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BM. II/II- 3. Osztály.
Szám: 20 500/1963. Tárgy: A szem élyi igazolványokkal kap

csolatos eljárási szabályok egy
séges szerkezetbe foglalt szövege.

Valamennyi megyei (budapesti) Rendőrfőkapitányság 
II/II- 3. Osztály-, valamint
járási, városi, városi-kerületi igazgatásrendészeti alosztály 
Vezetőjének,
S z é k h e l y é n .

A személyi igazolványok bevezetésekor érvénybe léptetett irányelveket 
és eljárási szabályokat az eltelt időszak alatt kialakult gyakorlat tovább 
formálta, ezért több olyan utasítás jelent meg, mely újabb szabályokat 
léptetett érvénybe, illetőleg a korábban érvényben levő szabályokat mó
dosította. Ez a körülmény nehezíti az érvényben levő szabályok áttekin
tését és gátolja a munka folyamatosságát.
A fentiek megszüntetésére -  jelen utasítás mellékleteként -  a személyi 
igazolványokról szóló egységes szerkezetbe foglalt végrehajtási utasítást 
adok ki. Ezzel egy időben a mellékelt végrehajtási utasítással ellentétes 
szabályok hatályukat vesztik.
Elrendelem, hogy az igazgatásrendészeti szervek a szem élyi igazolványok
kal kapcsolatos feladataikat jövőben a csatolt egységes szerkezetbe fog
lalt szabályok szerint végezzék.

Budapest, 1963. július 1.

Dr. Horváth János sk. rendőralezredes, osztályvezető.
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SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYRÓL Á LTALÁBAN

A személyi igazolvány bevezetésének célja és jelentősége

Az ország lakosságának személyi igazolvánnyal való ellátását az 1 
1954. (I. 9.) M. T. sz. rendelet rendelte el. Végrehajtását az 1/1954. 
(I. 9.) B. M. sz. rendelet szabályozta. A végrehajtási szabályokat a 2/ 
1954. (IV. 4.) — , 3/1956. (VI. 28) 2/1957. (III. 24.) —, 3/1958. (XII. 
31.) —, 1/1962. (VI. 3.) számú B. M. rendelet módosította.
A személyi igazolvány rendszer bevezetésének célja, hogy a lakosság 
az államigazgatási és egyéb szervek előtt megnyugtató módon és 
hitelt érdemlően igazolja személyazonosságát és valamennyi fonto
sabb szem élyi adatát.
A személyi igazolvány a lakosság ügyei intézése során helyettesíti a 
születési és házassági anyakönyvi kivonatot, állampolgársági bizo
nyítványt, az állandó és ideiglenes lakás be- és kijelentést igazoló 
szelvényt, valamint a munkahely igazolást.
Rendőri és egyéb igazgatási szempontból jelentősége, hogy fénykép 
és m egfelelő adatok állnak rendelkezésre a rendőri nyilvántartásban, 
mely elősegíti a bűnüldözést, az illegalitásban élő bűnözők felderí
tését, továbbá szükség esetén adatokat szolgáltat az államigazgatási 
és egyéb szerveknek.

A személyi igazolvány rendszer felépítése

A személyi igazolvány rendszer a lakosságnál forgalomban levő ki
töltött szem élyi igazolványokból és a központosított belső nyilván
tartásokból áll.
A szem élyi igazolványok forgalomba hozatalát a járási, városi, városi- 
kerületi rendőrkapitányságok (kijelölt rendőri szervek) végzik, a 
végrehajtáshoz elvi és gyakorlati irányítást a BM. II/II- 3. osztály 
a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok II/II- 3. osztályain ke
resztül ad.
A kiadott szem élyi igazolványok tulajdonosairól központosított, fény
képes nyilvántartás és személyi igazolvány szám nyilvántartás áll 
rendelkezésre a Központi Lakcímhivatalnál, mely magába foglalja 
az ország 16 éven felüli magyar állampolgár lakosságát.
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3. A személyi igazolvány fajtái

A forgalomban levő szem élyi igazolványoknak két fajtája van:

a) Állandó személyi igazolvány.
Az állandó személyi igazolvány 5, 10 évi vagy határidő nélküli 
érvényességi idővel van ellátva.
Kivitelezésére nézve 8,6 X 12. cm nagyságú könyvecske, amely 
bordó színű bőrvászonnal bevont 16 lapból -  3 -  30-ig számo
zott oldalból -  áll. A fedőlapja kemény karton, melynek külső-
első oldalára a következők vannak nyomtatva:

„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” —  felirat,
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG — címere,

„SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY” — felirat,

az első kiadásban aranyozott-, a második kiadásban saját színében 
mélynyomással.
A betétlapok hajszálvékony, szabálytalan alakú köríveket ábrá
zoló, összefüggő világosbordó színű alnyomatos különleges eljárás
sal készült papírból állnak. Minden oldalon alnyomásszerűen a 
„SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY” felirat és a Népköztársaság címere 
van. Az igazolvány páratlan oldalán -  kb. a lap alsó szélétől szá
mított 1,5 cm-re — díszes rajzolatú kerettel körbefogva, fehér be
tűkkel a „MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható.
Az igazolvány páros oldalán van feltüntetve az igazolvány soro
zata és száma. A sorozat két betűből és esetenként római számból 
áll. A két betű és a római szám között gondolatjel van. Mellette 
van az igazolvány száma, mely hat számjegyből áll. A 100 000-en 
aluli számoknál „0” van alkalmazva helypótlóként.
Az igazolvány lapjain világosság felé tartva vízjel látható. Az első 
kiadásban a szabadságszobor egymás alatt függőleges sorban, az 
egyik fejjel felfelé, a másik fejjel lefelé van elhelyezve. Ahol a két 
szobor talpazat áll egymással szemben, ott a két talpazat között 
hullámvonal látható. A második kiadásban ötágú csillag, a közép
ponttól kiinduló és a csúcsban végződő belső árnyékolással.
Az igazolvány második oldalán -  a többi oldalaktól eltérően -  
középvonalban felül 4 X 4  cm méretű fénykép beragasztására 
szolgáló négyzet van.
A személyi igazolvány tartalmazza az igazolvány tulajdonosának:
— családi nevét,
— utónevét,
— asszonyoknál leánykori családi és utónevét,
— születési helyét,
—  születési idejét,
—  foglalkozását,
— szakképzettségét,
— katonai vagy összeírási igazolványának számát,
— állampolgárságát,
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— anyjának leánykori családi és utónevét,
— apjának családi és utónevét,
— állandó lakóhelyét,
— ideiglenes lakóhelyét,
— családi állapotát,
— házastársának nevét, születési helyét és idejét,
— házasságkötésének helyét, idejét,
— 16 éven aluli gyermekeinek adatait,
— munkakönyvének számát,
— munkáltatójának nevét és pontos címét,
— alkalmaztatásának minőségét,
—  munkaviszonyának kezdetét,
— sajátkezű aláírását.

b) Ideiglenes személyi igazolvány.

Az ideiglenes személyi igazolvány a jelen tájékoztatóban eseten
ként meghatározott, de legfeljebb 1 évi érvényességi idővel van 
ellátva.
Kivitelezésére nézve 8,6 X  12 cm méretű kékes színű, összehajt
ható kartonlap. Az igazolvány 2 lapból és 4 oldalból áll. Külső- 
első oldalára a következők vannak fekete nyomással nyomtatva:

„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” — felirat,
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG — címere, 

„IDEIGLENES SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY” — felirat.

Lapjai világoskékek, rajta függőleges és vízszintes ovál alakú kö
zépkék színű alnyomás van.
Az igazolvány páros oldalán van feltüntetve az igazolvány soro
zata és száma, mely egy betűből és római számból áll. Közöttük 
gondolatjel van. Mellette van az igazolvány száma, mely öt szám
jegyből áll.
A 10 000-en aluli számoknál „0” van alkalmazva helypótlóként. 
A sorozat és szám első kiadásban fekete-, a második kiadásban 
sorozata piros-, száma fekete-, a harmadik kiadásban sorozata és 
száma piros nyomással készült.
A páros oldal középvonalában felül 4 X 4  cm méretű fénykép be
ragasztására szolgáló négyzet látható. Alsó szélén kb. 1,5 cm-re 
díszes rajzolatú kerettel körbefogva fehér betűkkel a „MAGYAR 
NÉPKÖZTÁRSASÁG” felirat van. A harmadik oldalon találjuk 
alnyomásként a Népköztársaság címerét és a 4. oldalon található 
az ideiglenes személyi igazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók.
Az ideiglenes személyi igazolvány tartalmazza az igazolvány tulaj
donosának:

—  családi nevét,
— utónevét,
—  asszonyoknál leánykori családi és utónevét,
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— születési helyét és idejét,
— családi állapotát,
—  foglalkozását,
— szakképzettségét,
— katonai vagy összeírási igazolványának számát,
— anyjának leánykori családi és utónevét,
— apjának családi és utónevét,
—  állandó lakóhelyét,
—  munkáltatójának nevét és pontos cím ét,
— sajátkezű aláírását.

c) A forgalomból kivont BZ. jelzésű ideiglenes személyi igazolvány.

A  BZ. jelzésű ideiglenes személyi igazolvány 1955. november 15- 
től 1961. június 15-ig volt forgalomban. A jelen utasítás megjele
nésekor még BZ. ideiglenes személyi igazolványt használó sze
mélyeket állandó szem élyi igazolvány kiváltása végett elő kell 
állítani a területileg illetékes rendőrkapitánysághoz. Az ilyen sze
mélyekkel alapos körültekintéssel kell eljárni. Priorálni kell a 
vonatkozó nyilvántartásokban, szükség esetén igénybe kell venni 
a bűnügyi alosztály közreműködését. A BZ. ideiglenes személyi 
igazolványt átvételi elismervény ellenében be kell vonni és hasz
nálóját az állandó szem élyi igazolvány kiváltása céljából az állandó 
lakóhely szerinti rendőrkapitánysághoz kell irányítani.

4. Személyi törzslapok fajtái

A szem élyi törzslap a Központi Lakcímhivatal nyilvántartási anyagát 
képezi, ezért a bejegyzett adatoknak pontosaknak és olvashatóaknak 
kell lenni. Két féle törzslap van:

a) Állandó személyi törzslap.

Állandó személyi törzslapot kell kiállítani mindazokról a jelent
kező személyekről, akik állandó személyi igazolvánnyal lesznek 
ellátva.
Az állandó személyi törzslap 14 X 20 cm-es félkemény kartonlap, 
melyen a szövegezés fekete nyomású. A törzslap első oldalán az 
„Állandó személyi törzslap” felirat van.
Tartalmazza mindazokat az adatokat, melyek a személyazonosí
táshoz szükségesek. A törzslap első oldalán 4 X 4 cm méretű fény
kép felragasztására szolgáló négyzet van.
A törzslap tartalmazza a jelentkező

— családi és utónevét,
— előző (leánykori) családi és utónevét,
— családi állapotát,
— születési helyét, évét, hónapját, napját,
— állását, foglalkozását,
— iskolai végzettségét,
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—  anyja leánykori családi és utónevét,
— apja családi és utónevét, születési helyét,
—  munkahelyét és pontos címét,
— szakképzettségét,
— munkakönyvének sorozatát és számát,
—  munkaviszonyának kezdetét,
—  házastársának családi és utónevét,
— házastársának foglalkozását,
—  házastársának születési helyét, évét, hónapját, napját,
— házasságkötésének helyét, évét, hónapját, napját,
— jelenlegi állandó lakását,
—  bejelentkezés időpontját,
— lakásban tartózkodás minőségét,
—  1948. január 1-i lakását,
— katonai szolgálatát, rendfokozatát, katonai igazolványának 

számát,
— 16 éven aluli gyermekei, valamint gyámsága, gondnoksága 

alá helyezettek személyi adatait,
—  szem élyi igazolványának sorozatát és számát,
—  szem élyi igazolványának érvényességi idejét,

— a szem élyi igazolvány kiállítása alapjául szolgáló okmányok 
megnevezését,

— sajátkezű aláírását.
A feljegyzési rovatban található a szem élyi igazolvány kiadásának 
jogcíme, egyéb szükséges feljegyzések, az esetleg korábban kiadott 
szem élyi igazolvány sorozata és száma, valamint az illetékbélyeg  
helye.

b) Ideiglenes személyi törzslap.

Ideiglenes törzslapot kell kiállítani mindazokról a jelentkező sze
mélyekről, akik ideiglenes szem élyi igazolvánnyal lesznek ellátva. 
Az ideiglenes személyi törzslap piros nyomással van ellátva, mé
rete. adatai, szöveg nyomása azonos az állandó személyi törzslap
pal. A törzslap első oldalán az „Ideiglenes törzslap” felirat talál
ható.

5. Személyi igazolványra jogosult személyek

a) Személyi igazolványra jogosultakról általában.

Személyi igazolvánnyal kell ellátni a Magyar Népköztársaság te
rületén élő valamennyi 16. életévét betöltő, valamint a 16 éven 
alul házasságot kötő magyar állampolgárt. Ez alól kivételt képez
nek a Néphadsereg hivatásos állományának tagjai, valamint a 
cselekvőképességet kizáró okok miatt jogerős bírói határozattal 
gondnokság alá helyezett személyek.

A 16 éven aluli, valamint a gondnokság alá helyezett magyar ál
lampolgárok szüleik (gyám, gondnok) szem élyi igazolványába ke
rülnek bevezetésre.
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A Néphadsereg tisztjeit, hivatásos tiszthelyetteseit a Honvédelmi 
Miniszter honvédségi személyi igazolvánnyal, a külföldi állam
polgárokat és hontalanokat a Belügyminisztérium Külföldieket El
lenőrző Országos Központi Hivatala (KEOKH) látja el lakhatási, 
tartózkodási, vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel.

b) Állandó személyi igazolványra jogosultak.

Állandó személyi igazolvánnyal kell ellátni azokat a magyar ál
lampolgárokat, akik a jelen utasítás J /8. pontjában előírt okmá
nyokkal rendelkeznek és a személyi igazolvány kiváltásával járó 
egyéb követelményeknek megfelelnek.
Ezen belül új állandó szem élyi igazolványt kell kiadni annak a 
személynek, aki (akinek)

—  a 16 éves életkort elérte;
— 16 éven alul házasságot kötött;
—  magyar állampolgárságot nyert;
— börtönből szabadult és személyi igazolványa még nem volt;
— hivatásos katonai szolgálatból leszerelt;
— külföldről hazatelepült magyar állampolgár;

— mint külföldön tanuló ösztöndíjas végleg hazatért és sze
m élyi igazolványa még nem volt;

—  cselekvőképességet kizáró okok megszűnése miatt jogerős 
bírói határozattal gondnoki felügyeletét megszüntették;

— a kijelölt határidőig szem élyi igazolványát elmulasztotta 
kiváltani;
— személyi igazolványa lejárt vagy az igazolvány rovatai be
teltek;

— személyi igazolványába fontosabb személyi adatait illetően 
téves bejegyzés történt;

— személyi igazolványát elvesztette, ellopták;
— szem élyi igazolványa megsemmisült, megrongálódott;
— külföldön született vagy kötött házasságot és a születési 

vagy házassági anyakönyvi okirat beszerzésére tett kísér
lete eredménytelennek bizonyult. Az utóbbit igazolni kell.

c) Ideiglenes személyi igazolványra jogosultak.

Ideiglenes személyi igazolvánnyal kell ellátni azokat a magyar 
állampolgárokat, akik a jelen utasítás I/ 8. pontjában meghatáro
zott okmányokat átmenetileg nem tudják beszerezni, vagy beszer
zése huzamos ideig tart, illetve állandó szem élyi igazolvány egyéb 
indokok miatt nem adható ki. Ezen belül ideiglenes személyi iga
zolványt kell kiadni annak a személynek, aki

— magyar állampolgárságát hitelt érdemlően igazolni nem 
tudja, de a rendelkezésre álló adatok alapján valószínű ma
gyar állampolgár;

— személyi igazolványát ideiglenes külföldi távozás előtt nem 
váltotta ki. átmenetileg érkezik vissza az országba és a szük
séges okmányokat nem tudja bemutatni;
— börtönből szabadult és a szükséges okmányokkal nem ren

delkezik;
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— szem élyi igazolványát elvesztette, ellopták;
— akinek szem élyi igazolványa megrongálódott, megsemmi

sült. Csak abban az esetben kell ideiglenes személyi igazol
ványt kiadni, ha az állandó szem élyi igazolvány kiállításá
hoz szükséges okmányok nem állnak rendelkezésre;

— külföldről hazatelepült magyar állampolgár és anyakönyvi 
okmányokkal nem rendelkezik;

— külföldön született, vagy kötött házasságot, okiratokkal nem 
 rendelkezik és az okiratok beszerzésére tett előzetes intéz

kedéseit igazolni tudja;
— az ország területét engedély nélkül hagyta el és amnesztiá

val vagy egyéni kegyelem útján hazatért;
— mint külföldön tanuló ösztöndíjas átmenetileg vagy végleg 

hazatért.

6. Személyi igazolvány érvényességi ideje

A kiadásra kerülő szem élyi igazolványokat az alábbi érvényességi 
idővel kell ellátni:

a) Állandó személyi igazolvány érvényességi ideje.

Az állandó szem élyi igazolványt háromféle érvényességi idővel 
kell ellátni:
— ö t  évi érvényességi idővel kell ellátni azoknak az állampolgá

roknak a személyi igazolványát, akik a szem élyi igazolvány 
kiállításának évében a 30. életévüket még nem töltik be;

— tíz évi érvényességi idővel kell ellátni azoknak az állampolgá
roknak a szem élyi igazolványát, akik a szem élyi igazolvány ki
állításának évében a 30. életévüket betöltik, de az 50. életévü
ket még nem töltik be;

— határidő nélküli érvényességi idővel kell ellátni azoknak az 
állampolgároknak a szem élyi igazolványát, akik a személyi 
igazolvány kiállításának évében az 50. életévüket betöltik.

Az állandó személyi igazolványt a lejárati év december 31. nap
jáig érvényesként kell elfogadni.

b) Ideiglenes személyi igazolvány érvényességi ideje.

Az ideiglenes szem élyi igazolványt szükség szerint, de legfeljebb
1 évi érvényességi idővel kell ellátni.
A lejárt ideiglenes személyi igazolványt a lejárati hónap utolsó 
napjáig érvényesként kell elfogadni.

7. Állampolgárság vizsgálata a személyi igazolvány kiadása során

Hatályos jogszabályaink értelmében szem élyi igazolvánnyal csak 
magyar állampolgár rendelkezhet. A szem élyi igazolvány kiadása 
előtt tehát a bemutatott iratok, okiratok alapján meg kell vizsgálni 
a magyar állampolgárság fennállását.

2 A személyi igazolvány 
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Magyar állampolgároknak kel l elismerni azokat
—  az 1957. október 1. előtt született személyeket, akiknek az apjuk 

(házasságon kívül született személyek esetében az anyjuk ma
gyar állampolgár,

— az 1957. október 1. után született személyeket, akiknek egyik szü
lőjük (apjuk vagy az anyjuk) magyar állampolgár,

— a házasságon kívül született személyeket, akiket magyar állam
polgár férfi teljes hatályú apai nyilatkozattal magáénak elismert, 
vagy akiknek a bíróság magyar állampolgár férfit állapított meg 
apaként, vagy akit az anya férje a születést követő házasságkö
tés során saját gyermekének elismert.

A fenti esetekben megállapított magyar állampolgárság igazolási  
az anyakönyvi kivonatok szolgálnak. Amennyiben a születési anya
könyvi kivonat „Megjegyzések — Utólagos bejegyzések” oldalán kül
földi állampolgárságra vagy hontalanságra utaló bejegyzés nem ta
lálható, az illető személyt magyar állampolgárnak kell tekinteni. 
Ilyen esetben a teljes hatályú apai elismerést, a bíróság apai megál
lapítását vagy az anyának a gyermek születését követő utólagos há
zasságkötését az állampolgárságra való kihatás tekintetében vizsgálni 
szükségtelen, mert az anyakönyvi kivonatok a családjogi helyzet 
megváltozásának m egfelelően vannak kiállítva.
Nem adható ki szem élyi igazolvány azoknak, akiknek születési anya
könyvi kivonatában olyan —  külföldi állampolgárságra vagy honta
lanságra utaló — bejegyzés található, amely a magyar állampolgár
ság fennállását kizárja vagy vitássá teszi, feltéve, hogy az anya
könyvi kivonat kiállításának időpontját követően kiadott más ok
irattal igazolják a magyar állampolgárság megszerzését, illetve fenn
állását (pl. honosítási, visszahonosítási okirattal vagy állampolgár- 
sági bizonyítvánnyal).
Az 1957. október 1. után született személyeknél az apa külföldi ál
lampolgárságának -  a születési anyakönyvi kivonatban történt -  
bejegyzése azonban nem zárja ki a magyar állampolgárság fennállá
sát, ha az anya magyar állampolgár.
Magyar állampolgároknak kell továbbá elismerni azokat a szemé
lyeket, akik
— honosítás vagy visszahonosítás útján magyar állampolgárságot 

szereztek és erről a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa (vagy 
1957. október 1. előtt a Belügyminisztérium) á lta l kiadott hono
sítási vagy visszahonosítási okirattal rendelkeznek,

— mint külföldi állampolgár nők 1957. október 1. előtt magyar ál
lampolgár férfivel kötöttek házasságot, feltéve, hogy magyar ál
lampolgárságukat a későbbiek során sem vesztették el. (A ma
gyar állampolgárság elvesztéséről és az Állampolgársági Egyez
ményekről később lesz szó.)
A házasságkötéssel szerzett magyar állampolgárság a házassági 
anyakönyvi kivonattal igazolható, ha abban a férjre vonatkozóan 
külföldi állampolgárságra utaló bejegyzés nincs. Amennyiben kül
földön kötöttek házasságot, a házasság megkötésének külföldi ok
irattal való igazolása m ellett a férj magyar állampolgárságát is kell 
bizonyítani.
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1957. október 1. után kötött házassággal a külföldi állampolgár nő 
magyar állampolgárságot nem szerezhetett.

— 1946.  1947. és 1948. év folyamán -  a csehszlovák- magyar lakos
ságcsere egyezmény alapján -  intézményesen települtek át Cseh
szlovákiából Magyarországra.

A fentebb feltüntetett pontok alá sorolható személyek magyar állam
polgároknak tekinthetők abban az esetben is, ha igazolt, illetve meg
állapított magyar állampolgárságuk m ellett külföldi állampolgársággal 
is rendelkeznek.

Az ellenkező bizonyításáig magyar állampolgároknak lehet elismerni 
azokat a személyeket is,
— akik Magyarország területén születtek és itt nevelkedtek, ha szü

leik ismeretlenek vagy szüleiknek igazolt külföldi állampolgársága 
nincs, tehát hontalanok,

— akik, valamint az a szülőjük, akihez leszármazás jogcímén állam
polgárságuk igazodik (apjuk, házasságon kívül született szem élyek
nél az anyjuk) Magyarországnak az 1921. év július 26. előtt fenn
állott határain belül születtek, állandó lakóhelyük 1948. január 1-én 
Magyarország jelenlegi területén volt, amennyiben igazolt külföldi 
állampolgársággal nem rendelkeznek.

Magyarország területén való születés tényét az anyakönyvi kivonattal 
kell igazolni. Azt a körülményt, hogy igazolt külföldi állampolgárság
gal nem rendelkeznek, előző állampolgárságuknak m egfelelő (amen
nyiben ilyen volt) -  Budapesten székelő -  külképviseleti hatóság 
igazolásával bizonyíthatják, amely azt tanúsítja, hogy a kérdéses sze
mélyt nem tekintik saját állampolgáruknak.
Az anyakönyvi okiratok állampolgárságra utaló adataitól függetlenül 
magyar állampolgároknak kell tekinteni azokat a személyeket, akik 
1945. január 20-át követően a Belügyminisztérium által kiadott olyan 
bizonyítvánnyal rendelkeznek, amely azt tanúsítja, hogy az abban fel
tüntetett személy magyar állampolgár.
Nem adható ki szem élyi igazolvány azoknak a személyeknek, akiknél 
a bemutatott iratok, okiratok adatai alapján megállapítható, hogy ma
gyar állampolgárságukat valamilyen jogcímen elvesztették, illetve soha 
nem voltak magyar állampolgárok.

Elvesztették magyar állampolgárságukat
-  azok a személyek, akiket -  kérelmükre -  a magyar állampolgár

ság kötelékéből elbocsátottak és elbocsátásukat a Magyar Népköz
társaság Elnöki tanácsa (vagy 1957. október 1. előtt a Belügymi
nisztérium) által kiadott okirattal tanúsítják,

— azok a személyek, akiket a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, 
a Minisztertanács vagy a Belügyminiszter -  határozattal -  a ma
gyar állampolgárságuktól megfosztott,

— azok az 1957. október 1. előtt — házasságon kívül — született sze
mélyek, akiket külföldi állampolgár férfi teljes hatályú apai nyi
latkozattal saját gyermekének elismert, vagy akinek a bíróság kül
földi állampolgár férfit állapított meg apaként, vagy akit az anya
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külföldi állampolgár férje -  a születést követő házasságkötés so
rán -  saját gyermekének elismert, feltéve, ha az apa külföldi ál
lampolgárságát a családjogi helyzet rendezése következtében meg
szerezték.

A külföldi állampolgársággal rendelkező személy apaságának megálla
pítása vagy apai elismerése alapján történt családjogi helyzet rende
zése az 1957. október 1. után született személyek állampolgárságára 
nincs hatással, ha az anya magyar állampolgár. Az 1957. október 1. 
után született személy ugyanis magyar állampolgárnak tekinthető, ha 
egyik szülője magyar.
Elvesztették magyar állampolgárságukat azok a nők, akik 1957. októ
ber 1. előtt külföldi állampolgár férfivel kötöttek házasságot, d e  csak 
abban az esetben, ha házasságkötésükkel férjük külföldi állampolgár
ságát megszerezték.
A házasságkötéssel szerzett külföldi állampolgárságot a férj államának 
illetékes hatósága által kiadott okirattal, bizonyítvánnyal kell igazolni. 
Amennyiben a férj államának illetékes hatósága a feleséget nem is
meri el a férj állampolgárságával azonos állampolgárnak, őt továbbra 
is magyar állampolgárnak kell tekinteni.
Nem veszti el magyar állampolgárságát az a nő, aki külföldi állam
polgárral 1957. október 1. után kötött házasságot, még abban az eset
ben sem, ha férje állampolgárságát megszerezte és ezt az illetékes 
hatóságok igazolásával bizonyítani tudja. Ebben az esetben a feleség 
kettős állampolgárrá válik.

Elvesztették  továbbá magyar állampolgárságukat azok a személyek,
— akik 1939. szeptember 1-ig bezárólag 10 évet meghaladó időn ke

resztül megszakítás nélkül külföldön tartózkodtak,
— akik 1946., 1947. vagy 1948. év folyamán -  a csehszlovák magyar 

lakosságcsere egyezm ény során -  áttelepültek Csehszlovákiába.
— akiket 1945., 1946. vagy 1947. év folyamán Németországba kite

lepítettek.

A z állampolgársági egyezm ények rendelkezései alapján elvesztették  
magyar állampolgárságukat azok a személyek, akik
— a Magyar- Szovjet Állampolgársági Egyezmény 2. cikkében fog

laltak szerint -  mint kettős (magyar- szovjet) állampolgárok -
1958. január 15. és 1959. január 15. között szovjet állampolgársá
guk fenntartására tettek nyilatkozatot,

— a Magyar- Bolgár Állampolgársági Egyezmény 2. cikkében fog
laltak szerint -  mint kettős (magyar- bolgár) állampolgárok -
1959. július 3. és 1960. július 3. között bolgár állampolgárságuk 
fenntartására tettek nyilatkozatot,

— a Magyar- Csehszlovák Állampolgársági Egyezmény 2. cikkében 
foglaltak szerint -  mint kettős (magyar- csehszlovák) állampol
gárok -  1961. március 18. és 1962. március 18. között csehszlovák 
állampolgárság fenntartására tettek nyilatkozatot,

— a Magyar- Lengyel Állampolgársági Egyezmény 2. cikkében fog
laltak szerint -  mint kettős (magyar- lengyel) állampolgárok -
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1962. február 10. és 1963. f e b r u ár 10. között lengyel állampolgár
ságuk fenntartására tettek nyilatkozatot.

Azok a Magyarországon -  állandó lakóhellyel bíró -  volt kettős ál
lampolgárok, akik nem a magyar, hanem a külföldi állampolgárságot 
választották, személyi igazolványaikat hatósági felszólítás alapján le
adták. Őket az illetékes KEOKH szervek lakhatási engedéllyel lát
ták el.
Minden olyan esetben, amikor a szülők egyike magyar állampolgár, 
a másik pedig a fenti egyezményekben foglaltak alapján a külföldi 
állampolgárságot választotta, a feltüntetett bejelentési határidőt kö
vetően született kiskorú gyermekeik állampolgársága tekintetűben a 

 szülők megegyezhetnek. Amennyiben a szülők a kiskorú gyermek részére 
 a külföldi állampolgárságot választják, úgy azt az anyakönyv

vezető a születési anyakönyvbe köteles bejegyezni. Nincs állampol
gárságra utaló bejegyzés a gyermekre vonatkozóan a születési anya
könyvben. ha a szülők m egegyezése alapján a gyermek magyar ál
lampolgár marad. 

Nem tekinthetők magyar állampolgároknak azok a személyek, akik
— a Belügyminisztérium által kiadott olyan értelmű bizonyítvánnyal 

rendelkeznek, amely azt tanúsítja, hogy az abban feltüntetett 
szem ély soha nem volt magyar állampolgár. (Nemleges bizonyít
vány; érvényességét illetően közömbös a kiállítás időpontja),

— 1949. február 1. követően a Belügyminisztérium által kiadott olyan 
bizonyítvánnyal rendelkeznek, amely azt tanúsítja, hogy az abban 
feltüntetett személy magyar állampolgárságát elvesztette.

8. Személyi igazolvány kiváltásához szükséges okmányok és kellékek

a) A személyazonosság és okmányok vizsgálata.

Az állampolgárok jelentkezésekor elsőrendű feladat a személyazo
nosság megállapítása. Azoktól a személyektől, akik személyi igazol
vánnyal nem rendelkeznek, vagy személyi igazolványaikat elvesz
tették, ellopták, vagy megsemmisült, személyazonosságuk megál
lapítására eredeti okmányokat kell megkövetelni, 
A személyazonosság megállapítása során minden jelentkező sze
m élyt priorálni kell a személykörözési mutatóban. Ezután a jelent
kező adatait vissza kell kérdezni a beadott okmányok alapján és 
azonosítani kell a benyújtott fényképpel.
Az okmányokon vizsgálni kell, hogy az arra illetékes hatóság állí
totta-e ki, ellátták-e aláírással és a kiállító szerv bélyegzőjével.
A szem élyi igazolvány kiváltásakor csak eredeti okmányok fogad
hatók el. Nem fogadható el fénykép, fénymásolat, közjegyzői má
solat, az 1895. október 1. után születetteknél vagy házasságot kö
tötteknél egyházi anyakönyvi kivonat, családi lap, születési, há
zassági értesítő, eredeti okmány nélküli fordítás stb.

