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UTASÍTÁSA

a személyi számnak a személyi igazolványba 
és a lakhatási engedélybe történő bevezetéséről szóló 
3/1979. (IX. 16.) BM számú rendelet végrehajtásáról

Budapest, 1979. évi szeptember hó 12-én.

A 3/1979. (IX. 16.) BM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
végrehajtására — azzal egységes szerkezetben — kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t :

I. rész

A személyi szám bevezetése 

R. 1. §
(1) A személyi igazolványba, illetve lakhatási engedélybe (a 

továbbiakban együtt: személyi igazolvány) tulajdonosa személyi 
számát — a személyi szám első ízben történő kiadása alkalmával
— az állandó lakóhely szerint illetékes városi, fővárosi kerületi 
tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó szak- 
igazgatási szerve, a megyei városi kerületi hivatal illetőleg a köz
ségi tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási szerve ve
zeti T e ^ *

1. Az állandó lakóhely szerint illetékes városi, fővárosi kerületi 
tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó 
szakigazgatási szerve, a megyei városi kerületi hivatal, illető
leg a községi tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási

Az egységes szerkezetben a vastagbetűs szedés a rendelet, a normálbetűs sze
dés az utasítás szövegét jelzi.
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szerve (a továbbiakban: igazgatási osztály) a személyi számot 
az Állami Népességnyilvántartó Hivatal (a továbbiakban: 
ÁNH) által gépi úton előállított, — a személyi számot tarta lm a
zó öntapadó címke beragasztásával vezeti be a személyi iga
zolványba. A címkét az igazgatási osztály a személyi igazol
ványnak, illetőleg a lakhatási engedélynek (a továbbiakban 
együtt: személyi igazolvány) a ,.Különleges bejegyzések” tel
jesítésére szolgáló utolsó — 11., illetőleg 9. — oldalára; az ide
iglenes személyi igazolványnak a 4. oldalára ragasztja be. 
A címke felső részére elhelyezi az e célra rendszeresített bé
lyegzőt olymódon, hogy annak nagyobbik része az igazol
ványra essen, illetőleg a személyi számot ne érintse.
A Magyar Néphadsereg hivatásos állománya tagjainak sze
mélyi igazolványába a személyi számot a néphadsereg szervei 
vezetik be a személyi igazolvány 2. oldalának aljára. A hiva
tásos állományúak személyi igazolványába az igazgatási osz
tály a személyi számmal kapcsolatos bejegyzést nem végez.

2. Ha a címkét tévedésből nem tulajdonosa személyi igazolvá
nyába ragasztják be, azt a számok középvonalában — a cím
ke teljes szélességében — vízszintes vonallal át kell húzni. Ez 
után kell az igazolvány tulajdonosát megillető címkét bera
gasztani.
Ha a címke a beragasztás előtt elszakad, használhatatlanná 
válik vagy más igazolványba ragasztották és ott érvény
telenítették, a személyi számot a következő szöveggel kell jól 
olvasható, félre nem érthető számjegyekkel bejegyezni:

„Személyi száma:
1— 281220— 3384 

Cegléd, 1979. május 15.
PH aláírás.”

Ugyanígy kell bejegyezni a személyi számot az igazolvány el
ső ízben történő kiadása, illetőleg kicserélése esetén, valamint 
ha elvesztés, ellopás m iatt, vagy egyéb okból kell új igazol
ványt kiadni.

Í (2) Az 1981. évi január hó 1. napja után csak a tulajdonosa 
személyi számát tartalmazó személyi igazolvány érvényes.

3. Ha 1981. évi január hó 1. napja után a Magyar Népköztársa
ság területén állandó jelleggel tartózkodó 14 éven felüli sze
mély olyan személyi igazolványt m utat fel, mely személyi 
számát nem tartalmazza, vizsgálni kell a hiány okát. Egyide
jűleg igazolványa adatait a központi nyilvántartások (BM

I Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Lakcím- és Közlekedési Nyil
vántartó Osztálya, BM ORFK III— 2. Osztálya) adataival 
egyeztetni kell.

