
BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
IV/I.CSOPORTFŐNÖKSÉG

Szám: 12-2715/1979. ..... sz. példány
A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT 

az 1995. évi La  /. tv. 28. §-ára 
figyelemmel

A BM IV/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

1/1979. számú 

I N T É Z K E D É S E

az új típusú BM nyugdíjas igazolványok kiadásával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról

Budapest, 1979. december 10-én.

A 33/1977. számú belügyminiszteri parancs 1/c. alpontjának 
módosításáról szóló 19/1979. számú belügyminiszteri parancs 
alapján az uj tipusu BM nyugdíjas igazolványok kiadásával 
kapcsolatos feladatok végrehajtására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A 19/1979. számú belügyminiszteri parancs 1. pontja alap
ján 1980. január 1-tol nyugállományba kerülőket uj tipusu 
nyugdijas igazolvánnyal /a továbbiakban: igazolvánnyal/ 
kell ellátni.

2. Az igazolvány borítólapja barna mübor, melynek első olda
lán kék szövegnyomattal "NYUGDÍJAS IGAZOLVÁNY" szó olvas
ható .
Belső lapjainak az alnyomata sárga és barna szinü, szöveg
nyomata fekete. /: 1. számú melléklet :/
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3. A nyugállományba helyezéskor a hivatásos állományúak 
részére:

a./ egyenruha viselésre jogositó,

b./ egyenruha viselésre nem jogositó igazolványok, illetve

c./ a kinevezett polgári állományúak részére készitett iga
zolványok

kerülnek kiadásra.

4. Az igazolvány kiállítására, cseréjére, bevonására, megsem
misítésére és nyilvántartására a hivatásos és kinevezett 
polgári állomány igazolványaira vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.

5. Az igazolvány a BM hivatásos szolgálat, valamint a BM mun
kaviszony alapján biztosított kedvezmények és jogosultsá
gok igénybevételére, valamint a BM egészségügyi, sport- és 
kulturális intézményeibe történő belépésre jogosít.

6. Az igazolvány hivatalos intézkedésre nem jogosít.

7. Az igazolványok rendszeresítése az eddig kiadott nyugdíjas 
igazolványok érvényességét nem érinti.

/
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8. Ez áz intézkedés kiadása napján lép hatályba. Rendelkezé
seit az 1979. december 31-i hatállyal nyugállományba he
lyezetteknél kell alkalmazni. Az intézkedésben foglalta
kat a személyi állománnyal ismertetni kell.

/ Kiss Laios / 
r. ezdsl. 

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 520 példányban.
'Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak,
MSZMP BM PB első titkárának;

Kapj ák: főcsoportfőnök-helyettesek,
BM Szakszervezeti Bizottság titkára,
csoportfőnökök,
országos parancsnokok,
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
bp-i és megyei rendőrfőkapitányok,
bp-i és megyei rendőrfőkapitányok helyettesei,
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok,
HŐR kerület parancsnokok,
HÖR ezredparancsnok, 
személyzeti szervek.
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N é v :

1. Az igazolvány a nyiigállcirijiy*- 
ba helyezettek részére a BIvI hiva
tásos szolgálat alapján biztosított

| kedvezmények ia jogosultságok, 
j valamint a BM egészségügyi, cpcrt- 

é.i kulturális intézményei igénybe
vételére jogosít

2. Az igazolvány tulajdonosa 
! ünnepélyes alkalmakkor jogosult 
j egyenruha viselésére. ^

3. Az egyenruhátá&i&rő nyugállc** 
mányba helsj '̂SÍ '̂ "igazolványát íi 
fegyveres ^58? és testületek hiva
talos személyeinek felszólítására 
tartozik felmutatni.

4. Az igazolvány hivatalos intéz
kedésre nem jogosít

V IS S Z A V O N Á S IG  LRVÉVYZSi

r

1. Az igazolvány a nyugállomány
ba helyezettek részére a BM hiva
tásos szolgálat alapján biztosítod 
kedvezmények és jogosultságok, 
valamint a BM egészségügyi, sport- 
és kulturális intézményei igénybe
vételére jogosít.
2. Az igazolván^^^&nroha vise
lésére, hlv&^c&^intézkedásre nem 
jogosít V '5’'

V IS S Z A V O N Á S IG  É R V É N Y E S  1
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M/NW

aláírás

1. Az igazolvány a nyugállomány
ba helyezettek részére a BM hiva
tásos szolgálat alapján biztosított 
kedvezmények és jogosultságok, 
valamint a BM egészségügyi, sport- 
és kulturális intézményei igénybe
vételére jogosít.

2. Az igazolvány tulajdonosa 
ünnepélyes alkalmakkor jogosult 
egyenruha viselésére.

3. Az egyenruhái vi|tí6 nyugállo
mányba igazolványát a 
fegyveres f̂erők* és testületek hiva
talos személyeinek felszólítására 
tartozik felmutatni.

4. Az igazolvány hivatalos intéz
kedésre nem jogosít

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES!

1. Az igazolvány a nyugállomány
ba helyezettek részére a BM hiva
tásos szolgálat alapján biztosított 
kedvezmények és jogosultságok, 
valamint a BM egészségügyi, sport
ás kulturális intézményei igénybe
vételére jogosít.

2. Az igazolvány egyenruha vise
lésére, hj^^úk^lntézkedésre nem 
jogosít, v

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES!
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P. H.

aláírás

Az igazolvány a nyugdíjasok ré
szére a BM munkaviszony alapján 
biztosított kedvezmények és jogo
sultságok, valamint a  egészség- 
ügyi, sport- és kulturális intézmé
nyei igéqyfcfltrorere jogosít.

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES!
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