ÁBTL-4.2.-20500/1963



Az ilyen okmány másolatokat csak a személyes nyilatkozatban fog
lalt adatok valószínű bizonyítására lehet elfogadni a külföldön szü
letett, házasságot kötő személyek esetében.

b) Születési anyakönyvi kivonat bemutatása.
Születési anyakönyvi kivonatot kell bemutatni a  személyi igazol
ványért jelentkezőknek saját magukról, 16 éven aluli gyermekeik
ről és esetleg gyámságuk, gondnokságuk alá utalt személyekről az 
adatok bizonyítása céljából.
A gyámság alá helyezettekről gyámhatósági, a gondnokság alá 
helyezettekről bírói és gyámhatósági határozatot is be kell mu
tatni.
A szem élyi igazolvány első ízben történő kiváltása esetén  
mutatott születési anyakönyvi kivonat -  kivéve a külföldi  
születétésűeket és az 1895. október 1. előtt születetteket -  két hónapnál 
régebbi keltezésű nem lehet. Amennyiben a nős, özvegy, vagy el
vált személyeknél a bemutatott házassági anyakönyvi kivonat két 
hónapnál nem régebbi keltezésű, a születési anyakönyvi kivonat 
helyett az is elfogadható. Amennyiben gyanú van arra, hogy a há
zassági anyakönyvi kivonat valótlan adatokat tartalmaz, a szüle
tési anyakönyvi kivonat bemutatását is meg kell követelni.
A 16 évesek esetében az anyakönyvvezető által újonnan hitelesí
tett régi keltezésű anyakönyvi kivonat is elfogadható. Ebben az 
esetben az anyakönyvvezető az „anyakönyvi adataiban változás 
nem történt” szöveget jegyzi rá a régi keltezésű anyakönyvi ki
vonatra.
Azoktól a személyektől, akik 1895. október 1. előtt Magyarország
nak az 1921. évi július hó 26. napja előtt fennállott határain belül 
születtek, vagy külföldi születésűek, a régi keltezésű egyházi ke
resztlevelet is el kell fogadni.
A születési anyakönyvi kivonatból állapítjuk meg a jelentkező 
családi és utónevét, a házasságot kötött és férje nevét viselő nő 

leánykori családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyjának 
leánykori és apjának családi és utónevét, valamint a 16 éven aluli 

gyermekei, gyámsága, gondnoksága alá helyezettek anyakönyvi ki
vonataiból azok személyi adatait.
A 16 éven aluli gyermekeket csak a szülői felügyelet gyakorlására 
jogosult személyeknek lehet bejegyezni a személyi igazolványába. 
Elvált személyeknél, ha 16 éven aluli gyermekük van, minden eset
ben meg kell követelni a bírói ítéletet és a jogerőre emelkedést 
kimondó bírói végzést és vizsgálni kell benne, hogy nincs-e a szü
lői felügyelet gyakorlásától a jelentkező eltiltva.

c) Családi állapotot bizonyító okirat.

A nőtlen, hajadon családi állapotot bemondás alapján kell beje
gyezni. A nőknél vizsgálni kell, hogy a születési anyakönyvi kivo
nat utólagos bejegyzések rovatában nincs-e házasságkötésre utaló 
bejegyzés.
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Házassági anyakönyvi kivonatot kell bemutatni a házassági köte
lékben állóknak -  függetlenül attól, hogy közös háztartásban él
nek-e - , özvegyeknek, elváltaknak családi állapotuk igazolására. 
Azoktól a személyektől, akik 1895. október 1. előtt az 1921. július 
26. előtti Magyarország területén vagy külföldön kötöttek házassá
got, az egyházi házassági levelet is el kell fogadni.
Akiknek családi állapotuk özvegy és a házassági anyakönyvi 
kivonatban a házastárs halálesetére vonatkozóan bejegyzés nincs, azok
tól a halotti anyakönyvi kivonatot, esetleg holttá nyilvánítást ki
mondó jogerős bírói végzést is meg kell követelni.
Azoktól a személyektől, akiknek családi állapota elvált és a házas
sági anyakönyvi kivonatból ez nem állapítható meg, vagy 16 éven 

aluli gyermekük van, a házasság felbontását kimondó bírói ítéletet
 i s  a jogerőre emelkedést kimondó bírói végzést is meg kell köve
telni. Amennyiben a házasságot külföldi bíróság bontotta fel, az 
erről szóló ítéletet állásfoglalás végett fel kell terjeszteni a BM. 
I I /I I - 3. osztályához.
Az elvált családi állapotú nőknél minden esetben meg kell köve
telni a házasság felbontását kimondó bírói ítéletet és a jogerőre 
emelkedést kimondó bírói végzést, melyben vizsgálni kell, hogy 
a bíróság hogyan rendelkezett a férj nevének viseléséről, eltil
totta-e vagy feljogosította-e a férj nevének viselésére. Amennyi
ben a bírói végzés erről nem rendelkezett, a személyi igazolványt 
a leánykori névre kell kiállítani. Ha a bíróság engedélyezte a név
viselést, akkor viselése kötelező. Ilyen esetben csak újabb bírói 
döntés vagy a BM. által kiadott névviselési engedély alapján le
het a leánykori nevet viselni.
Vannak olyan esetek, amikor a születési-, házassági és halotti 
anyakönyvi kivonatban szereplő adatok között eltérés van, ilyen 

esetben a születési anyakönyvi kivonatba bejegyzett adatot kell 
helyesként elfogadni. Ha a jelentkező ragaszkodik az egyéb ok
mányba bejegyzett adatok valódiságához, akkor új születési anya
könyvi kivonat bemutatását kell megkövetelni. Amennyiben a szü
letési anyakönyvi kivonatban foglalt adatokat kell helyesként el
fogadni, akkor a jelentkezőnek intézkedni kell a házassági vagy 
halotti anyakönyvi bejegyzések kiigazítása iránt.

d) Névváltoztatási okirat bemutatása.

Névváltoztatási okiratot kell megkövetelni mindazon személyektől, 
akik azt állítják, hogy saját- vagy házastársuk leánykori-, 16 éven 
aluli gyermekei-, gondnokságuk vagy gyámságuk alá helyezett 
személyek családi vagy utóneve születésük óta megváltozott. 
Amennyiben a szülők névváltoztatási okiratán a 16 éven aluli gyer
mekek névviselési joga is fel van tüntetve, a gyermekekről külön 
névváltoztatási okiratot megkövetelni nem szabad.

e) Katonai igazolvány bemutatása.

Katonai adatokat bizonyító iratokat kell bemutatni a 18- 60 éves 
hadköteles férfiaknak és katonakönyvvel ellátott nőknek. Ezen 
belül
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-  "katonai igazolvány"-t kell bemutatni a 22- 50 éves hadköteles 
férfiaknak és katonaviselt nőknek,

-  „tartalékos tiszti igazolvány"-t kell bemutatni azoknak a 22- 60 
éves hadköteles férfiaknak és katonaviselt nőknek, akik kato
nai szolgálatot nem teljesítenek és honvédtiszti rendfokozattal 
bírnak,

-  „alkalmatlansági bizonyítvány”-t kell bemutatni azoknak a 20-  
50 éves férfiaknak, akik katonai szolgálatra alkalmatlanok,

-  „összeírási vagy sorozási igazolvány”-t kell kérni azoktól a 18
- 22 éves hadköteles férfiaktól, akik katonai szolgálatra alkal
masak, tehát alkalmatlansági bizonyítvánnyal nem rendelkez
nek.

Nem kell katonai igazolványt kérni a Belügyminisztérium  hivatá
sos, továbbszolgáló és irodai állományú tagjaitól. 
A katonai igazolványban szereplő személyi adatokat össze k e l l  
hasonlítani a bemutatott egyéb okmányokkal. Amennyiben az adatok 
nem egyeznek, vagy a jelentkező nem rendelkezik katonai igazol
vánnyal, erről a szem élyi igazolvány kiadása után -  a katonai be

jelentőszelvény hátoldalán -  értesíteni kell a területileg illetékes 
katonai kiegészítő parancsnokságot.

f) Munkáltatói igazolvány bemutatása.

A szem élyi igazolványért jelentkezőknek okmánnyal igazolni kell 
foglalkozásukat, munkaviszonyukat, illetve megélhetési forrá
saikat. Ezen belül:
-  munkaadói igazolást (igazolványt) kell kérni a dolgozótól, mely 

igazolja a munkáltató nevét, pontos címét, az alkalmaz
tatás minőségét, munkaviszony kezdetét és a munkakönyv szá
mát. Itt vizsgálni kell az adatok valódiságát és érvényességét. 
Amennyiben fényképpel van ellátva, a személyazonosítást is el 
kell végezni,

-  iskolai igazolványt kell kérni azoktól a 16 éven felüli szemé
lyektől, akik valamely iskola, vagy tanintézet hallgatói és mun
kahelyük nincs. Iskolai igazolvány helyett elfogadható érvé

nyes iskolai felvételi jegy, diákigazolvány, az iskola által erre 
az alkalomra kiadott igazolás, vagy a tanév végétől számított 
3 hónapon belüli iskolai bizonyítvány. (Mentesülnek az iskolai 
igazolvány bemutatása alól azok a 16 évesek, akik az iskolán 
belül szervezett ünnepségen veszik át igazolványaikat),

-  iparjogosítványt vagy kisipari működési engedélyt kell kérni 
azoktól a személyektől, akik kisiparosok, önálló háziiparosok. 
Az ipar rendszeres gyakorlását az adóbefizetési okmányokkal 
külön igazolni kell,

-  kereskedői iparigazolványt kell kérni azoktól a személyektől, 
akik magánkiskereskedők. Az ipar rendszeres gyakorlását szin
tén az adóbefizetési okmányokkal kell igazolni,

-  tanács vb. által kiállított igazolást kell kérni egyéni gazdál
kodó földművesektől, napszámosoktól, háztartási alkalmazottaktól,

ÁBTL-4.2.-20500/1963



szabad foglalkozásúaktól (festő, szobrász, zeneművész, 
egyéb művész stb.), valamint azoktól a személyektől, akik ma
gánszektorban vannak foglalkoztatva,

-  szövetkezeti, állami-gazdasági igazolást kell kérni azoktól a 
személyektől, akik szövetkezeti tagok, szövetkezeti, illetve ál
lami gazdasági alkalmazottak,

-  nyugdíjigazolványt, ennek hiányában a nyugdíj összegét folyó
sító pénzesutalvány-szelvényt kell kérni azoktól a szem élyek
től, akik rokkantsági vagy öregségi nyugdíjasok. Itt vizsgálni 
kell az igazolvány érvényességét, illetve a pénzesutalvány kel
tezését,

-  lakónyilvántartókönyv vezető által kiállított együttélési igazo
lást kell kérni azoktól a nőktől, akik nem kötöttek törvényes 
házasságot, de közös háztartásban élnek és munkahelyet iga
zolni nem tudnak.
A férjükkel közös háztartásban élő férjes asszonyoktól munka
adói igazolást csak abban az esetben szabad kérni, ha azt állít
ják, hogy dolgoznak,

-  lakónyilvántartókönyv vezetői igazolást kell kérni azoktól a sze
mélyektől, akik munkaképesek, munkahelyet igazolni nem tud
nak és azt állítják, hogy eltartottak. Ezeknél a személyeknél a 
lakónyilvántartókönyv vezetői igazolás alapján külön-külön 
kell elbírálni, hogy minősíthetők-e eltartottnak.
Az öregektől, nyomorékoktól, egyéb munkaképtelen szemé
lyektől, valamint a fiatalkorúaktól külön lakónyilvántartókönyv 
vezetői igazolást megkövetelni nem szabad,

-  azokat a személyeket, akik 3 hónapra visszamenően munkahe
lyet igazolni nem tudnak, megélhetésüket nem tudják bizonyí
tani, „foglalko zásnélküli”-nek kell minősíteni. Ilyen esetben 
vizsgálni kell, hogy a kérdéses személyek nem követnek-e el 
közveszélyes munkakerülést.

g) Iskolai végzettséget és szakképzettséget bizonyító okmányok be
ik ta tá sa .
Iskolai végzettséget bizonyító okiratot kell kérni mindazoktól a 
személyektől, akik általános iskolánál magasabb (technikumi, gim
náziumi, főiskolai, egyetemi) iskolai végzettséggel rendelkeznek. 
Szakképzettséget bizonyító okiratot kell kérni mindazoktól a sze
mélyektől, akik szakképzettséggel rendelkeznek. Ilyen okirat a 

segédlevél, a mesterlevél, diploma, szakmunkás bizonyítvány, stb., 
ezek hiányában a munkakönyv. Az okiratból ki kell tűnni, hogy a 
szaktanulást a jelentkező befejezte.
Doktori címet csak azoknál a szem élyeknél lehet elismerni, akik
nek okiratában a doktori cím elnyerése külön fel van tüntetve. 
Férjük nevét viselő nők, férjük okiratával, illetve szem élyi igazol
ványával igazolhatják a doktori cím viselésének jogosságát.

h) Állandó és ideiglenes lakásbejelentőlap benyújtása.
Új szem élyi igazolvány kiállítása esetén külön a személyi igazol
vány kiváltásához rendszeresített állandó bejelentőlapot (kétszelvényes), 
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ideiglenes lakás esetén ideiglenes lakásbejelentőlapot kell 
kérni. Ha a szem élyi igazolvány kiváltás lakásváltozással jár, ebben 
az esetben a lakásváltozásra rendszeresített bejelentőlapot (négy
szelvényes) és kijelentőlapot kell megkövetelni.
A lakás be- és kijelentőlapokat a jelentkezőnek kell kitölteni a be- 
és kijelentkezésre vonatkozó szabályok alapján. A személyi igazol
vány sorozatát, számát és érvényességi idejét a személyi igazol
ványt kiállító szervek jegyzik be a személyi igazolvány kiállítása 
során. A be- és kijelentőlapot minden esetben alá kell íratni a 
lakónyilvántartókönyv vezetőjével. A 16 évesek esetében el kell 
tekinteni az aláírástól, ha az I. fejezet 8 /i. pontban foglalt igazolást 
bemutatják.

i )  Állandó lakóhelyet bizonyító igazolás bemutatása.
A 16 éves kort elérő személyek a lakónyilvántartókönyv vezető 
által kiállított igazolással vagy a megjelenő szülő szem élyi igazol
ványával kötelesek igazolni állandó lakásukat. Ha nem a szülő ál
landó lakóhelye szerinti rendőrkapitányságon kérik személyi iga
zolványuk kiadását, ilyen esetben vállalati vagy tanintézeti iga
zolást kell kérni, melyben szerepelni kell a szülő állandó és a je
lentkező ideiglenes lakásának. Ilyen esetben az ideiglenes bejelent
kezést is el kell végezni.
A hivatásos katonai szolgálatból leszerelt személyektől a katonai 
lakásbejelentő szelvényt is be kell vonni. Ha arra hivatkozik, hogy 
a bejelentő szelvényt korábbi szolgálati helyén bevonták, állandó 
lakását a tartalékos tiszti igazolványból kell megállapítani.

j) Személyi igazolvány-fénykép benyújtása.

A személyi igazolványért történő jelentkezéskor 2 db 4 x 4 cm-es
2 hónapnál nem régebbi, teljesen szembe néző (férfiaknál 2 fül lát
ható legyen), fedetlen fővel, nyugalmi állapotban levő arccal ké
szült retusálatlan fényképet kell beadni, amelynek jobb alsó sar
kán 2 x 2  cm-es egyenlő szárú fehér háromszög van. A  fénykép 
fedett fővel csak abban az esetben fogadható el, ha a helyi nép
viselet vagy öregkor indokolja a fejdísz, illetve fejkendő viselését. 
A fényképet a készítő köteles cégszerű bélyegzővel és keltezéssel 
ellátni.
Ha a fénykép nem felel meg a követelményeknek (méret, három
szög hiánya, féloldalas felvétel, a jelentkező nem ismerhető fel 

stb.), m egfelelő fénykép elkészítését kell kérni. Előfordul, hogy a 
fénykép a fényképész hibájából válik használhatatlanná, ebben az 
esetben a fényképre rá kell jegyezni a „nem fogadható el” szöve
get, el kell látni az alosztály bélyegzőjével és a jelentkezőt vissza 
kell irányítani a fényképészhez új fénykép elkészítése végett.
Előfordul, hogy a fénykép a személyi igazolvány kiállítása során 
válik használhatatlanná. Ilyen esetben a jelentkezőt nem szabad 
kötelezni új fénykép elkészíttetésére. Ilyenkor a bűnügyi tech
nikussal kell készíttetni másolatot, vagy a másolat elkészítését a 
Központi Lakcímhivataltól kell szolgálati jegyen kérni.
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A személyi igazolvány kiváltásakor az okmányok benyújtásával egy
időben 10,— forintos illetékbélyeggel kell benyújtani. Az illetékbé
lyeget el kell fogadni abban az esetben is, ha több címletben nyújt
ják be.
Teljes illetékmentességet élveznek azok a személyek, akiknek szem é
lyi igazolványába önhibáján kívül téves bejegyzés került, vagy az ille
tékmentességet egyéb utasítás elrendeli.

l) Személyes nyilatkozat kiállítása.

A  személyes nyilatkozatról kitöltése és aláírása után közirat készül. 
A személyes nyilatkozatot a rendőri beosztott állítja ki a jelentkező 
bemondása alapján.
Személyes nyilatkozatot csak anyakönyvi adatokra (családi és utóneve, 
születési helye, ideje, házasságkötés helye és ideje, szülők, gyermekek 
családi és utóneve, születési helye és ideje) lehet felvenni.

Személyes nyilatkozatot lehet felvenni azokról, akik
-  külföldön születtek, vagy kötöttek házasságot, anyakönyvi kivo

nattal nem rendelkeznek és az anyakönyvi kivonat beszerzésére 
tett intézkedésüket igazolni tudják,

-  Magyarországon születtek vagy kötöttek házasságot, azonban az 
anyakönyv valamilyen esemény következtében megsemmisült,

-  börtönből szabadultak és anyakönyvi okmányokkal nem rendelkez
nek,

-  külföldön tanuló ösztöndíjasok az ország területére átmenetileg 
érkeznek és anyakönyvi okmányokkal nem rendelkeznek,

-  külföldről hazatelepülnek és anyakönyvi okmányokkal nem ren
delkeznek.

Olyan személyek, akiknek szavahihetősége kétes (pl. csavargó egyé
nek, veszélyes bűnözők stb.), személyes nyilatkozatát a házasságkö
tésre vonatkozólag elfogadni nem szabad.
A személyes nyilatkozatot írógéppel vagy tintával (az anyakönyvi ada
tokat nyomtatott nagybetűvel) kell a rendszeresített nyomtatványon 
kitölteni.
A jegyzőkönyvnek minden lényeges adatot tartalmazni kell. amelyek 
a hiányzó okmányokat pótolják és a személyazonosság megállapításá
hoz szükséges anyakönyvi adatokat bizonyítják.
A személyes nyilatkozatban foglalt adatokat a jelentkező büntetőjogi 
felelőssége tudatában mondja be a felvevőnek. Valótlan adatok be
mondása okirathamisítás, m elyre a jelentkező figyelmét a személyes 
nyilatkozat felvétele előtt fel kell hívni.
Az egyes rovatokat a kérdéseknek megfelelően kell kitölteni. A má
sodik rovat harmadik sorába annak a szülőnek (apának, anyának) a 
születési adatait kell bejegyezni, akihez leszámlázás útján a jelent
kező állampolgársága igazodik. Házassági kötelékben születetteknél az

k) Személyi igazolvány térítési díjának lerovása.
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apa születési adatait, házasságon kívül születetteknél -  amennyiben 
az apja szem élye nincs megállapítva -  az anya születési adatait kell 
bejegyezni. A nem kívánt szöveget vízszintes vonallal törölni kell. 
Házasság esetén, ha több házasságkötés történt, a házassági adatokat 
fordított időrendi sorrendben kell bejegyezni. Kettőnél több házassá
got bejegyezni nem kell.
Ha a házasság nem áll fenn, ezt az alábbiak szerint kell bejegyezni:
-  elvált szem ély esetén a „házasságát a ....................bíróság 19 . . .

é v .......................... hó . .-én felbontotta”;
-  özvegy szem ély esetében a „házastársa 19 . . .  é v .............................

hó . . - á n ............................. helységben meghalt”, vagy „házastársát
.......................bíróság 19 . . .  é v .........................hó . .-án holtnak nyil
vánította”;

-  holtnak nyilvánított személy megkerülése és volt házastársának 
időközben történt újabb házasságkötése esetén a „holttá nyilvání
tásának hatálytalanítása és volt házastársának újabb házasságkö
tése folytán házassága megszűnt”; 

-  házasság érvénytelenítése esetén a „házasságát................................
bíróság 19 . . .  é v ............................. hó . .-án érvénytelenítette”.
(Ebben az esetben az érvénytelenített házasságot a családi állapot 
szempontjából úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna.)

Az állampolgárságra vonatkozó adatok bejegyzésénél (6. rovat) a kel
tezést abban az esetben kell kitölteni, ha nyilatkozattevő nem születése 
alkalmával szerezte meg a magyar állampolgárságot. Ez lehet „hono
sítás”, „visszahonosítás”, házasságot kötő nők esetében az 1957. V. 
törvény megjelenése előtt „házasságkötés útján” jogcímen. Keltezés
ként az állampolgársági bizonyítvány keltezését, illetve a házasság- 
kötés napját kell bejegyezni. Ha a jelentkező személy születésétől 
kezdve magyar állampolgár, a keltezési rovatot nem kell kitölteni, az 
állampolgárság elnyerésének jogcímeként a „leszármazás útján” szö
veget kell bejegyezni.
A személyes nyilatkozatra rá  kell vezetni mindazokat az okmányokat 
(katonakönyv, munkakönyv, munkaadói igazolás, állampolgársági bi
zonyítvány, hazatelepítési igazolás stb.), igazolásokat, okmány-máso
latokat (fénymásolat, fénykép, hiteles fordítás, születési-, házassági 
értesítő, keresztlevél, családi lap stb.), melyeket a személyi adatok bi
zonyítására bemutattak.
A felesleges rovatokat ferde átlós vonallal át kell húzni. A személyes 
nyilatkozatról szóló jegyzőkönyvet a nyilatkozattevőnek és jegyző
könyvvezetőnek olvashatóan alá kell írni és az alosztály bélyegzőjé
vel le kell bélyegezni. 
A megjegyzési rovatba be kell jegyezni a kiadásra kerülő személyi 
igazolvány sorozatát és számát.
A személyes nyilatkozatot ideiglenes személyi igazolvány kiadása ese
tén a szem élyi igazolvány érvényességi időpontjáig határidőbe kell 
tenni, állandó szem élyi igazolvány kiállítása esetén a törzslaphoz csa
tolva fel kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz.
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A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ÉS NYOMTATVÁNYOK KIÁLLÍTÁSA

A személyi igazolvány és ezzel kapcsolatos nyomtatványok kiállí
tására -  amennyiben utasítás másképp nem rendelkezik -  az állan
dó lakóhely szerinti járási, városi, városi-kerületi igazgatásrendészeti 
alosztályok illetékesek.

1. Személyi törzslapok kiállítása

A személyi törzslapot -  a szem élyi igazolvány kiállítása előtt -  a 
bemutatott okmányok alapján kell kiállítani az erre a célra rendsze
resített vegytintával. Az adatokat a bemutatott okmányokból betű 
szerinti pontossággal kell bejegyezni és a jelentkező Személytől az 
adat helyessége érdekében a bejegyzés előtt valamennyi adatot vis
sza kell kérdezni. Ha a jelentkező az okmányokba bejegyzett adatok
kal ellentétes adatot mond be és állítása m ellett kiáll, az általa be
mondott adatok bizonyítására újabb okmányt kell kérni. Am ennyi
ben a bemondott adatok bizonyítására újabb okmányt bemutatni nem 
tud, a meglevő okmányban levő adatokat kell hitelesként elfogadni.
A törzslap egyes rovatainak kitöltése az alábbiak szerint történik.

a) Állandó törzslap kiállítása.

Állandó (fekete nyomású) törzslapot állandó személyi igazolvány 
kiadása esetén kell kiállítani.
1. rovat: „Családi neve” rovatba nyomtatott nagybetűvel kell be
jegyezni az illető családi nevét. A leánykori nevet viselő nők csa
ládi nevét ide bejegyezni nem szabad, ez a 3. rovatba kerül bejegy
zésre. Erre a célra elsősorban a két hónapnál nem régebbi kelte
zésű születési anyakönyvi kivonatot kell figyelembe venni, ennek 
hiányában a két hónapnál nem régebbi keltezésű házassági anya
könyvi kivonat is elfogadható.
Akinek a születési anyakönyvi kivonatában kettős családi név van 
bejegyezve mindkettő nagybetűvel kezdődik és közte kötőjel van. 
(pl. NAGY-BERKES), mindkét családi név teljes szövegét be kell 
jegyezni. Kettős családi név esetén rövidítést, betűjelzést beje
gyezni nem szabad. Azoknál a személyeknél, akik a személyi iga
zolvány kiváltásáig csak egy családi nevet használtak, a használatban
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levő családi nevet vízszintes vonallal alá kell húzni (pl.: 
NAGY-BERKES).

Nem szabad bejegyezni a családi név előtt levő betűjeleket (pl.: T. 
KOVÁCS), előneveket (pl.: nagybaconi, nagyszombati, stb.), ran
gokat (pl.: gróf, báró, herceg, kormányfőtanácsos, stb.), kitüntető 
címeket (pl.: Kossuth-díjas, vitéz, érdemrendes, stb.), valamint a 
családi állapotra (pl.: özvegy), korra (pl.: idősebb, ifjabb) vonat
kozó előneveket.
A doktori címet be kell jegyezni. A bejegyzést -  függetlenül at
tól, hogy egyetem i végzettség, külön doktori értekezés vagy tudo
mányos munkák elvégzése miatt adományozták -  az alábbiak sze
rint kell elvégezni:
-  doktori cím viselésére jogosult férfi családi neve elé (pl.: dr. 

KOVÁCS JÓZSEF) — ,
-  doktori cím viselésére jogosult hajadon családi neve elé (pl.: 

dr. NAGY ETEL) — ,
-  a férj doktori címe alapján a férj nevét viselő feleség férje 

családi neve elé (pl.: dr. KOVÁCS JÓZSEFNÉ) —,
-  ha a doktori címet elnyerő nőt a férj nevének használatával 

is doktori cím illeti meg, akkor mindkét családi név elé be kell 
jegyezni a doktori címet (pl.: dr. KOVÁCS JÓZSEFNÉ. dr. 
NAGY ETEL) —,

-  ha a doktori címmel nem rendelkező férj nevét viselő nőt dok
tori cím illeti meg. a doktori címet csak a leánykori családi név 
elé szabad bejegyezni, (pl.: KOVÁCS JÓZSEFNÉ, dr. NAGY 
ETEL.)

-  Nem viselhető a férj által szerzett doktori cím. ha a házasság- 
kötés folytán a feleség a férj nevét nem vette fel vagy a férj 
nevének viselése bármilyen jogcímen (házasság felbontás, há
zasság érvénytelenítés, férj halála, stb.) megszűnik.

-  A férj nem jogosult a feleség által szerzett doktori cím vise
lésére. A doktori címet „Dr.” jelzéssel bejegyezni nem szabad.

A doktori címet csak akkor szabad bejegyezni, ha az okiratban 
vagy a korábbi szem élyi igazolványban a doktori cím elnyerése 
külön fel van tüntetve, illetve a korábbi személyi igazolvány szak- 
képzettségben beállt változások résznél ez be van jegyezve. Az új 
személyi igazolványba a doktori címnek a családi névhez történő 
bejegyzésével egyidőben a személyi igazolvány szakképzettségi 
változások rovatába is be kell jegyezni a doktori cím elnyerését.
Pl.: Az Eötvös Lóránd tudományegyetem által kiállított 328/1958. 

sz. okirat szerint az állam- és jogtudományi karon doktori cí
met nyert.

Pl.: Férje után a doktori cím viselésére jogosult.
Férjes nőknél -  ha házasságkötés folytán férje nevét viseli -  
férje családi -nevét kell bejegyezni.
Elvált nőknél a bírói ítélet és a jogerőre emelkedést kimondó 
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bírói végzés alapján kell a családi nevet megállapítani. Amennyiben 
a bíróság a férj nevének viselésétől eltiltotta, vagy a férj nevének 
viseléséről nem rendelkezett, a leánykori családi nevét, ha a férj 
nevének további viselésére feljogosította (erről a jogerős bírói íté
let rendelkezik), férje családi nevét kell bejegyezni.
Az özvegy családi állapotú nőknél elhalt férje családi és útónevét 
kell bejegyezni. Ha az özvegy nő arra hivatkozik, hogy leánykori 
nevét kívánja viselni, a leánykori nevet csak az erről szóló anya
könyvi-felügyelői határozat, vagy, névváltoztatási okirat felmuta
tása után szabad bejegyezni.
2. rovat: Az „utóneve" rovatba nyomtatott nagybetűvel kell be
jegyezni az illető utónevét. A leánykori nevet viselő nők utónevét 
ide bejegyezni nem szabad, az a 3. rovatba kerül bejegyzésre. Erre 
a célra elsősorban a két hónapnál nem régebbi keltezésű születési 
anyakönyvi kivonatot kell figyelem be venni. Ennek hiányában a 
két hónapnál nem régebbi keltezésű házassági anyakönyvi kivo
nat is elfogadható. Akinek az anyakönyvi kivonatában több utó
név szerepel, lehetőleg valamennyi utónevet be kell jegyezni a 
feltüntetett sorrendben és amelyiket használja, alá kell húzni. 
(Pl.: ISTVÁN, JÓZSEF, PÁL.)
Férjes nőknél, ha a házasságkötés folytán férje nevét viseli, csak 
a használt utónevet, m ellé folytatólagosan a „NÉ" szót kell beje
gyezni. (Pl.: JÓZSEFNÉ.)
Előfordul, hogy egyes férfiaknál első utónévként női utónév van 
bejegyezve. Ezt is be kell jegyezni az anyakönyvi kivonatban fel
tüntetett sorrendben.
3. rovat: Az „előző leánykori neve" rovatba kell bejegyezni nyom
tatott nagybetűvel a leánykori nevet v iselő nők családi és utóne
vét, valamint a jelentkező szem ély összes előző nevét.
Az előző nevet a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, 
valamint egyéb névváltozást igazoló iratok (névváltoztatási okirat, 
jogerős bírói ítélet, örökbefogadási gyámhatósági határozat, vagy 
szerződés, stb.) alapján kell elbírálni.
Előző neve lehet annak, aki
-  saját kezdeményezésére, vagy szülők útján korábbi családi, 

esetleg utónevét a BM. engedélye alapján megváltoztatta és 
erről névváltoztatási okirattal rendelkezik. A férj névváltozta
tásának hatálya kiterjed a házasság fennállása alatt a férje ne
vét viselő feleségre, valamint a névváltoztatási okiraton fel
tüntetett kiskorú gyermekeire.

-  házasságkötés folytán férje nevét viseli és erről házassági anya
könyvi kivonatot mutat be. Ebben az esetben előző neve a 
leánykori családi és utóneve.

