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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

8. számú

PARANCSA

Budapest, 1958. március 25-én.

A Belügyminisztérium hivatásos és polgári személyi állománya ré
szére új igazolványt rendszeresítünk, Ezért

megparancsolom:

1./ A Belügyminisztérium kötelékébe tartózó összes szervek hiva
tásos és polgári alkalmazottait 1958. március 27-től 31-ig 
új szolgálati igazolvánnyal kell ellátni,

A korábban kiadott szolgálati igazolványokat ezzel egyidejű
leg be kell vonni, ezek 1958. március 31-én 24 órakor érvé
nyüket vesztik.

2./ A szolgálati igazolványokat a Belügyminisztérium központi 
osztályai részére a BM. Személyzeti Osztály, az országos 
parancsnokságok, a Határőrség, a Karhatalom, valamint a me-
gyei /: budapesti :/ főkapitányságok és alárendelt szerveik 
részére a parancsnokságok /: illetve a megyei, budapesti 
Főkapitányságok :/ személyzeti osztályai állítják ki.

3./ Az igazolvány a szolgálati jogviszony igazolására szolgál, 
és egyben belépésre jogosít a Belügyminisztérium, illetve 
a kötelékébe tartozó szervek épületeibe az alábbiak szerint:

a, / Egyes magasabb beosztású belügyi vezetők részére kiadott
sárga sávos igazolvány a BM-hoz tartozó valamennyi ob
jektumba - külön belépési engedély nélkül - belépésre 
jogosít,

/

b. / A Belügyminisztérium központi épületébe belépésre jogo
sít minden olyan igazolvány, amelynek érvényesítő szel
vényén átlós irányú barna sáv van,

c. / A BM. Országos Parancsnokságok épületébe belépésre jogo
sít a "Belügyminisztérium" feliratú sávos és sávnélküli 
érvényesítő szelvénnyel ellátott igazolvány, továbbá 
minden olyan testületi igazolvány, amely sávos érvénye
sítő szelvénnyel van ellátva,

A "Belügyminisztérium" feliratú igazolvány azon kívül 
belépésre jogosít az összes alárendelt szervek épületeibe is.
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d./  A Budpesti Rendőr-főkapitányság épületébe belépésre jogo
sít a "Belügyminisztérium" feliratú, és a "Budapesti 
Rendőr-főkapitányság" által kiadott "Rendőrség" feliratú 
igazolvány.

e./ A megyei rendőr-főkapitányságok központi épületeibe belé
pésre jogosít a "Belügyminisztérium" feliratú igazolvány 
és megyénként a saját megyei rendőr-főkapitányságok által 
kiállított "Rendőrség" feliratú igazolvány.

4./  A szerződéses és polgári alkalmazottak kék színű borítólappal 
ellátott igazolványa külön belépési engedély nélkül csak abba 
az épületbe jogosít belépésre, ahová az igazolványt kiállító 
szerv vezetője a belépést az igazolvány e célra szolgáló ro
vatába történt bejegyzéssel engedélyezte.

5./ A büntetésvégrehajtási szervek egyes épületeibe és a Belügy
minisztérium egyes szerveinek külön meghatározott épületeibe 
csak e szervek parancsnokai, illetve vezetői által kiadott 
belépési engedéllyel lehet belépni. A sávval megjelölt veze
tői igazolvány külön belépési jegy nélkül ezekbe az épületek- 
be is jogosít belépésre.

6. / A szolgálati igazolványnak, mint a legfontosabb szolgálati
okmánynak a gondos megőrzése minden beosztott elsődrendű kö
telessége.

7. / A szolgálati igazolványok kezelésére és nyilvántartására vo
natkozó részletes utasítást a BM. Személyzeti Osztály vezető
je kiadta.

A szolgálati igazolványok kiadására jogosult szervek vezetői 
személyükben felelősek ennek betartásáért.

Jelen parancsomat az egész személyi állomány előtt ki kell 
hirdetni.

 Horváth Gyula sk.
miniszterhelyettes.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

Országos parancsnokok, 
Központi fő- és osztályok vezetői,  
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok 
vezetői.
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