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004. számú
BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyettesi

UTASÍTÁS

Budapest, 1962. március 19.

A szolgálati lakástelefonok engedélyezésének jelenlegi rendszere nem 
megfelelő. Az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, hogy a jogosultak köré
nek miniszterhelyettesi utasításban történt konkrét meghatározása nem ad 
lehetőséget a helyi szolgálati követelmények, sajátosságok megfelelő figye
lembevételére. Ezért az engedélyezés feltételeit, valamint az elszámolható 
költségek mértékét az alábbiak szerint szabályozom.

1. A szolgálat zavartalan ellátása érdekében feltétlenül indokolt szolgá
lati lakástelefon szükségletet mindenkor a szerv éves költségvetésében kell 
a beosztások megjelölésével megtervezni és jóváhagyni.

Az igény összeállításához a mellékelt tájékoztató irányelvként tartal
mazza a szolgálati lakástelefon-ellátásban elsődlegesen részesíthetők körét.

A tájékoztatóban foglaltaktól elsősorban a szolgálati követelmények
nek, de a lakásviszonyoknak megfelelően is el lehet térni.

Tehát, ha valakinél a szolgálati követelmények, vagy a lakásviszonyok 
a távbeszélő-állomás beállítását nem teszik szükségessé, azt felszereltetni 
nem kell, illetve a már meglevő állomás fenntartását meg lehet szüntetni. 
Ha azonban a szolgálati körülmények a tájékoztatóban nem szereplő beosz
tásban levő személynek is elkerülhetetlenül szükségessé teszik a szolgálati 
lakástelefon felszerelését, ezt —  a tájékoztatóban megjelölt beosztásoknál 
elért megtakarítás terhére —  a költségvetésben elő lehet irányozni.

Nem lehet szolgálati lakástelefont tervezni, beszerelését és fenntartását 
engedélyezni beosztásra való tekintet nélkül az olyan személyek részére, 
akik úgynevezett készenléti lakásban (laktanya stb.) laknak.

2. Az éves költségvetés lezárása utáni időben jelentkező szolgálati lakás
telefon-igényt csak rendkívül indokolt esetben lehet évközben előterjeszteni 
a Terv és Pénzügyi Főosztályhoz elbírálás és jóváhagyás céljából. A Terv és 
Pénzügyi Főosztály ez esetben is a költségvetés módosítására vonatkozó 
általános szabályok szerint köteles eljárni.

1. A szolgálati lakástelefonokkal kapcsolatban a költségvetés terhére 
a következő költségek számolhatók el:

I .

Szolgálati lakástelefon engedélyezése

II.

A szolgálati lakástelefonok felszerelésével 
és üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolása
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a) a mindenkor érvényben levő postai díjszabásnak megfelelő havi 
alapdíj,

b) a telefon felszerelési és beszerzési költsége, ideértve az esetleges 
vonalépítés költségeit is, legfeljebb azonban esetenként összesen 
1000 forint összeghatárig.
Az 1000 forinton fe lü li felszerelési, beszerelési és vonalépítési kö lt
ség elszámolásához a Terv és Pénzügyi Főosztálytól kell, megfelelő 
indokolással ellátva, előzetes engedélyt kérni.

2. Az előbbi pontban említetteken kívül más költség (túlbeszélgetés, 
ébresztés, üzenet, továbbá titkosítási díj stb.) nem számolható el. A szolgá
lati lakásállomások egyébként a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium 
100.701-2/10-1957. számú rendelete értelmében a titkosítási díj fizetése alól 
mentesek.

A takarékossági szempontok érvényesítése érdekében törekedni kell, 
hogy a szolgálati távbeszélők —  ahol ez megengedhető —  ne szóló, hanem 
társas állomások legyenek.

3. Szolgálati lakástelefont kizárólag a jogosult BM. beosztott nevén 
lehet a postán bejelenteni, illetve nyilvántartani.

Ennek alapján a posta a számlát a használó címére kézbesíti, aki köte
les a számla teljes összegét az azon feltüntetett határidőre befizetni. A be
fizetést igazoló szelvény beszolgáltatása ellenében az illetékes pénzügyi osz
tály (szolgálat) az 1. pont szerint elszámolható költséget a használó részére 
tartozik megtéríteni.