-  elvált nő és házasság felbontás után leánykori családi és utó
nevét viseli. Előző neve a volt férj családi és utóneve. Ez ab
ban az esetben áll fenn, ha a házasság felbontást igazoló jog
erős bírói határozat a volt férj neve viselésének jogosultságát 
külön nem mondja ki, illetőleg ettől a volt feleséget eltiltja;
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-  akit örökbefogadtak és ennek ténye a születési anyakönyvi ki
vonat „megjegyzések és utólagos bejegyzések” rovatában fel 
van jegyezve,

-  akit vérszerinti anyakönyvezéssel fogadtak örökbe. Ez a szü
letési anyakönyvi kivonatból nem állapítható meg, ezért a 
törzslapra bejegyezni nem kell.

Férjes nőknél a leánykori családi és utónevet kell beírni előző 
névként. Ha a leánykori neve akár házasságkötés előtt, akár há
zasságkötés után megváltozott, zárójelbe a névváltozás előtti csa
ládi nevet is fel kell tüntetni. (Pl.: GÁRDOS (GIESSER) MÁRIA.)
özvegy  vagy elvált nőknél újabb házasságkötés esetén a leány
kori, illetve volt férj nevét is be kell jegyezni, özvegy nőknél a 
halotti anyakönyvi kivonat, elvált nőknél a jogerős bírói ítélet 
alapján történik a bejegyzés.
Ha az elvált nőt a jogerős bírói ítélet felhatalmazza a volt férj ne
vének viselésére, előző névként csak a leánykori családi és utóne
vet, amennyiben a volt férj nevétől eltiltották, előző névként a 
volt férj családi és utónevét kell bejegyezni.
Ha a férjes nőnek a házasságkötés után férje névváltoztatása kö
vetkeztében családi és utóneve megváltozott, a férj volt nevét is 
be kell jegyezni előző névként.
Ha az előző nevek a 3. rovatba nem férnek el, a törzslap fel
jegyzési rovatába kell bejegyezni. Ilyen esetben a 3. rovatba a 
„feljegyzésben” szöveget kell beírni.
4. rovat: A „családi állapota” rovatba a vonatkozó okmányok alap
ján kell a bejegyzést elvégezni. A bejegyzés lehet „nőtlen”, „nős”, 
„hajadon”, „férjes”; „elvált”, „özvegy”, „házassága m egszűnt”.
A nős, férjes, családi állapotot a házassági anyakönyvi kivonat 
alapján, az özvegységet a házassági anyakönyvi kivonatból, ha 
abban nem szerepel, a halotti anyakönyvi kivonat vagy a holttá 
nyilvánítást kimondó jogerős bírói határozat alapján, az elvált csa
ládi állapotot a jogerős bírói végzés alapján lehet bejegyezni. Az 
utóbbi két esetben a közbeeső bírói ítéletek nem fogadhatók el a 
jogerőre emelkedést kimondó bírói végzés nélkül.
Azoknál a személyeknél, akiknek házasságát a bíróság jogerős ítélet
tel érvénytelenítette a korábbi -  a házasság bírói úton történt fel
bontása esetén az „elvált” - , ha időközben házasságot kötött a 
„nős” vagy „férjes” családi állapotot kell bejegyezni. Nem lehet 
bejegyezni hivatalos szövegként a „közös háztartásban él”, „fér
jezett”, „leány”, „külön él”, stb. szöveget.
5. rovat: „Születési helye, ideje, év. hó, nap” rovatot a születési, 
ennek hiányában a házassági anyakönyvi kivonat alapján kell be
jegyezni. A születési helyet nyomtatott nagybetűvel kell írni. A 
külföldön születetteknél az ország, város, község nevét (BULGÁ
RIA, SZÓFIA), a belföldön születetteknél a megye, város, község 
nevét (FEJÉR, BICSKE) kell feltüntetni. A bejegyzéseknek meg
felelően a nem kívánt nyomdai szöveget át kell húzni. A megye, 
illetve ország nevét a budapesti születésűeknél nem kell bejegyezni.
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Ország, megye, város és község-neveket rövidíteni nem 
szabad.

Külföldi születésűek születési adatait a születési anyakönyvi ki
vonat, vagy ehhez csatolt, az Országos Fordító és Fordítást Hite
lesítő Iroda által készített hiteles fordítás alapján kell bejegyezni. 
Nem lehet a hiteles fordítást elfogadni, ha a születési anyakönyvi 
kivonat nincs mellé csatolva, ilyen esetben, ha születési anya
könyvi kivonatot nem tudnak felmutatni, személyes nyilatkoza
tot is kell felvenni.

Születési hely, hónap bejegyzésénél rövidítés, római szám nem al
kalmazható. Azoknál a városoknál, ahol a város anyakönyvi kerü
letekre van felosztva, a születési hely után be kell jegyezni a ke
rület számát is. (Pl.: Budapest, XXI., Miskolc II.) A születési hely 
bejegyzésénél mindig úgy kell a helység nevét feltüntetni, ahogy 
a születési időpontban nevezték. Pl.: aki Szolgaegyházán 1948 
előtt született, annak Szolgaegyházát, aki 1948. után született, 
annak Szabadegyházát kell bejegyezni. Ugyanezeket a szemponto
kat kell figyelem be venni a község egyesítéseknél (pl.: Bia, Tor
bágy, Biatorbágy), továbbá a külföldi helység neveknél.
Budapest esetében azoknál a személyeknél, akik

Albertfalva Pestszentimre
Békásmegyer Pestszentlőrinc
Budafok Pestújhely
Budatétény Rákoscsaba
Cinkota Rákoshegy
Csepel Rákoskeresztúr
Csillaghegy Rákosliget
Kispest Rákospalota
Mátyásföld Rákosszentmihály
Nagytétény Sashalom
Palotaújfalu Soroksár
Pesterzsébet Újpest
Pesthidegkút

helységekben 1950. január 1. előtt születtek, születési helyként 
Pest m egyét és a fenti helységnevet, akik a fenti nap után szület
ettek, a Budapest helységnevet és a kerület számát kell beje

gyezni. 
6. rovat: „Állása, foglalkozása” rovatot állami, szövetkezeti alkal
mazottaknál a munkaadói igazolás, magánszektorban foglalkozók
nál az iparigazolvány, szabad foglalkozásúaknál, magánszektorban 
foglalkoztatottaknál tanácsi igazolás, foglalkozásnélkülieknél a 
a munkakönyv, nyugdíjasoknál a nyugdíjigazolvány, eltartottak
nál a lakónyilvántartókönyv vezető által kiállított igazolás alapján 
kell kitölteni.
Általános meghatározásokat, pl. „hivatalnok, tisztviselő, munkás, 
segédmunkás, alkalmazott, iparos, szabad foglalkozású, művész 
stb. nem szabad alkalmazni. Minden esetben pontosan meg kell 
jelölni azt a munkakört, am ellyel az illető foglalkozik. Pl.:

 3 3
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-  ipari munkásoknál: bányász, öntő, vasesztergályos, asztalos, 
kárpitos, stb.

-  alkalmazottaknál: könyvelő, pénztáros, pénzügyőr, BM. dolgo
zó, HM. polgári alkalmazott, MÁV alkalmazott, vámőr, stb.

-  magánkereskedőknél: gyümölcskereskedő, baromfikereskedő 
stb.

-  önálló kisiparosoknál: önálló cipész, önálló bőrdíszműves, stb.
-  szabad foglalkozásúaknál: zenész, ügyvéd, szobrász, író, ipar

művész, festőművész, stb.
-  háziiparosoknál: szőnyegkészítő, babakészítő, stb.,
-  háztartásbeliek: azok a férjezett vagy lakónyilvántartókönyv 

vezető által igazolt közös háztartásban élő nők, akik családjuk 
háztartásában dolgoznak és eltartásukról mások gondoskodnak. 
Ide tartoznak azok a 16 éven felüli munkaképes nők, akik ke
reső foglalkozást nem űznek, tanulóknak nem minősíthetők és 
szüleik tartják el őket. Ezt a lakónyilvántartókönyv vezetővel 
igazoltatni kell.

-  nyugdíjasok: azok a személyek, akik nyugdíj ellátásban része
sülnek, és ezt nyugdíjas igazolvánnyal, vagy postai pénzes
utalvánnyal igazolni tudják. Az öregségi, vagy rokkantsági 
járulékosokat hasonlóan kell elbírálni. Azoknál a személyek
nél, akik a nyugellátás m ellett a hónap egy bizonyos időszaká
ban munkaviszonyban vannak -  ez általában havi 48 óra -  
ezt foglalkozásként bejegyezni nem szabad, szintén nyugdíjas
nak kell minősíteni.
Nyugdíjasoknál csak abban az esetben lehet más foglalkozást 
beírni, ha a nyugdíj viszony megszűnt, vagy a felfüggesztése az
1 évet meghaladja.

-  napszámosok: akik rendszeresen napszámos munkát (földmű
ves, hordár, tüzelőkihordó, stb.) végeznek. Ezt a lakónyilván
tartókönyv vezető által kiállított igazolással kell bizonyítani.

-  termelőszövetkezeti tagok: akiket a tsz. taggyűlés felvett a 
tagság soraiba és ezt a tsz. által kiadott igazolással igazolni 
tudják. -  A tsz. tagoknál a foglalkoztatásra való tekintet nél
kül csak a „tsz. tag” szöveget kell alkalmazni.

Azoknál a személyeknél, akik a jelentkezést megelőző 3 hónapnál 
rövidebb ideje nem állnak munkaviszonyban, foglalkozásukat a 
bemutatott munkakönyv alapján kell bejegyezni. Ha 3 hónapnál 
huzamosabb ideje nem állnak munkaviszonyban, a „foglalkozás
nélküli” meghatározást kell alkalmazni. A leszerelt katonák, bör
tönből szabadultak foglalkozásaként a katonai szolgálat előtti, il
letve a börtönbüntetés előtti foglalkozást kell bejegyezni.
A több foglalkozást űző személyeknél a személyi igazolványba 
csak a főfoglalkozást szabad bejegyezni. Ilyen esetben főfoglalko
zásnak kell tekinteni azt a foglalkozást, mely munkaviszony a 
munkakönyvbe be van jegyezve, amely után a dolgozó SZTK., il
letve családi pótlék ellátásban részesül.
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Nem szabad foglalkozásként bejegyezni a kisiparosok, magánke
reskedők, stb. hozzátartozóinak „segítő családtagja”-kénti műkö
dését.

7. rovat: „Iskolai végzettsége” rovatba kell bejegyezni a legma
gasabb iskolai (szakiskolai, főiskolai, egyetemi) végzettséget. Az 
általános iskolai végzettséget bemondás alapján, a közép- és ennél 
magasabb iskolai végzettséget az igazoló okirat (iskolai bizonyít
vány, diploma, oklevél, a diploma elnyerését bizonyító igazolás)
alapján kell bejegyezni.

Ha a jelentkező iskolai végzettséggel nem rendelkezik, a „nincs” 
szöveget kell bejegyezni.

8. rovat: „Anyja leánykori családi- és utóneve” rovatot nyomta
tott nagybetűvel, a születési-, esetleg házassági anyakönyvi kivo
nat alapján kell kitölteni. A kettős családi név, több utónév, 
címek, rangok, előnevek bejegyzése szempontjából az 1., 2. rovat
nál megadott elvek az irányadók. Amennyiben az anya-neve a je
lentkező születése után megváltozott, az előző nevet is fel kell 
tüntetni zárójelbe, pl.: SALLAI (SCHEFFER) ETEL. Ha a jelent
kező szem ély apja az anyakönyvi kivonatban nincs megjelölve, 
az anya születési helyét is be kell jegyezni bemondás alapján.
Az apa nélkül anyakönyvezetteknél a 9. rovat kitöltésénél m eg
adott szempontok következtében a jelentkező családi neve nem 
minden esetben azonos az anyja családi nevével.
Azoknál a személyeknél, akiket örökbefogadtak és ennek ténye a 
születési anyakönyvi kivonat „utólagos bejegyzések” rovatában fel 
van tüntetve, az eredeti anya nevét kell bejegyezni.

9. rovat: Az „Apja családi- és utóneve, születési helye” rovatot a 
születési, esetleg házassági anyakönyvi kivonat alapján kell ki
tölteni. Az apa születési helyét bemondás alapján is be lehet je
gyezni.
Előfordulnak olyan esetek, amikor a jelentkező fél családi neve 
és apja családi neve között eltérés van. Ilyen esetek lehetnek:
-  az apa családi nevét megváltoztatta és a névváltoztatás a gyer

mekre nem terjed ki;
-  a gyermek (a jelentkező fél) családi nevét megváltoztatta és 

az apa nem változtatta, vagy nem azonos névre változtatta;
-  az örökbefogadás nem vérszerinti anyakönyvezéssel történt és 

a gyermek (a jelentkező fél) az örökbefogadó szülő nevét viseli. 
Apaként itt is az eredeti apa nevét kell bejegyezni;

-  a gyermek eredetileg apa adatai nélkül volt anyakönyvezve 
és az apai elismerés vagy az apaság bírói megállapításakor a 
szülők úgy állapodnak meg, hogy a gyermek továbbra is az 
anyja nevét viseli;

-  a gyermek eredetileg apa adatai nélkül volt anyakönyvezve, 
képzelt apa megállapítás történt, és a gyermek továbbra is az 
anya nevét viseli.
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A fenti esetekben be kell jegyezni az apa eltérő családi és utóne
vét is.
Azokat a személyeket, akiktől keresztlevél vagy külföldi születési 
anyakönyvi kivonat is elfogadható és a fenti körülmények állnak 
fenn, a személyi igazolvány kiadása előtt családi jogállása rende
zése végett az anyakönyvvezetőhöz kell irányítani.
Amennyiben a jelentkező személy házasságon kívül született és az 
apáról (örökbefogadás, teljes hatályú apai elismerés, apaság meg
állapítása jogerős bírói ítélet alapján) gondoskodás nem történt, a 
rovatot üresen kell hagyni. Nem lehet bejegyezni az apa nevét ak
kor sem, ha az apai elismerés 1947. június 1. előtt történt és a 
fenti nap után az apa nem tett ismét elismerő nyilatkozatot.
Vérszerinti örökbefogadás esetén -  m ely a születési anyakönyvi 
kivonatból nem tűnik ki -  a gyermek családi neve azonos az 
örökbefogadó apa családi nevével, tehát az örökbefogadó szülők 
nevét kell bejegyezni.
10. rovat: A „munkahelyének megnevezése és címe” rovatot a 6. 
rovatnál meghatározott szabályok első bekezdésében foglalt iga
zolások alapján kell bejegyezni.
A bejegyzésnél vizsgálni kell a munkaadói igazolás érvényességét 
és valódiságát. A munkáltató feltüntetésénél a cégszerű címet (vá
ros, kerület, utca, házszám) kell feltüntetni. Egyes esetekben a 
bejegyzést az alábbiak szerint kell elvégezni:
-  állami hivataloknál, vállalatoknál, üzemeknél, stb. az intéz

mény cégszerű megnevezését és az alkalmaztatás minősége ro
vatba a foglalkoztatás pontos meghatározását;

-  egyenruházott szerveknél a központi szerv megnevezését és az 
alkalmaztatás minőségeként általános meghatározást. Így:
a Belügyminisztérium  összes alkalmazottai (rendőr, határőr, 
tűzoltó stb.) esetében függetlenül attól, hogy a központi vagy 
területi szerveknél teljesít szolgálatot, a munkahely m eg
nevezésnél a „Belügyminisztérium”, alkalmaztatás minősége
ként a tényleges állománynál „BM. dolgozó”, a polgári szerző
déses állománynál „BM. polgári alkalmazott” szöveget;
a Honvédelmi Minisztérium  továbbszolgáló vagy polgári alkal
mazottai esetén függetlenül attól, hogy a központi, vagy terü
leti szerveknél teljesít szolgálatot, a munkahely m egnevezés
nél a „Honvédség”, az alkalmaztatás minőségeként „tsz. thtts.” 
vagy a „HM. polgári alkalmazott” szöveget;
a Pénzügyőrség hivatásos alkalmazottai esetén, függetlenül at
tól, hogy központi vagy területi szervnél teljesít szolgálatot, a 
munkahely megnevezésénél „Pénzügyőrség”, az alkalmaztatás 
minőségeként a „pénzügyőr” szöveget;
a Vámőrség  hivatásos alkalmazottai esetén függetlenül attól, 
hogy központi vagy területi szervnél teljesít szolgálatot, a 
munkahely m egnevezésénél a „Vámőrség”, az alkalmaztatás 
minőségeként a „vámőr” szöveget;
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a Magyar Államvasutak  alkalmazottai esetén -  függetlenül 
attól, hogy m elyik területi igazgatóságnál teljesít szolgálatot, 
a munkahely megnevezésénél a „Magyar Államvasutak”, az al
kalmaztatás minőségeként a „MÁV dolgozó” szöveget;
a Posta alkalmazottai esetén -  függetlenül attól, hogy a köz
ponti vagy területi szerveknél teljesít szolgálatot -  a munka
hely megnevezésénél a „Posta”, az alkalmaztatás minőségeként 
a „postai dolgozó” szöveget;
a Fővárosi Villamosvasút alkalmazottai esetén függetlenül at
tól, hogy melyik telepen teljesít szolgálatot, a munkahely meg
nevezésénél a „Fővárosi Villamosvasút”, az alkalmaztatás mi
nőségeként a „FVV. dolgozó” szöveget;
a Fővárosi Autóbusz Üzem  alkalmazottai esetén függetlenül 
attól, hogy melyik vonalon teljesít szolgálatot, a munkahely 
m egnevezésénél a „Fővárosi Autóbusz Üzem”, az alkalmazta

tás minőségeként a „FAÜ. dolgozó” szöveget;
az iparőrségi szolgálatot teljesítőknél a munkahely m egneve
zéshez a munkáltató intézmény (vállalat, üzem, stb.) pontos ne
vét és címét, az alkalmaztatás minőségeként az „iparőr” szöve
get kell alkalmazni.

Ezekben az esetekben -  kivéve az iparőrséget -  a munkahely 
címének bejegyzését mellőzni kell. Hasonlóan kell eljárni azok
nál az országos jellegű szerveknél, melyeknek az ország terüle
tén több kirendeltsége, telephelye működik, a munkaerő gaz
dálkodást a központi szerv végzi és sűrűn változik a foglalkoz
tatás helye.
A kisipari-, háziipari-, népi iparművészeti szövetkezeteknél, 
mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél a szövetkezet megne
vezését és helyét, az alkalmaztatás minőségeként a „szövetke
zeti tag”, „bedolgozó szövetkezeti tag” szöveget, az alkalmazot
taknál a tényleges foglalkozást (főkönyvelő, könyvelő, pénztá
ros, adminisztrátor, stb.) kell bejegyezni.
Nem lehet a szövetkezeti (bedolgozó szövetkezeti) tagságot 
vagy alkalmaztatást bejegyezni, ha a jelentkezőnek más főfog
lalkozása van, vagy a szövetkezeti tagság nem a fő megélhetési 
forrás (nyugdíjas, eltartott, háztartásbeli, stb.) vagy főfoglalko
zásként a szövetkezetben kifejtett munka -  kivéve a mezőgaz
dasági termelőszövetkezeti tagságot — a havi 125 órát vagy 
munkaszerződéses viszony esetén a havi 600,— Ft értékű jö
vedelmet nem haladja meg.

Az önálló kisiparosok, kiskereskedők esetében a munkahely 
bejegyzést az alábbiak szerint kell elvégezni:

-  kisiparosoknál a munkahely megnevezéséhez a foglalkozást: 
„cipész”, „kárpitos” és a telephely, műhely címét, alkalmaz
tatás minőségeként „önálló” szöveget;

-  kiskereskedőknél a munkahely megnevezésénél a kereske
dői szakágat: „gyümölcskereskedő”, „baromfikereskedő”,
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stb. és a telephely címét, az alkalmaztatás minőségeként az 
„önálló” szöveget 

kell alkalmazni.
Az önálló háziiparosok munkahely bejegyzésénél az iparágat: 
„babakészítő”, stb. és a műhely címét, az alkalmaztatás minő
ségeként az „önálló” szöveget kell szintén bejegyezni.

-  Az önálló kisiparosok, magánkereskedők alkalmazottainál a 
munkáltató cégszerű megnevezését (név, foglalkozás, telep
hely), alkalmaztatás minőségeként a foglalkozást (lakatossegéd, 
segédmunkás, ipari tanuló, stb.) kell bejegyezni.
A kisipari alkalmazottaknál a munkahely bejegyzést csak ak
kor szabad elvégezni, ha a munkakönyv bejegyzés a KIOSZ 
által érvényesítve lett.

-  A tanulóknál (általános, közép-, főiskola, egyetem, tanintézet
ben tanuló ipari tanuló, stb.) a munkahely megnevezésként az 
iskola, tanintézet nevét és címét, alkalmaztatás minőségeként 
a főiskolai, egyetem i és ipari technikumokban tanulók eseté
ben a „hallgató”, ipari tanintézetekben tanulók esetében az 
„ipari tanuló”, a többi iskolákban tanulók esetében a „tanuló” 
szöveget kell bejegyezni.

-  Azoknak a szabad foglalkozású művészeknek (festőművész, ze
neszerző, népművész, zeneművész, író, stb.), akiknek állandó 
jellegű munkaviszonya van, a munkáltató intézmény által ki
állított igazolás alapján kell a munkahely bejegyzést cégszerű 
bejegyzéssel elvégezni.
Akik nem állandó jelleggel vannak foglalkoztatva, hanem al
kalmilag lépnek munkaviszonyba, a művészeti szövetség (mű
vészeti alap), illetőleg művészeti szakszervezetek szövetsége 
által kiállított igazolás alapján kell a munkahely rovatot ki
tölteni.
Munkahelyként a művészeti szövetséget (alapot), illetőleg szak- 
szervezeti szövetséget, alkalmaztatás minőségeként a tényleges 
foglalkozást (zeneművész, zenész, artista, stb.) kell bejegyezni.

-  Az alkalmi munkásoknál, foglalkozásnélkülieknél, háztartás
belieknél, nyugdíjasoknál, eltartottaknál, napszámosoknál, idő
szakosan foglalkoztatott nyugdíjasoknál, valamint azoknál a 
személyeknél, akik munkaadói igazolással nem rendelkeznek, 
munkahely bejegyzést tenni nem szabad.

11. rovat: A „szakképzetsége” rovatot a bizonyító okiratok alap
ján (segédlevél, szaktanfolyami bizonyítvány, munkakönyv, okle
vél, diploma, stb.) kell kitölteni. A bejegyzés részletes legyen, pl.: 
orvosoknál be kell jegyezni m ilyen szakos (röntgen-, belgyógyász
sebész- stb.) orvos. Be kell jegyezni valamennyi bizonyított szak
képzettséget.

12. rovat: „Munkakönyv száma” rovatot a nem dolgozóknál a 
munkakönyv alapján, a dolgozóknál a munkaadó által kiállított 
igazolás alapján kell kitölteni. Ha a jelentkező a munkakönyv 
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számát igazolni nem tudja, a rovatot üresen kell hagyni. Ha a jelent
kező kisiparos, kiskereskedő, háziiparos, ebben az esetben az ipar
jogosítvány számát kell a rovatba bejegyezni, a „munkakönyv” 
szöveget át kell húzni.
13. rovat: A „munkaviszony kezdete” rovatot a 6. rovatnál meg
jelölt igazolások alapján kell bejegyezni. A kisiparosoknál, kiske
reskedőknél az iparigazolvány keltezése alapján kell a keltezést el
végezni. Nem kell bejegyzést tenni azoknál a személyeknél, akik
nél a munkahely rovat nem lett kitöltve.
14. rovat: A  „házastárs családi és utóneve” rovatot a házassági 
anyakönyvi kivonat alapján nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. 
Nők esetében a leánykori családi és utónevet kell bejegyezni. Itt 
értelemszerűen alkalmazni kell az 1., 2. rovatra vonatkozó irány
elveket. A házastárs adatait be kell jegyezni abban az esetben is, 
ha a jelentkező családi állapota elvált, vagy özvegy. Ha többszö
rösen elvált, illetve özvegy, akkor a legutóbbi házastárs adatait 
kell bejegyezni. Amennyiben a házastárs családi vagy utóneve 
megváltozott, ezt is be kell jegyezni zárójelbe. (Pl.: KOVÁCS 
(KAISER) TAMÁS, KOVÁCS TAMÁS (KAISER TEOFIL).
25. rovat: A  „Házastársa foglalkozása” rovatot a jelentkező be
mondása alapján kell kitölteni. Itt értelemszerűen alkalmazni kell 
a 6. rovatra vonatkozó irányelveket.
16. rovat: A  „Házastárs születési helye és ideje” rovatot a házas
sági anyakönyvi kivonat alapján kell kitölteni. Itt értelemszerűen 
alkalmazni kell az 5. rovatra vonatkozó irányelveket, kivéve a hó 
bejegyzésére vonatkozó szabályt. A hó nevét a szabványos rövidí
téssel (jan., febr., márc., ápr., máj., jún., júl., aug., szept., okt., nov., 
dec.) is be lehet jegyezni. Római számot használni nem szabad.
17. rovat: A  „Házasságkötés helye és ideje” rovatot a házassági 
anyakönyvi kivonat alapján kell kitölteni. Itt értelemszerűen al
kalmazni kell a 16. rovatra vonatkozó irányelveket. A házasság
kötés helyét és idejét abban az esetben is be kell jegyezni, ha a 
jelentkező családi állapota özvegy, vagy elvált.
18. rovat: A  lakásrovatok kitöltésénél az alábbi szempontokat kell 
figyelem be venni:
a) „állandó lakása jelenleg” rovatot:

-  16 éves kort elérők esetén a szülő (eltartó) állandó lakását 
igazoló állandó lakóhely szerinti lakónyilvántartókönyv ve

zetői igazolás alapján;
-  ha a 16 éves kort elérők az ideiglenes lakóhely szerinti 

rendőrkapitányságon jelentkeznek szem élyi igazolvány ki
váltása miatt, akkor a munkáltató intézmény (iskola, tani
tézet) által kiadott -  a szülő vagy eltartó állandó lakását 
igazoló -  igazolás alapján;

-  magyar állampolgárság elnyerése esetén a -  külföldi ál
lampolgárok részére rendszeresített -  kitöltött bejelentő
szelvény alapján;
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-  külföldről hazatelepülő magyar állampolgárok esetén az 
újonnan kiállított és a szállásadó, illetve lakónyilvántar
tókönyv vezető által aláírt állandó lakásbejelentőlap alap
ján;

-  hivatásos katonai szolgálatból leszereltek esetén az állandó 
lakást igazoló „állandó lakáslap” szelvény vagy bejelentő 
nyilvántartás alapján;

-  börtönből szabadultak esetén az elbocsátólevél (feltételes 
szabadságra bocsátó, szabadlábrahelyezési igazolás) és la
kásbejelentőlap alapján;

-  szem élyi igazolványcsere esetén a személyi igazolvány „ál
landó lakásváltozások” rovatába bejegyzettek alapján;

-  elveszett, ellopott, megsemmisült személyi igazolványok ki
adása esetén a bejelentő nyilvántartás alapján

kell kitölteni.

A beköltözés időpontjaként a 16 évesek esetében a személyi 
igazolvány kiadásának napját, egyéb személyeknél az eredeti 
beköltözés időpontját kell bejegyezni.
A lakásban tartózkodás minőségét a bejelentőlap alapján kell 
beírni.

b) lakása „1948. január 1-én” rovatot bemondás alapján kell ki
tölteni. (Ha börtönben tartózkodott, külszolgálatot vagy ka
tonai szolgálatot teljesített, akkor azt a lakást kell figyelembe 
venni, ahonnan katonai szolgálatra bevonult, külföldre távo
zott, vagy börtönbüntetésének letöltését megkezdte.)

A jelenlegi lakásnál a közelebbi címet (földszint, emelet, ajtó
szám) is be kell jegyezni.
A helység és utcaneveket a bejelentkezés időpontjának megfele
lően kell bejegyezni. Ha a jelentkezőnek tudomása van arról, hogy 
időközben a helység vagy utca neve megváltozott, ezt zárójelben 
fel kell tüntetni.
19. rovat: A „katonai szolgálatot teljesített-e” rovatot a katonakö
teleseknél a katonai igazolvány, tartalékos tiszti igazolvány, össze
írási igazolvány, alkalmatlansági igazolvány alapján, a nem had
köteleseknél és BM. hivatásos és továbbszolgáló állományú beosz
tottaknál bemondás alapján -  „igen”, „nem” szöveggel -  kell 
kitölteni.

20. rovat: A „katonai igazolvány száma” rovatot a bemutatott ka
tonai igazolvány, tartalékos tiszti igazolvány stb. alapján kell be
jegyezni. Ha a katonai igazolvány száma előtt sorozatjelzés is van, 
a bejegyzésnél ezt is figyelem be kell venni. A Belügyminisztérium  
hivatásos és továbbszolgáló állományába tartozó személyeknek 
katonai, stb. igazolványt felmutatni nem kell. A nyugállományba 
helyezett tiszteknek tartalékos tiszti igazolványt kell bemutatni.
A sorozottaknál „sorozott, összeírva”, az alkalmatlanoknál az „al
kalmatlan” szöveget kell bejegyezni.
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Személyi igazolvány csere esetén a katonai igazolvány számát a 
bevont szem élyi igazolvány adatai alapján kell bejegyezni.
Azoknál a személyeknél, akik hadkötelesek és katonai igazolványt 
felmutatni nem tudnak, a „nincs” szöveget kell bejegyezni, egyéb 
vonatkozásban az I. fejezet 8/e. pont utolsó bekezdése szerint kell 
eljárni.
21. rovat: A „rendfokozata” rovatot katonaköteleseknél a katonai 
igazolvány alapján, azoknál, akik nem esnek katonakötelezettség 
alá, bemondás alapján kell kitölteni. A hivatásos és továbbszolgáló 
állományba tartozó és katonai rendfokozattal ellátott BM. dolgo
zók esetében a hivatásos és továbbszolgáló állományban használt 
rendfokozatot a nyugállományban levő BM. dolgozók esetében a 
tartalékos tiszti, illetve katonai igazolványban feltüntetett rend
fokozatot kell bejegyezni. A bejegyzésnél a szabvány rövidítést 
(honv., őrv., tiz., szkv., őrm., törm., főtörm., zls., alhdgy., hdgy., 
fhdgy., szds., őrgy., alezr., ezr., vőrgy., altbnagy., vezr.) lehet alkal
mazni.
„Kelt” rovatba azt a hónapot, napot kell bejegyezni, mely napon 
az igazolvány kiadásra kerül.
Személyi igazolvány sorozata és száma rovatot az újonnan kiadott 
szem élyi igazolvány alapján kell kitölteni. Gondosan ügyelni kell 
arra, hogy a sorozatjelzések és számok olvashatók legyenek. A 
számok előtt levő helypótló nullákat is be kell jegyezni.
Igazolvány érvényességi ideje  rovatot a jelen utasítás I. fejezet 
6 a. pontban meghatározottak alapján kell kitölteni. A hónapot és 
napot a „kelt” rovatba bejegyzett hónappal és nappal azonosan 
kell bejegyezni.
A z igazolvány kiállításának alapja rovatnál az alábbi szemponto
kat kell figyelem be venni:

-  első ízben kiadott személyi igazolvány esetén valamennyi 
bemutatott okmányt be kell jegyezni. Ide tartozik a jelent
kező által kitöltött és a szállásadó, valamint lakónyilván
tartókönyv vezető által aláírt új bejelentőlap,

-  személyi igazolvány csere esetén a bevont személyi igazol
ványba bejegyzett - , továbbá adatváltozás esetén az adat
változást bizonyító okmányokat kell bejegyezni. A bevont 
szem élyi igazolványba bejegyzett okmányokat egy víz
szintes vonallal el kell választani az újonnan bemutatott 
okmányoktól.

