B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M
MUNKÁSŐRSÉG

ORSZÁGOS

SZIGORÚAN TITKOS!

PARANCSNOKSÁGA

10—34/3/1978.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
ÉS A
MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK
3/1978. számú

EGYÜTTES PARANCSA
a Munkásőrség hivatásos és kinevezett polgári alkalmazott
állományú tagjai új szolgálati igazolványával kapcsolatos
kérdések rendezéséről
Budapest, 1978. évi augusztus hó 22-én.

A Munkásőrség országos parancsnoka 006/1978. számú parancsá
val a Munkásőrség hivatásos és kinevezett polgári alkalmazottai
részére új szolgálati igazolványt (a továbbiakban: új igazolvány)
rendszeresített és intézkedett a régi igazolványok egyidejű bevoná
sára.
Az új igazolvány rendszeresítése folytán felmerült kérdések rende
zése végett kiadjuk az alábbi
p a r a n c s o t :
1. A Munkásőrség hivatásos és kinevezett polgári alkalmazotti ál
lományú tagjait 1978. szeptember 1-el a Munkásőrség országos
parancsnokának 006/1978. számú parancsában foglaltak szerint
új igazolvánnyal kell ellátni.
A régi igazolványok az új igazolványok kiadásával egyidejűleg
érvényüket vesztik.
A Munkásőrség társadalmi állományú tagjainak igazolványa,
valamint a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek
szolgálati igazolványa továbbra is érvényben marad.
2. A Munkásőrség hivatásos és kinevezett polgári állományú tagjai
részére rendszeresített új igazolvány a szolgálati viszony igazo
lására szolgál és egyben belépésre jogosít a Munkásőrség és a
Belügyminisztérium központi és területi szerveinek — külön
rendelkezésben meghatározott — objektumaiba.
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3. Azoknak a hivatásos és kinevezett polgári alkalmazottaknak,
akiknek állandó lakhelye, illetőleg szolgálati vagy működési te
rülete határsávba esik az új igazolvány érvényesítő bélyegét
„határsáv” feliratú bélyegző-nyomattal kell ellátni, ezért az
ilyen igazolvánnyal rendelkezőket határsávba tartózkodás ese
tére külön nyíltparanccsal ellátni nem kell.
4. A Belügyminisztérium. Titkársága vezetője és a Munkásőrség
Országos Parancsnokság Titkársága vezetője együttes intézke
déssel szabályozzák a Munkásőrség tagjainak a Belügyminiszté
rium, illetőleg a belügyi állományúaknak a Munkásőrség objek
tumaiba történő belépés rendjét és bocsássák a szervek rendel
kezésére a szükséges igazolványmintákat.
5. Ez az együttes parancs 1978. szeptember elsején lép hatályba,
egyidejűleg a 02/1971. számú, a Magyar Népköztársaság belügy
miniszterének és a Munkásőrség Országos parancsnokának kö
zös parancsa hatályát veszti.
A parancsban foglaltakról a Belügyminisztérium és a Munkás
őrség állományát a szükséges mértékben tájékoztatni kell.

PAPP ÁRPÁD s. k.,

BENKEI ANDRÁS s. k.,

a M unkásőrség

belügym iniszter

országos parancsnoka

K észült: 150 példányban.
K a p já k : állam titkár,
m iniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok,
csoportfőnökök,
önálló osztályvezetők,
IV /II—3. Osztály vezetője,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok,
M unkásőrség Országos Parancsnokság 50 példányt.
—
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BELÜGYM INISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA

SZIGORÚAN TITKOS!

MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG
TITKÁRSÁGA

10—205/2/1978.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA VEZETŐJÉNEK
ÉS A
MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG
TITKÁRSÁGA VEZETŐJÉNEK
2/1978. számú

EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE
a Munkásőrség tagjainak a Belügyminisztérium,
illetőleg a Belügyminisztérium tagjainak a Munkásőrség
objektumaiba történő belépés rendjéről
Budapest, 1978. évi augusztus hó 22-én.

A Magyar Népköztársaság belügyminisztere és a Munkásőrség or
szágos parancsnoka 3/1978. számú együttes parancsa 4. pontjában
meghatározott feladatok végrehajtására kiadjuk az alábbi
i n t é z k e d é s t :
1. A Belügyminisztérium és a Munkásőrség hivatásos és kinevezett
dolgozói részére rendszeresített szolgálati igazolvánnyal rendel
kezők belépésre jogosultak a központi és területi szervek objek
tumaiba az alábbiak szerint:
a) A három piros csíkkal ellátott munkásőr vezetői igazolvány
nyal rendelkezők az igazolvány felmutatásával a Belügymi
nisztérium valamennyi épületébe.
b) A kettő és az egy piros csíkkal ellátott munkásőr vezetői iga
zolvánnyal rendelkezők az igazolvány felmutatásával a Bel
ügyminisztérium
V. ker. József Attila u. 2—4.
V. ker. Mérleg u. 3.
V. ker. Münnich Ferenc u. 4. és 28.
V. ker. Zrínyi u. 4.
VIII. ker. Mosonyi u. 9.
XIV. ker. Mogyoródi út 43.
—
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számú épületébe, a rendőr-főkapitányságok és alárendelt
szervei, a határőr kerület és ezred parancsnokság, valamint a
BM Forradalmi Rendőri Ezred épületeibe.
c) A Munkásőrség hivatásos és kinevezett polgári alkalmazotti
állományába tartozók szolgálati igazolványuk felmutatásával
jogosultak belépni a rendőr-főkapitányságok és alárendelt
szervei, valamint a határőr kerületparancsnokság központi
épületeibe.
d) A Belügyminisztérium piros csíkos igazolvánnyal ellátott ve
zetői a Munkásőrség valamennyi épületébe, a Belügyminisz
térium egyéb hivatásos és kinevezett állományú tagjai a
Munkásőrség megyei és alárendelt parancsnokságai épületé
be szolgálati igazolványuk felmutatásával jogosultak belépni.
2. Az 1. a)— d) alpontokban nem említett helyekre szolgálati ügy
ben történő belépés a fogadó szerv esetenként kiállított, vagy a
szerv birtokában lévő beléptetésre jogosító engedéllyel történ
het, a szolgálati igazolvány egyidejű felmutatása mellett.
3. Azokba a zárt objektumokba, ahova a belépéshez külön enge
dély is szükséges, beléptetésre az objektum parancsnoka előze
tes értesítése alapján az objektum beléptetési rendjének megfe
lelő szabályok szerint történhet.
4. Az épületekbe csomagot be, vagy onnan kivinni csak az adott
objektumba érvényes szabályok szerint lehet.
5. A fogadó szerv részére meghatározott szolgálati (munka) időn
túl az épületben tartózkodni csak a fogadó szerv vezetőjének en
gedélyével lehet.
6. A Munkásőrség szolgálati igazolványával rendelkezők, — bele
értve a nyugállományban lévőket és a társadalmi állományú
munkásőröket is — jogosultak a Belügyminisztérium egészségügyi intézeteibe — a rendelési, illetőleg látogatási időben — be
lépni és a kulturális rendezvényekre szolgáló helyiségeket láto
gatni.
7. Ez az együttes intézkedés 1978. szeptember elsejével lép hatály
ba, egyidejűleg a 10— 1913/1971. számú BM Titkárság vezetői
körlevél hatályát veszti.
ZELLES SÁNDOR s. k.,

DR BERKES ISTVÁN s. k.,

M unkásőrség

r. vezérőrnagy
B elügym inisztérium T itk árság
vezetője

Országos P arancsnokság T itkárság
vezetője

—
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