4. Aki 1981. január 1. után személyi számmal azért nem rendel
kezik. m ert annak kiosztása idején vagy utána települt le, il
letőleg települt haza külföldről, személyi számának megálla
pításáig, három hónapig érvényes ideiglenes személyi igazol
vánnyal keT T eüaK r"^^1̂
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Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is — az állandó szemé
lyi igazolvány bevonása mellett — ha a 3. pontban jelzett 
személy az összeírásból kim aradt és személyi száma ezért nem 
lett megállapítva.

5. Mind a hazatelepülök, mind a letelepülők, mind pedig az ösz- 
szeírásból kim aradottak esetében az ideiglenes igazolvány ki
állításával egyidejűleg értesítést kell küldeni az igazgatási osz
tálynak nyilvántartásba vétel céljából. A nyilvántartásba vé
tel után az igazgatási osztály a IV. számú adatlapot egyeztetés
re visszaküldi. Az egyeztetett, — szükség esetén javított, és az 
egyeztetés m egtörténtének igazolásaként lebélyegzett — adat
lapot hadkötelesek esetében a megyei Hadkiegészítő és Terület- 
védelmi Parancsnokságnak (Budapesten a Fővárosi Hadkiegé
szítő Parancsnokságnak), a többit közvetlenül az ÁNH-nak 
kell továbbítani. Az értesítést a hazatelepülök és letelepülők 14 
éven aluli gyermekeiről is meg kell küldeni.

6. A hivatásos katonai állományból leszerelő személyi számát 
katonai személyi igazolványa alapján kell az új igazolványába 
bejegyezni, azonban a 2. pontban levő m inta szerinti tagolás
ban (pl.: a katonai személyi igazolványban levő 1— 25— 11— 
04— 3379 személyi számot 1— 251104— 3379-ként kell átírni).

II. rész

A személyi igazolványról szóló — a 4/1974. számú 
államtitkári utasítással módosított — 11/1969. számú 

belügyminiszter-helyettesi utasítás (a továbbiakban: Vu.)
módosítása

7. A Vu. 3. pont harm adik bekezdésének felsorolási része a kö
vetkezőkkel egészül k i:

„— 1— 4 értékű számjeggyel kezdődő személyi számmal ren
delkezik.”

8. A Vu. 7. pont második bekezdése a következők szerint mó
dosul:

,,Ez utóbbiak esetében fel kell kérni az illetékes gyám hatósá
got az 1/1974. (VI. 27.) OM számú rendelet 45— 47. §-aiban 
m eghatározott eljárás lefolytatására azzal, hogy az alapvető 
okmánnyal való ellátás személyi ügy. Ha a hivatkozott rende
letben m eghatározott szakorvos nem állapítja meg a belátási 
képesség teljes hiányát, az eljárás alá vontat személyi igazol
vánnyal el kell látn i.”

R. 2. §
#

A személyi igazolványról szóló 3/1969. (XI. 17.) BM számú 
rendelet (a továbbiakban: R. I.) 3. §-a a következő' o) ponttal egé
szül ki:

,,o) személyi számát.”

— 3 —
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Az R. I. 6. §-ának (4) bekezdésében a gondolatjelbe foglalt 
szövegrész kimarad és egyidejűleg itt, továbbá a 7. §-a (1) bekezdé
sének d) pontjában, valamint a 12. §-ában meghatározott ,,10 fo
rint” térítési díj „20 forint”-ra módosul.

9. A Vu. 22. pontjában m eghatározott 10 forint ,,20 forin t”-ra 
módosul.

R. 4. §

Az R. I. 7. §-a (1) bekezdésének I. része c) pontjából a „mely
nek jobb alsó sarkán 2 cm-es egyenlőszárú fehér háromszög van” 
szövegrész kimarad, egyidejűleg az I. rész a következő f) ponttal 
egészül ki,, II. részének f)—k) pontja pedig g)—1) pontra változik:

,,f) a személyi lapot.”