A 16 éven aluli gyermekei  rovatba a szem élyi igazolvány tulajdo
nos felügyelete alá tartozó 16 éven aluli magyar állampolgár gyer
mekek és a gondnoksága alá helyezettek szem élyi adatait kell be
jegyezni. A bejegyzést a bemutatott születési anyakönyvi kivonat 
alapján kell elvégezni. A családi és utónevet nyomtatott nagybe
tűvel kell bejegyezni. Amennyiben a 16 éven aluli családi neve 
megegyezik a szem élyi igazolvány tulajdonos családi, nevével, a 
családi nevet nem kell, más esetekben a családi nevet is be kell 
jegyezni. A gondnokság alá helyezettek esetében a családi nevet 
minden esetben be kell jegyezni a személyi igazolványba. A gond-
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gondnokság alá helyezettet csak abban az esetben szabad bejegyezni a 
jelentkező személyi igazolványába, ha erről jogerős bírói, illetve 

gyámhatósági határozatot mutat fel.
A  Feljegyzés  rovatba kell bejegyezni a személyi igazolvány ki
adásának jogcímét a jelen utasítás egyéb helyein meghatározottak 
szerint, személyi igazolvány csere esetén az esetleges adatváltozá
sokat, továbbá minden olyan észrevételt, mely a személyi igazol
vány kiállításával kapcsolatban felmerül. A rovat jobb alsó sar
kába kell felragasztani az illetékbélyeget, m elyet a felragasztás 
után azonnal le kell bélyegezni nedves körbélyegzővel.

b) Ideiglenes törzslap kiállítása.

Ideiglenes (piros nyomású) törzslapot ideiglenes szem élyi igazol
vány kiadása esetén kell kiállítani. A kiállítást az állandó törzslap 
kiállítására vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. Azoknál a 
személyeknél, akiknek állampolgársága vitás, a „vitás” szöveget 
kell bejegyezni. Az állampolgársági rovat megszűnése után a „vi
tás” szöveget a feljegyzési rovatba kell bejegyezni.

Személyi igazolványok kiállítása

A személyi igazolvány kiállítására -  amennyiben utasítás másként 
nem rendelkezik -  az állandó lakóhely szerinti járási, városi, városi- 
kerületi rendőrkapitányság illetékes.
A személyi igazolványt a rendszeresített tintával és tollal kell kitöl
teni. Nedves bélyegzésnél a rendszeresített párnafestéket kell alkal
mazni.

a) Állandó személyi igazolvány kiállítása.

Állandó személyi igazolványt az állandó törzslap kitöltése és e l
lenőrzése után kell kiállítani.
Az egyes rovatokat az alábbiak szerint kell kitölteni:
1. rovat: A „Családi neve” rovatot a törzslap 1. rovatába bejegy
zett adatok alapján nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. A törzs
lapnál alkalmazott szempontokat értelemszerűen alkalmazni kell.
Azoknál a személyeknél, akik leánykori nevüket használják csa
ládi és utónévként, családi nevüket az 1. rovatba bejegyezni nem 
szabad.
2. rovat: Az „utóneve” rovatot a törzslap 2. rovatába bejegyzett 
adatokból nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. A szem élyi iga
zolványba két utónevet szabad bejegyezni. Elsőként az anya
könyvi kivonatba bejegyzett első utónevet, másodikként a hasz
nálatban levő utónevet kell bejegyezni. Ha a használatban levő  
név elsőként van bejegyezve az anyakönyvi kivonatba, akkor má
sodik névként az utána következő nevet kell bejegyezni. Férfiak
nál nem szabad a szem élyi igazolványba bejegyezni az első utó
névként szereplő női nevet. Azoknál a férjes nőknél, akik férjük
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családi és utónevét viselik, utónévként csak a használatban levő 
utónevet lehet bejegyezni. (Pl.: KOVÁCS JÁNOS ISTVÁN eseté
ben KOVÁCS JÁNOSNÉ.)
Azoknál a személyeknél, akik leánykori családi és utónevüket 
használják családi és utónévként, utónevüket a 2. rovatba beje
gyezni nem szabad.
3. rovat: A „leánykori családi és utóneve” rovatot a törzslap 3. 
rovatába bejegyzett adatok alapján nyomtatott nagybetűvel kell ki
tölteni. Más előző neveket bejegyezni nem szabad. Az 1., 2. rovat
nál alkalmazott szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.
4. rovat: A „Születési helye” rovatot a törzslap 5. rovatába be
jegyzett adatok alapján nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni.
5. rovat: A „Születési ideje” rovatot a törzslap 5. rovatába be
jegyzett adatok alapján kell kitölteni. A hónap nevét római szám
mal vagy rövidítéssel bejegyezni nem szabad.
6. rovat: Az „Érvényes” rovatot a törzslapra bejegyzett adatok 
alapján kell kitölteni. A meghatározatlan időre érvényes személyi 
igazolványok esetében a „határidő nélkül” szöveget kell beírni.
7. rovat: A  „foglalkozása” rovatot a törzslap 6. rovatába bejegy
zett adat alapján kell kitölteni. A rovatot üresen hagyni nem 
szabad.
8. rovat: A  „szakképzettsége” rovatot a törzslap 11. rovatába be
jegyzett adatok alapján kell kitölteni. Több szakképzettség esetén 
ebben a rovatban csak egy -  a szem élyi igazolvány tulajdonos 
által meghatározott -  szakképzettséget szabad bejegyezni. 
Amennyiben a jelentkező szakképzettséggel nem rendelkezik, a 
„nincs” szöveget kell alkalmazni.
9. rovat: A  „katonai igazolványnak, összeírási igazolványának szá
ma” rovatot a törzslap 20. rovatába bejegyzett adatok alapján kell 
kitölteni. Amennyiben a jelentkező nem hadköteles, vagy katonai 
igazolvánnyal nem rendelkezik, a „nincs” szöveget kell alkal
mazni. 
10. rovat: Az „állampolgársága” rovatba minden esetben csak ma
gyar állampolgárság jegyezhető be, mert csak magyar állampol
gárnak lehet szem élyi igazolványa. Az állampolgárságot a rendel
kezésre álló okmányok és adatok alapján kell elbírálni.
11. rovat: Az „anyjának leánykori családi és utóneve” rovatot a 
törzslap 8. rovatába bejegyzett adatok alapján nyomtatott nagy
betűvel kell kitölteni. Amennyiben az anyának leánykori neve 
megváltozott, az előző nevet bejegyezni nem szabad. Az 1., 2. ro
vatnál alkalmazott más szabályokat értelemszerűen alkalmazni 
kell.
12. rovat: Az „apjának családi és utóneve” rovatot a törzslap 9. 
rovatába bejegyzett adatok alapján kell kitölteni. Amennyiben az 
apa családi neve a jelentkező születése után megváltozott, az előző 
nevet bejegyezni nem szabad. Nem kerül bejegyzésre az apa szü
letési helye. Az 1., 2. rovatnál alkalmazott más szabályokat érte
lemszerűen alkalmazni kell.
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13. rovat: A „kiállítás alapja” rovatot a törzslapra bejegyzett ada
tok alapján kell kitölteni. Azokat a legfontosabb okmányokat kell 
bevezetni (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi ki
vonat, katonai igazolvány, személyes nyilatkozat), m elyek alapján 
a személyazonosság megállapítható. Ha az igazolvány személyes 
nyilatkozat alapján lett kiállítva, ezt minden esetben be kell ve
zetni.
14. rovat: A „kiállító hatóság” rovatba azt a rendőrkapitányságot 
és székhelyét kell bejegyezni, amely a személyi igazolványt kiadta. 
(Pl.: Budapest VIII. kerületi rendőrkapitányság, nagykőrösi városi 
rendőrkapitányság, szécsényi járási rendőrkapitányság.) A rendőr
őrsön átadott szem élyi igazolvány esetében az őrsöt nem lehet 
bejegyezni kiállító hatóságként.
Az „állandó lakásváltozások” első rovatát a törzslap 18. rovatának 
első sorába bejegyzett adatok alapján kell kitölteni. A bejegyzés 
keltezéseként a lakásba költözés tényleges időpontját kell beje
gyezni. A 16 éves kort elérő személyeknél a beköltözés idejének a 
szem élyi igazolvány kiadásának napját kell tekinteni. A nyomdai 
szövegnél a nem kívánt szöveget vízszintes vonallal át kell húzni. 
A bejegyzéseknél rövidítéseket alkalmazni nem szabad.
A „különleges bejegyzések” rovatba előfordulás esetén az aláb
biakat kell bejegyezni:

-  A személyi igazolvány kiadásának jogcímét a jelen utasí
tás egyéb helyein meghatározottak szerint.

-  A határövezeti állandó tartózkodási engedélyt az erre a 
célra rendszeresített 2. számú bélyegzővel. A bélyegző első 
sorába a határövezet megnevezését (déli, nyugati) kell be
jegyezni és keltezéssel kell ellátni.

-  A határövezetbe állandó beutazásra jogosító engedélyt az 
erre a célra rendszeresített 1. számú bélyegzővel. A bé
lyegző soraiba kell bejegyezni annak a megyének, járás
nak, községnek a nevét, ahová az illetékes rendőrhatóság 
engedélyezte a rendszeres beutazást.

-  Az érvényben levő rendőrhatósági felügyeletet, rendőrható
sági és bírói kitiltást — az elrendelő határozat vagy mel
lékbüntetési nyilvántartólap alapján a jelen utasítás VIII. 
fejezet 7. pontjában meghatározottak szerint.

-  Az ideiglenes lakásról szóló tartózkodási engedély meg
hosszabbítását a rendszeresített bélyegzővel.

Az „ideiglenes lakásváltozások” rovatba az igazolvány kiállítása 
kor meglevő ideiglenes lakást kell bejegyezni. Az „állandó lakás
változások” rovatnál alkalmazott szabályokat értelemszerűen al
kalmazni kell.
Az „anyakönyvi rész” rovatokat a törzslapra bejegyzett adatok 
alapján az alábbiak szerint kell kitölteni:

— A „családi állapota” rovatot a törzslap 4. rovatába bejegy
zett adat alapján kell kitölteni.
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-  A „házastárs neve” rovatot a törzslap 14. rovatába be
jegyzett adat alapján kell kitölteni. Az 1., 2. rovatnál al
kalmazott szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.

-  A „születési helye és éve” rovatot a törzslap 16. rovatába 
bejegyzett adatok alapján kell kitölteni. A rovatba be kell 
jegyezni a házastárs születési hónapját és napját is. Nem  
kell bejegyezni az ország, illetőleg m egye nevét.
A hónap neve szabvány rövidítéssel is bejegyezhető, egyéb 
vonatkozásban az igazolvány 4., 5. rovatánál alkalmazott 
szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.

-  A „házasságkötésének ideje” rovatot a törzslap 17. rovatába 
bejegyzett adatok alapján kell kitölteni. Az 5. rovatnál al
kalmazott szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.

-  A „házasságkötésének helye” rovatot a törzslap 17. rova
tába bejegyzett adatok alapján nyomtatott nagybetűvel 
kell kitölteni. Rövidítést alkalmazni nem szabad. Nem kell 
bejegyezni az ország, illetőleg m egye nevét. Az igazgatási 
kerületekre osztott városok esetén a város neve mellé az 
anyakönyvi kerület számát is be kell jegyezni.

A nőtlen és hajadon családi állapot esetén csak az első rovatot kell 
kitölteni, a többi rovatokat vízszintes vonallal ki kell húzni. A nős, 
férjes, özvegy családi állapot esetén valamennyi rovatot ki kell 
tölteni.
Az „anyakönyvi rész , 16 éven aluli gyerm ekei” rovatot a törzslap 
megfelelő rovataiba bejegyzett adatok alapján kell kitölteni. A 
megjegyzés rovatba az alábbi esetben kell bejegyzést tenni:

-  a cselekvőképességet kizáró okok miatt gondnokság alá 
helyezettek adatai m ellé a „gondnokolt” szöveget;

- a gyámság alá helyezett gyermek adatai mellé a „gyámolt” 
szöveget;

kell bejegyezni.
A gyámság vagy gondnokság alá helyezettek adatait a gyám, illető
leg gondnok házastársának személyi igazolványába bejegyezni nem  
szabad.
A bejegyzések után következő sor valamennyi rovatát 2 cm-es 
vízszintes vonallal ki kell húzni. Abban az esetben, ha a rova
tokba nem került bejegyzés, a kihúzást az első sorban kell elvé
gezni.
A „szakképzettségre vonatkozó bejegyzések” oldalon a bejegyzést 
az alábbiak szerint kell elvégezni:

-  a „munkakönyvének száma” rovatba a munkakönyv soro
zatát (betűjelzését) és számát kell a törzslap 12. rovata 
alapján bejegyezni,

-  a „szakképzettsége” rovatot a törzslap 11. rovatába be
jegyzett adatok alapján kell kitölteni. A rovatba egy szak
képzettséget szabad bejegyezni. Amennyiben a
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jelentkezőnek több szakképzettsége van és kéri ezeknek a bejegy
zését is, ezeket a „változások” résznél kell bejegyezni. Az 
ilyen bejegyzést aláírással és bélyegzővel kell ellátni.

Amennyiben a jelentkezőnek nincs munkakönyve, illetőleg szak
képzettsége, a rovatokba a „nincs” szöveget kell bejegyezni.
A „munkahely változások” oldal első rovatába kell bejegyezni a  
munkáltató nevét és pontos címét a törzslap 10. rovata alapján, 
az alkalmaztatási minőséget a törzslap 6. rovata alapján, a munka
viszony kezdetét a törzslap 13. rovata alapján.
Nem szabad bejegyzést tenni az alkalmi munkásoknál, napszámo
soknál, háztartásbelieknél, nyugdíjasoknál, eltartottaknál, foglal
kozásnélkülieknél, valamint azoknál a személyeknél, akik munka
adói igazolással nem rendelkeznek.

b) Ideiglenes személyi igazolvány kiállítása.

Ideiglenes szem élyi igazolványt a jelen utasítás I. fejezet 5 c. 
pontban meghatározott esetekben az ideiglenes törzslap kiállítása 
és ellenőrzése után kell kitölteni. Az ideiglenes szem élyi igazol
vány kitöltésénél értelemszerűen alkalmazni kell az állandó sze
m élyi igazolvány kitöltésénél meghatározott szabályokat.
A családi állapotot csak abban az esetben lehet az ezt bizonyító 
okirat hiányában bejegyezni, ha a jelentkező nőtlen, hajadon, il
letve a bizonyító okiratot külföldről kellene beszerezni vagy a 
magyarországi anyakönyv megsemmisült. Ha a családi állapot nem 
jegyezhető be, a rovatot vízszintes vonallal ki kell húzni.
Az igazolvány 4. oldalára minden esetben fel kell jegyezni az iga
zolvány kiállításának jogcímét.

3. Személyi igazolvány kiállításával kapcsolatos egyéb eljárás

a) Aláírások a törzslapon és személyi igazolványban.

A személyi igazolványt és törzslapot kiállítás és ellenőrzés után 
át kell adni tulajdonosának, hogy rovatonként ellenőrizze a be
jegyzett adatok valódiságát. Ezután a személyi igazolványt és 
törzslapot a kijelölt helyen tulajdonosával alá kell íratni. Az alá
írás az alábbi szabályok szerint történik:
-  aláírásra a személyi igazolvány kiállítására rendszeresített tin

tát és tollat szabad felhasználni,
-  aláírásként a személyi igazolvány 1., 2. rovatába, leánykori ne

vet viselőknél a 3. rovatba bejegyzett családi és utónevet lehet, 
illetőleg kell felhasználni,

-  aláírásnál címként használni csak a jogosan viselt doktori cí
m et lehet, más címet, előnevet, korjelzőt aláírni nem szabad,

-  azoknál a szem élyeknél, akiknek több utóneve van, csak a 
használatban levő utónevet kell aláírni,
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-  kettős családi név esetén mindkét nevet alá kell írni,
-  írástudatlanok esetén kézjegyet „+ + + ” kell íratni a személyi 

igazolványba, a törzslapra, és nyilvántartókönyvbe. A törzsla
pon, valamint a nyilvántartókönyvben két tanú aláírásával hi
telesíteni kell a kézjegyet,

-  írásképtelen testi fogyatékosságú szem élyek esetén az aláírás 
helyére az „írásképtelen” szöveget kell bejegyezni és a törzsla
pon, illetőleg nyilvántartókönyvben két tanú aláírásával ezt is 
hitelesíteni kell.

A törzslapot a törzslap és igazolvány kiállítójának, illetőleg az 
igazgatásrendészeti alosztály vezetőjének családi és utónév, rend
fokozat megjelölésével olvashatóan alá kell írni.
Új személyi igazolvány kiállítása esetén a szem élyi igazolványba 
aláírásra kijelölt helyen csak az igazgatásrendészeti alosztály ve
zetője, távollétében az általa kijelölt tiszt, ha nincs tiszti beosz
tott, akkor kijelölt nyilvántartó írhat alá. A szem élyi igazolványba 
a családi és utónevet, valamint a rendfokozatot kell olvashatóan 
aláírni.

b) Fénykép elhelyezése a törzslapon és a személyi igazolványban.

Fényképet csak az adatok ellenőrzése és valamennyi aláírás elvég
zése után szabad elhelyezni a törzslapon és személyi igazolvány
ban.
Fényképet kell elhelyezni az állandó törzslapon és személyi iga
zolványban. A fényképet a redszeresített ragasztóval kell rögzíteni. 
Az ideiglenes törzslapra és ideiglenes személyi igazolványba fény
képet beragasztani -  amennyiben utasítás másképp nem rendel
kezik -  nem kell. A fénykép részére kijelölt helyen az aláírásra 
jogosultnak alá kell írni és le kell bélyegezni.

c) Bélyegzők használata a törzslapon és személyi igazolványban.

A törzslapra és a szem élyi igazolványba a BM. II/II- 3. osztály ál
tal külön erre a célra kiadott bélyegzőket lehet felhasználni.
Nedves körbélyegzőt kell használni:

-  a törzslapokon levő aláírás hitelesítésére szolgáló hely  
(PH);

-  az állandó törzslapon levő fénykép;
-  az állandó szem élyi igazolvány 3., 8. oldalán, utólagos be

jegyzés esetén a 18., 20., 22. oldalon aláírást hitelesítő hely;
-  az ideiglenes szem élyi igazolvány fényképhely, valamint 

3., 4. oldalán aláírás hitelesítésére szolgáló hely
lebélyegzésére.
Száraz körbélyegzőt kell használni:

-  az állandó személyi igazolványban elhelyezett fénykép le
bélyegzésére.
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Nedves szögletes (bejelentő) bélyegzőt kell használni:
-  állandó személyi igazolvány 4., 12., 23. oldalán aláírás hi
telesítésére szolgáló hely

lebélyegzésére.
Egyéb szöveges nedves bélyegzőt kell, illetőleg lehet használni:

-  lejárt állandó személyi igazolvány helyett kiadott új iga
zolvány különleges bejegyzések oldalán;

-  elveszett, ellopott, megrongálódott, megsemmisült, betelt 
állandó személyi igazolvány helyett kiadott új igazolvány 
különleges bejegyzések oldalán;

-  a határövezetben állandó letelepedés engedélyezése (2. sz. 
bélyegző) során az állandó szem élyi igazolvány 8., az ideig
lenes személyi igazolvány 4. oldalán;

-  a határövezeten kívül lakók állandó beutazásának engedé
lyezése (1. sz. bélyegző) során az állandó szem élyi igazol
vány 8., az ideiglenes szem élyi igazolvány 4. oldalán;

-  határövezeti engedélyek törlése során az előző két bekez
désben meghatározott oldalakon;

-  házasságkötés, házasság felbontás, haláleset során az ál
landó szem élyi igazolvány 18. oldalán, ideiglenes személyi 
igazolvány 4. oldalán.

A bélyegző használatnál gondosan ügyelni kell arra, hogy a bé
lyegzők szövegei a bélyegzés után olvashatóak legyenek és a fény
képek lebélyegzése csak a háromszögön belül történjen.

d) Személyi igazolvány nyilvántartásba vétele.

A kiadásra kerülő új szem élyi igazolványt nyilvántartásba kell 
venni. Az állandó szem élyi igazolványt az NR. 2209- 2210 (R. szig.
23.) számú, az ideiglenes személyi igazolványt az NR. 2211 (R. szig.
24.) számú nyilvántartókönyvbe kell bevezetni.
A nyilvántartókönyvet használatbavétel előtt hitelesíteni kell és a 
naptári éven belül 1-el kezdődően el kell látni sorszámmal.

Az állandó szem élyi igazolvány nyilvántartásba vételénél az aláb
biak szerint kell elvégezni az adatok bejegyzését:
1. rovat: A „Folyószám”-ot 1-es számmal kezdve a nyilvántartó
könyv hitelesítésekor azonnal;
2- 3. rovat: „Az állandó szem élyi igazolvány sorozata és száma” 
rovatot a szem élyi igazolvány hitelesített csomagolásának felbon
tása után -  növekvő számsorrendben -  azonnal;
4. rovat: „Az állandó személyi igazolvány tulajdonosának családi 
és utóneve” rovatot a szem élyi igazolvány 1., 2., leánykori nevet 
viselőknél 3. rovata alapján nyomtatott nagybetűvel;
5. rovat: „Az állandó szem élyi igazolvány tulajdonosának születési 
helye” rovatot a személyi igazolvány 4. rovata alapján nyomtatott 
nagybetűvel;
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6. rovat: „Az állandó személyi igazolvány tulajdonosának születési 
éve” rovatot a személyi igazolvány 5. rovata alapján;
7. rovat: „Az állandó személyi igazolvány tulajdonosának anyja 
neve” rovatot a személyi igazolvány 11. rovata alapján nyomtatott 
nagybetűvel;
8. rovat: „Az állandó szem élyi igazolvány érvényességi ideje” ro
vatot a szem élyi igazolvány 6. rovata alapján;
9. rovat: „Az állandó szem élyi igazolvány kiadójának aláírása” ro
vatba olvashatóan a családi- és utónevet és rendfokozatot;
10. rovat: „Az állandó személyi igazolvány kiadásának napja” ro
vatba a személyi igazolvány tényleges átvételének napját;
11. rovat: „Az állandó személyi igazolvány átvevőjének aláírása” 
rovatot a személyi igazolvány tulajdonosával kell aláíratni a II. 
fejezet 3/a. pontban meghatározott szabályok alapján.
12. rovat: A  „Megjegyzés” rovatba kell bejegyezni a személyi iga
zolvány kiadásának jogcímét és szükség esetén a két tanú aláírását.
A nyilvántartókönyvbe esetleg tévesen bejegyzett adatokat egy 
Vízszintes vonallal törölni kell és a helyes adatokat fölé kell je
gyezni. A helyesbítést kézjeggyel és nedves körbélyegzővel hitele
síteni kell.
A betelt nyilvántartókönyvet az alosztály vezetője záradékolja és 
48 órán belül a megyei (budapesti) II/II- 3. osztályon keresztül 
fel kell terjeszteni a BM. Központi Lakcímhivatalhoz.
Az ideiglenes személyi igazolvány nyilvántartásba vételénél az ál
landó személyi igazolványokra vonatkozó szabályok szerint kell 
eljárni.

e) Személyi igazolvány kiadása.

A  kiadásra elkészített személyi igazolványt az alosztályvezető 
vagy az általa megbízott beosztott gondosan ellenőrzi. A bejegy
zett adatokat egyezteti a kiállítás alapjául szolgáló okmányok ada
taival. Ezután a szem élyi igazolvány tulajdonosának fel kell hívni 
figyelmét, hogy az igazolványban levő tudnivalókat olvassa el.
A benyújtott okmányokat (születési, házassági, halotti anyakönyvi 
kivonat) az erre a célra rendszeresített nedves bélyegzővel le  kell 
bélyegezni, a rovatokat ki kell tölteni és a személyi igazolvány 
kiadásával egyidőben vissza kell adni tulajdonosának.

f ) Rontott személyi igazolvánnyal kapcsolatos eljárás.

Rontott szem élyi igazolványnak kell tekinteni azt az igazolványt, 
m elybe a kiállítás során téves adat lett bejegyezve, vagy a bejegy
zések a magyar helyesírási szabályoknak nem felelnek meg. A sze
mélyi igazolványokba bejegyzett adatokat átírással, áthúzással, 
vagy egyéb vegyi, fizikai ráhatással javítani nem szabad.
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A rontott igazolványokat kiadni nem szabad, 2. oldalára rá kell 
jegyezni a „RONTOTT” szöveget és a rendszeresített lyukasztó
val átlós irányban háromszor át kell lyukasztani. A lyukasztott 
személyi igazolvány érvénytelenné válik.
A rontott igazolványt sorozat és szám szerint be kell jegyezni az 
NR. 2209- 2210- 2211. számú nyilvántartókönyvbe. A rovatot át 
kell húzni egy vízszintes vonallal és a 4. rovattól kezdődően -  
egy-egy rovatba egy-egy betűt -  nyomtatott nagybetűvel be kell 
jegyezni a „RONTOTT” szöveget. A „megjegyzési” rovatba be kell 
jegyezni a személyi igazolvány elrontójának nevét és rendfoko
zatát.
A rontott személyi igazolványokról 3 példányban ki kell állítani a 
„Jelentés a rontott szem élyi igazolványról” című NR. 2218. számú 
nyomtatványt.
A rontott szem élyi igazolványt csatolni kell a nyilvántartókönyv
höz. A betelt nyilvántartókönyvvel és az NR. 2218. sz. nyomtat
vány 2 példányával együtt fel kell terjeszteni elszámolás végett a 
m egyei II/II- 3. osztályhoz. Az NR. 2218. számú nyomtatvány egy  
példányát irattárba kell helyezni.

4. Személyi igazolvány kiadása után követendő eljárás

a) Törzslapok nyilvántartásba vétele.
A kiállított törzslapokat az NR. 2220. számú nyomtatványon jegy
zékbe kell venni. Külön lapra kell rávezetni az állandó és ideig
lenes igazolvány törzslapját.
A jegyzékbevételt az alábbiak szerint kell elvégezni:
-  Be kell vezetni a szem élyi igazolvány sorozatát és a naptári 

éven belül az NR. 2209- 2210- 2211. számú nyilvántartókönyv 
sorszámát;

-  a jegyzék egyes soraiba be kell vezetni a nyilvántartókönyv 
folyószámát, a családi és utónevet és a személyi igazolvány szá
mát számsorrendben.

-  A rontott igazolványok számát bejegyezni nem kell, helyette a 
„RONTOTT” szöveget kell beírni.

-  Nem kell sorozat szerint bevezetni azokat a törzslapokat, me
lyekhez tartozó szem élyi igazolványt tulajdonosa még nem 
vette át. Ezeknek helyét üresen kell hagyni, majd a törzslap 
későbbi felterjesztése után a felterjesztő jegyzék oldalszámát 
kell bejegyezni a tőlapon.

-  Azokat a törzslapokat, melyekhez tartozó igazolványt tulajdo
nosuk nem számsorrendben, hanem később veszi át, az átvétel, 
illetve törzslap felterjesztésének időpontjában kell jegyzékbe 
venni. A jegyzékbevételt a soron következő felterjesztéskor -  
a sorrendbeli bejegyzések után -  két üres sorral elválasztva
-  kell elvégezni.

-  A törzslapok darabszámát a jegyzék kitöltése és a bevezetett 
törzslapok megszámlálása után kell bejegyezni.

ÁBTL-4.2.-20500/1963



A kiadott szem élyi igazolvány törzslapjait 48 óránként -  a 
jegyzék 1- 2. szelvényének kíséretében -  fel kell terjeszteni 
közvetlen a BM. Központi Lakcímhivatalhoz, ahol a 2. szelvé
nyen a KLH. nyugtázza a törzslapok átvételét és a jegyzéket 
visszaküldi a felterjesztő igazgatásrendészeti alosztálynak. 
Ezeket a szelvényeket az NR. 2209- 11. számú nyilvántartó
könyvhöz kell csatolni és a betelt nyilvántartókönyvvel együtt 
fel kell terjeszteni a m egyei (budapesti) II/II- 3. osztályhoz.

A jegyzéktömböt használatbavétel előtt iktatni kell, a lapokat al
számmal kell ellátni.

b) Bejelentőlapokkal kapcsolatos eljárás.

A szem élyi igazolvány kiadása során külön e célból benyújtott be
jelentőlap mindkét szelvényére rá kell vezetni a szem élyi igazol
vány kiadásának jogcímét a jelen utasítás III- V. fejezetében 
meghatározottak szerint.
A bejelentőlap szelvényeivel az alábbiak szerint kell eljárni:
-  1. számú szelvényt -  kivéve Budapest -  el kell helyezni a 

szem élyi igazolvány tulajdonos állandó lakóhelye szerint ille
tékes igazgatásrendészeti alosztály lakcímnyilvántartásában;

-  2. számú szelvényt az elsőízben kiadott (16 éves, magyar ál
lampolgárságot nyert, külföldről hazatelepült stb.) szem élyi iga
zolványok esetében fel kell terjeszteni a BM. Központi Lakcím
hivatalhoz, egyéb esetekben az állandó lakóhely szerint illeté
kes katonai kiegészítő parancsnokságnak kell megküldeni.

-  azokról a férfiakról, akiknek 2. számú szelvénye a BM. Köz
ponti Lakcímhivatalhoz lett felterjesztve, ki kell tölteni a kü
lön e célra rendszeresített katonai szelvényt és meg kell kül
deni az állandó lakóhely szerint illetékes katonai kiegészítő 
parancsnokságnak.

-  azokról a személyekről, akiknél a szem élyi igazolvány kiváltása 
lakásváltozással jár együtt, az elkezelt statisztikai szelvényt 
meg kell küldeni a Központi Lakcímhivatalnak.

