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P A R A N C S A  

a Belügyminisztérium személyi állománya szolgálati 
és munkáltatói igazolványának cseréjéről, kiadásának 

és nyilvántartásának rendjéről

Budapest, 1982. évi november hó 2-án.

A hivatásos állomány szolgálati, a polgári alkalmazottak munkál
tatói, a nyugállományúak nyugdíjas igazolványa (a továbbiakban: 
igazolvány) a belügyi testülethez tartozást igazoló és meghatáro
zott belügyi objektumba való belépésre jogosító okmány. Fontos 
állambiztonsági érdek fűződik ahhoz, hogy fokozódjon a biztonsági 
rendszabályok hatásossága, korszerűsödjenek az okmányvédelmi 
módszerek, az igazolványok kezelése és nyilvántartása egyszerű
södjön, és érvényesüljenek a takarékossági követelmények.
Ennek érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A jelenleg rendszeresített szolgálati és munkáltatói igazolvá
nyok helyett
a) a hivatásos állományt 1983. január 10-ig,
b) a polgári állományt 1983. január 31-ig
újtípusú igazolvánnyal kell ellátni. (Az igazolványok leírását 
és a belépési jogosultságot az 1. számú melléklet tartalmazza.)

2. A nyugállományúak nyugdíjas igazolványa nem változik.

3. Az 1. pontban meghatározott időpontokon túl a jelenlegi iga
zolványok érvényüket vesztik.

4. A hivatásos állomány szolgálati igazolványa 5 évre, a polgári 
állomány munkáltatói igazolványa 10 évre szól és évenként 
érvényesítésre kerül.

5. Az újonnan kiadásra kerülő igazolványok aláírásával:
a) a Belügyminisztérium központi szervei hivatásos állományá

nak szolgálati igazolványa, valamint a 2. számú melléklet 3.
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pontjában felsorolt vezetők és a vezetői „belépési igazol
vány”-nyal rendelkezők nyugdíjas igazolványa tekinteté
ben a BM Személyzeti csoportfőnököt,

b) a Belügyminisztérium központi szervei polgári állományá
nak munkáltatói igazolványa, valamint a központi hivatá
sos és polgári állományú nyugdíjasok "nyugdíjas igazol
vány"-a tekintetében a BM IV/I- 3. Osztály vezetőjét,

c) A rendőr-főkapitányságok vonatkozásában:
-  a főkapitányság vezetői részére -  alosztályvezetőig be

zárólag -  a rendőr-főkapitányt,
-  a főkapitányhelyettesek közvetlen alárendeltségébe ta r

tozó beosztott hivatásos állomány részére a rendőr-fő
kapitányság vezetőjének helyetteseit,

-  a polgári állomány munkáltatói igazolványa, valamint 
a hivatásos és polgári állományú nyugdíjasok „nyugdí
jas igazolvány”-a tekintetében a Személyzeti (Személy
ügyi) Osztály vezetőjét,

d) a BM Határőrség vonatkozásában:
-  a BM Határőrség vezetői részére -  alosztályvezetőig 

bezárólag -  a BM Határőrség országos parancsnokát,
-  a BM Határőrség Országos Parancsnokság beosztott hi

vatásos állománya részére a BM Határőrség törzsfőnö
két,

-  a BM Határőrség Országos Parancsnokság polgári állo
mányának munkáltatói igazolványa, továbbá a hivatá
sos és polgári állományú nyugdíjasok „nyugdíjas iga
zolvány ”-a aláírásával a BM Határőrség Országos Pa
rancsnokság Személyzeti Osztály vezetőjét,

-  a határőrkerületek, valamint a határőrezred teljes ál
lománya (hivatásos, polgári, nyugdíjas) részére a határ
őrkerület parancsnokait, valamint a határőrezred pa
rancsnokot,

e) a BM Forradalmi Rendőri Ezred vonatkozásában:
-  a hivatásos állomány szolgálati igazolványának aláírá

sával a BM Forradalmi Rendőri Ezred parancsnokát,
-  a polgári állomány munkáltatói igazolványa, továbbá a 

hivatásos és polgári állományú nyugdíjasok „nyugdíjas 
igazolvány"-a aláírásával a BM Forradalmi Rendőri 
Ezred Személyzeti Osztály vezetőjét

kizárólagos joggal bízom meg.

