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K Ö R L E V E L E

iránytaxi üzemeltetéséről

Budapest, 1988. július 5-én

Az üzemanyagtakarékosság, a gépjárművek gazdaságosabb kihasználá
sa, valamint a személyi állomány munkájának könnyítése érdekében 
kiadom az alábbi

k ö r l e v e l e t

1., Az üzemanyagtakarékosság, a gépjárművek gazdaságosabb kihasználá
sa, valamint a személyi állomány munkájának könnyítése érdekében 
munkanapokon taxirendszerben üzemelő szolgálati mikrobusz /a to
vábbiakban: iránytaxi/ közlekedik a Bp. V., József Attila utcai 
és a Bp. XIV., Mogyoródi úti belügyi objektum között.

Az iránytaxi útvonala érinti a BM Korvin Ottó Kórház és Rendelő
intézetet, valamint a Bp. XIV., Lummumba utca 124. számú objek
tumot .

ÁBTL - 4.2 - 10 - 94/5/1988 /1



2., A felsorolt objektumokban és környékükön elhelyezett BM szervek 
állománya, amennyiben úticéljaikat az iránytaxi útvonala érin
ti és gépkocsi igénybevétele indokolt, az utazáshoz az irány
taxit kötelesek igénybevenni.

3., Az említett objektumok között a rendszeres kézbesítést is az 
iránytaxival vagy egyéb tömegközlekedési eszközzel lehet végez
ni .
Titkos iratok szállítása során fokozottan ügyelni kell a TÜK 
szabályok megtartására.

4., Az iránytaxival csak a forgalmi engedélyben meghatározott szá
mú személy utazhat a szolgálati igazolvány felmutatása mellett. 
A fel- és leszállás az indulási és az érkezési, illetve az 1. 
pontban említett megállóhelyeken történhet.

5., Az iránytaxi üzemeltetésének időtartama alatt - az érintett szer
vek személyi állománya részére - más szolgálati gépkocsival va
ló személyszállítást vagy kézbesítést csak osztályvezető, vagy 
annál magasabb beosztású vezető engedélyezhet,

6., Az iránytaxi útvonalát és menetrendjét e körlevél melléklete 
tartalmazza.

7., A körlevél a kiadás napján lép hatályba, egyidejűleg a BM Tit
kárság vezetőjének 3/1982. és a 4/1984. számú körlevelei ha
tályát vesztik.

Dr. Geller Sándor sk.
r. vezérőrnagy 

BM Titkárság vezetője

Készült : 250 pld.-ban
Felterjesztve : miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak,

Kapják : főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők, 
budapesti rendőr-főkapitány,
BM iskolák parancsnokai.

2

ÁBTL - 4.2 - 10 - 94/5/1988 /2



Melléklet

AZ IRÁNYTAXI ÚTVONALA ÉS MENETRENDJE

ÚTVONAL:

Mogyoródi ut - Roosevelt tér között ;

Lummumba u. - Thököly u. - Dózsa György u, - Gorkij fasor - 
Népköztársaság u. - Roosevelt tér.

Roosevelt tér - Mogyoródi ut között :

Népköztársaság útja - Gorkij fasor - Thököly u. - Lummumba u. 
Mogyoródi ut.

Megállóhelyek :

Korvin Ottó Kórház és Rendelőintézet 
XIV., Lummumba u. 124. számú BM épület.

Indulási időpont:

január 1-től május 30-ig, illetve szeptember 1-től decem
ber 31-ig:

Mogyoródi útról indul: Roosevelt térről indul :

08.00 órakor 08.30 órakor
09.00 órakor 09.30 órakor
10.00 órakor 10.30 órakor
11.00 órakor 11.30 órakor
13.00 órakor 13.30 órakor
14.00 órakor 14.30 órakor
15.00 órakor 15.30 órakor
16.00 órakor + 16.30 órakor +

+ pénteki napokon nem közlekedik.
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június 1-től - augusztus 31-ig :

Mogyoródi útról indul : Roosevelt térről indul :

08.00 órakor 08.30 órakor
10.00 órakor 10.30 órakor
13.00 órakor 13.30 órakor
15.00 órakor 15.30 órakor
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