A BM. hivatásos, továbbszolgáló és irodai állományú beosztottak
ról katonai szelvényt kiállítani, illetve a 2. számú szelvényt a ka
tonái kiegészítő parancsnokságnak megküldeni nem kell
Ha a jelentkezőnek ideiglenes lakása is van, az ideiglenes bejelen
tőlapot -  szelvényekre való bontás nélkül -  meg kell küldeni az 
ideiglenes lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak, ahol a fentiek  
szerint kell eljárni.
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III.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY KIADÁSA ELSŐ ELLÁTÁS CÍMÉN

1.  személyi igazolványért jelentkezők priorálása

A szem élyi igazolványért jelentkezőket priorálni kell vidéken a he
lyi-, Budapesten távbeszélőn a KLH. lakcímnyilvántartásban. Vidé
ken a jelen utasítás III- IV. fejezetében külön meghatározott ese
tekben priorálni kell a Központi Lakcímhivatalban is. Ki kell tölteni 
az NR. 2223. számú nyomtatványt, rá kell vezetni a jelentkező leg
utolsó bejelentett lakását, valamint a szem élyi igazolvány kiváltásá
nak jogcímét és csatolni kell hozzá 1 darab fényképet.
A Központi Lakcímhivatal a beérkező priuszlap adatait ellenőrzi a 
bejelentő nyilvántartás élő és holt anyagában, m ely során az aláb
biak szerint kell eljárni:

-  ha szem élyi adataival, mint létező szem ély előfordul az élő 
törzslap nyilvántartásban, a csatolt fényképet össze kell ha
sonlítani a törzslapon levő fényképpel. Ilyen esetben a priusz
lapra rá kell vezetni az azonosítás eredményét. Ha azonos, 
akkor az „azonos” szöveget, ha nem azonos, a

„Törzslapnyilvántartásban szerepel. Szig. száma FS. 031285. 
Szig.-t kiadták 1954. aug.-15. Jelenlegi lakása: Tatabánya, 
Petőfi u. 18. Fényképpel nem azonos” 

szöveget.
-  ha szem élyi adataival m int elhalt szem ély fordul elő az élő 

vagy holt bejelentő nyilvántartásban, a priuszlapra rá kell 
vezetni a

,,A bejelentő nyilvántartás élő (holt) anyagában mint e l
halt szem ély előfordul. Meghalt Bpest., VIII., 1956. aug.
15. akvi fsz. 35/1956.” 

szöveget.
-  ha személyi adataival mint külföldre kivándorolt (disszidált) 

szem ély fordul elő az élő (holt) bejelentő nyilvántartásban, 
a priuszlapra rá kell vezetni

„A bejelentő nyilvántartás élő (holt) anyagában előfordul. 
Kivándorolt (disszidált) 1956. dec. 10.”

 szöveget.
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-  ha a személyi adataival csak a bejelentő nyilvántartás élő vagy 
holt anyagában fordul elő, vagy nem fordul elő, a priuszlapra 
rá kell vezetni

„Személyi adatai a bejelentő nyt. élő és holt anyagában 
előfordul (nem fordul elő)” 

szöveget.
A priuszlapot vissza kell küldeni a felterjesztő igazgatásrendészeti 
alosztálynak, ahol a Központi Lakcímhivatal által rávezetett észre
vétel figyelem bevételével szükség szerint kell eljárni. Gyanús ese
tekben a helyi bűnügyi szerveket is értesíteni kell.

16 évesek személyi igazolvánnyal való ellátása

a) 16 évesek személyi igazolványának kiállítására illetékes rendőri 
szerv.
A 16 éves állampolgárok szem élyi igazolványának kiadására az a 
járási (városi, városi-kerületi) rendőrkapitányság, kijelölt rendőr
őrs illetékes, amelynek működési területén a 16 évet betöltő sze
mély szüleinek (gyámjának, törvényes képviselőjének) állandó

 lakóhelye van.
Azoknak a 16 évet betöltő állampolgároknak, akik iskolai tanul
mányaik vagy egyéb indok alapján szüleik (gyámjuk, törvényes 
képviselőjük) állandó lakóhelyétől távol tartózkodnak, az iskola 
stb. helye szerint illetékes rendőrkapitányságon is ki kell adni 
személyi igazolványt.

b) A 16 évesek személyi igazolvánnyal való ellátásának időpontja.
A 16 éves magyar állampolgárokat abban az évben kell ellátni 
szem élyi igazolvánnyal, m ely évben a 16. életévüket betöltik. A 
jelentkezés időpontját az illetékes rendőrkapitányságok, kijelölt 
rendőrőrsök állapítják meg.
A 16 évesek szem élyi igazolványának kiadását az alábbi területi 
elvek szerint kell megszervezni.
-  Budapesten, megyei, járási székhelyeken és egyéb olyan nagy

városokban, ahol a 16 évesek létszáma a 200 főt meghaladja, 
üzemenként, iskolánként, tanintézetenként, azok részére, akik 
ide nem tartoznak, tájegységenként évente több alkalommal-,

-  egyéb városokban, községekben évente egy alkalommal egy  
központi helyen

kell a szem élyi igazolvány kiosztását csoportosan megszervezni.
A csoportok létszámát a helyi sajátosságoknak megfelelően kell 
megállapítani.
A szem élyi igazolványok kiadásával járó előzetes adminisztratív 
intézkedéseket (okmányok begyűjtése és kiadása, nyomtatványok 
aláírása stb.) az üzemekkel, tanintézetekkel, községi tanácsokkal 
együttm űködve kell megszervezni. A közreműködésre fel kell 
kérni az illetékes vezetőket, vidéken be kell vonni a rendőrőrsö
ket és körzeti megbízottakat.
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Azokat a 16 éves állampolgárokat, akik a csoportosan szervezett 
igazolvány kiadáskor nem tudnak a kijelölt időpontban és helyen  
megjelenni, egyénenként kell szem élyi igazolvánnyal ellátni.

c) A 16 évesek személyi igazolványának kiadásával járó egyéb  
szabályok.

A 16 éves állampolgárokkal ki kell töltetni a szem élyi igazolvány 
kiadásához rendszeresített bejelentőlapot.
A  bejelentőlaphoz csatolni kell a jelen utasítás I/8. pontjában meg
határozott okmányokat és kellékeket. A hátoldalára rá kell je
gyezni, hogy milyen okmányok és egyéb kellékek lettek benyújtva 
a  szem élyi igazolvány kiváltása céljából. Azoknak a 16 éveseknek, 
akik a csoportos kiosztáson kívül jelentkeznek szem élyi igazol
vány kiváltás végett, az okmányok átvételéről átvételi elismer
vényt kell kiadni.
A benyújtott bejelentőlapra állandó lakóhelyként minden esetben 
az eltartó szülő (gyám, törvényes képviselő) állandó lakóhelyét kell 
bejegyezni. Ha a 16 éves állampolgár nem lakik a szüleinél, akkor 
a tartózkodási helyét (iskola, tanintézet stb.) ideiglenes lakásnak 
kell tekinteni és a kitöltött ideiglenes bejelentőlapot is meg  kell 
követelni. Az állandó bejelentőlap 1. szelvényének hátoldalára rá 
kell vezetni az ideiglenes lakóhelyet. A bejelentőlap mindkét szel
vényére, továbbá a törzslap feljegyzési rovatába be  kell vezetni 
a „16 éves” szöveget.
Az ideiglenes lakóhelyen kiadott szem élyi igazolvány esetén az 
állandó bejelentőlapot haladéktalanul továbbítani kell az állandó 
lakóhely szerinti rendőrkapitánysághoz.
A 16 éves kort elérők szem élyi adatait priorálni kell a 14- 16 éve
sek nyilvántartásában, amennyiben piros vagy zöld nyomású lap 
van elhelyezve, azt ki kell emelni és m eg kell semmisíteni.
A benyújtott okmányokat a szem élyi igazolvány kiadásával egy 
időben vissza kell adni tulajdonosának és az esetleg kiadott átvé
teli elism ervényt be kell vonni.
Egyéb vonatkozásban az általános szabályok szerint kell eljárni.

d) A 16 évesek személyi igazolványának ünnepélyes átadása.

A szem élyi igazolványok csoportos kiadását ünnepélyes keretek 
között kell elvégezni.
Az ünnepségek megszervezését (ünnepi beszéd, kultúrműsor, tár
sadalmi szervek közreműködése-stb.) a helyi tanács illetékes ál
landó bizottsága intézi a 104/ 1962. BM- MM. számú közös utasí
tás alapján.
A területfelmérést, létszám megállapítást, a szem élyi igazolványok 
előkészítését a helyi rendőri szervek végezzék. A területfelmérés 
után javaslatot kell  tenni a tanács igazgatási szakigazgatási szer
vének az ünnepség megszervezésére. Rendőri szerveink az ünnep
ségek megszervezésében a lehetőséghez mérten nyújtsanak segít
séget az állandó bizottságoknak és a KISZ-szervezeteknek.
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Az igazolványok ünnepélyes átadásán -  az ünnepség méreteihez 
alkalmazkodva -  a főkapitányságok, rendőrkapitányságok, illetve  
rendőrőrsök képviselői is vegyenek részt. Felszólalásukkal p o li t i
kailag méltassák ifjúságunk előtt a szem élyi igazolvány jelentősé
gét. Az igazolványok jelképes átadását a jelenlevő legmagasabb 
beosztású rendőri vezetők végezzék.

3. 16 éven alul házasságot kötők személyi igazolvánnyal való ellátása

A 16 éven alul házasságot kötőket az általános szabályok szerint el 
kell látni személyi igazolvánnyal. A személyi igazolványt a házas
ságkötés után legkésőbb 8 napon belül ki kell váltani. A szem élyi iga
zolvány kiváltásakor az egyéb okmányok m ellett be kell mutatni a 
jelentkezőnek a házassági anyakönyvi kivonatot.
A törzslap feljegyzési rovatába, valamint a bejelentőlap valamennyi 
szelvényére rá kell vezetni a „16 éven alul házasságot kötött” szö
veget és a továbbiakban az általános szabályok szerint kell eljárni.

4. Hivatásos katonai szolgálatból leszereltek személyi igazolvánnyal való 
ellátása

A hivatásos katonai szolgálatból leszerelteket -  leszerelésük után
-  az általános szabályok szerint el kell látni szem élyi igazolvánnyal. 
A leszerelőknek 8 napon belül jelentkezni kell a lakóhely szerinti 
rendőri szervnél és be kell nyújtani a jelen utasítás I. fejezet 8. pont
jában meghatározott okmányokat és kellékeket. Ha a barnasávos la
káslap igazoló szelvényt a honvédelmi szervek nem vonták be, ezt is 
be kell vonni.
A lakcímnyilvántartásban ellenőrizni kell, hogy szem élyi Adataira 
van-e lakcímlap elhelyezve. Amennyiben lakcímlap nincs elhelyezve, 
a személyi igazolvány kiadása előtt a III/1. pontban foglaltak alapján 
priorálni kell a Központi Lakcímhivatalban.
A szem élyi igazolványba munkaviszonyt csak abban az esetben sza
bad bejegyezni, ha új munkahelyéről munkaadói igazolást tud fel
mutatni. Munkaadói igazolvány birtokában a foglalkozást annak 
figyelem bevételével kell bejegyezni. Azoknál a leszerelőknél, akik a 
szem élyi igazolvány kiállításának időpontjában munkaadói igazolást 
felmutatni nem tudnak, foglalkozásként a hivatásos katonai szolgálat 
megkezdése előtti foglalkozást kell bejegyezni.
A törzslap feljegyzési rovatába, valamint a bejelentőlap valamennyi 
szelvényére rá kell vezetni a „hivatásos katonai szolgálatból lesze
relt” szöveget.
Egyéb vonatkozásban az általános szabályok szerint kell eljárni.
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5. Külföldről letelepedési szándékkal hazatérők személyi igazolvánnyal 
való ellátása.

a) Külföldről letelepedési szándékkal hazatérők jelentkezési  
kötelezettsége.

Az 1963. évi 4. számú tvr. 1. § (1) bekezdése értelmében közkegye
lem  útján hazatérhetnek az országba mindazok a személyek, akik 
felszabadulás óta a tvr. megjelenésének napjáig engedély nélkül 
hagyták el az ország területét, ezenkívül az 1963. évi 005. számú 
miniszteri parancs értelmében elő kell segíteni azoknak a szem é
lyeknek is a hazatérését, akik a felszabadulás előtt különböző cí
men (kivándorlók, disszidensek, háború alatt külföldön maradtak) 
hagyták el az ország területét.
Ennek megfelelően azokat a magyar állampolgárokat, akik a Ma
gyar Népköztársaság engedélye alapján letelepedési szándékkal 
érkeznek az ország területére, a határőrizeti szervek „Utazási iga
zolvány”-nyal látják el.
Az utazási igazolvánnyal ellátott szem élyek 48 órán belül kötele
sek jelentkezni 

-  vidéken az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságon,
-  Budapesten először a kijelölt rendőri szervnél (Budapest, 

VI., Népköztársaság útja 12.), majd az állandó lakóhely 
szerinti rendőrkapitányságon.

A hazatérők érkezését vidéken a megyei rendőrfőkapitányságok 
(Budapesten a kijelölt rendőri szerv) előre jelzik a lakóhely szerinti 
rendőrkapitányságoknak.

b) Külföldről letelepedési szándékkal hazatérők ideiglenes személyi  
igazolvánnyal való ellátása.

A járási, városi, városi-kerületi rendőrkapitányságok a megjelenő 
szem élyektől vonják be a határőrizeti szervek által kiadott utazási

• igazolványt és az esetleg hazahozott szem élyi igazolványt.
Budapesten a kerületi rendőrkapitányságok ellenőrizzék az utazási 
igazolványon, hogy a hazatérők eleget tettek-e a Rendőrfőkapi
tányság kijelölt szervénél jelentkezési kötelezettségüknek. Azokat 
a személyeket, akiknek utazási igazolványára nincs rávezetve a 
jelentkezés ténye, e  célból oda kell irányítani.
Külön jelenteni kell a megyei III/3. osztályoknak (Budapesten a 
kijelölt szervnek) azokat a hazatérőket, akik előzetes értesítés vagy 
utazási igazolvány nélkül jelentkeznek a rendőrkapitányságon.
Ezután a hazatérőket e l kell látni 1 hónapig érvényes ideiglenes 
szem élyi igazolvánnyal. Az ideiglenes szem élyi igazolványt ok
mányok vagy a hazahozott szem élyi igazolvány alapján, ezek hiá
nyában szem élyes nyilatkozat alapján kell kiállítani. Az igazol
vány 4. oldalára közlekedési korlátozásra vonatkozó bejegyzést 
tenni nem szabad. Az igazolvány kiadásának indokaként a „kiadva 
okmányok beszerzése céljából” szöveget kell alkalmazni.
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Vidéken az ideiglenes személyi igazolvány kiadásakor tájékoztatni 
kell a hazatérőt, hogy a megyei rendőrfőkapitányság III/3. osztálya 
utasításának megfelelően hol, mikor köteles jelentkezni.
A bevont utazási igazolványokat fel kell terjeszteni a megyei rend
őrfőkapitányság III/3. osztályához, Budapesten a Rendőrfőkapi
tányság kijelölt szervéhez.
Az ideiglenes igazolvány használatának ideje alatt az elveszett, 
megsemmisült, külföldön hagyott igazolványok tulajdonosainak 
vagy akik még nem rendelkeztek igazolvánnyal, azok adatait a 
III/ 1. pontban foglaltak alapján priorálni kell a Központi Lakcím
hivatalban. Egyéb vonatkozásban a jelen utasítás V. fejezetében 
foglaltak szerint kell eljárni.
Vidéken a beszolgáltatott igazolványok tulajdonosainak adatait -  
amennyiben az előző állandó lakásukba tértek vissza -  elegendő a 
helyi bejelentő nyilvántartásban priorálni.
Azokról a személyekről, akik vidékről 1954. február 1. után távoz
tak külföldre és nem a külföldre távozás előtti lakóhelyük szerinti 
rendőrkapitányságnál jelentkeznek, az ideiglenes igazolvány ki
adásával egy időben ki kell tölteni a régi lakóhelyre vonat
kozó kijelentőlapot, rá kell vezetni a „külföldről hazatérő” szö
veget és meg kell küldeni a régi lakóhely szerinti rendőrkapitány
ságnak. A kiadásra kerülő szem élyi igazolványba már az új lakó
helyet kell bejegyezni.
A szem élyi igazolvány kiállítása során, amennyiben a jelentkező 
munkahely-igazolást felmutatni nem tud, foglalkozásként az előző 
foglalkozást kell bejegyezni. Egyéb vonatkozásban az ideiglenes 
szem élyi igazolvány kiállítására vonatkozó szabályokat értelem
szerűen alkalmazni kell.
Az ideiglenes szem élyi igazolvány kiadásakor fel kell hívni a haza
térő figyelmét, hogy az igazolvány 1 hónapig érvényes és ennek 
letelte után köteles az állandó szem élyi igazolvány kiváltása végett 
jelentkezni. A hazatérő adatait 1 hónapig határidőbe kell tenni. 
Egy hónap eltelte után ellenőrizni kell a bejelentő nyilvántartás
ban, hogy a hazatérő kiváltotta-e állandó szem élyi igazolványát. 
Amennyiben nem váltotta ki, be kell rendelni. Az idézésre történő 
ismételt meg nem jelenést jelenteni kell az illetékes III/3. osztály
nak. Ha a rendőrkapitányság működési területéről elköltözött, er
ről értesíteni kell az új lakóhely szerinti rendőrkapitányságot.

c) Külföldről letelepedési szándékkal hazatérők állandó személyi 
igazolvánnyal való ellátása.

Egy hónap eltelte után az ideiglenes szem élyi igazolványt be kell 
vonni és helyette állandó szem élyi igazolványt kell kiadni.
Azok a személyek, akiknek ideiglenes szem élyi igazolványa sze
m élyes nyilatkozat alapján lett kiállítva, az igazolvány kiállításá
hoz szükséges okmányokat is kötelesek bemutatni. Erre az ideig
lenes szem élyi igazolvány kiadásakor fel kell hívni a hazatérő 
figyelmét.
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Az állandó szem élyi igazolvány lakcím részének első bejelentési 
rovatába be kell jegyezni a külföldi tartózkodás pontos helyét és 
keltezésként a külföldre távozás napját. Az első kijelentési rovatba 
annak a helységnek nevét kell bejegyezni, ahová a hazatérő érke
zett, keltezésként az országhatár átlépésének napját. Az új lak
cím et a következő bejelentési rovatba kell bejegyezni.
Az igazolvány kiadásának jogcímeként az elveszett, megsemmi
sült, külföldön hagyott igazolványok esetében az „elveszett”-, a 
beszolgáltatott igazolványok esetében a „lejárt” szöveget kell be
jegyezni. Nem kell bejegyzést tenni a „különleges bejegyzések” 
oldalra, ha a hazatérőnek még nem volt szem élyi igazolványa. 
Az igazolvány „különleges bejegyzések” oldalára külföldi tartóz
kodásra utaló vagy egyéb megkülönböztetésre vonatkozó bejegy
zést tenni nem szabad.
A törzslap feljegyzési rovatába be kell jegyezni az igazolvány ki
adásának jogcímét, a „külföldről hazatérő” szöveget, a volt kül
földi tartózkodási helyet, valamint a külföldre távozás és haza
érkezés napját.
A hazatérőket lakásváltozási szempontból figyelőzni nem kell.
Az igazolvány kiadása szempontjából egyéb vonatkozásban az 
általános szabályok szerint kell eljárni.

Jelen szabályok nem vonatkoznak a külföldről látogatóba hazatérő 
magyar állampolgárokra, valamint egyéb indokok (útlevelét elvesz
tette, megsemmisült, külföldi tartózkodás alatt megbetegedett vagy 
turista csoporttól leszakadt és késve érkezik az országba) alapján 
"hazatérési igazolvány”-nyal hazatérő személyekre.

6. Külföldön tanuló ösztöndíjasok személyi igazolvánnyal való ellátása

Azokat a külföldön tanuló ösztöndíjasokat, akik tanulmányaik befe
jezése után az ország területére végleg hazatértek és kiutazáskor sze
m élyi igazolvánnyal nem lettek ellátva, az általános szabályok sze
rint 8 napon belül el kell látni szem élyi igazolvánnyal.
Az ilyen szem élyeket a III/ 1. pont alapján priorálni kell a Központi 
Lakcímhivatalban.
Állandó személyi igazolvánnyal kell ellátni azokat az ösztöndíjasokat, 
akik a szükséges okmányokkal rendelkeznek és a tanulmány befeje
zését a Művelődésügyi Minisztérium által kiállított igazolással bizo
nyítani tudják.
A szem élyi igazolvány kiállítása során, amennyiben az ösztöndíjas 
munkahely-igazolást felmutatni nem tud, foglalkozásként az „ösztön
díjas tanuló” szöveget kell bejegyezni.
A személyi igazolványba állandó lakásként azt a helyet kell beje
gyezni, ahová az ösztöndíjas szabadsága ideje alatt az ideiglenes sze
m élyi igazolvány kiadásakor bejelentkezett. Amennyiben tanulmá
nyi ideje alatt ideiglenes szem élyi igazolványt nem váltott ki, állandó 
lakásként azt a helyet kell bejelenteni, ahová hazaérkezése után tény
legesen letelepedik.
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Abban az esetben, ha az ösztöndíjas tanulmányai befejezése előtt 
szabadságra érkezik az ország területére, a Művelődésügyi Minisz
térium által kiállított igazolás felmutatására a szabadság idejére ér
vényes ideiglenes szem élyi igazolvánnyal kell ellátni. Ha a személyi 
igazolvány kiállításához szükséges okmányokkal nem rendelkezik, 
szem élyes nyilatkozatot is kell felvenni. Ezeket a személyeket a Köz
ponti Lakcímhivatalban priorálni nem kell.
Három hónapig érvényes ideiglenes szem élyi igazolvánnyal kell e l
látni azokat az ösztöndíjasokat, akik tanulmányaik befejezése után 
hazatérnek és a jelen utasítás I. fejezet 8. pontjában meghatározott 
okmányokkal nem rendelkeznek. Ilyen esetben szem élyes nyilatko
zatot kell felvenni. Az okmányok beszerzése után állandó személyi 
igazolványt kell kiadni.

7. Vitás állampolgárság esetén személyi igazolvány kiadása
  

Azokat a személyeket, akik magyar állampolgárságukat hitelt érdem
lően nem tudják bizonyítani, vagy akiknek állampolgárságuk vitás, 
állandó szem élyi igazolvánnyal ellátni nem szabad. Állampolgárságuk 
rendezése végett a lakóhelyük szerint illetékes tanácshoz kell irá
nyítani.
Az állampolgárság rendezésének idejére azoknak a személyeknek.

-  akiknél a fennálló körülmények arra utalnak, hogy magyar ál
lampolgárok, de ez bizonyításra szorul, három hónapig érvényes 
ideiglenes szem élyi igazolványt kell kiadni,

-  akik a KEOKH által kiállított lakhatási engedéllyel rendelkez
nek, vagy magyar állampolgárságuk vitás és a magyar állam
polgárságra utaló körülmények nincsenek, személyi igazolványt 
kiadni nem szabad.

Az ideiglenes törzslap „állampolgársága” rovatába a „vitás” szöveget, 
a feljegyzési rovatba, a „kiadva állampolgárság rendezése miatt” szö
veget kell bejegyezni.
Az ideiglenes személyi igazolványt az általános szabályok szerint kell 
kitölteni. A 4. oldalra, valamint a bejelentőlap szelvényére rá kell 
vezetni a „kiadva állampolgárság rendezése miatt” szöveget.
Az ilyen szem élyeket a BM. II/II- 3. osztály által kiadott magyar ál
lampolgárságot bizonyító okmány alapján lehet ellátni állandó sze
mélyi igazolvánnyal.

8. Börtönből szabadultak személyi igazolvánnyal való ellátása

Azokat a személyeket, akik börtönből szabadultak és a büntetés meg
kezdése előtt személyi igazolvánnyal nem rendelkeztek, a helyi bűn
ügyi szervnél történő jelentkezés után el kell látni szem élyi igazol
vánnyal. 
A börtönből szabadult személyek 48 órán belül kötelesek jelentkezni 
annál a rendőrkapitányságnál, ahová a büntetésvégrehajtási szerv 
irányította.
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Jelentkezéskor be kell mutatni a börtönparancsnokság által kiállított 
elbocsátó igazolást, valamint a jelen utasítás I. fejezet 8. pontjában 
meghatározott okmányokat és kellékeket. Ennek alapján állandó sze
mélyi igazolványt kell kiadni.
Azoknak a szabaduló személyeknek, akik a szem élyi igazolvány ki
váltásához szükséges okmányokat és kellékeket benyújtani nem tud
ják, egy hónapi érvényességi idővel ellátott ideiglenes szem élyi iga
zolványt kell kiadni. Az ideiglenes szem élyi igazolványt az elbocsátó
levél és szem élyes nyilatkozat alapján kell kiállítani. Ezeket a  szemé
lyeket az ideiglenes szem élyi igazolvány használata alatt a III/1. pont
ban foglaltak szerint priorálni kell a Központi Lakcímhivatalban.
A törzslap feljegyzési rovatába, valamint a lakás bejelentőlap 1., 2. 
számú szelvényére rá kell jegyezni a „börtönből szabadult” szöveget, 
a büntetés megkezdés és a szabadulás napját, valamint az elbo
csátólevél számát.
Állandó lakóhelyként azt a helyet kell tekinteni, amely az elbocsátó
levélen fel van tüntetve. Amennyiben az elbocsátólevélen feltünte
tett lakás nem foglalható el, a szabaduló által bemondott új lakcímet 
kell állandó lakásként bejegyezni.
Ha a börtönből szabadult lakóhellyel nem rendelkezik, a jelen uta
sítás III. fejezet 12. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

Ha a szabadult személy feltételes szabadságra lett bocsátva, vagy 
mellékbüntetésre lett ítélve, az ide vonatkozó szabályok szerint kell 
eljárni.

9. Gondnokság alól felmentett elmebetegek személyi igazolvánnyal való 
ellátása

A cselekvőképességet kizáró okok miatt gondnokság alá helyezett 
elm ebeteget csak abban az esetben lehet szem élyi igazolvánnyal el
látni, ha a bíróság a gondnokságot jogerős ítélettel megszüntette. 
Döntéséről a bíróság a lakóhely szerinti rendőrkapitányságot végzés
sel értesíti. Az értesítést 8 napig határidőzni kell.
A gondnokság alól felmentett szem ély és gondnoka a jogerős bírói 
végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles jelentkezni a 
lakóhelye szerinti rendőrkapitányságnál szem élyi igazolvány kivál
tása végett. Ellenkező esetben be kell rendelni.
A szem élyi igazolvány kiváltása során be kell nyújtani a jelen utasí
tás I. fejezet 8. pontjában meghatározott okmányokat és kellékeket, 
a gondnokság megszűnését kimondó jogerős bírói végzési, valamint 
a gondnok személyi igazolványát. A jelentkezőt a jelen utasítás III/1. 
pontja alapján priorálni kell a Központi Lakcímhivatalban.
A szem élyi igazolványt az általános szabályok szerint kell kiállítani.
A törzslap feljegyzési rovatába, valamint a bejelentőlap 1., 2. szel
vényére rá kell vezetni a „gondnokság alá helyezése megszűnt” szö
veget. A szem élyi igazolvány „különleges bejegyzések” oldalára be
jegyzést tenni nem kell.
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Ha a gondnokság alól felmentett szem ély a szükséges okmányokkal 
nem rendelkezik, személyes nyilatkozat alapján el kell látni ideigle
nes személyi igazolvánnyal. Az igazolvány 4. oldalára rá kell vezetni 
a „kiadva okiratok beszerzése céljából” szöveget.
A gondnok személyi igazolványából a jelen utasítás VIII. fejezet 12. 
pontban foglaltak alapján törölni kell a gondnokság alól felmentett 
szem ély adatait.
A határidőbe tett bírói végzésre rá kell vezetni, hogy nevezett sze
mélyi igazolvánnyal el lett látva és irattárba kell tenni.

10. Magyar állampolgárságot nyert személyek személyi igazolványának 
kiadása

Azoknak a személyeknek, akik magyar állampolgárságot nyertek, a 
magyar állampolgársági bizonyítvány (honosítási, visszahonosítási 
okirat) kézhezvételétől számított 8 napon belül szem élyi igazolvány 
kiváltása végett jelentkezniük kell a lakóhely szerinti rendőrkapitány
ságon.
A magyar állampolgárság elnyeréséről az illetékes tanács VB. szak
igazgatási szerve írásbeli értesítést küld a lakóhely szerinti rendőr- 
kapitányságnak. Az értesítést 8 napig határidőbe kell tenni és a 8 
nap eltelte után a magyar állampolgárságot nyert személyt személyi 
igazolvány kiváltása végett be kell rendelni.
A szem élyi igazolvány kiváltása során be kell nyújtani a jelen uta
sítás I. fejezet 8. pontjában meghatározott okmányokat, honosítási, 
visszahonosítási okiratot és a lakhatási engedély bevonását bizonyító
-  KEOKH-szervek által kiadott -  igazolást.
Azokat a személyeket, akik a lakhatási engedélyüket az illetékes 
KEOKH-szervnél még nem szolgáltatták be, a szem élyi igazolvány 
kiadása előtt e célból oda kell irányítani.
A szem élyi igazolványt az általános szabályok szerint kell kiállítani.
A törzslap feljegyzési rovatába, valamint a bejelentőlap valamennyi 
szelvényére rá kell vezetni a „magyar állampolgárságot nyert” szö
veget.
Ha a magyar állampolgárságot nyert szem ély a szükséges okmányok
kal nem rendelkezik, szem élyi igazolványt csak az okmányok be
szerzése után lehet kiadni. Ha az okmányokat külföldről kell besze
rezni, a jelen utasítás III. fejezet 11. pontjában foglaltak szerint kell 
eljárni.
A határidőbe tett tanácsi értesítésre rá kell vezetni, hogy nevezett 
szem élyi igazolvánnyal el lett látva és irattárba kell tenni.

11. Külföldön született magyar állampolgárok személyi igazolványának 
kiadása

A külföldön született magyar állampolgárokat az általános szabályok 
szerint kell e llátni szem élyi igazolvánnyal. A külföldi nyelven kiál
lított születési-, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok esetében
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elfogadhatók a két hónapnál régebbi keltezésű okmányok, valamint 
az egyházi anyakönyvi kivonatok is.
Az idegen nyelven kiállított okiratokat a jelentkezőnek le kell for
díttatni az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál. Más for
dítás nem fogadható el.
A házassági kötelékben élőknél születési anyakönyvi kivonat hiánya 
esetén elegendő a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása, ha azok 
tartalmazzák a szükséges adatokat.
Azokat a személyeket, akik okmányokkal nem rendelkeznek, sze
mélyi igazolvánnyal ellátni nem szabad. Az okmányok beszerzése 
céljából az illetékes tanács szakigazgatási szervéhez kell irányítani. 
Az anyakönyvi okmányok beszerzésére tett előzetes intézkedés után 
6 hónapig érvényes ideiglenes szem élyi igazolvánnyal kell ellátni azo
kat a személyeket, akik az okirat beszerzésére tett előzetes intézke
déseiket a tanács által e  célból kiállított igazolással bizonyítani tud
ják. Az ideiglenes szem élyi igazolványt szem élyes nyilatkozat alapján 
kell kiállítani. A szem élyes nyilatkozatot az ideiglenes szem élyi iga
zolvány érvényességi idejéig határidőbe kell tenni. Az ideiglenes sze
mélyi igazolvány 4. oldalára, az ideiglenes törzslap feljegyzési rova
tába, valamint a bejelentőlap valamennyi szelvényére rá kell vezetni 
a „kiadva külföldi anyakönyvi okmányok beszerzése miatt” szöveget.
Az okmányok megérkezése után az általános szabályok szerint ál
landó szem élyi igazolványt kell kiadni. A jelentkezőt hazai anya
könyvezés iránti kérelem beadása végett a lakóhely szerinti tanács
hoz kell irányítani.
Előfordul, hogy az okmányok beszerzésére tett intézkedések ered
m énytelenül végződnek. Ilyen esetben az alábbiak szerint kell eljárni:

-  ha az illetékes külföldi állam az anyakönyvi okmányok kiadá
sát megtagadta, az erről szóló írásbeli értesítés felmutatása, va
lamint az előzőleg felvett szem élyes nyilatkozat alapján állandó 
szem élyi igazolványt kell kiadni. A szem élyes nyilatkozatot fel 
kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz. Ugyanígy kell 
eljárni abban az esetben is, ha az illetékes külföldi államtól 
a várható időn belül válasz nem érkezik,

-  ha az illetékes külföldi állam az anyakönyvi okmányt vala
m ilyen oknál fogva (anyakönyv megsemmisült stb.) nem tudja 
megküldeni, az erről szóló írásbeli értesítés felmutatása, vala
mint az előzőleg felvett szem élyes nyilatkozat alapján állandó 
szem élyi igazolványt kell kiadni. A szem élyes nyilatkozatot fel 
kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz,

-  ha az illetékes külföldi állam arról küld értesítést, hogy a kér
déses adatok az anyakönyvben nem szerepelnek, a jelentkezőt 
utólagos hazai anyakönyvezés iránti kérelem benyújtása vé
gett  a lakóhelye szerint illetékes tanács anyakönyvi hivatalá
hoz kell irányítani. Az okmányok beszerzése után állandó sze
mélyi igazolvánnyal kell ellátni. Az előzőleg felvett személyes 
nyilatkozatot meg kell semmisíteni. A törzslap feljegyzési rova
tába be kell jegyezni az „utólagos hazai anyakönyvezés” szö
veget.