6. A vezetői (III. és II. sávos) igazolványokat a BM Személyzeti 
csoportfőnök hozzám terjessze fel aláírásra. A vezetői igazol
ványra jogosultak körét a 2. számú melléklet 1., 2. pontja ta r
talmazza. A 3. pontban felsorolt vezetők igazolványait egysá
vos érvényesítő szelvénnyel kell ellátni.

7. Az igazolvány ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat a Sze
mélyzeti Munka Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) XI. fe
jezete alapján végezzék. Az egyes gyakorlati kérdések szabá
lyozását a BM Személyzeti csoportfőnök hatáskörébe utalom.
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8. Az igazolványokat, a kiállításhoz és a kiadáshoz szükséges 
anyagokat az 5. pontban írt szervek részére a BM Személyzeti 
Csoportfőnökség biztosítsa. (Vegytintás toll, bélyegző, ragasz
tó stb.)

9. Az igazolványok határidőre történő kiállítása érdekében a ve
zetők és a parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy a hivatá
sos és a polgári állományú beosztottaik 2 db 4X4-es nagyságú 
fényképet készíttessenek, és azokat szervenként 1982. novem
ber 25-ig -  a 3. számú melléklet szerint elkészített névsorral 
együtt -  terjesszék fel.

A központi szervek polgári állományánál fel kell tüntetni, 
hogy belépésre mely objektumba jogosult.

10. Az egyenruhás normába tartozó állomány a fényképet társa
sági egyenruhában, a vegyesruhás és a polgári ruhás állomány 
polgári ruhában készíttesse.

11. A fényképek elkészíttetésénél -  ha ez nem a szerv objektu
mán belül történik -  fokozott gondot kell fordítani a konspi
rációs elvek betartására. A képek hátoldalára a tulajdonos 
személyi számát, nevét és rendfokozatát fel kell jegyezni.

12. Az igazolványcserével egyidőben a személyi anyagba új fény
képet kell elhelyezni.

13. A kicserélt, érvénytelen igazolványokat a szervek személyzeti 
(személyügyi) osztályai az SZMSZ 317. pontja szerint selej
tezzék és semmisítsék meg. A selejtezési jegyzőkönyv egy 
példányát a BM IV/I- 3. Osztályának küldjék meg.

14. Az új mintájú igazolványok m intatárát a BM Személyzeti 
Csoportfőnökség 1982. december 15-ig bocsássa a szervek ren
delkezésére.

15. A nyugállományú vezetők részére -  az egyes objektumokba 
történő belépés biztosítására -  „Belépési igazolvány"-t rend
szeresítek, mely a nyugdíjas igazolvánnyal együtt érvényes. 
(A belépési igazolvány leírását az 1. számú melléklet tartal
mazza.)

16. A belépési igazolványok kiadását és nyilvántartását a BM 
IV/I- 3. Osztály végezze.

17. Az objektumokba való belépés rendjét -  ezen parancsban 
meghatározottakon túlmenően -  a BM központi szervek épü
letei vonatkozásában a BM Titkárság vezetője -  az épület 
parancsnokkal egyetértésben - , a területi szervek esetében 
pedig a szervek vezetői szabályozzák.

18. Az 5/c), d), e) alpontban meghatározott parancsnokok által ki
adott igazolványokhoz a BM valamennyi központi és területi 
szervének épületeibe belépést biztosító érvényesítő szelvényt 
rendszeresítek. Az erre vonatkozó folyamatos igényeket név-
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reszólóan és indoklással a személyzeti szerv vezetője a BM 
IV/I- 3. Osztály vezetőjének terjessze fel. Minden év decem
ber 1-ig a következő évre szóló igényeket meg kell újítani.

