BELÜGYMINISZTÉRIUM

10-21/35/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG-BE
LÜGYMINISZTERÉNEK

35. számú PARANCSA

Budapest,

1958. december 28-án.

Tárgy: A B.M. állományában szolgálatot teljesítők lejárt sze
mélyi igazolványának kicserélése.

Az 1/1954./: I.9.: / B.M. számú rendelet 10.§-a /1/ bekezdésé
nek a./ pontja elrendeli, hogy ki kell cserélni azokat a sze
mélyi igazolványokat, melyeknek érvényességi ideje lejárt*
A B.M. állománya egy részének személyi igazolványa 1959. évben
lejár, melynek cseréjét az alábbiak szerint kell végrehajtani:
1. / A B.M. központi szerveinél, országos parancsnokságainál
szolgálatot teljesítő beosztottak személyi igazolványá
nak kicserélését a B.M. ORFK igazgatásrendészeti osztály-,
a külső területi szerveknél /:rendőr-főkapitányságok,
rendőrkapitányságok, karhatalmi-, légoltalmi- és határőr
alakulatok, tűzrendészeti- és büntetésvégrehajtási szer
vek, kormányőrség, tanalakulatok:/ szolgálatot teljesítő
hivatásos állománybeliek személyi igazolványainak kicseré
lését a helyi járási, városi, városi kerületi rendőrkapi
tányságok végzik.
A B.M. sorozott állomány személyi igazolványának cseréje
a katonai szolgálat befejezése után történik.

Nem lehet kicserélni a személyi igazolványt, a szolgálati,
vagy tanalakulat helye szerint illetékes rendőrkapitány
ságnál annak a beosztottnak, akinek állandó lakása nem a
rendőrkapitányság működési területén van és ott ideiglenes
lakosként sincs bejelentkezve. Ezek a beosztottak alkalom
szerűen az állandó lakóhelyük szerint illetékes rendőr
kapitányságon cserélik ki személyi igazolványaikat.
2. / A lejárt személyi igazolványok kicserélése során be kell
nyújtani;
- 2 db 4 x 4 cm-es személyi igazolványba való fényképet,
- 10 Ft-os illetékbélyeget,
- előre kitöltött állandó /esetleg ideiglenes/ lakásbe
jelentőlapot, melybe a személyi igazolvány sorozatát,
sorszámát és érvényességi idejét nem kell bejegyezni,
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- a személyi igazolványba bejegyzett adatok esetleges válto
zását igazoló iratokat,

- lejárt személyi igazolványt,

- szolgálati igazolványt,
3./ A B.M. állomány személyi igazolványát a 11/1958.B.M. ORFK.
Vezetői utasítás szerint kell kicserélni, illetve kitöl
teni.
foglalkozás rovatba "B.M. dolgozója", a munkahely
rovatba "Belügyminisztérium",.
"BM. dolgozója" szöveget kell bejegyezni.

4. / Országos parancsnokságok, központi főosztályok, önálló
osztályok és ORFK osztályainak vezetői gondoskodjanak
beosztottaik személyi igazolványainak leellenőrzéséről.
Az ellenőrzés során állapítsák meg, hány beosztottnak
jár le 1959.évben és hány főnek nincs személyi igazol
ványa. Ezeknek számáról 1959 • január 15-ig írásban tá
jékoztassák a B.M. ORFK igazgatásrendészeti osztály vezetőjét.
Az ORFK igazgatásrendészeti osztály a beérkezett adatok
alapján készítsen ütemtervet. Az ütemtervben megjelölt
határidőről értesítse az illetékes szervek vezetőit és
hajtsa végre a személyi igazolványok kicserélését.

5. / A helyi rendőrkapitányságok vezetői saját hatáskörükben
szervezzék meg a hatósági területükön működő B.M. szervek
beosztottai személyi igazolványainak kicserélését.
Felhívom Vezető Elvtársakat, hogy jelen parancsom 1./, 2./
pontját a B.M. teljes személyi állománya előtt hirdessék ki.
Gondoskodjanak arról, hogy beosztottaik a kijelölt határidő
re megjelenjenek személyi igazolványaik kicserélése végett.
Biszku Béla sk.
belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
Központi Fő- és. osztályvezetők
Országos parancsnokok
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok
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