Meg kell szüntetni a szolgálati lakástelefon költségvetés terhére történő 
fenntartását, amennyiben az állomást használó személy beosztásának meg
változása, vagy más okok a szolgálati jelleg további fenntartását nem indo
kolják. Megvonás esetén az alapdíj annak a hónapnak a végéig téríthető 
meg. amelyik hónapban a megvonás történt.

A szolgálati lakástelefonra való jogosultság kezdetét és annak vissza
vonását —  név és beosztás megjelöléssel —  az illetékes pénzügyi szervvel 
minden esetben írásban kell közölni, amely azt nyilvántartani köteles.

III.

Vegyes rendelkezés

Jelen utasításom 1962. április hó 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejű
leg a szolgálati lakástelefonokkal kapcsolatban kiadott 49/1957. és a 19/1958. 
számú miniszterhelyettesi, valamint a 29-19/1-1958. számú Terv és Pénzügyi 
Főosztály vezetői utasítások hatályukat vesztik.

PETÁK PÁL
rendőralezredes,

BM. Pénzügyi Anyagi főcsoportfőnök

Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

országos parancsnokok,
központi főosztályvezetők és önálló osztályvezetők, 
megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok.

Tartalmaz: 6 oldalt.
Készült: 110 példányban.
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Melléklet a 004. számú miniszterhelyettesi utasításhoz

TÁJÉKOZTATÓ
azon munkakörökről (beosztásokról), 

melyeknek betöltői szolgálati lakástelefonra elsődlegesen jogosultak

Szolgálati lakástelefonra jogosító munkakör (beosztás) 
_________ Szerv megnevezése____________________ megnevezése____________________

I. Minisztérium központi szervei miniszter,
miniszterhelyettesek,
főosztályvezetők és helyetteseik,
önálló osztályok vezetői és helyetteseik, |
Politikai Nyomozó Főosztály osztályvezetői és helyet

teseik,

miniszteri és miniszterhelyettesi titkárság vezetője, 
ORFK. vezetőjének helyettesei,
OFRK. osztályvezetői a személyzeti, a technikai és a 

bűnügyi nyilvántartó osztály vezetőjének kivéte
lével, a vagyonvédelmi alosztály és a bűnügyi 
laboratórium vezetője,

BM. Felügyeleti csoport vezetője,
Kormányőrség parancsnoka és helyettese,
Kormányőrség zászlóaljparancsnoka és törzsfőnöke,
Politikai Nyomozó Főosztály

— II/6. Osztály helyszínelő alosztályának veze
tője,

— II/9. Osztály a., b., c. alosztályainak vezetői,
— II/4. Osztály debreceni, pécsi, szegedi, miskolci 

alosztályainak vezetői,
— II/4. Osztály vasúti baleset vizsgálója,

BM. Központi Rendelőintézet parancsnoka,
BM. Központi Rendelőintézet körzeti orvosai,
BM. Gyógyintézetek parancsnokai, sebészeti, gégészeti, 

belgyógyászati I., II., ideggyógyászati, szülészeti, 
nőgyógyászati osztályok vezető orvosai,

BM. iskolák parancsnokai,
Központi Anyagraktár és Fegyverszertár parancsnokai.

II. Határőrség

1. országos parancsnokságon: — országos parancsnok,
— politikai csoportfőnök,
— törzsfőnök,
— felderítő osztály vezető,
— elhárító osztály vezető,
— hadműveleti osztály vezető,
— elhárító osztályvezető-helyettes.
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Szolgálati lakástelefonra jogosító munkakör (beosztás)Szerv meg n e v e z é s e megnevezése

2. kerületnél, illetve önálló zászló
aljnál:  kerület, illetve önálló zászlóalj parancsnok,

kerület, illetve önálló zászlóalj parancsnokhelyettes,
törzsparancsnok,
felderítő osztály, illetve önálló alosztály, továbbá 
csoport vezető,
hadműveleti, illetve hajós és hadműveleti alosztály 
vezető,
elhárító alosztály, illetve csoport vezető,
hadtápfőnök, illetve hadtáp szolgálati ág vezető,
híradó alosztály vezető, illetve híradó tiszt.

