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Utasítás

A Belügyminiszter 
69/1990. (BK. 20.) BM 

utasítása
a személyi igazolványról szóló 

5/1985. (XII. 22.) BM rendelet végrehajtására kiadott 
31/1985. (TK 21.) BM utasítás módosításáról

A személyi igazolványról szóló 5/1985. (XII. 22.) BM 
rendelet (a továbbiakban: R.) végrehajtásra kiadott 
31/1985. (T K  21.) Utasítás (a továbbiakban: Vu.) módosí
tásra kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Vu. 3. pontja harmadik bekezdésének harmadik 
gondolatjeles bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„-  érvényes magyar útlevéllel vagy hazatérési igazol
vánnyal rendelkezik.”

2. A Vu. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A személyi szám hiánya vagy téves megállapítása, 

valamint a hazatérők és a népességnyilvántartási összeírás
ból kimaradottak [R. 1. § (5) bekezdés d) pont] esetében 
-  az új állandó személyi igazolvány kiadásig -  egy hóna
pig érvényes, fénykép nélküli ideiglenes személyi igazol
ványt kell díjmentesen kiadni. Ezzel egyidejűleg személyi- 
számlapot kell kiállítani, melyet az Országos Népesség- 
nyilvántartó Szolgálatnak (a továbbiakban: ONH) kell 
megküldeni -  futárszolgálat útján -  a szükséges intézke
dés megtétele céljából. A  személyiszám-lapot a hazatérők 
tizennégy éven aluli gyermekeiről is meg kell küldeni. A 
személyi számol (javított személyi számot) az ONH köz
vetlenül az adatkérő rendőrkapitányságnak küldi meg.”
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3. A Vu. 15. pontjának harmadik bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„Az R. 4. §-ának (3) és (4) bekezdésben említett esetek
ben a személyi igazolvány adatlap II. szelvényét az állandó 
lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak, az I. szel
vényt az LKO-nak kell megküldeni.”

4. A Vu. 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. A tizennegyedik évüket betöltő állampolgárok sze

mélyi igazolvánnyal való ellátását az év első felében, az is
kolai év befejezése előtt kell végrehajtani.”

5. A Vu. 31. pontjának első mondata helyébe a követke
ző rendelkezés lép:

„31. Az ügyintéző a személyi igazolvány kiváltásához be
m utatott külföldi születési anyakönyvi kivonatot, annak 
hiteles fordításával együtt vegye át az állampolgártól.”

6. A Vu. 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. A bíróság által kiszabott kitiltást a mellékbünteté-

si nyilvántartólap alapján, a pártfogó felügyeletet a külön 
rendelkezésekben meghatározottak szerint, az e célra 
rendszeresített bélyegző felhasználásával kell a személyi 
igazolványba bejegyezni.”

7. A Vu. 49. pontjának első bekezdésében a „szülők ne
ve” szövegrész „anyja neve” szövegrészre változik.

8. A Vu. 50. pontjának első bekezdésében a „három 
példányban” szövegrész a „két példányban” szövegrészre 
változik.

9. A Vu. 50. pontja második bekezdésének első mon
data helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az értesítés első példányát a BM Adatfeldolgozó Szol
gálat Bűnügyi Nyilvántartó osztályának kell megküldeni, 
a második példányt irattárba kell helyezni.”

10. A Vu. 58. pontjának második bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„A gondnokság alá helyezett személyi igazolványát is 
végleg bevontként kell kezelni és gondnokoltsága megszű
nése esetén új személyi igazolványt kell kiadni részére. Az 
igazolvány bevonásáról a rendőrkapitányság -  a törvé
nyes képviselő (gondnok) nevének és lakcímének egyide
jű feltüntetésével -  értesíti a gondnokság alá helyezett 
személy állandó lakóhelye szerint illetékes városi, főváro
si kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási fel
adatot ellátó szakigazgatási szervét, a megyei városi hiva
talt, illetőleg a községi szakigazgatási szervet (a továbbiak
ban: igazgatási osztály) a személyi lap kiállítása céljából.”

11. A Vu. 59. pontjának első mondatában „A véglege
sen külföldön történő letelepedés” szövegrész „A kiván
dorlás,” szövegrészre változik.

12. A Vu. 61. pontja a következő rendelkezéssel egészül
ki:

„A 70. évét betöltő személy, állandó személyi igazolvá
nyának élvesztése ese tén - adatainak okiratokkal történő 
igazolása után vagy az LKO adatai alapján -  azonnal el-  
látható új állandó személyi igazolvánnyal.”

13. A Vu. 64. pontja a következő rendelkezéssel egészül
ki:

„Ha a talált személyi igazolvány tulajdonosa többszöri 
idézésre sem jelenik meg az átvétel végett vagy ismeretlen 
helyen tartózkodik, az igazolványt a beszolgáltatástól szá
mított egy év után végleg bevontként kell kezelni. A selej
tezésről készült külön jegyzőkönyvben fel kell tüntetni 
„Talált igazolvány, a tulajdonosa nem vette á t” szöveget.
A jegyzőkönyv egy példányát az LKO-nak kell felterjesz
teni.”

14. A Vu. 73. pontjának első mondatában a „szülők” 
szövegrész „Az anya” szövegrészre, utolsó mondatában a 
„Ha a szülők valamelyike” szövegrész „H a az anya” szö
vegrészre változik.