Egyéb vonatkozásban az általános szabályok szerint kell eljárni.
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Vannak olyan személyek, akik állandó lakóhely hiányában nem tud
nak szem élyi igazolványt kiváltani, így nem áll módjukban munkát 
vállalni. Az ilyen szem élyeket a III/1. pont alapján priorálni kell a 
Központi Lakcímhivatalban és 10 napig érvényes ideiglenes sze
m élyi igazolvánnyal kell ellátni. Az ideiglenes szem élyi igazolvány 
kiváltása során be kell nyújtani a jelen utasítás I. fejezet 8. pontjá
ban meghatározott okmányokat. Okmányok hiányában szem élyes 
nyilatkozatot kell felvenni.
Ezeknek a személyeknek az ideiglenes szem élyi igazolvány kiadása 
során lakásbejelentkezést teljesíteni nem kell. Az igazolvány lakó-  
és munkahely rovatát üresen kell hagyni és a 4. oldalra, valamint a 
törzslap feljegyzési rovatába be kell jegyezni a személyi igazolvány 
kiadásának jogcímét és a jelentkező tartózkodási helyét. Bejegyzés
nél a „kiadva munkavállalás céljából, tartózkodási helye ......................
..........................................” szöveget kell alkalmazni.
A jelentkező szem élyi adatait a tartózkodási hely feltüntetésével a 
helyi bejelentő nyilvántartásban figyelőzni kell és adatait 12 napig 
határidőbe kell tenni. Ennek eltelte után intézkedni kell a jelentkező 
szem ély igazolványának rendezésére.
Ha az e  célból kiadott személyi igazolvánnyal rendelkező személy 
állandó lakásbejelentkezést akar teljesíteni és a szükséges okmányok
kal rendelkezik, a lakás bejelentéssel egy időben el kell látni állandó 
személyi igazolvánnyal. A rendőrőrsök, tanácsok az ilyen szem élye
ket irányítsák a rendőrkapitánysághoz.
Ha okmányokkal nem rendelkezik, a lakásbejelentkezést el kell fo
gadni és be kell jegyezni az ideiglenes személyi igazolvány 12. „ál
landó lakása” rovatába. A bejegyzést a jobb oldalon bejelentési bé
lyegzővel kell ellátni. Az okmányok beszerzése céljából az ideiglenes 
személyi igazolvány érvényességi idejét meg lehet hosszabbítani.
Külföldi születés, házasságkötés, elhalálozás esetén a jelen utasítás
III. fejezet 11. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

12. Lakással nem rendelkezők szem élyi igazolványának kiadása

13. Csavargó személyek személyi igazolvánnyal való ellátása

a) Csavargó személyek elbírálása
Csavargó szem élyeket szem élyi igazolvány kiváltására annál a 
rendőrkapitányságnál kell kötelezni, ahol ennek hiányát a rendőri 
közegek megállapítják. A jelentkezési kötelezettség betartását a 
rendőri szervek kísérjék figyelemmel.
A jelentkező személyeket egyénenként kell elbírálni. Az elbírálást 
az alosztályvezető, távollétében kijelölt helyettese végzi. A vizs
gálat során ki kell kérni a bűnügyi és közrendvédelmi szervek 
írásbeli véleményét.

Személyi igazolvány kiváltása szempontjából csavargó szem élyek
nek kell tekinteni azokat a személyeket, akik
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-  csavargó, munkakerülő életmódot folytatnak;
-  állandó lakással és munkahellyel nem rendelkeznek és sze

m élyi adataikat hiányosan ismerik:
-  feltehetően bűncselekmények elkövetéséből tartják fenn ma

gukat

b) Csavargó személyek személyazonosságának megállapítása.
A csavargó személyek személyazonosságát a benyújtott okmányok, 
valamint az illetékes helyi szervek, szem élyek (bűnügyi alosztály, 
tanács, KMB. stb.) közreműködésével kell megállapítani. Szükség 
esetén helyszíni ellenőrzést kell tartani.
Különös gonddal kell vizsgálni azoknak a személyazonosságát, 
akik a rendőrkapitányság működési területén nem ismeretesek.
A személyazonosság megállapítása érdekében két példányban ujj
nyomatot kell felvenni azokról a csavargó személyekről, akik
-  okmányok hiányában szem élyes nyilatkozatot tettek, okmá

nyaikat megszerezni nem lehet, továbbá gyanú van arra, hogy a 
bemondott adatok nem felelnek meg a valóságnak,

-  személyi adataikat nem tudják pontosan és feltehető, hogy más 
szem ély okmányait nyújtották be,

-  a helyi rendőri szervek (bűnügyi alosztály, rendőrőrs, KMB) 
szerint feltehető, hogy bűncselekmények elkövetéséből tartják 
fenn magukat,

-  a rendőrkapitányság működési területén nem ismeretesek,
-  bemutatott okmányain javítás, törlés, vakarás, vagy egyéb vis

szaélés történt.
Az ujjnyomatfelvételt a  bűnügyi alosztállyal együttműködve -  
külön helyiségben -  az előírt szabályok szerint kell elvégezni.
Nem lehet ujjnyomatot felvenni azokról, akik 16 éves kor elérése 
miatt lesznek ellátva szem élyi igazolvánnyal.

c) Csavargó személyek okmányainak benyújtása.

A jelentkező csavargó személyeknek a jelen utasítás I. fejezet 8. 
pontjában meghatározott eredeti okmányokat és kellékeket kell 
benyújtani.
A benyújtott okmányoknál vizsgálni kell azok valódiságát, továbbá 
azt, hogy nem történt-e azokon javítás, kaparás, átírás, vagy egyéb 
visszaélés.
A munkaadói igazoláson szerepelni kell, hogy a munkavállaló mi
óta áll alkalmazásban és állandó vagy ideiglenes munkavállaló
ként dolgozik. Időszakos, vagy alkalmi munka esetén a tanácstól 
kell igazolást kérni.

d) Csavargó személyek személyes nyilatkozata.
Azoknak a csavargó személyeknek születési adatairól, akik anya
könyvi okmányokkal nem rendelkeznek, születési adataikat nem
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tudják, vagy külföldön születtek, bemondás alapján személyes 
nyilatkozatot kell felvenni.
Csavargó személyek csak születési adataikra tehetnek személyes 
nyilatkozatot, házasságkötésüket csak házassági anyakönyvi kivo
nattal igazolhatják.
A szem élyes nyilatkozat 8. rovatába be kell jegyezni a
-  Magyarországon születetteknél az „Amennyiben születésem  

anyakönyvbe bejegyezve nincs, kérem születésem utólagos 
anyakönyvezését”,

-  külföldön születetteknél a „kérem születésem hazai anyaköny
vezését”,

-  akik születési adataikat nem ismerik, a „születési adataimat 
nem ismerem, nincs tudomásom arról, hogy adataim anya
könyvbe be lettek vezetve, kérem születésem utólagos anya
könyvezését”

szöveget. 
A belföldi születésűeknél anyakönyvi másolatot kell hivatalból

 beszerezni. Akik születésük időpontját hiányosan ismerik, azokról 
kérni kell az anyakönyv 2- 3 évfolyamának megvizsgálását.

e) Csavargó személyek utólagos anyakönyvezése.

Azoknál a csavargó személyeknél, akik születési adataikat nem 
tudják, születési adataik anyakönyvben nem szerepelnek, vagy 
külföldön születtek, utólagos anyakönyvezést, utólagos hazai anya
könyvezést, illetőleg hazai anyakönyvezést kell hivatalból folya
matba tenni Az anyakönyvezést a lakóhely szerinti anyakönyvve
zetőtől kell kérni.
A felvett szem élyes nyilatkozatot kérelemnek kell tekinteni. A ké
relemhez csatolni kell a rendelkezésre álló okmányokat. Ha a csa
vargó szem ély iratokkal nem rendelkezik, a községi tanácstól kell 
írásbeli nyilatkozatot beszerezni arról, hogy a csavargó személyt 
milyen néven és egyéb adatokkal ismerik. A nyilatkozatot csatolni 
kell a szem élyes nyilatkozathoz.
Amennyiben a csavargó személy, személyi adataira vonatkozóan 
felvilágosítást adni nem tud, a gyámhatóság útján intézkedni kell 
képzelt adatok megállapítására. Ebben az esetben az utólagos 
anyakönyvezést a gyámhatósági határozat alapján rendeli el az 
illetékes anyakönyvi szerv.
A 16 éven aluli gyermekek esetében -  amennyiben szükséges -  
a jelen pont szerint kell eljárni.

f) Csavargó személyek priorálása.
♦

A csavargónak tekintett szem élyeket -  kivéve a 16 éveseket -  
priorálni kell a helyi bejelentő nyilvántartásban, a Központi Lak
címhivatalban.
A helyi nyilvántartásban ellenőrizni kell, hogy nincs-e körözve a
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jelentkező személy, továbbá adataira nem lett-e  a kapitányságnál 
már szem élyi igazolvány kiadva.
A Központi Lakcímhivatalhoz való felterjesztés végett ki kell töl
teni az NR. 2223. számú „Kérdőjegy” nyomtatványt. Jobb felső 
szélére rá kell vezetni a „csavargó szem ély” szöveget és csatolni 
kell hozzá 1 db fényképet.
A Központi Lakcímhivatal a beérkezett kérdőjegyen szereplő ada
tokat priorálja a bejelentő és törzslap nyilvántartásában, hogy a 
kérdéses adatokra nem váltottak-e már ki szem élyi igazolványt. 
Észrevételeit az alábbiak szerint rávezeti a kérdőjegyre:

-  „nyilvántartásban nem szerepel” 
-  „AU- I. 315 426. számú szem élyi igazolvány kiadva, fény

kép azonos (nem azonos), állandó lakása Derecske, Petőfi 
u. 11.”

Amennyiben a szem élyi adatokra lett már kiadva igazolvány és a 
fénykép azonos, ki kell hallgatni a körülményekre vonatkozóan és 
szükség szerint kell eljárni. Ha a fénykép nem azonos, a keletke
zett ügyiratot a  személyazonosság tisztázása végett át kell adni a 
helyi bűnügyi szerveknek. Szükség esetén ujjnyomatot ke ll fel
venni.

g) Csavargó személyek személyi igazolványának kiadása.

A csavargónak tekintett szem élyeket a személyazonosság tisztá
zása és okmányok beszerzése (anyakönyvi másolat, utólagos anya
könyvezés, hazai anyakönyvezés, utólagos hazai anyakönyvezés) 
után el kell látni szem élyi igazolvánnyal.
Csavargó személyeknek személyazonosság tisztázása nélkül sze
m élyi igazolványt kiadni nem szabad.
A szem élyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok szerint 
kell kiállítani. Ha a csavargó szem ély házassági anyakönyvi kivo
nattal nem rendelkezik, a 16 éven aluli gyermeket csak az anya 
szem élyi igazolványába kell bejegyezni, kivéve, ha a férfi a gyer
mek apjaként be van jegyezve az anyakönyvbe.
A csavargó szem ély által benyújtott okmányokat -  amennyiben 
azok tényleges szem élyi adataira vannak kiállítva -  vissza kell 
adni. A más szem élyi adatokra kiállított okmányokat, anyakönyvi 
másolatokat, priuszlapokat, ujjnyomat értesítőlapot és a szem élyi 
igazolvány kiadásáról szóló vélem ényt irattárba kell helyezni. A 
bejelentőlap 1., 2. szelvényének hátoldalára rá kell vezetni az ügy
irat számát és a szem élyi igazolványt kiállító rendőrkapitányság 
székhelyét.
A bejelentőlap felső szélére rá kell vezetni a „csavargó személy, 
szem élyi igazolványt első ízben kap” szöveget, jobb felső sarkába 
45 fokos szögben vastag piros vonalat kell húzni.
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SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY KICSERÉLÉSE

Illetékesség  a személyi igazolvány kicserélésére

A szem élyi - igazolványok kicserélésére -  amennyiben utasítás más
képp nem rendelkezik - , az állandó lakóhely szerinti rendőrkapi
tányság (kijelölt rendőrőrs) illetékes.
Ha a szem élyi igazolványcsere az állandó lakásváltozással jár együtt, 
a kicserélést az új lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak kell elvé
gezni.
Az időnkénti tömeges szem élyi igazolványcserét az esetenként meg
jelenő utasítás alapján kell végrehajtani.

Lejárt személyi igazolvánnyal kapcsolatos eljárás

a) Lejárt személyi igazolvány kicserélésére illetékes rendőri szerv.

A lejárt szem élyi igazolvány tulajdonosa -  amennyiben utasítás 
másképp nem rendelkezik -  az érvényességi idő lejártakor, de 
legkésőbb f. év november 30-ig köteles szem élyi igazolványát be
mutatni az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságon vagy 
kijelölt rendőrőrsön, KMB-csoportnál.
Ideiglenes lakóhelyen -  amennyiben utasítás másképp nem ren
delkezik -  állandó személyi igazolványt kicserélni nem szabad. 
Egyéb esetekben a jelen utasítás IV/2. pont b- d) alpontjaiban fog
laltak szerint kell eljárni.

b) Okmányok és kellékek benyújtása lejárt személyi igazolvány  
cseréje esetén.

A  lejárt személyi igazolvány kicserélése esetén be kell nyújtani
-  a lejárt szem élyi igazolványt,
-  az olvashatatlan, téves, vagy megváltozott adatok bizonyítására 

szolgáló eredeti okiratokat. Az olvashatatlan vagy téves ada
tok esetén el kell fogadni a régebbi keltezésű okiratot is,

-  a szem élyi igazolvány kiváltáshoz rendszeresített állandó lakás
bejelentőlapot. A bejelentőlapot alá kell íratni a szállásadóval 
és lakónyilvántartókönyv vezetőjével,
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-  ideiglenes bejelentőlapot, ha érvényes ideiglenes lakása van és 
az anyakönyvi adatokban változás állt be. Az ideiglenes beje
lentőlapot nem kell aláíratni a szállásadóval és lakónyilván
tartókönyv vezetővel,

-  2 db személyi igazolványba való fényképet.
-  10,— Ft értékű illetékbélyeget.

c) Személyazonosítás személyi igazolványcsere esetén.

Az okmányok és kellékek benyújtásakor el kell végezni a szem ély
azonosítást. A személyazonosítás során különös figyelem mel kell 
kísérni a régi és új fénykép, valamint a jelentkező személy azo
nosságát. Vizsgálni kell, hogy a régi személyi igazolványba az ere
deti fénykép van-e a beragasztva. A bejelentőlap adatait egyez
tetni kell a személyi igazolványba bejegyzett adatokkal.
A személyi adatokat ellenőrizni kell a lakcímnyilvántartásban, az 
eltérő szem élyi adatokat színes irónnal be kell keretezni. Amen
nyiben a lakcímnyilvántartásban nem szerepel -  az új igazolvány 
kiadása előtt - , a jelen utasítás III/1. pont alapján priorálni kell 
a Központi Lakcímhivatalban. Ilyen esetben a bevont személyi 
igazolványról átvételi elism ervényt kell kiadni, melynek hátolda
lára rá kell vezetni, hogy a jelentkező milyen okmányokat és kel
lékeket nyújtott be. Ha a Központi Lakcímhivataltól olyan értelmű 
tájékoztatás érkezik, hogy a jelentkezőnek a rendőrkapitányság 
működési területén van állandó bejelentett lakása, a szem élyi iga
zolványt ki kell adni és a nyilvántartásban a szem élyi igazol
ványba bejegyzett adatok alapján pótolni kell a bejelentőlapot, a 
szállásadó és lakónyilvántartókönyv vezető aláírásától el kell te
kinteni.

d) Lejárt személyi igazolvány helyett új személyi igazolvány kiadása.

A személyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok szerint, 
a bejelentőlap, esetleg bevont szem élyi igazolvány alapján kell 
kiállítani. A bevont személyi igazolványba bejegyzett adatoktól e l
térő új adatokat a jelentkező által történő igazolás után szabad 
bejegyezni.
A törzslap "kiállítás alapja” rovatba be kell jegyezni a bevont sze
m élyi igazolvány „kiállítás alapja” rovatába bejegyzett okiratokat 
(ha szerepel a szem élyes nyilatkozatot is), ezt zárójelbe kell tenni 
és alá kell húzni. Ezután be kell jegyezni a bevont szem élyi igazol
vány számát és az adatváltozást bizonyító új iratokat.
A szem élyi igazolvány „kiállítás alapja” rovatba be kell jegyezni 
a bevont személyi igazolvány számát, az adatváltozást bizo
nyító iratokat. Ha a korábban kiállított szem élyi igazolvány 
szem élyes nyilatkozat alapján lett kiadva és a szem élyi igazolvány
csere során nem tudják bemutatni az anyakönyvi okmányt, a sze
m élyes nyilatkozatot is be kell jegyezni.
A személyi igazolvány érvényességi idejét a kiadás napjától 
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számítva a jelen utasítás I. fejezet 6/a) pontjában meghatározott sza
bályok szerint kell bejegyezni.
A törzslap feljegyzési rovatába be kell jegyezni, hogy az előző és 
jelenleg kitöltött törzslap mely rovatában és milyen adatváltozás 
történt, továbbá a rendszeresített bélyegzővel be kell vezetni a

„Kiadva a lejárt .................................  számú
személyi igazolvány helyett.

Kelt ...................................... ..................................
aláírás”

szöveget. Ha a lejárt szem élyi igazolvány cseréje során adatválto
zás is történt, a csere jogcímét ennek megfelelően kell megállapí
tani.
A szem élyi igazolványba a különleges bejegyzéseket alapos körül
tekintéssel kell elvégezni. Elsőként az előző bekezdésben foglaltak 
szerint be kell jegyezni a személyi igazolvány kiadásának jogcímét, 
ezután az érvényben levő egyéb (állandó határövezeti engedély, 
rendőri felügyelet, kitiltás stb.) különleges bejegyzéseket, vala
mennyi különleges bejegyzést külön aláírással és bélyegzővel kell 
ellátni.
Nem kell bejegyezni azokat a gyermekeket, akik a szem élyi iga
zolvány kicserélésének évében a 16. évüket betöltik.
A nyilvántartókönyv megjegyzési rovatába be kell jegyezni a 
„lejárt” szöveget.
A bejelentőlap 1., 2. számú szelvényére rá kell vezetni a „személyi 
igazolványcsere: érvényességi ideje lejárt” szöveget. Egyéb vonat
kozásban a jelen utasítás II/3- 4. pontban foglaltak szerint kell 
eljárni.
A bevont személyi igazolványt a rendszeresített lukasztóval ér
vényteleníteni kell, be kell vezetni az NR. 2206. számú „Forgalmi 
Napló”-ba és végleg bevontként kell kezelni.

Névváltozás és egyéb személyi adat változása miatt személyi igazol
vány kicserélése

Ki kell cserélni a szem élyi igazolványt, ha tulajdonosának családi 
neve, utóneve, születési helye és ideje, illetőleg apja vagy anyja neve 
megváltozik.

A családi- és utónév változásáról szóló okiratot a BM. II/II- 3. osz
tálya adja ki. Az okirat kiadásáról értesítést küld az állandó lakóhely 
szerinti rendőrkapitányságnak. Az okiraton fel van tüntetve, hogy a 
névváltozás családi és utónévre, illetőleg családi vagy utónévre, to
vábbá mely gyermekekre terjed ki. A feleségre a házasság fennállása 
alatt a névváltozás hatálya automatikusan kiterjed.
Az egyéb adatváltozásokat az anyakönyvvezető bevezeti a személyi 
igazolványba és erről szintén értesítést küld az állandó lakóhely szer
inti rendőrkapitányságnak.

A beérkezett értesítés alapján az érintett személyek adatait priorálni
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kell a bejelentő nyilvántartásban. Ha az új adatokra bejelentőlap nincs 
elhelyezve a nyilvántartásban, az értesítést 8 napig határidőbe kell 
tenni, ennek eltelte után az érintett szem élyeket be kell rendelni sze
m élyi igazolványuk kicserélése végett.
A szem élyi igazolvány kicserélésekor be kell nyújtani a régi személyi 
igazolványt, a névváltozásról, illetőleg egyéb adatváltozásról szóló ok
iratot és az új adatokra kiállított bejelentőlapot.

•

A szem élyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok szerint 
kell kiállítani. A „kiállítás alapja” rovatba történő bejegyzésnél a je
len utasítás IV. fejezet 2/d) pont kettő, három, négy bekezdésében 
foglaltak szerint kell eljárni. A törzslap feljegyzési rovatába, vala
mint a szem élyi igazolvány különleges bejegyzések oldalára a rend
szeresített bélyegzővel be kell jegyezni a

„Kiadva a szem élyi adat változása miatt bevont
 

.........................  számú szem élyi igazolvány helyett.

Kelt ................... ..............

aláírás”

szöveget. A törzslap feljegyzési rovatába be kell jegyezni a névvál
tozás, illetőleg az egyéb adatváltozás tényét részletesen.
A bejelentőlap valamennyi szelvényére rá kell vezetni a „személyi 
igazolványcsere családi és utónév, esetleg családi vagy utónév, szü
letési hely és idő, apa, anya név változás miatt” szöveget és a jelen 
utasítás II. fejezet 4 b. pontban foglaltak szerint kell eljárni. A régi 
adatokra kiállított előző bejelentőlap felső szélére rá kell vezetni az 
új adatokat.
A  bevont szem élyi igazolványt érvényteleníteni kell, be kell vezetni 
az NR. 2206. sz. „Forgalmi Napló”-ba és végleg bevontként kell ke
zelni.
A névváltozási, illetőleg egyéb adatváltozásról szóló okirat hátoldalát 
le  kell bélyegezni a rendszeresített okmánybélyegzővel, rá kell ve
zetni, hogy az illetékesek közül kinek lett a szem élyi igazolványa ki
cserélve és vissza kell adni tulajdonosának.
Az értesítésre rá kell vezetni a „személyi igazolvány kiadva” szöve
get és fel kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz.

4. Megrongált személyi igazolvány kicserélése

Azokat a szem élyi igazolványokat, amelyeknek anyaga megrongáló
dott, a benne levő adatok, valamint a szem élyi igazolvány sorozata 
és száma olvashatatlanná váltak, a szem élyi igazolványba nem való 
szöveg lett bejegyezve, vagy a benne levő fénykép oly mértékben 
megrongálódott, hogy személyazonosításra alkalmatlan, tulajdonosa 
az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságon 48 órán belül köte
les bejelenteni. A megrongált szem élyi igazolványt ki kell cserélni.
A szem élyi igazolvány csere során be kell nyújtani a régi személyi 
igazolványt, az olvashatatlan adatok bizonyítására szolgáló okiratokat,
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 2 db fényképet, bejelentőlapot és 10,— forint értékű illetékbé
lyeget.
Ha a jelentkező szem élyi igazolványában a személyazonosításra vo
natkozó adatok (családi és utónév, születési helye és ideje, anyja neve) 
váltak olvashatatlanná, vagy bejelentőlapja a helyi nyilvántartásban 
nem szerepel, a jelen utasítás III/l. pontja alapján priorálni kell a 
Központi Lakcímhivatalban. Ilyen esetben a bevont személyi igazol
ványról átvételi elismervényt kell kiadni, melynek hátlapjára rá kell 
vezetni, hogy a jelentkező m ilyen okmányokat és kellékeket nyúj
tott be. Személyi igazolványt csak a Központi Lakcímhivatal érte
sítése után szabad kiadni.
A szem élyi igazolványt és a törzslapot az általános szabályok szerint 
kell kiállítani. A „kiállítás alapja” rovatba történő bejegyzésnél a 
jelen utasítás IV. fejezet 2/d. pont 2., 3. és 4. bekezdésben 
foglaltak szerint kell eljárni. A törzslap feljegyzési rovatába, vala
mint a szem élyi igazolvány különleges bejegyzések oldalára a rend
szeresített bélyegzővel be kell jegyezni a

„Kiadva a rongálódás miatt bevont .................................
számú szem élyi igazolvány helyett.
Kelt ..................................

aláírás”
szöveget.
A bejelentőlap 1., 2. szelvényére rá kell vezetni a „Személyi igazol
vány csere: rongálódás miatt” szöveget és továbbiakban a jelen uta
sítás II. fejezet 4 b. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
A bevont szem élyi igazolványt érvényteleníteni kell, be kell vezetni 
az NR. 2206. sz. „Forgalmi Napló”-ba és végleg bevontként kell ke
zelni. A megrongált igazolványt csak az új személyi igazolvány ki
adása után lehet felterjeszteni a Központi Lakcímhivatalba.
A megrongált igazolvány tulajdonosa ellen eljárást kell indítani.

5. Betelt személyi igazolvány kicserélése

Beteltnek kell tekinteni azt a szem élyi igazolványt, amelyben a vál
tozások bejegyzésére szolgáló helyre újabb bejegyzés nem eszközöl
hető.
A betelt igazolványokat ki kell cserélni az állandó lakóhely szerinti 
rendőrkapitányságnál, ha:
-  a különleges bejegyzések, „anyakönyvi rész, változások”, „16 éven 

aluli gyermekei”, „szakképzettségére vonatkozó bejegyzések” -  
„változások oldalai” beteltek és újabb bejegyzés válik szükségessé,

-  állandó és ideiglenes lakásváltozások, munkahelyváltozások utolsó 
bejelentési rovatai beteltek annak ellenére, hogy újabb bejegy
zések nem válnak szükségessé.

A betelt szem élyi igazolvány kicserélése során be kell nyújtani a régi
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személyi igazolványt, 2 db fényképet, az adatváltozást bizonyító ok
iratokat, állandó lakásbejelentőlapot és 10,— forint értékű illeték
bélyeget.
A jelentkezőt priorálni kell a helyi bejelentő nyilvántartásban, ha 
nem szerepel, a jelen utasítás III/1. pontja alapján priorálni kell a 
Központi Lakcímhivatalban is. KLH priorálás esetén a személyi iga
zolványról átvételi elismervényt kell kiadni, melynek hátoldalára rá 
kell vezetni a benyújtott okiratokat és kellékeket. Személyi igazol
ványt csak a KLH értesítése után szabad kiadni.
A szem élyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok szerint 
kell kiállítani. A „kiállítás alapja” rovatba történő bejegyzésnél a 
jelen utasítás IV. fejezet 2 d. pont 2., 3. és 4. bekezdésében 
foglaltak alapján kell eljárni. A törzslap feljegyzési rovatába, vala
mint a személyi igazolvány „különleges bejegyzések” oldalára be 
kell jegyezni a

„Kiadva a betelte miatt bevont .................................
számú személyi igazolvány helyett.
Kelt ..................................

aláírás”

szöveget.

Ha a betelt igazolvány tulajdonosának anyakönyvi adataiban válto
zás történt, a csere jogcímét ennek megfelelően kell megállapítani.
A bejelentőlap 1.. 2. szelvényére rá kell vezetni a „személyi igazol
vány csere: betelt” szöveget és a továbbiakban a jelen utasítás II. fe
jezet 4 b. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

A bevont szem élyi igazolványt érvényteleníteni kell, be kell vezetn i, 
az NR. 2206. sz. „Forgalmi Napló”-ba és végleg bevontként kell ke

zelni.

6. Tévesen kiállított személyi igazolvány kicserélése

Tévesen kiállítottnak kell tekinteni azt a személyi igazolványt, me
lyet tulajdonosa használ és kiadása során vagy az utólagos bejegy
zések alkalmával téves bejegyzés történt.
A tévesen kiállított szem élyi igazolványt ki kell cserélni az állandó 
lakóhely szerinti rendőrkapitányságon, ha:

-  a szem élyi igazolvány kiadása során bármely adat tévesen 
lett bejegyezve,

-  az utólagos bejegyzések során különleges bejegyzések, szak- 
képzettségben beállt változások tévesen lettek bejegyezve.

Nem kell kicserélni a személyi igazolványt, ha a lakóhelyváltozás
nál, munkahelyváltozásnál téves bejegyzés történt. Ilyen esetben 
újabb bejegyzéssel kell a téves bejegyzést módosítani. Az új bejegy
zésnél a régi keltezést kell alkalmazni. Nem kell új bejegyzést 
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eszközölni, ha a lakásból kijelentkező személy nem abba a helységbe  
akar bejelentkezni, ahova kijelentkezéskor távozását bejelentette.
Az anyakönyvi adatok változásának téves bejegyzése esetén a be
jegyzést végző szerv saját téves bejegyzését helyesbítheti. A hibás 
bejegyzést egy vízszintes vonallal át kell húzni és utána kell írni a 
„Téves, törlöm” szöveget, majd a bejegyzést a helyes szöveggel meg 
kell ismételni.
A tévesen kiállított személyi igazolvány kicserélése során be kell 
nyújtani a régi személyi igazolványt, a téves bejegyzést bizonyító 
iratokat, 2 db. fényképet és a személyi igazolvány kiadáshoz rendsze
resített lakásbejelentőlapot. Illetékbélyeget benyújtani nem kell. A 
fényképet, ha a rendőri szerv által történt a téves bejegyzés, a he
lyi rendőri szervek által kell elkészíttetni a személyi igazolványból, 
vagy szolgálati jegyen kell igényelni a Központi Lakcímhivataltól.
A jelentkezőt priorálni kell a helyi bejelentő nyilvántartásban, ha 
nem szerepel, a jelen utasítás III/1. pontja alapján priorálni kell a 
Központi Lakcímhivatalban.
KLH. priorálás esetén a személyi igazolványról átvételi elismervényt 
kell kiadni, melynek hátoldalára rá kell vezetni a benyújtott okira
tokat és kellékeket. Személyi igazolványt csak a KLH értesítése után 
szabad kiadni. 
A szem élyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok szerint 
kell kiállítani. A „kiállítás alapja” rovatba történő bejegyzésnél a 
jelen utasítás IV. fej. 2 d. pont 2., 3., 4. bekezdésében foglaltak alap
ján kell eljárni. A törzslap feljegyzési rovatába, valamint a személyi 
igazolvány „különleges bejegyzések” oldalára a rendszeresített bé
lyegzővel be kell jegyezni a

„Kiadva a téves bejegyzés miatt bevont ..................................
számú személyi igazolvány helyett.
Kelt ..................................

aláírás”
szöveget.
A törzslap feljegyzési rovatába be kell még jegyezni, hogy mely 
adat lett tévesen bejegyezve az igazolványba.
A bejelentőlap valamennyi szelvényére rá kell vezetni a „személyi 
igazolvány csere: téves bejegyzés” szöveget. A megváltozott adatot 
színes ironnal alá kell húzni és a jelen utasítás II. fejezet 4 b. pont
ban foglaltak alapján kell eljárni. 
A bevont szem élyi igazolványt érvényteleníteni kell, be kell vezetni 
az NR. 2206. számú „Forgalmi Napló”-ba és végleg bevontként kell 
kezelni.