3. híradó zászlóaljnál: zászlóaljparancsnok.

III. Karhatalom

1. országos parancsnokságon: karhatalom parancsnoka,
karhatalom parancsnok helyettesei,
törzsparancsnok,
hadműveleti osztály vezető,
elhárító osztály vezető.

 2. karhatalmi és őrségi ezrednél: ezredparancsnok,
ezredparancsnok-helyettes,
ezredparancsnok politikai helyettese,
törzsparancsnok,
elhárító csoport vezető.

3. karhatalmi zászlóaljnál : zászlóaljparancsnok,
 zászlóalj parancsnok politikai helyettese,

törzsparancsnok,
 elhárító csoport vezető, illetve vezető elhárító tiszt.

IV. Büntetésvégrehajtás

1. országos parancsnokságon : országos parancsnok,
országos parancsnok helyettes.

2. országos, megyei stb. börtön
ben : börtönparancsnok.

V. Tűzoltóság

1. országos parancsnokságon: országos parancsnok,
országos parancsnok helyettes,
szolgálati osztály vezető.

2. budapesti osztályparancsnoksá
gon : osztályparancsnok,

  osztályparancsnok-helyettes,
kerületi alosztály parancsnok,
csapatorvos.

ÁBTL 4.2. -10-24/4/1962



Szolgálati lakástelefonra jogosító munkakör (beosztás) 
Szerv megnevezése megnevezése

3. megyei és járási osztály, illetve
alosztályparancsnokságon: osztály, illetve járási alosztályparancsnok.

VI. Légoltalom

1. országos törzsparancsnokságon: országos törzsparancsnok.
országos törzsparancsnok-helyettes.

2. egységnél, illetve szervnél: központi zászlóalj parancsnok,
központi anyagraktár parancsnok,
elhárító tiszt.

VII. Rendőrség

1. budapesti rendőrfőkapitányság

a) főkapitányságon: rendőrfőkapitány,
rendőrfőkapitány-helyettes (I. és II.),
politikai nyomozó osztály vezető helyettes,
társadalom tulajdonvédelmi,
bűnüldözési
felderítő,
közrendvédelmi.
közlekedésrendészeti,
fiatalkorú és gyermekvédelmi, továbbá
anyagi osztály vezető,
társadalom tulajdonvédelmi,
bűnüldözési osztály vezető helyettes,
bűnügyi,
társadalom tulajdonvédelmi osztály vizsgálati alosz
tály vezetője,
politikai nyomozó osztály II., V., VI. alosztály veze
tője,
fegyelmi,
ipari,
üzérkedési,
közellátási,
arany és valuta,
életbiztonsági,
körözési,
betörési,
vegyes bűncselekmények,
értékesítési,
erkölcsrendészeti alosztály vezetője,
hírközpont vezetője,
élet és testi épség elleni bűncselekmények,
rablási csoport vezetője,
központi ügyelet vezetője,
tartalék zászlóalj parancsnok.
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Szolgálati lakástelefonra jogosító munkakör (beosztás) megnevezése 
Szerv megnevezés e

b) kerületi kapitányságon: — kapitányság vezető,
— bűnügyi osztály, illetve alosztály vezető (VII., V III., 

IX. és X III. kerületben).

c) vasúti, légi és révkapitány
ságon: kapitányság vezető,

 bűnügyi osztály vezető (csak a vasúti kapitány
ságon).

2. megyei rendőrfőkapitányságok

a) főkapitányságon: rendőrfőkapitány,
rendőrfőkapitány-helyettes,
politikai nyomozó osztály vezető helyettes,
politikai nyomozó osztály II., V., VI., V II. alosztály, 
továbbá járási kirendeltség vezetője,
társadalom tulajdonvédelmi,
közrendvédelmi,
bűnüldözési osztály vezetője,
katonai főügyészség belügyi alosztály vezetője.

b) városi és járási kapitánysá
gon: kapitányság vezetője.

c) vasúti és révkapitányságon: —  kapitányság vezetője.
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