./ Ez az intézkedés 1982. február 1-én lép hatályba.
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/ Dr. Berkes István / 
r.vezérőrnagy 

BM Titkárság vezetője

Készült: 4 pl-ban 
Felterj:
Kapják : elosztó szerint
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