10. A Vu. 23. pont a következő a) és b) ponttal egészül ki:

,,Vu. 23/a. A személyi lapot a 14 éveseknek, a cselekvőképessé
get kizáró gondnokság (illetőleg a Vu. 7. pontjában m eghatá
rozott ok) megszűnése m iatt személyi igazolvány kiváltására 
kötelezetteknek kell benyújtani. Aki ezzel nem rendelkezik, 
az állandó lakóhelye szerint illetékes városi, fővárosi kerületi 
tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó 
szakigazgatási szervéhez, a megyei városi kerületi hivatalhoz, 
illetőleg a községi tanács végrehajtó bizottságának szakigaz
gatási szervéhez (a továbbiakban: igazgatási osztály) kell irá
nyítani a személyi számot tartalm azó igazolás beszerzése vé
gett.”

,,Vu. 23/b. A személyi lapot be kell vonni, rá kell vezetni a ki
adott személyi igazolvány számát, érvényességi idejét és meg 
kell küldeni az állandó lakóhely szerint illetékes igazgatási 
osztálynak. Személyi lap hiányában az adatszolgáltatást a 
rendszeresített változásjelentő lapon kell teljesíteni.”

R. 5. §

Az R. I. 9. §-a (6) bekezdésének b) pontja a következővel egé
szül ki:

„személyi számában.”

11. A Vu. 34. pont a következő a) ponttal egészül ki:

,,Vu. 34/a. A személyi igazolványba bejegyzett házastárs sze
mélyi számában bekövetkezett változást az igazgatási osztály 
vezeti be az igazolvány anyakönyvi változások oldalára az Ál
lami Népességnyilvántartó Hivatal (a továbbiakban: ÁNH) ál
tal megküldött értesítés, illetőleg az állampolgár által bem uta
to tt okmány alapján.”

R. 6. §

Az R. I. 11. §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egé
szül ki:
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,,e) tulajdonosának személyi száma megváltozott, vagy azt 
helyesbíteni kellett.”

12. A Vu. 37. pont a következő a) és b) ponttal egészül ki:

„Vu. 37/a. Az igazolvány tulajdonosa személyi számának meg
változása esetében — ha állampolgársága, neme változik, ille
tőleg nyivántartott születési idejét kell helyesbíteni — az iga
zolványt az ÁNH értesítése alapján kell kicserélni. Az új ál
landó személyi igazolvány kiadásáig — ha új személyi száma 
még nincs megállapítva — ideiglenes igazolvánnyal kell ellát
ni. Ebben az esetben az értesítésben az itt em lített okot kell 
feltüntetn i.”

„Vu. 37/b. A személyi igazolvány sorozatában és számában 
valam int érvényességi idejében történt változásról „Változás- 
jelentő” lapot kell kiállítani.

A lapon a változás okát — például: első ellátás, csere lejárta 
m iatt, másodlat elvesztése m iatt, bevonás az állampolgárság 
kötelékéből történ t elbocsátás m iatt stb. — időpontját, az új 
igazolvány számát és érvényessége évét minden esetben fel kell 
tüntetni.

Az „Egyéb” rovatot abban az esetben kell kitölteni — feltün
tetve az ügyirat számát is — ha adatváltozás nem történt, 
azonban az igazolvány téves adatot tartalm azott, s em iatt kel
lett kicserélni.

A külföldi vagy hontalan személyek esetében az „Egyéb” ro
vatot abban az esetben is ki kell tölteni, ha az igazolvány tu la j
donosa nevében, születési helyében, idejében, anyja nevében, 
valamint családi állapotában történt változás, mely a magyar 
anyakönyvbe bejegyezve nincs.”

13. A Vu. 38. pont első bekezdése a következő mondattal egészül 
ki:

„Ezt a szabályt alkalmazza az igazgatási osztály a házastárs 
személyi számának téves bejegyzése esetében is.”

14. A Vu. 50. pont a következő harm adik bekezdéssel egészül ki:

„A személyi számot az ideiglenes személyi igazolványba a lak
cím nyilvántartás adatai alapján kell bejegyezni. Ha nem áll 
rendelkezésre, az állampolgárt az állandó lakóhelye szerint il
letékes igazgatási osztályhoz kell irányítani annak igazoltatása 
végett. Az igazgatási osztály ebben az esetben a személyi szá
mot az ideiglenes igazolvány 4. oldalára jegyzi be.”