7. Házasságot kötő nők személyi igazolványának kicserélése

Azok a nők, akik házasságot kötnek, 8 napon belül kötelesek jelent
kezni az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságon vagy kijelölt 
rendőrőrsön, KMB csoportnál.

ÁBTL-4.2.-20500/1963



Ki kell cserélni azoknak a szem élyi igazolványát, akiknek az igazol
vány 1., 2. rovatában családi és utónév van bejegyezve.
A szem élyi igazolvány kicserélése végett be kell nyújtani a régi sze
m élyi igazolványt, új családi és utónévre kiállított bejelentőlapot, la
kásváltozás esetén kijelentőlapot, 2 db fényképet és 10,— forint ér
tékű illetékbélyeget.
A szem élyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok szerint 
kell kiállítani. A családi és utónevet, valamint a házastárs adatait a 
régi szem élyi igazolvány „Anyakönyvi rész-változások” oldalról betű 
pontossággal kell bejegyezni. Ha a bejegyzés nem olvasható, a házas
sági anyakönyvi kivonatot is meg kell követelni. A bejegyzésnél a 
jelen utasítás II. fejezet l/a. pont 1., 2. rovatnál meghatározott sza
bályokat értelemszerűen alkalmazni kell.
A „kiállítás alapja” rovatba történő bejegyzésnél a jelen utasítás IV. 
fejezet 2 d. pont 2., 3. és 4. bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
A törzslap feljegyzési rovatába, valamint a személyi igazolvány kü
lönleges bejegyzések oldalára a rendszeresített bélyegzővel be kell 
jegyezni a

„Kiadva a házasságkötés miatt bevont .................................
számú szem élyi igazolvány helyett.
Kelt ..................................

aláírás"
szöveget.
A bejelentőlap 1., 2. szelvényére rá kell vezetni a „személyi igazol
vány csere: házasságkötés miatt” szöveget és továbbiakban a jelen 
utasítás II. fejezet 4/b. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
A bevont szem élyi igazolványt érvényesíteni kell, be kell vezetni az 
NR. 2206. számú „Forgalmi napló”-ba és végleg bevontként kell ke
zelni.
Ha a jelentkező szem ély lakást változtat, a kijelentkezést el kell fo
gadni és szem élyi igazolványát az új lakóhely szerinti rendőrkapi
tányságnál kell kicserélni.

8. Rendőrhatósági kényszerintézkedés alá vont személyek személyi iga
zolványának kicserélése

A rendőrhatósági kényszerintézkedés alatt álló személyek személyi 
igazolványának kicserélésénél vagy ezen személyek elveszett, ellopott, 
megsemmisült szem élyi igazolványa helyett új igazolvány kiadásánál 
alapos körültekintéssel kell eljárni. Ügyelni kell arra, hogy a bejegy
zések pontosan a valóságnak m egfelelően legyenek elvégezve. A kény
szerintézkedés kezdetét az előző személyi igazolványból vagy a beje
lentő nyilvántartásban elhelyezett figyelőlapból kell az új igazol
ványba bemásolni, m ely nem lehet azonos az új szem élyi igazolvány 
kiállításának napjával. A bejegyzésnél keltezésként az új szem élyi iga
zolvány kiállításának napját kell bejegyezni.
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A rendőrhatósági kényszerintézkedés megszűnése után az igazolvány 
tulajdonosának kérelmére indokolt esetben ki lehet cserélni a sze
mélyi igazolványt.
A szem élyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok szerint 
kell kiállítani. A „kiállítás alapja” rovatban történő bejegyzésnél a 
jelen utasítás IV. fejezet 2/d. pont 2., 3., és 4. bekezdésben foglaltak 
alapján kell eljárni. A törzslap feljegyzési rovatába, valamint a 
személyi igazolvány „különleges bejegyzések” oldalára a rendszere
sített bélyegzővel be kell jegyezni a

„Kiadva az adatváltozás miatt bevont .................................
számú szem élyi igazolvány helyett.
K elt .................................

aláírás”
szöveget.
A törzslap feljegyzési rovatába be kell még jegyezni a „ref., kitiltás 
megszűnt” szöveget.
A bejelentőlap 1., 2. számú szelvényére rá kell vezetni a „személyi 
igazolványcsere: adatváltozás miatt” szöveget, továbbiakban a jelen 
utasítás II. fejezet 4/b. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
A bevont szem élyi igazolványt érvényteleníteni kell, be kell vezetni 
az NR. 2206. számú „Forgalmi Napló”-ba és végleg bevontként kell 
kezelni.
A rendőrhatósági kényszerintézkedés megszűnése után nem lehet 
ezen a jogcímen kicserélni azoknak a személyeknek a személyi iga
zolványát, akik:

-  másodízben lettek rendőri kényszerintézkedés alá vonva;
-  veszélyes bűnözők;
-  népellenes bűncselekményért már el voltak ítélve és nem 

lettek rehabilitálva;
-  közveszélyes munkakerülésért, üzletszerű kéjelgésért már 

két ízben el voltak ítélve.

Az ilyen személyeknek, ha más jogcímen válik indokolttá személyi 
igazolványuknak kicserélése, a megszűnt kényszerintézkedést az új 
személyi igazolványba bejegyezni nem szabad.

. Hamis, hamisított helyett új személyi igazolvány kiadása

a) Hamis, hamisított személyi igazolvány elbírálása.

A hamis, illetőleg hamisított szem élyi igazolványokat az alábbiak 
szerint kell elbírálni: 
Hamis az a személyi igazolvány, m elyet
-  arra illetéktelen személy az eredeti nyomtatványt utánozva 

állít elő, akár kitöltött, akár kitöltetlen állapotban van;
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-  arra illetéktelen személy az eredeti nyomtatványon, nem lé
tező vagy létező adatokkal, hamis aláírással és hamis bélyeg
zővel állít ki;

-  kiállításra illetékes szervek félrevezetésével hamis vagy tel
jes egészében meghamisított okmányok alapján állítanak ki.

Hamisított az a személyi igazolvány, melyet vagy melyben a ki
állításra vagy utólagos bejegyzésre illetékes szerv félrevezetésével
-  a tulajdonos adataira szóló, de részben valódi, részben hamis 

okmányokra állítanak ki;
-  a tulajdonos adataira szóló, részben meghamisított okmányok 

alapján állítanak ki;
-  utólagos bejegyzésként hamis adatokat jegyeznek be;
-  a tulajdonos vagy más személy betűk, számok hozzáírásával, 

átalakításával, vagy törlésével valótlan adatokat tüntet fel;
-  a tulajdonos vagy más személy a valódi adatokat a hivatalos 

szervek bejegyzéseként feltüntetve (hamis bélyegző, stb.) ön
kényesen jegyez be;

-  a tulajdonos vagy más személy a bejegyzett adatot megtévesztő 
módon vegyi vagy fizikai eljárással eltünteti;

-  a tulajdonos, vagy más személy a fényképet kicseréli.
Nem lehet személyi igazolvány hamisításnak tekinteni, melyben:
-  a valódi bejegyzések részben vagy teljes egészében a valódi 

adatoknak megfelelően át lettek írva;
-  a valódi bejegyzések szembetűnően törölve, vagy áthúzva let

tek;
-  a valódi adatok arra illetéktelen szervek, személyek által ön

kényesen lettek bejegyezve és abból szembetűnően kitűnik az 
önkényes illetéktelen bejegyzés;

-  a személyi igazolvány adataihoz nem tartozó önkényes bejegy
zések történtek.

Ezeket az eseteket rongálásnak kell minősíteni.

b) Hamis, hamisított helyett új személyi igazolvány kiadása.

A hamis, vagy hamisított szem élyi igazolványban szereplő adato
kat -  a valódi adatok zárójelben történő feltüntetésével -  a je
len utasítás III/ 1. pontjában foglaltak szerint priorálni kell a Köz
ponti Lakcímhivatalban. A kérdőjegy felső szélére rá kell vezetni 
a „hamis (hamisított) személyi igazolvány” szöveget. Feltalálás 
esetén a törzslapról és a bejelentőlapokról fénykép másolatot kell 
kérni.
A személyi igazolvány hamis adatokat tartalmazó oldalairól fény
kép másolatot kell készíteni, melynek hátoldalán fel kell tüntetni 
a tulajdonos összes valódi szem élyi adatait, valamint milyen ha
misítások történtek, milyen módszerekkel, milyen okból követték
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el a hamisításokat. A fénykép másolatokat fel kell terjeszteni a
II/  II- 3. osztályhoz. Ezután a személyi igazolvány valamennyi ol
dalát tintával áthúzva érvényteleníteni kell.
A hamis, hamisított személyi igazolványt a bevonást eszközlő 
rendőrkapitányságnál be kell vezetni az NR. 2206. számú „For
galmi Napló”-ba, csak ezután szabad átadni a bűnvádi eljárást le
folytató bűnügyi szerveknek. Az átvételt az átvevő aláírásával 
igazoltatni kell. A Központi Lakcímhivataltól érkező fénykép má
solatokat az igazolvány átadásakor csatolni kell a személyi iga
zolványhoz.
A személyi igazolvány kiadásánál alapos körültekintéssel -  az 
alábbiak szerint kell eljárni:
-  állandó személyi igazolványt kell kiadni azoknak a szem élyek

nek, akik ellen az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányság
nál indítanak eljárást, személyazonosságuk hitelt érdemlően meg 
lett állapítva és a jelen utasítás I. fejezet 8. pontjában meghatá
rozott okmányokkal és kellékekkel rendelkeznek:

-  ideiglenes szem élyi igazolványt kell kiadni azoknak a szemé
lyeknek. akiknél a személyazonosság hitelt érdemlően meg lett 
állapítva és ellenük nem az állandó lakóhely szerinti rendőr
kapitányságon indítanak eljárást, vagy a szükséges okmányok
kal nem rendelkeznek.
Okmányok hiányában személyes nyilatkozatot kell felvenni, 
m elyet az állandó személyi igazolvány kiadásáig az állandó lakó
hely szerinti rendőrkapitányságnál a börtönbüntetésre ítéltek 
személyi igazolványai közé kell besorolni. A személyes nyilat
kozat feljegyzés rovatába részletesen be kell jegyezni, hogy a 
nyilatkozat miért lett felvéve;

-  ideiglenes személyi igazolványt kell kiadni azoknak a szemé
lyeknek is, akiknek a személyi adatai hitelt érdemlően nem let
tek megállapítva. Az ideiglenes igazolványt azokra a személyi 
adatokra kell kiállítani, melyek a bűnvádi eljárás során szemé
lyi adatokként fel lettek használva.

A személyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok szerint 
kell kiállítani.

A törzslap feljegyzési rovatába be kell jegyezni:
-  állandó személyi igazolvány kiadása, vagy okmányok alapján 

nem az állandó lakóhelyen kiadott ideiglenes személyi igazol
vány esetén:

„Kiadva a b e v o n t........... .......... számú hamis
(hamisított) személyi igazolvány helyett.

K e lt ...................................

aláírás ”
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-  az okmányok hiányában kiadott ideiglenes személyi igazolvány 
esetén:

„Kiadva a b e v o n t ...................... számú hamis
(hamisított) szem élyi igazolvány helyett.
Személyi adatait tisztázni kell.
K e l t .....................................

aláírás.”
szöveget, valamint a keletkezett ügyirat számát.
A szem élyi igazolvány „különleges bejegyzések” oldalára történő
bejegyzésnél az alábbiak szerint kell eljárni:
-  állandó szem élyi igazolvány „különleges bejegyzések” oldalára 

bejegyezni nem kell, ha a rendőrség által részére még nem lett 
kiállítva állandó szem élyi igazolvány. Amennyiben állandó 
szem élyi igazolványa már volt, akkor a „szabálytalan bejegy
zés miatt” szöveget kell alkalmazni.

— ideiglenes szem élyi igazolvány kiadása esetén az igazolvány 4. 
oldalára be kell jegyezni:

„Kiadva az adatok tisztázása végett bevont ................  számú
szem élyi igazolvány helyett.

K e l t ..................................

 aláírás”

szöveget.
A bejelentőlap 1., 2. szelvényére rá kell vezetni a „személyi igazol
vány csere: hamis (hamisított) személyi igazolvány miatt” szöve
get, hátlapjára a keletkezett ügyirat számát. A 2. számú szelvényt 
a Központi Lakcímhivatalnak meg kell küldeni.

10. Központi Lakcímhivatal feladata a személyi igazolvány cseréje, el
vesztése, megsemmisülése során felterjesztett törzslapok esetén
A felterjesztett törzslapokat egyeztetni kell a törzslapjegyzékkel, a 
jegyzék másodpéldányát alá kell írni és vissza kell küldeni a felter
jesztő rendőrkapitányságnak.
Az új és régi törzslapon levő adatokat, fényképeket gondosan egyez
tetve vizsgálni kell a személyazonosságot. Azonosság esetén az új 
törzslapot be kell helyezni a nyilvántartásba és a régi törzslapot holt
anyagként kell kezelni. Nem kell selejtezni a régi törzslapot, ha az új 
szem élyi igazolvány hamis, hamisított szem élyi igazolvány helyett 
lett kiadva és a törzslapon hamis adatok is szerepelnek. Ebben az 
esetben a törzslap felső szélére rá kell vezetni a „HAMIS” szöveget, 
a feljegyzési rovatba be kell jegyezni a valódi adatokat, továbbá 
mely rovatokba vannak hamis adatok bejegyezve, és vissza kell he
lyezni a nyilvántartásba.
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Ha a fénykép a két törzslapon nem azonos, mindkettőről fénykép
másolatot kell készíteni és kivizsgálás végett meg kell küldeni a BM. 
II/II- 3. osztálynak.
A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött törzslapokat adatkiegészítés 
végett szintén vissza kell küldeni a felterjesztő alosztálynak.
Ha a korábban kiállított törzslap nem szerepel a nyilvántartásban, az 
adatokat ellenőrizni kell a bejelentő- és számmutató nyilvántartás
ban.
Amennyiben az új törzslapon levő adatok sem a bejelentőnyilvántar
tásban, sem a számsoros mutatóban nem szerepelnek, vagy csak a 
bejelentő nyilvántartásban szerepelnek, erről értesíteni kell a BM. 
IIII- 3. osztályt, amely az ügyben megteszi a szükséges intézkedé
seket.
Az elveszett (ellopott), megsemmisült igazolványokról kiállított régi 
törzslapot csak az új állandó személyi igazolvány kiadásáról érkező 
törzslap esetén szabad a nyilvántartásból selejtezni.
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ELVESZETT, ELLOPOTT, MEGSEMMISÜLT 
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

1. Elveszett, ellopott, megsemmisült személyi igazolványok elbírálása

Elveszettnek kell tekinteni azt a személyi igazolványt, mely a tulaj
donos birtokából ismeretlen körülmények között eltűnt és hitelt ér
demlően nem tudja bizonyítani, hogy ellopták vagy megsemmisült, 
illetve a körülmények nem utalnak a tulajdonos részéről fondorlatos 
visszaélésre.
Ellopottnak kell tekinteni azt a személyi igazolványt, mely a tulaj
donos birtokából eltűnt, a körülmények arra utalnak, hogy ellopták 
és hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, hogy megsemmisült.

2. A személyi igazolvány elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésé
nek bejelentése során követendő eljárás

a) Elveszett,  ellopott, megsemmisült  személyi igazolvány bejelentése.

A személyi igazolvány elvesztését, ellopását, megsemmisülését 
(továbbiakban elvesztés) 24 órán belül be kell jelenteni az elvesz
tés helye, vagy az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapi
tányságon.
Ha a bejelentéskor az elvesztett személyi igazolvány már be lett 
szolgáltatva, azt a személyazonosság megállapítása után vissza kell 
adni a tulajdonosának. Amennyiben a szem élyi igazolványt nem 
szolgáltatták be, a bejelentést tevőt az eljárás lefolytatása végett 
az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságra kell irá
nyítani. Ezeket a szem élyeket a szem élyi igazolvány elvesztését 
tanúsító igazolással vagy ideiglenes szem élyi igazolvánnyal ellátni 
nem szabad.
Ha a személyi igazolvány az állandó lakás kijelentése után, de be
jelentés előtt veszett el, az eljárás lefolytatására a bejelenteni 
szándékolt lakóhely szerinti rendőrkapitányság illetékes. Ilyenkor 
az előző lakóhelyen ellenőrizni kell a kijelentkezés megtörténtét.
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b) Jegyzőkönyv felvétele a személyi igazolvány elvesztésének 
bejelentése során.

A személyi igazolvány elvesztéséről az állandó lakóhely szerinti 
rendőrkapitányságon két példányban jegyzőkönyvet kell felven
ni. A jegyzőkönyv 1. példányát a rendszeresített NR. 2215. számú 
nyomtatványon, 2. példányát a jegyzőkönyv nagyságának megfe
lelő nyomás nélküli papírlapon kell elkészíteni.
A jegyzőkönyv felvétele előtt a bejelentést tevőt figyelmeztetni 
kell az igazmondásra és a hamis adatok bemondásával járó követ
kezményekre. Ezt a jegyzőkönyvben is rögzíteni kell.
Jegyzőkönyvbe kell foglalni:
-  a tulajdonos személyi adatait, az elvesztett szem élyi igazolvány 

sorozatát és számát, kiadásának helyét és érvényességi idejét;
-  az elvesztés, megsemmisülés körülményeit, észlelésének helyét, 

idejét (év, hónap, nap), tanúkat, amennyiben ezek ismeretle
nek, a körülbelüli időpontot és helyet;

-  a személyi igazolvány utolsó használatának helyét és idejét;
-  a szem élyi igazolvány ellopása esetén a bűnügyi feljelentés ik

tatószámát, amennyiben feljelentés nem történt, a feljelentés 
elmulasztásának okát;

-  a kiadott ideiglenes szem élyi igazolvány sorozatát és számát.
Jegyzőkönyvbe kell foglalni ezenkívül minden olyan körülményt, 
m ely a szem élyi igazolvány elvesztését igazolja.
A jegyzőkönyv második példányára címként rá kell vezetni a 
„Meghallgatási jegyzőkönyv” szöveget. Ezzel egy időben kettő pél
dányban ki kell tölteni az NR. 1147. számú nyomtatványt. Ha a 
tulajdonosnál névváltozás állt be és az elveszett személyi igazol
vány a régi névre volt kiállítva, a nyomtatványt ennek m egfe
lelően kell kiállítani. A nyomtatványra rá kell vezetni a kiadott 
ideiglenes szem élyi igazolvány sorozatát és számát, valamint érvé
nyességi idejét. Nem kell kiállítani az NR. 1147. számú nyomtat
ványt abban az esetben, ha a szem élyi igazolvány megsemmisülése 
hitelt érdemlően bizonyítva lett. A bejelentést tevő ellen a „felje
lentés szabálysértés ügyben” című nyomtatványon feljelentést 
kell tenni és az ideiglenes szem élyi igazolvány kiadása után a 
jegyzőkönyv második példányával együtt át kell adni a szabály
sértési előadónak.

c) Elveszett személyi igazolványok adatainak ellenőrzése a helyi és 
központi nyilvántartásban.
A jegyzőkönyvben szereplő adatok valódiságát ellenőrizni kell a 
helyi lakcímnyilvántartásban, Budapesten ezt távbeszélőn kell e l
végezni. Vidéken, ha a jegyzőkönyvben foglalt adatokról nincs be
jelentőlap elhelyezve a lakcímnyilvántartásban, a Központi Lak
címhivataltól lakcímközlést kell kérni.
A bejelentést tevő szem élyi adatait ellenőrizni kell a Központi 
Lakcímhivatalnál is. E célból a felvett jegyzőkönyv egy példányához
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csatolni kell 1 db. fényképet és fel kell terjeszteni a Köz
ponti Lakcímhivatalhoz.
A Központi Lakcímhivatal a közölt személyi adatok és fénykép 
azonosságát ellenőrzi, egyezteti a törzslapon és jegyzőkönyvön 
levő aláírásokat és észrevételeit a fénykép, és a jegyzőkönyv 
egyidejű visszaküldésével közli az illetékes rendőrkapitánysággal. 
A törzslap megjegyzési rovatába bejegyzi az „elveszett” szöve
get.
Ha a fénykép vagy az aláírás nem azonos, erről a törzslapról má
solatot kell küldeni és meg kell kísérelni a valódi adatok felkuta
tását. Bűncselekmény esetén a büntető eljárás lefolytatása végett 
az ügyet át kell adni a helyi bűnügyi szerveknek.

d) Elveszett személyi igazolványok határidős nyilvántartása a rend
őrkapitányságoknál.

Az elveszett szem élyi igazolványokról érvényességi idejét tekintve 
határidős nyilvántartást kell vezetni az eljáró rendőrkapitányságok
nál. Erre a célra a kitöltött NR. 1147. számú nyomtatvány egy pél
dányát kell felhasználni.
A nyomtatványt először az igazolvány érvényességi idejének le
járati éve szerint, ezen belül ábc sorrendben a sorozat szerint és 
számsorrendben száma szerint kell besorolni.

e) Elveszett személyi igazolványok f igyelőzése a Központi Lakcím
hivatalnál.

A kitöltött NR. 1147. számú nyomtatvány egy példányát a jegy
zőkönyvvel együtt fel kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatal
hoz.
A Központi Lakcímhivatalban a törzslapon ellenőrizni kell, hogy 
a szem élyi adatok, a szem élyi igazolvány sorozata és száma, 
valamint érvényességi ideje azonosan van-e feltüntetve az NR. 1147. 
számú nyomtatványon. Ha a szem élyi igazolvány sorozata és szá
ma, vagy érvényességi ideje nem azonos a két nyomtatványon, a 
tényleges adatokat ellenőrizni kell a személyi igazolvány számso
ros mutatóban és az adatokat helyesbíteni kell. A valódi adatokról 
tájékoztatni kell a figyelőzést elrendelő rendőrkapitányságot, 
m ely helyesbíti saját nyilvántartását.
Az NR. 1147. számú nyomtatványt a szem élyi adatok alapján fi
gyelőként el kell helyezni a Központi Lakcímhivatal lakcímnyil
vántartásában.

j) Elveszett személyi igazolványok központi f igyelőzésének megszün
tetése.

A  szem élyi igazolvány érvényességi idejének lejártakor vagy be
szolgáltatása esetén meg kell szüntetni a Központi Lakcímhivatal
nál történő figyelőzést.
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A személyi igazolvány beszolgáltatása esetén ki kell tölteni az NR. 
1148. sz. nyomtatvány egy példányát, rá kell vezetni a "megke
rült” szöveget és fel kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz. 
Ilyen esetben, ha az elveszett személyi igazolvány törzslapja még 
szerepel a törzslap nyilvántartásban, a „feljegyzés” rovatba be  
kell jegyezni a „megkerült” szöveget.
Ha a szem élyi igazolvány érvényességi idejének lejárta miatt kell 
a figyelőzést visszavonni ezt az év második felében kell elvégezni.
A helyi határidős nyilvántartásból ki kell emelni a kérdéses évre 
eső NR. 1147. számú nyomtatványokat, a felső szélére bélyegzővel 
rá kell vezetni az „érvényességi ideje lejárt” szöveget és iktatott 
jegyzék (név, személyi igazolvány sorozata és száma) kíséretében 
fel kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz.
A figyelőzések visszavonása után az NR. 1147- 48. sz. nyomtat
ványokat meg kell semmisíteni.

3. Személyi igazolvány kiadása elveszett, ellopott, megsemmisült sze
mélyi igazolvány esetén

a) Ideiglenes személyi igazolvány kiadása elveszett személyi igazol
vány esetén.

Az elveszett, ellopott, megsemmisült szem élyi igazolványok tulaj
donosait az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságon -  a helyi 
bejelentőnyilvántartásban történő priorálás után -  el kell látni 
egy hónapig érvényes ideiglenes személyi igazolvánnyal.
A személyi igazolvány elvesztését bizonyító más igazolást kiadni 
nem szabad.
Az ideiglenes szem élyi igazolvány kiadásához lehetőleg az előző 
személyi igazolvány kiadásakor bemutatott és a rendőrség által 
lebélyegzett okmányokat 2 db. fényképet, bejelentőlapot és 10,— 
forintos illetékbélyeget kell benyújtani. Amennyiben a bejelen
tést tevő a jegyzőkönyv felvételekor okmányait nem tudja bemu
tatni, az ideiglenes szem élyi igazolványt szem élyes nyilatkozatra 
kell kiadni. Nem lehet kiadni szem élyes nyilatkozatra az ideigle

nes személyi igazolványt, ha a bejelentést tevő nem szerepel a 
helyi lakcímnyilvántartásban.
Ha a bejelentést tevő az ideiglenes szem élyi igazolvány kiállítása
kor nem tudja benyújtani a 2 db. szem élyi igazolványba való fény
képet, fel kell hívni figyelmét, hogy három napon belül nyújtsa 
be. A szem élyes nyilatkozatra kiadott ideiglenes szem élyi igazol
vány tulajdonosa a fénykép benyújtásakor köteles bemutatni az 
igazolvány kiváltásához szükséges okmányokat is. Az okmányok 
bemutatása után a szem élyes nyilatkozatot meg kell semmisíteni 
és az okmányok bemutatását utólag kell a törzslapra rávezetni.
A személyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok sze
rint kell kiállítani. A törzslap feljegyzési rovatába, valamint az 
ideiglenes személyi igazolvány 4. oldalára és a bejelentőlap 1. szel
vényére be kell jegyezni a
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„Kiadva az elveszett (ellopott, megsemmisült) ................  számú
személyi igazolvány helyett”

szöveget.
A szem élyi igazolványba az „ellopott” szöveg helyett az „elve

szett” szöveget kell alkalmazni.
Az ideiglenes szem élyi igazolvány kiadásakor fel kell hívni a be
jelentést tevő figyelmét, hogy állandó szem élyi igazolványának 
átvétele végett mikor jelentkezzen. 

b) Állandó személyi igazolvány kiadása elveszett személyi igazol
vány esetén.

Elveszett, ellopott, megsemmisült személyi igazolvány esetén új 
állandó szem élyi igazolványt csak a KLH priusz megérkezése után
-  de lehetőleg egy hónapon belül -  kell kiadni. Ekkor a szemé
lyi igazolvány kiváltásához szükséges okmányokat, új bejelentő
lapot, 10,— forint illetékbélyeget kell benyújtani.

A szem élyi igazolványt és törzslapot az általános szabályok sze
rint kell kitölteni. A törzslap feljegyzési rovatába, a személyi iga
zolvány különleges bejegyzések oldalára a bejelentőlap 1- 2. szel
vényére rá kell vezetni a

„Kiadva az elveszett (ellopott, megsemmisült) ............ számú
szem élyi igazolvány helyett”

szöveget.
Az állandó szem élyi igazolvány kiadásával egy időben az ideig

lenes személyi igazolványt be kell vonni és továbbiakban az ér
vényben levő szabályok szerint kell eljárni.

A kiadott állandó szem élyi igazolvány sorozatát és számát, a ki
adás napját, valamint a szabálysértési feljelentés tényét rá kell 
vezetni a jegyzőkönyv hátoldalára.

c) Megtalált és beszolgáltatott személyi igazolvánnyal kapcsolatos 
eljárás.

A megtalált és beszolgáltatott szem élyi igazolványról, a megtalá
lás körülményeiről jelentést kell készíteni és a jegyzőkönyvhöz 
kell csatolni.
A beszolgáltatott szem élyi igazolványon vizsgálni kell, hogy nem  
keletkezett-e rajta sérülés, a megtalálás körülményeiből eredően 
nem történt-e vele visszaélés.
A megtalált szem élyi igazolványt egyes eseteket kivéve, vissza 
kell adni tulajdonosának. Ha a megtalálás időpontjában az iga
zolvány KLH figyelőzése már megtörtént, a figyelőzés visszavo
násáig az igazolványt vissza kell tartani. Nem lehet visszaadni az 
állandó szem élyi igazolványt, ha megsérült, a benne levő adatok 
olvashatatlanok, feltehetően bűncselekményt követtek el vele, tu
lajdonosa már megkapta állandó igazolványát, vagy egyéb indo
kok alapján ki kell cserélni.
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Ha a megtalált személyi igazolványt nem lehet tulajdonosának 
visszaadni, érvényteleníteni kell, be kell vezetni az NR. 2206. szá
mú „Forgalmi Napló”-ba és végleg bevontként kell kezelni.

4. A  figyelőzött személyi igazolványok használóival szemben követendő 
eljárás

A Központi Lakcímhivatal a beérkezett lakás be- és kijelentőlapok
nak a lakcímnyilvántartásba történő elhelyezése során köteles ellen
őrizni, hogy a lakást változtató szem élyi igazolványa nincs-e figye
lőzve. Amennyiben a lakcímnyilvántartásban figyelőlap van elhe
lyezve, a figyelőlap, illetve az új be-, kijelentőlap adatait egyeztetni 
kell. Azonos szem élyi igazolvány szám esetén az állandó törzslapról, 
a be-, illetve kijelentőlapról, valamint a figyelőlapról fénymásolatot 
kell készíteni és meg kell küldeni annak a rendőrkapitányságnak, 
ahonnan a be- vagy kijelentőlap beérkezett.
A rendőrkapitányság igazgatásrendészeti alosztálya köteles - a sze
mélyazonosság megállapítása érdekében vizsgálatot lefolytatni. 
Amennyiben a. vizsgálat bűncselekményt állapít meg, az ügyet to
vábbi intézkedés végett át kell adni a helyi bűnügyi szerveknek.
Ha az eljárás nem a figyelőzést elrendelő rendőrkapitányságon lett 
lefolytatva, az eljárás körülményeiről és befejezéséről értesíteni kell 
a figyelőzést elrendelő rendőrkapitányságot is.
Amennyiben a szem élyi igazolvány figyelőzése tévesen lett elren
delve, erről az elrendelő rendőrkapitányságnak soron kívül értesíteni 
kell a Központi Lakcímhivatalt.

ft
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VI .

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY BEVONÁSA

1. Illetékesség személyi igazolvány bevonására és elvételére

A személyi igazolvány bevonására a rendőrségi és erre felhatalma
zott szervek jogosultak.
A szem élyi igazolvány bármily jogcímen való elvételére csak az 
ügyészségek és rendőrségi szervek jogosultak. Rendőregyének iga
zoltatás során csak bűncselekmény elkövetése vagy gyanúja miatt 
elfogott vagy előállított, illetve bekísért személyektől vehetnek el 
személyi igazolványt.

2. Átmenetileg bevont személyi igazolványokkal követendő eljárás

a) A  személyi igazolvány átmeneti bevonásának indokai.