19. A BM Oktatási és Közművelődési csoportfőnök tegyen intéz
kedést az új mintájú igazolványok és az ezekhez fűződő jogo
sultságok ismertetésére és oktatására.

20. A BM Sajtóosztály vezetője intézkedjen, hogy a hivatásos ál
lomány új mintájú szolgálati igazolványát a lakosság -  a rá 
vonatkozó mértékben -  megismerhesse.

21. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
a 19/1979. sz. belügyminiszteri paranccsal módosított 33/1977. 
számú belügyminiszteri parancs hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 510 példányban.
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők, 
személyzeti (személyügyi) osztályvezetők, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok,
hőr. kerület, ill. ezredparancsnokok, budapesti FEP parancsnok.
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A z  igazolványok leírása és a belépési jogosultság

1. A hivatásos és polgári igazolvány kék m űbőr borítású, álló alakú, a 
hivatásos első (külső) oldalán a M agyar Népköztársaság ezüstnyom ású

c ímerével, a polgári ezüstnyom ású „igazolvány” felirattal, a 2. és 3. ol
dalak fekvő elrendezésűek, az alnyom atok a hivatásos és polgári állo

m ánynál eltérő színűek.

Valamennyi igazolvány m űanyag tokkal van ellátva.

Az igazolványtípusok megkülönböztetésére a fekete színű szövegnyo
m atban szereplő „BELÜGYMINISZTÉRIUM”, „RENDŐRSÉG”, „HA
TÁRŐRSÉG” szó szerepel.

A nyugdíjas igazolvány barna m űbőr borítású, álló alakú, kék színű 
„nyugdíjas igazolvány” felirattal, a 2. és 3. oldalak álló elrendezésűek, 
az alnyom at sárga színű.

2. Vezetői igazolványok:

-  M inta szerinti alapnyom atot és fekete színű szövegnyomatot 
tartalm aznak, a fényképes oldalon átlós irányban III., illetve II. 
csíkkal felülnyomva.

A vezetői igazolványok felsorolásának 1., 2. és 3. pontjába tar
tozó vezetők I. sávos érvényesítő szelvényt kapnak.

A láírás:

-  III., illetve II. sávos igazolvány aláírója: belügym iniszter.

-  Egysávos érvényesítő szelvénnyel ellátott igazolvány aláírója: 
BM Személyzeti csoportfőnök.

Belépési jogosultság:

III. piros sávval ellátott igazolvány valam ennyi BM épületbe,

II. piros sávval, valam int az egysávos érvényesítő szelvénnyel 
ellátott igazolvány a BM valam ennyi központi, zárt és területi 
szervének épületeibe.

3. BM hivatásos, rendőri hivatásos, határőr hivatásos igazolványok:

-  Belső lapjai alapnyom atot és fekete szövegnyomatot tartalm az
nak. Jobb felső sarkára -  szükség szerint -  kerül beütésre 
utólag piros gumibélyegzővel a „HATÁRSÁV” felirat.

-  A BM TOP részére kiadott BM hivatásos igazolványok fekete 
szövegnyomatából kim arad a „Fegyverviselésre jogosult” be
jegyzés.

Aláírás:

-  A BM hivatásos állomány tekintetében a BM Személyzeti cso
portfőnök.

-  A rendőri hivatásos állomány tekintetében a főkapitány és he
lyettesei, a BM FRE tekintetében a parancsnok.
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-  A BM HŐR hivatásos állomány tekintetében a BM HŐR törzs
főnök, valam int a kerületparancsnokok és ezredparancsnok.

