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1/1982. szám ú
ELVI ÁLLÁSFOGLALÁSA

a személyi számnak a személyi igazolványba és a lakhatási 
engedélybe történő bevezetéséről szóló 3/1979. (IX. 16.)
BM számú rendelet és a végrehajtására kiadott 22/1979.

BM számú utasítás egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Budapest, 1982. évi augusztus hó 30-án.

A személyi számnak a személyi igazolványba és a lakhatási enge
délybe (a továbbiakban: igazolvány) történő bevezetéséről szóló 
3/1979. (IX. 16.) BM számú rendelet (a továbbiakban: R) és a vég
rehajtására kiadott 22/1979. BM számú utasítás (a továbbiakban: 
ut.) egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadom az alábbi

e l v i  á l l á s f o g l a l á s t :

1. A személyi számok kiosztását az illetékes szervek elvégezték, 
ezért 1982. szeptember 1-től az R 1. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezésnek megfelelően csak a személyi számot tartalmazó 
igazolványt szabad érvényesként elfogadni.

2. Az ut. 4. pontjának második bekezdésében foglaltakat az aláb
biak szerint kell végrehajtani:
a) Be kell vonni annak az állandó igazolványát is, aki az össze

írásból nem maradt ugyan ki, de személyi számát nem kapta 
meg, kivéve azokét, akiknek a népességösszeírásról szóló II. 
Igazoló lapjának hátoldalát az állandó lakóhelyük szerint il
letékes helyi tanács vb. igazgatási feladatot ellátó szakigaz
gatási szerve „Érvényes .................................. -ig” felirattal,
pecséttel, ügyintézői aláírással látott el és a feltüntetett ha
táridő még nem járt le.

b) A bevont igazolványt a legrövidebb időn belül el kell ju tta t
ni a bevonás okának közlése mellett az állandó lakóhely sze
rint illetékes rendőrkapitányságnak, illetőleg rendőr-főkapi
tányságnak.
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c) A rendőr-(fő)kapitányság, illetve az a) alatt jelölt szerv nyil
vántartásában meg kell vizsgálni, hogy az tartalmazza-e az 
igazolvány tulajdonosának személyi számát. Ha a személyi 
szám a nyilvántartásból megállapítható, azt az igazolványba 
be kell jegyezni, majd az igazolványt tulajdonosának hala
déktalanul vissza kell adni.

d) Ha a személyi szám a c) alatt jelölt nyilvántartásokból nem 
állapítható meg, az igazolványt átmenetileg bevontként kell 
kezelni (11/1969. számú belügyminiszter-helyettesi ut. 45. 
pont); majd azt a személyi szám megállapítása és bejegyzése 
után kell visszaadni. Ugyancsak vissza kell adni annak az 
igazolványát, aki az a) alatt jelölt szerv által utólag kiadott, 
határidővel ellátott II. Igazoló lappal bizonyítja, hogy sze
mélyi számának megállapítása folyamatban van.

3. A személyi szám hiánya miatt az ideiglenes igazolványt -  ha 
az állandót a rendőrkapitányság vonja be, a bevonással egyide
jűleg -  fénykép nélkül és díjmentesen kell kiadni. (Ha a bevo
nást nem a rendőrkapitányság végzi, átvételi elismervényt kell 
adni.)
Ugyanilyen igazolványt kell kiadni annak a 14. évét betöltő 
személynek is, akinél az első ellátás esedékessé válásakor álla
pítják meg a személyi szám (személyi lap) hiányát.
Az ideiglenes igazolvány kiadásával egyidejűleg értesítést kell 
küldeni a 2/a. alatt jelölt szervnek a személyi szám hiányáról.

4. Ezen elvi állásfoglalás kiadásával egyidejűleg a 2/1980. számú 
elvi állásfoglalás hatályát veszti.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. altábornagy 

miniszterhelyettes

Készült: 680 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: a 22/1979. számú miniszteri utasítás elosztója szerint.
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