15. A Vu. 80. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„80. A személyi igazolványba és az adatlapra beragasz
tott fényképet gumi körbélyegzővel úgy kell lebélyegezni, 
hogy a bélyegző lenyomat az arcot ne érintse. Gumi kör
bélyegzőt kell elhelyezni az igazolványban és az adatlapon 
a kiállító aláírása mellett és az illetékbélyegre, valamint az 
igazolványban a lakcímnek a rendőrkapitányság által be
jegyzett adatainál.

Gumi körbélyegzőt kell elhelyezni az ideiglenes szemé
lyi igazolványban a fénykép helyén, ha az 3 hónapnál rövi- 
debb időre kerül kiadásra. Ebben az cselben ugyanis az 
ideiglenes személyi igazolványba fényképet nem kell ragasz
tani. Ha viszont az állampolgár első ellátása alkalmával 1 
hónapnál hosszabb időre ideiglenes személyi igazolványt 
kap, abba -  és az adatlapra -  fényképet kell elhelyezni.

Bélyegzőt lehet alkalmazni a kiállító hatóság megneve
zésére szolgáló rovatban, helységnév-bélyegzőt pedig vala
mennyi születési hely, keltezés és lakcím rovat kitöltésére 
mind a személyi igazolványban, mind az adatlapon.”

16. A Vu. 87. pontjában a „Magyar Népköztársaság” el
nevezés „Magyar Köztársaság” elnevezésre változik.

17. Ez az utasítás 1991. április 1-jén lép hatályba. R en
delkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni 
kell.

18. Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a Vu.: 

-  1. pontjának második gondolatjeles bekezdése,
-  2. pontja, 
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-  3. pontjának második bekezdése,
-  4. pontja,
-  6. pontjának utolsó mondata,
-  7- 11. pontja,
-  14. pontjának első bekezdése,
-  15. pontjának első és második bekezdése,
-  16. pontja,
-  20. pontjának második bekezdése,
-  21- 22. pontja,
-  23. pontjának második bekezdése,
-  24. pontja,
-  26- 29. pontja,
-  32. pontja,
-  34. pontjának első bekezdéséből „az anyakönyvi 

változások oldalára, valamint” szövegrész,
-  34. pontjának második bekezdése,
-  35- 38. pontja,
-  41- 47. pontja,
-  49. pontja első bekezdéséből „az anyakönyvvezető 

állal teljesített bejegyzés, illetőleg” szövegrész,
-  51. pontjának második bekezdése,
-  52- 55. pontja,
-  56. pontjának első gondolatjeles bekezdéséből „a 

néphadsereg hivatásos állományába lépett, valamint” szö
vegrész, továbbá a második gondolatjeles bekezdéséből a 
„szigorított őrizetet” szövegrész, valamint az „alkoholis
ták kötelező intézeti gyógykezelésére” szövegrész,

 -  57. pontjának első bekezdéséből „és az alkoholis
ták kötelező intézeti gyógykezelése” szövegrész, valamint 
a „vagy alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelése” szö
vegrész,

-  60. pontja utolsó bekezdésének utolsó zárójeles 
mondatából „a Vu. 88. pont szerint” szövegrész,

-  65. pontjából a „valamint a hajadon házasságköté
se” szövegrész,

-  70. pontja II. pontjának utolsóbekezdése, III. pont
jának harmadik bekezdéséből a „vagy az anya könyvvezető 
állal az „Anyakönyvi rész” változások rovatába teljesített 
bejegyzése” szövegrész, valamint  III. pontjának negyedik 
bekezdése,

-  72. pontjának utolsó mondata,
-  75. pontjának második bekezdése,
-  76- 78. pontja,
-  83. pontjának harmadik bekezdéséből a „vagy az 

alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésére” szöveg
rész,

-  85. pontjából a „valamint hajadonokról házasság- 
kötés alkalmával kitöltött és az anyakönyvvezetőhöz be
nyújtott” szövegrész,

-  88. pontja.

19. Az igazgatásrendészeti szervek részére egységes ok
mánybélyegzők rendszeresítéséről szóló, a BM országos 
rendőrfőkapitány igazgatásrendészeti helyettesének 
12/1981. intézkedéséből a szárazbélyegzőre vonatkozó 
rendelkezések és az intézkedés 2. számú melléklete a ha

tályukat vesztik. A használaton kívül helyezett bélyegzők 
bevonásáról külön intézkedés kerül kiadásra.

20. Az utasítás hatálybalépése után a régi mintájú sze
mélyi igazolványok nem használhatók fel. A meglevő kész
letről három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyben elegendő a legkisebb és a legnagyobb személyi 
igazolványszám feltüntetése, majd az igazolványokat a Vu. 
56. pontjában foglaltaknak megfelelően érvényteleníteni 
kell és az ügykezelési szabályok szerint megsemmisíteni. A 
jegyzőkönyv egy példányát az LKO-nak, egy példányát a 
megyei (budapesti) gazdasági szervnek kell megküldeni, 
egy példányát pedig az osztályon elfekvő anyagkiadási 
jegyhez kell csatolni.

21. A honvédség hivatásos és nyugállományú -  katonai 
személyi igazolvánnyal rendelkező -  tagjait a rendőrka
pitányság látja el személyi igazolvánnyal. A személyi iga
zolványnak a „Kiállítás alapja” rovatába csak a katonai 
személyi igazolvány számát (pl. AH- I. 040976 NH szig.) 
kell bejegyezni. A katonai személyi igazolvány „Egyéb be
jegyzések” rovatába a rendőrkapitányság a kiadott szemé
lyi igazolvány számát bejegyzi, majd a tulajdonosának 
visszaadja.

Dr. Horváth Balázs s. k., 
belügym iniszter
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