15. A Vu. 53. pontjának első mondata a következővel egészül ki: 

„illetőleg helyszíni bírságot kell alkalm azni.”

16. A Vu. 56. pontja a következő negyedik bekezdéssel egészül ki:

„A személyi igazolvány tulajdonosának személyi számát az 
adatlap hátoldalára — az I. szelvényen a megjegyzések rova
tába, a II. szelvényen a „Tudnivalók” szó alatt — kell beje
gyezni.”

5 —
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17. A Vu. 70. pontja a következő második bekezdéssel egészül ki:

„A házastárs születési idejeként a házasságkötés, valam int a 
személyi igazolvány kicserélése alkalmával a személyi számot 
kell a születési idő rovatába bejegyezni, ha azt megállapították, 
illetőleg rendelkezésre áll.”

18. A Vu. 79. pontjának első mondatából ,,az igazolványba el
helyezett képen lehetőleg részben a ruhára, az adatlapra fel
ragasztott képen pedig a fehér háromszögre essen” szövegrész 
kimarad, s helyébe a következő szöveg lép:

,,részben a ruhára essen, azonban az arcot ne érintse.”

R. 7. §

A külföldiek be- és kiutazásáról, valamint az ország területén 
való tartózkodásról szóló 4/1966. (IX. 25.) BM számú rendelet 
(a továbbiakban: R. II.) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:

,,b) a tartózkodási engedély, meghatározott időre,”

R. 8. §
(1) Az R. II. 6. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal 

egészül ki, az eredeti f) pont pedig g) pontra változik:

,,f) személyi lap azok esetében, akik 14. életévüket a Magyar 
Népköztársaság területén töltik be,”

(2) Az R. II. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő ren
delkezés lép:

,,(2) Az (1) bekezdésben foglalt okiratok bemutatásának kö
telezettsége alól — a személyi lap kivételével — felmentés adható.”

III. rész

Átmeneti és záró rendelkezések

19. Az igazgatási osztály a személyi igazolvánnyal nem rendelkező 
és cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt nem álló 14 
éven felüli személyekről — ha nem indít gondnokság alá he
lyezési eljárást — értesítést küld az illetékes rendőrkapitány
ságnak. A rendőrkapitányság az értesítés alapján vizsgálja az 
igazolvány hiányának okát és szükség szerint a Vu. 6. vagy a
7. pontjában foglaltaknak megfelelően jár el.
E pont alkalmazásánál ügyei vitelére képtelennek kell tekinte
ni és nem lehet személyi igazolvánnyal ellátni a zárt elme
gyógyintézeti kezelés alatt álló, a családi ápolásra kiadott stb. 
személyt a kezelés tartam a alatt.

20. A személyi szám átvétele céljából megjelenni nem tudó
— sorkatonák, katonai iskolák hallgatói személyi igazolvá

nyába a szám bevezetéséről az igazgatási osztály a Hadki
egészítő és Területvédelmi Parancsnoksággal közösen gon
doskodik;
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— a szabadságvesztés büntetést töltők személyi számának 
igazolványukba való bevezetése tárgyában a BM országos 
rendőr-főkapitány igazgatásrendészeti helyettese külön in
tézkedik;

— állami gondozottak, szociális otthonokban, szociális és 
egészségügyi intézetekben, intézményekben elhelyezettek, 
valam int zárt elmegyógyintézeti kezelés alatt állók szemé
lyi számának az igazolványba való bevezetéséről (személyi 
lapjának kiadásáról) az igazgatási osztály gondoskodik.

21. A 14. évet betöltött állandó lakosok személyi számát az ÁNH 
az illetékes rendőri szervnek megküldi, melyet a bejelentő
nyilvántartásba kell haladéktalanul besorolni, összekötve az 
anyag selejtezésével.

22. A Vu. 66., 69. és 77. pontja, valam int az 1975. évi 1. számú 
igazgatásrendészeti csoportfőnöki utasítás hatályát veszti.

R. 9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

23. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 
személyi állománnyal ismertetni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 680 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
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