Belépésre jogosultság:

A BM hivatásos állománya részére kiadott igazolvánnyal a BM 
valam ennyi központi és területi szerveinek épületeibe,

a rendőri hivatásos igazolvány a rendőrség épületeibe, a BM 
FRE hivatásos igazolvány a BM FRE épületeibe,

a határőri hivatásos igazolvány a határőrség épületeibe,

a rendőrség, határőrség, tűzoltóság hivatásos állománya részére 
kiadott igazolvány a működési területen  levő objektumokba, köl
csönösen belépésre jogosít.

4. BM polgári, rendőri polgári, határőr polgári m unkáltatói igazolványok:

-  Belső lapjai alapnyom atot és fekete szövegnyomatot tartalm az
nak.

A láírás:

-  A BM polgári állomány tekintetében a BM Személyzeti Csoport- 
főnökség 3-as Osztály vezetője,

-  a rendőr-főkapitányságok,

-  a BM HŐR Országos Parancsnokság,

-  BM FRE tekintetében

a Személyzeti (Személyügyi) Osztály vezetője,

-  a HŐR kerületek és a HŐR ezred tekintetében a parancsnokok.

Belépésre jogosultság:

A BM, rendőri, FRE és a határőr polgári m unkáltatói igazol
vány a belépés helyéül bejegyzett épületbe jogosít belépésre.

5. BM Nyugdíjas igazolvány:

-  Belső lapjai alapnyom atot és fekete szövegnyomatot tartalm az
nak, melyek eltérőek. (Egyenruha viselésére jogosult, egyenruha 
viselésére nem jogosult és polgári.)

A láírás:

-  A III., illetve II. sávos, valam int az egysávos érvényesítő szel
vénnyel ellátott vezetői igazolvánnyal rendelkezők tekintetében 
a BM Személyzeti csoportfőnök,

-  a központi hivatásos és polgári állom ányú nyugdíjasok „nyug
díjas igazolványba tekintetében a BM Személyzeti Csoportfő
nökség 3-as Osztály vezetője,

-  a rendőr-főkapitányságok hivatásos és polgári állom ányú nyug
díjasok igazolványait a Személyzeti (Személyügyi) Osztály ve
zetője,

-  a BM FRE hivatásos és polgári állományú nyugdíjasok igazol
ványait a Személyzeti Osztály vezetője,
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-  a BM HŐR Országos Parancsnokság hivatásos és polgári állo
m ányú nyugdíjasok igazolványait a Személyzeti Osztály veze
tője,

-  a határőrkerületek  és a határőrezred tekintetében a parancs
nokok.

6. Belépési igazolvány:

-  Egylapos, kártya alakú, sárga alapnyom atot és fekete szövegnyomatot 
tartalm az.

A láírás:

-  M inden kiadott belépési igazolvány tekintetében a BM Személy
zeti csoportfőnök.

A szolgálati és a m unkáltatói igazolványok a személyi szám bejegyzése 
nélkül érvénytelenek.

7. A szolgálati és m unkáltatói igazolványok hitelesítő bélyegzői:

A hitelesítő bélyegzők egységesen 20 mm átm érőjűek, kör alakúak, kö
zépen a M agyar Népköztársaság címerével.

Az aláírások hitelesítéséhez a felirat és a számozás szolgál.

-  „BELÜGYMINISZTÉRIUM” 1. sz. bélyegző
feliratú  igazolványoknál „BELÜGYMINISZTÉRIUM”

felirattal

-  BM Forradalm i Rendőri Ezred 203. sz. bélyegző 
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

-  BM Határőrség Országos Pa- 204. sz. bélyegző 
rancsnokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 1. kerületi parancs- 205. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 2. kerületi parancs- 206. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 3. kerületi parancs- 207. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 4. kerületi parancs- 208. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 5. kerületi parancs- 209. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 6. kerületi parancs- 210. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 7. kerületi parancs- 211. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 8. kerületi parancs- 212. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 9. kerületi parancs- 213. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR 10. kerületi parancs- 214. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal
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BM HŐR 11. kerületi parancs- 215. sz. bélyegző
nokság igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

