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Orosziné    
Harangozóné  K Ö R L E V É L
Mikulás   
Lovászné M i n i szter elvtárs utasítása értelmében a BM hivatásos 
Tóthné  és a kinevezett polgári állományúak érvényben levő belügyi 
Szilágyi  igazolvány betétlapját /a továbbiakban: igazolvány/ 
Hegyi január 1-ig be kell vonni, az állomány részére új

igazolványt kell kiadni. A szerződéses polgári alkalma
zottak igazolványát nem cseréljük.

Az igazolványcsere a 010/1972. sz. belügyminiszterhel
yettesi utasítás 5. fejezet alapján történik.

Az igazolvány szövege és színe megváltozik. A BM közpon-
ti állomány sárgás, a többi zöldes alapszínű. A Magyar 
Népköztársaság címere körül a BELÜGYMINISZTÉRIUM felirat 
gyűrűje a BM központi állománynál lila, a rendőrségnél 
kék, a határőrségnél zöld színű.

Felirata: 1/ BELÜGYMINISZTÉRIUM
2/ RENDŐRSÉG 3/ Határőrség

A BELÜGYMINISZTÉRIUM feliratú igazolvány piros sávval, 
a  belügyminiszter aláírásával belépésre jogosít a BM 
valamennyi objektumába. 

A BM Titkárság vezetője aláírásával, kék sávos érvényesítő
 szelvénnyel belépésre jogosít a BM központi, az or

szágos parancsnokságok, a megyei /budapesti/ rendőrfőka
pitányságok, valamint azok alárendelt szerveinek épüle
tébe.
Sáv nélküli érvényesítő szelvénnyel - a belépést szabá
lyozó rendelkezés előírása - jogosít belépésre.
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A RENDŐRSÉG feliratú igazolvány a főkapitány, illetve a 
parancsnok aláírásával belépésre jogosít a székhely sze
rinti és az alárendelt szervek épületeibe.

A  HATÁRŐRSÉG feliratú igazolvány az országos parancsnok 
aláírásával belépésre jogosít az országos parancsnokság 
és az alárendelt szervei épületeibe.
Az igazolvány két típusban készül :
1/ fegyverviselésre jogosító

kapja: a BM hivatásos állománya
2/ fegyverviselésre nem jogosító

kapják: a Tűzrendészet Országos Parancsnokság beosztottai és a BM kinevezett polgári alkalmazottai.

Az igazolványok érvényesítése továbbra is félévenként az
érvényésítő szelvénnyel történik.
Az igazolvány cseréjének végrehajtására az alábbiak sze
rint intézkedem:

$

1. Az igazolvány betétlapok elkészítéséhez az önálló
egységektől /osztály, kapitányság stb./  állomány név
sort kell bekérni. A névsoron név, rendfokozat, szü
letési év, anyja neve, jelenlegi igazolvány száma ada
tok feltüntetése mellett helyet kell hagyni az új iga
zolvány számának megjelölésére, valamint az átvétel 
aláírására.

2. A személyzeti szervek a névsorok alapján az igazol
ványt névre szólóan 1972. december 27-ig készítsék el 
és azokat névsorokkal együtt
jak át az illetékes egységek részére. Az önálló egy- 
ségek a beosztottaik részére az új igazolvány betéte
ket december 27-től osszák ki a régiek egyidejű bevo
nása mellett. Az új igazolvány átadásakor a betétlap 
hátlapjára vezessék rá a személy törzsszámát. A beosz
tottak az új igazolványok átvételét aláírásukkal köte
lesek igazolni,



A jelenleg érvényben levő igazolványok 1972. december
 31-én 24.00 órakor érvényüket vesztik.

vő beosztottak /vezénylés, betegség, illetmény nél
küli szabadság stb./ igazolvány ellátásáról a szol-

egyéb kellékek megküldéséről 1972. november 18-ig a 
BM IV/II-3. Osztály gondoskodik.

5. A régi igazolvány betétlapokat vonják be és azt
1973. január 20-ig a 010/1972. sz. miniszterhelyette
si utasítás alapján selejtezzék.

Az igazolványcserénél ellenőrizzék, milyen állapotban 
vannak az igazolvány műanyag borítók és a fényképek. Az 
elrongálódott borítókat és ahol elrongálódott  vagy ré
giek a fényképek, azt folyamatosan - a betétlapok kiadá
sával egyidőben - cseréljék ki. Az igazolvány műanyag 
borító cseréhez minden esetben 5*5 cm-es fényképet kell 
kérni. A szükséges borítókat a BM IV/II-3. Osztály biztosítja.

3. Az új igazolványok kiadásának időpontjában távolle-

gálati hely szerint illetékes személyzeti szerv gon
doskodjon.

4. Az igazolvány betétek, valamint a nyomtatványok és

Budapest, 1972. november 15. SOCZÓ JÓZSEF sk.
r. ezds. 

csoportfőnök

A kiadmány hiteléül:  
Budapest, 1972. nov. 15.


