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Szigorúan titkos!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

016. számú PARANCSA.
Budapest, 1953. november 10-én.

A Belügyminisztériumban jelenleg az egyes szervek 
egymástól formájában és rendszerében különböző igazolványokkal 
rendelkeznek. Ezért

megparancsolom;

1./ A Belügyminisztérium kötelékébe tartozó ösz- 
szes szervek személyi állományát 1953. november 12-től 17-ig 
egységes mintájú új szolgálati igazolvánnyal kell ellátni.

A korábban kiadott szolgálati igazolványokat egy
idejűleg be kell vonni, ezek 1953. november 17-én 24 órakor ér
vényükét vesztik,

2./ Az egységes mintájú szolgálati igazolvány fe
dőlapjának, valamint belső oldalának szövege megjelöli azt a 
szervet, illetve testületet, amelynek állományában az igazolvány 
tulajdonosa szolgálatot teljesít / pl. Belügyminisztérium, BM. 
Budapesti Főosztály, B.M. Megyei Főosztály, Határőrség és Belső 
Karhatalom, Rendőrség, Büntetésvégrehajtási őrség, légoltalom, 
Tűzoltóság./

3./  A szolgálati igazolványokat a Belügyminiszté
rium központi főosztályai és osztályai részére a Személyzeti 
Főosztály vezetője, az Országos Parancsnokságok szervei részé
re a parancsnokságok vezetői, a Határőrség és a Belső Karhata
lom részére a Határőrség és Belső Karhatalom parancsnoka, a B.M. 
megyei / budapesti / Főosztályai és alárendelt szerveik részére 
a megyei / budapesti / főosztályvezetők adják ki.

4./ Névváltozás, rendfokozat változás, valamint 
az igazolványt kiállító szervtől a B.M. más szervéhez történő 
áthelyezés esetén uj szolgálati igazolványt kell kiadni. Ilyen 
esetben az érintett elvtársak 48 órán belül egy darab igazol
ványképet tartoznak felterjeszteni, új igazolvány kiadása vé
gett.

5./  A szolgálati igazolványok érvényességét ne
gyedévenként az igazolvány sorszámával azonos sorszámú érvénye
sítő bélyeg beragasztásával kell meghosszabbítani.
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6./ A szolgálati igazolvány egyben belépésre jogo
sít a Belügyminisztérium, illetve a kötelékébe tartozó szervek 
épületeibe az alábbiak szerint:

A Belügyminisztérium központi épületébe külön belé
pési engedély nélkül belépésre jogosít a "Belügyminisztérium” 
feliratú igazolvány.

Az országos parancsnokságok épületébe belépésre jo
gosít, a "Belügyminisztérium” feliratú igazolvány, valamint az 
országos parancsnokok által a parancsnokság beosztottai részére 
kiadott, az Országos Parancsnokságok körbélyegzőjével ellátott 
"Rendőrség”, "Büntetésvégrehajtási őrség”, "Légoltalom", illet
ve "Tűzoltóság” feliratú igazolvány.

A Budapesti Bőosztály épületébe belépésre jogosít 
az előbbi igazolványokon kívül a "B.M. Budapesti Főosztály” fel
iratú igazolvány és a Budapesti Főosztály körbélyegzőjével el
látott "Rendőrség” feliratú igazolvány.

A megyei főosztályok központi épületeibe belépésre 
jogosít a "Belügyminisztérium" feliratú igazolvány, az országos 
parancsnokságok körbélyegzőjével ellátott "Rendőrség”, "Bünte
tésvégrehajtási őrség", "Légoltalom”, illetve "Tűzoltóság" fel
iratú igazolvány és a "Megyei Bőosztály” feliratú igazolvány.

A Határőrség és Belső Karhatalom épületeibe belé
pésre jogosít a "Belügyminisztérium”, valamint a "Határőrség 
és Belső Karhatalom” feliratú igazolvány.

A szerződéses és polgári alkalmazottak kék színű 
borítólappal ellátott igazolványa külön belépési engedély nél
kül csak abba az épületbe jogosít belépésre, ahova a belépést 
az igazolvány e célra szolgáló rovatába történt bejegyzéssel en
gedélyezte az igazolványt kiállító szerv vezetője.

Azoknak az elvtársaknak a részére, akik nem rendel
keznek a felsorolt épületek valamelyikébe belépésre jogosító 
szolgálati igazolvánnyal és az oda történő belépésük rendszere
sen szükséges, külön egy lapból álló "Belépési engedély"-t ad
jon ki a B.M. Személyzeti Főosztály vezetője, az országos pa
rancsnok, illetve a Budapesti és Megyei Főosztályok vezetői.

A büntetésvégrehajtási szervek épületeibe és a BM. 
egyes szerveinek külön meghatározott épületeibe az oda beosz
tottak is csak e szervek parancsnokai által kiadott belépési 
engedéllyel mehetnek be.

7./ A szolgálati igazolványnak, mint a legfonto
sabb szolgálati okmánynak gondos megőrzése minden beosztott el
sőrendű kötelessége.
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A szolgálati igazolvány gondatlan kezelése, vagy 
elvesztése megkönnyíti az ellenség aknamunkáját, kártevését es 
fontos területekre való behatolását. Ezért azt, aki szolgálati 
igazolványát elvesztette fegyelmi úton kell felelősségre vonni.

A szolgálati igazolvány elvesztését azonnal je
lenteni kell a közvetlen elöljárónak és szolgálati úton távmon- 
datban jelentést kell tenni a B.M. Személyzeti Főosztály iga
zolványcsoportjához is. Az elvesztés körülményeinek kivizsgálá
sa után ugyancsak jelentést kell tenni a kivizsgálás eredményé
ről és a felelősségre vonás módjáról.

8,/ A szolgálati igazolványok kezelésére és nyil
vántartására vonatkozó részletes utasítást a Belügyminisztérium 
Személyzeti Főosztály vezetője az igazolványok kiállítására vo
natkozó utasításában kiadta.

A szolgálati igazolványok kiadására jogosult pa
rancsnokok, főosztályvezetők személyükben felelősek ennek be
tartásáért, az igazolványok gondos kezelésének és nyilvántartá
sának ellenőrzéséért,

E parancsomat teljes személyi állomány előtt ki 
kell hirdetni.

Gerő Ernő s.k,
a Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere.

Kapják: Központi Főosztály- és Osztályvezetők, Megyei Főosz
tályvezetők, Határőrség kerületparancsnokok.

V.S.-né/130 péld.
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