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1957 évi 49. számú utasításomban megállapítottam azokat a 
beosztásokat, amelyeknek ellátói lakásukon szolgálat telefon
ra jogosultak. Az eltelt időszak tapasztalatai arra mutatnak, 
hogy az igényjogosultak körének megállapítása nem teljes egé
szében felel meg a szolgálat követelményeinek, ezért a 49 szá
mú utasításomban megjelöltek helyett a jövőben az alábbi be-
osztásokat ellátók részére biztosítom a lakáson felszerelhető 
szolgálati telefont.

1. / Minisztérium központi szerveinél:
Miniszter,
Miniszterhelyettes,
Főosztályvezetők és helyetteseik,
Önálló osztályok vezetői és helyettesei,.
Politikai Nyomozó Főosztály osztályvezetői és helyetteseik, 
a II/6 Osztály helyszínelő alosztály vezetője, 
a II/9 Osztály a., b., c. alosztályainak vezetői, 
a Miniszter titkára, 
a miniszterhelyettesi titkárságok vezetői,
Központi Tiszti Iskola parancsnoka, 
Központi Anyagraktár parancsnoka, 
Központi Fegyverszertár parancsnoka, 
Korvin Ottó Kórház és Szamuely Tibor tbc. 
Gyógyintézet parancsnoka,
a Korvin Ottó Kórház sebészeti, gégészeti, belgyógyászati 
I., II., ideggyógyászati, szülészeti, nőgyógyászati osz
tályainak vezető orvosai,
a Szamuely Tibor tbc. Gyógyintézet sebészeti és belgyógyá
szati I., II. osztályainak vezető orvosai.

2. / Rendőrségnél:
a,/  ORFK. és közvetlen külső szerveinél:

ORFK. vezetőjének helyettesei,
ORFK. társadalomtulajdon védelmi, bűnüldözési osztály-, 
életbiztonsági, betörési alosztály,- valamint a 
bűnügyi laboratórium vezetője,
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ORFK. Vasúti Főosztály bűnügyi és területi osztály vezetője, 
ORFK. Közbiztonsági Őrizetet Végrehajtó Tábor parancsnoka, 
Iskola parancsnokok,
b. /Budapesti Rendőrfőkapitányságnál

Főkapitány és helyettesei,
Politikai Nyomozó Osztály vezetőjének helyettesei, 
Bűnügyi és közbiztonsági helyettes II.,
Társadalomtulajdon védelmi, bűnügyi, felderítő, közrend
védelmi, közlekedésrendészeti, gyermekvédelmi, anyagi 
osztályok vezetői,
Politikai Nyomozó Osztály II., V., VI., VIII. alosztá
lyainak vezetői,
Fegyelmi, ipari, közlekedési, közellátási, aranyvaluta, 
életbiztonsági, körözési, betörési, vegyes bűncselekmé
nyek, értékesítési, erkölcsrendészeti alosztályok veze
tői,
Hírközpont vezetője,
Gyilkolási és rablási csoport vezetője, 
Közbiztonsági zászlóalj parancsnoka, 
Kerületi kapitányság vezetők,
Budapesti vasúti és folyamrendészeti kapitányság 
vezetője,
a IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. 
kerületi politikai nyomozó alosztályok vezetői, 
a VII., VIII. kerületi kapitányság bűnügyi osztály-, a 
IX., XIII. kerületi kapitányság bűnügyi alosztály ve- 
zetője.

c./  Megyei rendőr-főkapitányságoknál:
Rendőrfőkapitány és helyettesei.
Politikai Nyomozó Osztály vezetőjének helyettesei,
Politikai Nyomozó Osztály II., V., VI. alosztály vezetője, 
Társadalomtulajdon védelmi és bűnüldözési osztály 
vezetője,
Városi /járási/ kapitányságok vezetői, 
Kerületi vasúti kapitányságok vezetői,
Folyamrendészeti kapitányság vezető.

3./ Karhatalomnál:

Karhatalmi Parancsnokság vezetője és helyettesei,
Karhatalom törzsparancsnoka,
Hadműveleti és elhárító osztály vezetője, 
Karhatalmi és őrségi ezred parancsnoka és helyettese, 
Karhatalmi őrségi ezred törzsparancsnoka,

•Karhatalmi őrségi zászlóalj törzsparancsnoka, 
Megyei karhatalmi egység /zászlóalj, vagy század/ 
parancsnoka.
Ezred elhárító csoport vezetője, 
Zászlóalj vezető elhárító tisztje.
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4./ Határőrségnél:
Határőrség Országos Parancsnoka és helyettese, 
Határőrség politikai csoportfőnöke és törzsfőnöke, 
Parancsnokság felderítő, elhárító és szolgálati osztály 
vezetője.
Hírzászlóalj parancsnoka,
a Tiszti továbbképző tanfolyam  parancsnoka,
a kerület parancsnoka és helyettesei' ,
a kerület törzsfőnök,
a kerület felderítő osztály-, illetve önálló alosztály 
vezetője,
a kerület határügyi, elhárító alosztály, csoport vezetője, 
a kerület hadtápparancsnoka,

_ a kerület híradófőnöke,

5./ Büntetésvégrehajtásnál:
Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka és helyettesei, 
Országos és megyei börtönök parancsnokai,
Bv. iskola parancsnoka,

6. / Tűzoltóságnál:
Tűzrendészet Országos Parancsnoka és helyettesei, 
Országos parancsnokság szolgálati osztály vezetője, 
Budapesti tűzoltó osztályparancsnok és helyettese, 
Megyei tűzoltó osztályparancsnok,
Tűzoltó alosztályparancsnokságok vezetői,
Tisztképző iskola parancsnoka,

7. / Légoltalomnál:
Légoltalom Országos Parancsnoka és helyettesei, 
Központi zászlóalj parancsnoka, 
Légó. iskola parancsnoka,

Jelen utasításom folyó évi június hó 1-el lép hatályba. Vég
rehajtásáról az 1957 évi 49. számú utasításom egyéb rendelke
zéseinek alkalmazásával a pénzügyi szervek gondoskodjanak,

Bartos Antal sk.
 miniszterhelyettes.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

Országos Parancsnokok,
Központi főosztályok és önálló osztályok 
vezetői,
Megyei /budapesti/rendőr-főkapitányságok vezetői.
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