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Tárgy: Tájékoztató a tényleges és tartalékos társadalmi

A Munkásőrség Országos parancsnoka 007/1974.számú paran
csával a tényleges és tartalékos társadalmi állományú mu n
kásőrök részére - biztonsági okmányok körébe sorolt - új 
munkásőr igazolványt rendszeresített.

Az új igazolványt valamennyi társadalmi állományú munkás
őr megkapta, a régi mintájú igazolvány hatályát vesztette 
és bevonásra került.

Az igazolvány a Belügyminisztérium és a felügyelete alá 
tartozó szervek objektumaiba /a budapesti és megyei rendőr 
főkapitányságok, a BM országos parancsnokságok, illetőleg 
az alárendelt szerveik épületeibe/, valamint az egészség- 
ügyi és a kulturális intézményeibe belépésre nem jogosít.

1/ A társadalmi állomány részére rendszeresített új mun
kásőr igazolvány - a Munkásőrség hivatásos állományú 
igazolványához hasonlóan - műanyag borítóból, igazol
vány betétlapból, érvényesítő szelvényből és fénykép
ből áll.

2/ Az igazolvány műanyag borítója sötétkék színű .

állományú új munkásőr igazolványok kiadásáról
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3/ Világoskék sávnélküli betétlappal és érvényesítő szel
vénnyel ellátott igazolvánnyal rendelkeznek

- a tényleges társadalmi állományú munkásőrök.

4/ Rózsaszínű sávnélküli betétlappal ellátott igazolvánnyal 
rendelkeznek

- a tartalékállományú munkásörök /az érvényesítő szelvény 
helyén betét van elhelyezve, amely tartalmazza az egy
ség megnevezését, a belépés keltét és a tartalékállo
mányba vétel időpontját/.

5/ A 3/ és 4/ pontokban felsorolt betétlap és érvényesítő 
szelvény mintákat a mellékelt boríték tartalmazza.

A tájékoztatót a 10-1913/1971.számú "A Belügyminisztérium 
és a Munkásőrség szerveinek objektumaiba történő belépés 
rendjének szabályozása" tárgyában kiadott körlevél kiegé
szítéseként adtam ki.

B u d a p e  s t  , 1975. október 21.

csoportfőnökök,
budapesti, megyei rendőrfőkapitányok,
önálló osztályvezetők,
hőr. ezred és kerületparancsnokok,
járási, városi kerületi rendőrkapitányok,
Munkásőrség Országos Parancsnokság

Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak.

Kapják: főcsoportfőnökhelyettesek

Készült; 270 pld.-ban

/ Dr. Berkes István /] 
r. ezredes

BM Titkárság vezetője