BM HŐR Ezred 216. sz. bélyegző
igazolványoknál „HATÁRŐRSÉG” felirattal

-  BM Budapesti Rendőr-főkapi- 301. sz. bélyegző
tányság igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Baranya m. RFK 302. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Bács-Kiskun m. RFK 303. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Békés m. RFK 304. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Borsod m. RFK 305. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Csongrád m. RFK 306. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Fejér m. RFK 307. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Győr-Sopron m. RFK 308. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM H ajdú-B ihar m. RFK 309. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Heves m. RFK 310. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Komárom m. RFK 311. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Nógrád m. RFK 312. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Pest m. RFK 313. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Somogy m. RFK 314. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Szabolcs-Szatmár m. RFK 315. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Szolnok m. RFK 316. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Tolna m. RFK 317. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Vas m. RFK 318. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Veszprém m. RFK 319. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal

BM Zala m. RFK 320. sz. bélyegző
igazolványoknál „RENDŐRSÉG” felirattal
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Vezetői igazolványra jogosultak

Háromsávos vezetői igazolványt kapnak
-  állam titkár és m iniszterhelyettesek,

-  BM Kollégium tagjai,

-  MSZMP KB KAO vezetője és helyettese,

-  MSZMP BM Bizottság első titkára  és titkárai,

-  MSZMP Határőrségi Bizottság első titkára,

-  BM főcsoportfőnök-helyettesek,

-  BM „M” és szervezési csoportfőnök,

-  BM Titkárság vezetője,

-  BM Felügyeleti, Fegyelmi, Belbiztonsági Osztály vezetője,

-  BM Határőrség országos parancsnoka,

-  BM Tűzoltóság országos parancsnoka,

-  BM Korm ányőrség parancsnoka,

-  rendőr-főkapitányságok vezetői,

-  KISZ BM Bizottság első titkára,

-  Közalkalmazottak Szakszervezete BM Bizottságának titkára.

2. Kétsávos vezetői igazolványt kapnak
-  BM csoportfőnökök,

-  BM csoportfőnökhelyettesek,

-  BM önálló osztályvezetők,

-  MSZMP HŐR Bizottság titkára,

-  BM HŐR országos parancsnokhelyettesek,

-  BM Tűzoltóság országos parancsnokhelyettesek,

-  BM Korm ányőrség parancsnokhelyettesek,

-  BM FRE parancsnoka,

-  rendőr-főkapitányságok vezetőinek helyettesei.

3. Egysávos érvényesítő szelvényt kapnak
-  BM önálló osztályvezető-helyettesek,

-  BM beosztott osztályvezetők,

-  MSZMP BM Bizottság m unkatársai,

-  MSZMP BM járási jogú PB titkárok,

-  BM HŐR törzsfőnök helyettes,

-  BM Felügyeleti Osztály beosztottai.

M indhárom vezetői kategóriában egysávos érvényesítő szelvény kerül be
ragasztásra.

-  9 -
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2. sz. melléklet

SZIGORÚAN TITKOS!



szerv

3. sz. melléklet 
Kitöltés után:
SZIGORÚAN TITKOS!

SZOLGÁLATI 
Igazolvány adatlap

(Hivatásos állomány)

Igazolvány
száma

Név, rendfokozat 
személyi szám, anyja neve Átvétel Visszavonás

-------------------------------

Készült: 2 példányban.
Kapják: 1. sz. pld. Személyzeti Oszt.

2. sz. pld. BM IV/I- 3. Oszt.
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3 a. sz. melléklet 
Kitöltés után: 
SZIGORÚAN TITKOS!

MUNKÁLTATÓI 
Igazolvány adatlap

(Polgári állomány)

Igazolvány
száma

Név, anyja neve, 
személyi szám, 

beléphet
Átvétel Visszavonás

Készült: 2 példányban.
Kapják: 1. sz. pld. Személyzeti Oszt.

2. sz. pld. BM IV/I- 3. Oszt.
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