Érvényességi idejének lejárta előtt átmenetileg be kell szolgáltatni 
a szem élyi igazolványt, ha tulajdonosa
-  tényleges katonai szolgálatra bevonul;
-  szabadságvesztés büntetésének letöltését megkezdi;
-  előzetes letartóztatásba vagy szabálysértés miatt elzárás alá 

kerül;
-  gondnoki felügyelet alá helyezés nélkül átmenetileg elm e

gyógyintézeti kezelés alá kerül;
-  személyazonossága, vagy az igazolványba bejegyzett egyes ada

tok tisztázásra szorulnak.

b) Sorköteles katonai szolgálatra bevonulok személyi igazolványá
nak bevonása.

A sorköteles katonai szolgálatra bevonulok szem élyi igazolványát 
a néphadsereg kiegészítő parancsnoksága vonja be a bevonuláskor. 
A parancsnokság a katonai szolgálat ideje alatt a szem élyi igazol
ványt őrzi és csak adatváltozás (házasságkötés, házasságfelbontás, 
gyermek születés, lakásváltozás, stb.) esetén adja ki a változás 
keresztül vezetése végett tulajdonosának.
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Leszereléskor, továbbszolgáló- vagy hivatásos állományba vételkor 
a parancsnokság az igazolványt kiadja tulajdonosának.

c) Börtönbüntetést töltők személyi igazolványának bevonása.
Azon személyektől, akik a bíróság által kiszabott börtönbünteté
süket megkezdik, szem élyi igazolványaikat a büntetés letöltésére 
kijelölt börtönparancsnokságok bevonják és megküldik az állandó 
lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak. Ha a személyi igazol
ványba érvényes állandó lakóhely nincs bejegyezve, az igazol
ványt a börtönparancsnokság helye szerint illetékes rendőrkapi
tányságnak küldik meg. Az igazolványok megküldése iktatott át
irattal futárszolgálat útján történik.
A beérkezett szem élyi igazolványt alapos vizsgálat után be kell 
vezetni az NR. 2206. számú „Forgalmi Naplóba”. A forgalmi napló 
oldal- és sorszámáról feljegyzést kell készíteni és be kell helyezni a 
szem élyi igazolványba. Vidéken a bejelentőlap hátoldalára rá kell 
jegyezni a „börtönbüntetését tölti” szöveget és keltezéssel kell 
ellátni.
Azokat a börtönbüntetést töltő személyeket, akiknek ideiglenes la
kása van, ideiglenes lakásukból hivatalból ki kell jelenteni.
A szem élyi igazolvány tulajdonosáról ki kell állítani az NR. 2212. 
számú „Nyilvántartólap büntetését töltő szem élyről” című nyom
tatványt és nyilvántartásba vétel végett fel kell terjeszteni a Köz
ponti Lakcímhivatalhoz. A Központi Lakcímhivatal elhelyezi a be
jelentő nyilvántartásban.
A bevont szem élyi igazolványokat név szerint, ábc sorrendben kell 
tárolni.
A börtönbüntetésből való szabaduláskor a jelentkezőt a bűnügyi 
szervekhez kell irányítani, majd visszaérkezés után a bűnügyi 
szervek által láttamozott elbocsátólevél (szabadlábra helyezési, 
feltételes szabadságra bocsátási igazolvány) felmutatására a sze
mélyi adatokat priorálni kell a bejelentő nyilvántartásban. Ha a 
jelentkező kitiltás mellékbüntetésre van ítélve, a szem élyi igazol
ványba ezt a jelen utasítás VIII. fejezet 7/f. pontja alapján be kell 
jegyezni. Ezután a szem élyi igazolványt ki kell adni.
Az igazolvány átvételét aláírással igazoltatni kell. Ha az igazol
vány érvényességi ideje lejárt, vagy ideiglenes az igazolvány, ki
adása előtt intézkedni kell új szem élyi igazolvány kiadására. Vi
déken a bejelentőlap hátoldalán törölni kell a „börtönbüntetését 
tölti” szöveget, a törlést keltezéssel kell ellátni.
A szabadulás után ki kell tölteni az NR. 2213. számú „Nyilvántar
tólap a büntetésvégrehajtási szervtől szabadult szem élyről” című 
nyomtatványt és nyilvántartásból való törlés végett fel kell ter
jeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz.
Előfordul, hogy a börtönparancsnokság a szabaduló szem élyt az el
bocsátólevélen nem a személyi igazolványt őrző rendőrkapitányság
hoz irányítja. Ilyen esetben a tartózkodási hely szerinti rendőrkapi
tányság megkeresésére a szabadulót hivatalból ki kell jelenteni ál
landó lakásából, továbbá a személyi igazolványt, az NR. 2213.
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számú kitöltött nyomtatványt -  ha van -  figyelőlapot és mellék
büntetési nyilvántartólapot a vonatkozó szabályok szerint meg kell 
küldeni a tartózkodás helye szerinti rendőrkapitányságnak. A tar
tózkodás helye szerinti rendőrkapitányság továbbiakban az érvény
ben levő szabályok szerint jár el.

d) Előzetes letartóztatásba helyezettek személyi igazolványának 
bevonása.

Azoktól a személyektől, akiket a rendőrhatóság vagy ügyészség elő
zetes letartóztatásba helyez, annak megkezdésekor személyi igazol

ványát be kell vonni.
A személyi igazolvány bevonását az alábbiak szerint kell végre
hajtani:

-  A rendőrhatóság által foganatosított előzetes letartóztatás ese
tén a végrehajtó rendőrkapitányság igazgatásrendészeti alosztá
lya vonja be és a börtönbüntetésre ítéltek szem élyi igazolványai 
között őrzi. Ha az előzetes letartóztatás a 72 órát meghaladja, a 
személyi igazolványt meg kell küldeni az állandó lakóhely sze
rinti rendőrkapitányságnak.

A bevont személyi igazolványt be kell vezetni az NR. 2206. számú 
„Forgalmi napló”-ba. Az igazolvány kiadásakor átvételét aláírással 
igazolni kell.
Az előzetes letartóztatásba helyezettekről az NR. 2212. számú 
nyomtatványt is ki kell tölteni.

e) Szabálysértés miatt elzárt állampolgárok személyi igazolványának 
bevonása.

A 36 1959- , a 14/1960 - , és a 10/1962. számú tvr. alapján szabály
sértés miatt elzárt állampolgárok személyi igazolványát az elren
delő határozatot végrehajtó szerv vonja be és megküldi:

-  Budapesten elzárt és Budapesten állandó vagy ideiglenes lakással 
rendelkező szem élyek esetében a lakóhely szerint illetékes rend
őrkapitányságnak;

-  a Budapesten elzárt, de Budapesten lakással nem rendelkező sze
mélyek esetén az V. kerületi rendőrkapitányságnak;

-  a vidéken elzárt szem élyek esetében -  függetlenül attól, hogy 
lakóhelyük hol van -  az elzárás helye szerint illetékes rendőr
kapitányságnak.

A szem élyi igazolványt a rendőrkapitányság igazgatásrendészeti al
osztálya tárolja, m ely során a börtönbüntetésüket töltő személyek 
igazolványának kezelésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 
Az NR. 2212. számú nyomtatványt kitölteni nem kell.
Az elzárt szem élyek a szabadulást követő 24 órán belül kötelesek 
jelentkezni az illetékes rendőrkapitányságon igazolványuk átvétele 
végett. Az átvételt aláírással igazoltatni kell.
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f) Elmegyógyintézeti kezelés alá vontak személyi igazolványának 
bevonása.

Azoktól a személyektől, akik gondnoki felügyelet alá helyezés nél
kül, átmenetileg elm egyógyintézeti kezelés alá kerülnek, személyi 
igazolványát az intézet igazgatósága köteles bevonni és a beteg in
tézeti tartózkodása alatt őrizni.
A bevont igazolványokat -  a szem élyi adatok és az igazolvány szá
mának feltüntetésével -  erre a célra rendszeresített nyilvántartó
könyvbe kell bevezetni.
Azoknak a személyeknek, akik az elm egyógyintézetet -  akár át
menetileg is -  elhagyják, szem élyi igazolványát köteles átadni és 
az átvételt a nyilvántartókönyvben aláírással igazoltatni.
Ha az elmebeteget a gyógyintézeti kezelés alatt a bíróság jogerős 
határozattal cselekvőképességet kizáró okok miatt gondnoki fel
ügyelet alá helyezi, a személyi igazolványt a jelen utasítás VI. fej. 
3/d. pontjában foglaltak szerint a gondnokon keresztül be kell szol
gáltatni az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak.

g) Személyazonosság és adatok tisztázása végett személyi igazolvány  
bevonása.

Annak a személynek szem élyi igazolványát, akinek (akinél)
-  személyazonosságát a szem élyi igazolványból nem lehet hitelt 

érdemlően megállapítani,
-  szem élyi igazolványában a bejegyzések hiányosak, vagy egyes 

bejegyzések jogossága tisztázásra szorul,
-  a szem élyi igazolvány jogtalan használatának, birtoklásának 

gyanúja merül fel,
-  a szem élyi igazolvány érvényességi ideje lejárt és a folyó év  

december 31. napjáig nem cserélte ki,
-  a szem élyi igazolványba kényszerintézkedést kell bejegyezni 
a rendőri szervek bevonhatják.
Ha a szem élyi igazolvány bevonása a 24 órát meghaladja, és őri
zetbevétel nem szükséges, erről a rendszeresített átvételi elismer
vényt kell kiadni és be kell vezetni az NR. 2206. sz. „Forgalmi 
Napló”-ba.
A bevont szem élyi igazolvány ügyében legkésőbb 5 napon belül 
érdemleges intézkedést kell tenni.
A szem élyi igazolvány kiadását a tulajdonos aláírásával igazolni 
kell.

h) Átmenetileg bevont személyi igazolványok érvényességi ideje.

Azokat az átmenetileg bevont szem élyi igazolvánvokat, melyeknek 
érvényességi ideje lejárt, a bevonás indokának megszűnésekor ki 
kell cserélni a vonatkozó szabályok szerint.
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i) Átmenetileg bevont személyi igazolvány tulajdonosának elhalálo
zása, eltűnése esetén követendő eljárás.

Amennyiben a külső szervek által átmenetileg bevont személyi 
igazolvány tulajdonosa

-  meghalt, személyi igazolványát az elhalálozást bejegyző anya
könyv ezetőhöz, vagy a lakóhely szerinti rendőrkapitánysághoz,

-  eltűnt és az észleléstől számított három hónapon belül nem je
lentkezett, szem élyi igazolványát az állandó lakóhely szerinti 
rendőrkapitánysághoz

kell beszolgáltatni.
Az elhalt szem élyek személyi igazolványával a jelen utasítás VI. 
fejezet 3/f. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.
Az eltűnt szem élyek esetében helyszíni ellenőrzést kell tartani 
az állandó és ideiglenes lakóhelyen, esetleg munkahelyen. Ha a 
helyszíni ellenőrzés eredménytelenül végződött, a szem élyi igazol
ványt végleg bevontként kell kezeim és 6 hónap után érvénytele
níteni kell. Az eltűnt szem élyi adataira ki kell állítani egy kije
lentőlapot, az 1., 2. szelvényre rá kell vezetni az „eltűnt” szöveget 
és a szabályok szerint el kell kezelni. Az eltűnés bejelentéséről tá
jékoztatni kell a helyi bűnügyi szervet.

3.) Végleg bevont személyi igazolványokkal követendő eljárás

a) A személyi igazolvány végleges bevonásának indokai.

Érvényességi idejének lejárta előtt véglegesen vissza kell szolgál
tatni a szem élyi igazolványt, ha tulajdonosa

-  végleges szándékkal külföldre távozik;
-  magyar állampolgárság kötelékéből el lett bocsátva;
-  hivatásos katonai állományba kerül;
-  cselekvőképességet kizáró okok miatt gondnokság alá került;
-  meghalt.

b) Végleges szándékkal külföldre távozók személyi igazolványának 
bevonása.

A végleg külföldre távozók (kivándorlók) az útlevél átvétele után 
szem élyi igazolványukat tartoznak leadni az állandó lakóhely sze
rinti rendőrkapitányságon, kijelölt rendőrőrsön. Ha az igazolványt 
tulajdonosa elmulasztotta leadni az állandó lakóhelyen, ezt elvé
gezheti az útlevél közvetlen átvételekor a helyi rendőrkapitány
ságnál. vagy a határkilépő állomás helye szerinti rendőrkapitány
ságnál.
Ha a külföldre távozás egy család több tagját érinti, az igazolvá
nyok leadását a család egyik 16 éven felüli tagja is elvégezheti.
Az igazolvány leadásakor be kell mutatni az ország elhagyására 
jogosító útlevelet.
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A szem élyi igazolvány átvételekor a 4/ 1959. sz. Igazgatásrendé
szeti Tájékoztató I. fejezet 5/k. pontjában meghatározottak szerint 
el kell végezni a lakásból való kijelentkezést.
Az igazolvány beszolgáltatásáról a rendszeresített átvételi elismer
vényt kell kiadni, m elyet a végleg külföldre távozó a határátlépő 
állomáson köteles a határőrizeti szervnek átadni. A határőrizeti 
szerv a bevont átvételi elismervényt megküldi a kiállító rendőr
kapitányságnak, illetve rendőrőrsnek.
A bevont igazolvány 2. oldalára be kell jegyezni a „végleg kül
földre távozott” szöveget, be kell vezetni az NR. 2206. számú „For
galmi Napló”-ba, továbbá érvényteleníteni kell és végleg bevont
ként kell kezelni. Ha az igazolványt nem az állandó lakóhely sze
rinti rendőrkapitányság vonta be, a kijelentőlappal együtt meg kell 
küldeni az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak.

c) Magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátottak személyi igazol
ványának bevonása.

Azok a személyek, akiket a magyar állampolgárság kötelékéből e l
bocsátottak, az erről szóló okirat kézhezvételétől számított 8 napon 
belül kötelesek szem élyi igazolványaikat leadni az állandó lakó
hely szerinti rendőrkapitányságon vagy kijelölt rendőrőrsön.
Ha a magyar állampolgárság kötelékéből való elbocsátás egy csa
lád több tagját érinti, az igazolványok leadását a család egyik 16 
éven felüli tagja is elvégezheti.
A szem élyi igazolvány leadásakor be kell mutatni a BM. által ki
adott elbocsátó okiratot.
A szem élyi igazolvány beszolgáltatásáról a rendszeresített átvételi 
elismervényt kell kiadni, m elyet tulajdonosa a lakhatási engedélyt 
kiállító KEOKH-szervnél -  a lakhatási engedély átvételekor -  
köteles leadni. A KEOKH-szerv a bevont átvételi elismervényt 
megküldi a kiállító rendőri szervnek.
Ha a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátott szem ély a 
szem élyi igazolvány leadása után külföldre távozik, a 4/1959. sz. 
Igazgatásrendészeti Tájékoztató I. fejezet 5/n. pont második bekez
dése szerint el kell végezni a lakásból való kijelentkezést is. A sze
m élyi igazolvány átvételi elism ervényt a határőrizeti szervnél kell 
leadni, ahonnan megküldik a kiállító rendőri szervnek.
A bevont igazolvány 2. oldalára be kell jegyezni a „magvar állam- 
polgárság kötelékéből elbocsátva” (esetleg „végleg külföldre távo
zott”) szöveget, be kell vezetni az NR. 2206. számú „Forgalmi 
Napló”-ba, érvényteleníteni kell és végleg bevontként kell kezelni.
A magyar állampolgárság kötelékéből való elbocsátásról a BM. 
II/II- 3. osztálya írásbeli értesítést küld az állandó lakóhely sze
rinti rendőrkapitányságnak. Az értesítésen szereplő adatokat 10 
napra visszamenőleg priorálni kell az átvételi elismervénytömb tő
szelvényein. Ha nem szerepel, az értesítést 8 napig határidőbe kell 
tenni, ezután az állampolgárság kötelékéből elbocsátott szem élyt 
szem élyi igazolványának leadása végett be kell rendelni.
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d) Gondnokság alá helyezettek személyi igazolványának bevonása.

Azoknak a magyar állampolgároknak a személyi igazolványait, 
akiket a bíróság cselekvőképességet kizáró okok miatt jogerős bí
rói határozattal gondnokság alá helyez, a gondnokot kijelölő gyám
hatósági határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül az ál
landó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnál vagy kiielölt rendőr
őrsnél be kell szolgáltatni.
Az igazolvány beszolgáltatását a gondnok köteles elvégezni, mely 
során be kell mutatni a jogerős bírói és gyámhatósági határozatot.
A szem élyi igazolvány beszolgáltatásáról átvételi elismervényt 
kiadni nem kell.
A bevont igazolvány 2. oldalára és a nyilvántartásban elfekvő be
jelentőlapra be kell jegyezni a  „gondnokság alá helyezve” szöve
get, be kell vezetni az NR. 2206. sz. „Forgalmi Napló”-ba, érvény
teleníteni kell és végleg bevontként kell kezelni.
A gondnokság alá helyezésről a  bíróság írásbeli értesítést küld az 
állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak. Az értesítésben 
szereplő adatokat priorálni kell a bejelentő nyilvántartásban. Ha 
a bejelentőlapra nincs rávezetve a „gondnokság alá helyezve” szö
veg, az értesítést 8 napi határidőbe kell tenni, ezután a gondnokság  
alá helyezett állandó lakóhelye szerinti gyámhatóságnál tájékozódni 
kell a gondnok szem élye felől és a gondnok berendelésével intéz
kedni kell a szem élyi igazolvány bevonására.

A szem élyi igazolvány bevonása után a bírói értesítést fel kell 
terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz, ahol a törzslapra ráve
zetik a „gondnokság alá helyezve” szöveget és az értesítést elhe
lyezik a bejelentő nyilvántartásban. A törzslapot élő anyagként 
kell kezelni addig, am íg a gondnokság megszűnik, vagy a gondno
kolt meghal,

e) Hivatásos katonai állományba lépők személyi igazolványának  
bevonása.

Azok a személyek, akik hivatásos katonai állományba lépnek, a 
katonai szem élyi igazolvány átvétele után kötelesek szem élyi iga
zolványaikat szem élyesen beszolgáltatni az állandó lakóhely sze
rinti rendőrkapitányságon, vagy kijelölt rendőrőrsön.
Az igazolvány leadásakor be kell nyújtani a Néphadsereg tagjai 
részére rendszeresített állandó lakáslapot (ha van ideiglenes lakás, 
akkor ideiglenest is) és a vonatkozó szabályok szerint e l  kell ke
zelni.
A lakáslap 1- 2 szelvényére rá kell vezetni a „hivatásos katonai 

állományba lépett” szöveget.
A bevont szem élyi igazolvány 2. oldalára be kell jegyezni a „hiva
tásos katonai állományba lépett" szöveget, be kell vezetni az NR. 
2206 számú „Forgalmi Napló”-ba, érvényteleníteni kell és végleg  
bevontként kell kezelni.
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Ha a hivatásos állományba vétel csoportosan (tiszti, tiszthelyettesi 
iskola elvégzése stb.) történik, a szem élyi igazolványoknak a rend
őri szervekhez történő eljuttatását a HM. hivatalból intézi.

f) Elhalt személyek személyi igazolványának bevonása.

Az elhalt szem élyek szem élyi igazolványát az elhalálozás helye 
szerint illetékes anyakönyvvezetőnél
-  a kórház, szanatórium, egyéb gyógyintézet, vagy
-  a meghalt szem éllyel egy lakásban élő hozzátartozója (házas

társ, szülő, gyermek stb.) vagy
-  a lakónyilvántartókönyv vezetője, vagy
-  a házfelügyelő 
köteles leadni.
Az anyaköny vvezető a jelen utasítás VIII. fejezet 13/h. pontban 
foglaltak alapján bejegyzi az elhalálozást és az igazolványt átlós 
vonallal érvénytelenítve -  40. sz. Au. nyomtatvánnyal -  meg
küldi az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak.
A beérkezett igazolvány 2. oldalára rá kell vezetni a „meghalt” 
szöveget, be kell vezetni az NR. 2206. számú „Forgalmi Napló”-ba, 
érvényteleníteni kell és végleg bevontként kell kezelni.
A helyi lakcímnyilvántartásban levő bejelentőlap felső részére rá 
kell vezetni a

„Meghalt .................................  (község, város)
.......  é v ............  hó ...-n  ................ / ........ fsz. alatt”

szöveget. Ha ideiglenes lakása is van, hivatalból ki kell jelenteni.
Az ideiglenes kijelentőlap valamennyi szelvényére rá kell vezetni 
a „meghalt, hivatalból kijelentve” szöveget. Ezután az anyakönyvi 
értesítést fel kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz 
nyilvántartásba vétel végett.

Átvételi elismervény kiadása a bevont személyi igazolványokról

A bevont szem élyi igazolványokról -  amikor azt jelen utasítás e l
rendeli -  a rendszeresített átvételi „Elismervény”-t  kell kiadni.
A nyomtatvány szigorú számadású anyagot képez, ettől eltérő átvé
teli elism ervényt rendőri szerveknek alkalmazni nem szabad.
Az elismervényt olvashatóan tintával írt nyomtatott nagybetűvel 
kell kitölteni.
Az átvételi elismervény két szelvényből (tőszelvény, elismervény) áll. 
A tőszelvényre (fehér alap) be kell jegyezni

-  a bevont személyi igazolvány sorozatát és számát,
-  a „továbbítva” rovatba az igazolvány beszolgáltatásának időpont

ját,
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-  az „iktatószám" rovatba az NR. 2206. számú „Forgalmi Napló” ol
dal és folyószámát perszámozással,

-  az elismervény érvényességi idejét.
Az elismervényre (kék alnyomat) be kell jegyezni
-  a kiállító szerv nevét és címét,
-  a szem élyi igazolvány sorozatát és számát,
-  a  tulajdonos nevét és címét,
-  a szem élyi igazolvány bevonásának jogcímét,
-  az elismervény érvényességi idejét,
-  az igazolvány beszolgáltatásakor benyújtott okiratokat és kelléke

ket a  hátoldalára.
Az elismervény sorozatát és számát be kell jegyezni az NR. 2206. 
számú „Forgalmi Napló” 16. rovatába.
Az elism ervényt az igazolvány bevonását végző beosztottnak kell alá
írni és el kell látni nedves körbélyegzővel.
Az elismervény kiadásakor a jelen utasításban meghatározott egyes 
kötelmekre fel kell hívni a tulajdonos figyelmét.
A visszaérkező elismervényeket a tőszelvényekhez kell csatolni. Egyes 
elismervénytömböket valamennyi szelvény beérkezése után, féléven
ként jegyzőkönyvileg (1 pl.) helyileg selejtezni kell. Azoknak az elis
mervényeknek a számát, melyeknek visszaérkezési határideje a se
lejtezés időpontjáig lejárt és már nem várható megérkezésük, a jegy
zőkönyvben külön fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet irattárba kell 
helyezni.

5. Bevont személyi igazolványokról általában

a) Bevont személyi igazolványok tárolása.

A bevont szem élyi igazolványokat a bevonás indokai szerint kü
lön-külön kell tárolni. A tárolást az alábbi tárgyak szerint kell 
végezni:
-  börtönbüntetésre ítélt, előzetes letartóztatásba helyezett és e l

zárt szem élyek igazolványát,
-  személyazonosság és adatok tisztázása végett bevont igazolvá

nyokat
szoros ábc. sorrendben,
-  végleg bevont igazolványokat
sorozat szerint ábc és száma szerint számsorrendben.
Valamennyi bevont igazolványban el kell helyezni az NR. 2206. 
sz. „Forgalmi Napló” oldal és sorszámáról készített feljegyzést.
A bevont igazolványokat szigorú számadású anyagként kell ke
zelni, ezért zárt szekrényben szabad csak tárolni.
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b) Végleg bevont személyi igazolványok felterjesztése a Központi  
Lakcímhivatalhoz.

A végleg bevont igazolványokat negyedévenként fel kell terjesz
teni a Központi Lakcímhivatalhoz selejtezés végett.
A felterjesztésre kerülő végleg bevont igazolványokat sorozat sze
rint abc és száma szerint számsorrendben be kell vezetni az NR. 
2224. számú „Jegyzék a Központi Lakcímhivatalhoz megküldött 
. . . .  db. végleg bevont szem élyi igazolványról” című nyomtat
ványra. A jegyzéktömböt megkezdésekor be kell iktatni. A jegyzék 
két példányát csatolni kell az igazolványokhoz és futárpostával 
fel kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz.
A Központi Lakcímhivatal a felterjesztett igazolványokat egyez
teti a jegyzékkel, majd a jegyzék másodpéldányán nyugtázza az 
igazolványok átvételét és visszaküldi a felterjesztő igazgatásren
dészeti alosztálynak. Ezeket a szelvényeket az NR. 2206. számú 
„Forgalmi Napló” m ellett kell őrizni, majd a forgalmi napló selej
tezésekor ezt is selejtezni kell.
Az NR. 2206. számú „Forgalmi Napló” 18. rovatába be kell jegyezni 
a „KLH” szöveget, a 19. számú rovatába a felterjesztő jegyzék lap
számát.
Az igazolványok felterjesztését az NR. 2207. számú „Nyilvántar
tás a szem élyi igazolványok forgalmáról” című nyomtatványon is 
keresztül kell vezetni.

6. Elhalt személyekről személyi igazolvány fénykép kiadása

Elhalt személyekről a hozzátartozók az elhalálozástól számított egy 
éven belül fényképmásolatot igényelhetnek.
A kérelmet írásban kell benyújtani az igénylő állandó lakóhelye sze
rinti rendőrkapitánysághoz. A kérelembe bele kell foglalni az elhalt 
szem ély családi- és utónevét, születési helyét és idejét, anyja leány
kori családi- és utónevét, az elhalálozás időpontját, valamint a kérel
mező családi és utónevét és lakcímét. A kérelemre 6,— forint értékű 
illetékbélyeget kell felragasztani.
A benyújtott kérelmet ellenőrizni kell és iktatás után végleg eredet
ben fel kell terjeszteni a BM. Központi Lakcímhivatalhoz.
A BM. Központi Lakcímhivatal a törzslapon levő fényképről 2 db 
másolatot készít és megküldi a kérelmező címére.
Tilos az elhaltak bevont szem élyi igazolványából a benne levő fény
képet kitépni, vagy az igazolványban levő fényképről a hozzátartozók 
részére másolatot készíteni. Azokat a kérelmeket, melyeknél az el
halálozás az egy évet meghaladta, el kell utasítani.

ÁBTL-4.2.-20500/1963



NYILVÁNTARTÁS AZ ÚJONNAN KIADOTT 
ÉS FORGALOMBÓL BEVONT SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYOKRÓL

1. A  személyi igazolványok nyilvántartásáról általában

A járási (városi, kerületi) igazgatásrendészeti alosztályokon nyilván
tartást kell vezetni a szem élyi igazolványok forgalmáról. A nyilván
tartás célja, hogy kimutassa az alosztályoknál levő vagy az alosztá

lyokon keresztül menő összes szem élyi igazolványokat és azokkal tör
ténő intézkedéseket.

A nyilvántartás rendszeres és pontos vezetésére nagy gondot kell for
dítani, mert annak alapján kell az alosztályoknak az igazolványokkal 
elszámolni. Ezek a nyilvántartások fontos számadási okm ányok a 
beírt adatokat olvashatatlanul törölni, kiradírozni, kivakam i nem sza
bad. Ha valamelyik adatot tévesen jegyezték be, azt egy vízszintes 
vonallal kell áthúzni és a helyes adatot föléje kell írni.

2. Forgalmi napló a bevont személyi igazolványokról

A forgalmi napló célja az alosztály által bevont, vagy az alosztályhoz 
beszolgáltatott, illetve tulajdonosának visszaadott, vagy más szerv

hez továbbított szem élyi igazolványok nyilvántartása. E célra az NR. 
2206. számú nyomtatvány van rendszeresítve, mely könyvalakban 
került kiadásra.
Az ilyen szem élyi igazolványokra vonatkozó adatokat az alosztályhoz 

érkezés után, illetve a kiadás (továbbítás) előtt azonnal be kell ve
zetni a forgalmi naplóba még akkor is, ha azokat az alosztály csak 
más szervhez való továbbítás céljából vette át.
Egy sorba csak egy igazolványra vonatkozó adatot lehet bejegyezni.

A 2. rovatba  a folyószámot naponta egytől folytatólagosan kell be
írni. A napi zárlat folyószámot nem kap.
A 3. rovatba  a szem élyi igazolvány tulajdonosának nevét nyomtatott 
nagybetűvel kell beírni. A családi nevet a bal felső sarkánál kezdve 
írjuk be, míg az utónevet ez alá a középtájon kezdve.
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A 8- 14. rovatokban  kell megjelölni az állandó szem élyi igazolvá
nyok bevonásának okát úgy, hogy a m egfelelő rovatba kék dőlt 
keresztet (X), míg a többi rovatba kis vízszintes vonalakat (- ) kell 
húzni. A 8- 14. rovatok közül egy sorban csak egyikbe kerülhet a 
dőlt kereszt.
Az igazolvány bevonásának okát a jelen utasításban foglaltak figye
lem bevételével kell meghatározni.
A 15. rovatba kerül a dőlt kereszt akkor, ha ideiglenes igazolványt 
vont be az alosztály, tekintet nélkül a bevonás okára. Ez esetben a 
6- 14. rovatokba a kis vízszintes vonalat kell behúzni. Állandó iga
zolvány bevonásakor a 15. rovatba is vízszintes vonal kerül.
A 16. rovatba a bevont igazolványra vonatkozó ügyiratnak az alosz
tály által adott ügyirat számát -  amennyiben iktatott ügyirat nincs
-  a küldő szerv nevét kell bejegyezni. Ha az igazolványt polgári 
egyén k özvetlen szolgáltatta be, a leadást sajátkezű aláírásával kell a 
rovatban igazoltatni.
A 17- 19. rovatok  akkor kerülnek kitöltésre, ha az alosztály a bevont 
igazolványt tulajdonosának visszaadja, vagy más szervhez továbbítja.
Ha az igazolvány a tulajdonosának lett visszaadva, átvételét a 19. 
rovatban sajátkezű aláírásával kell elismerni. Ez esetben a 18. ro
vatba „tulajdonosnak” szó kerül. Ha az igazolványt az alosztály más 
szervhez továbbította, a címzett szerv m egnevezését a 18. rovatba, az 
elküldéssel kapcsolatos ügyirat számát a 19. rovatba kell bejegyezni.
A „Forgalmi Naplót” az alosztályoknál naponta, a rendőrőrsöknél ha
vonta le kell zárni. A tárgynap utolsó bejegyzése alatt vízszintes vo
nalat húzunk. Ezután a következő sor 3- 5. rovataiba a „Nap folya
mán összesen” szöveget beírjuk, majd a 6- 15. rovatokba bejegyzett 
dőlt kereszteket, rovatonként külön-külön függőlegesen megszámol
juk. A számlálás eredményét a vonal alatt arab számmal jegyezzük 
be. Ebben a sorban valamennyi bejegyzést (aláhúzás, „nap folyamán 
összesen", számok) piros tintával kell eszközölni. A napi összesítés 
után egy sort üresen kell hagyni s az utána következő sorban kell a 
következő nap bejegyzéseit kezdeni. Nem kell elvégezni a lezárást, 
amennyiben a kérdéses napon nem volt forgalom.

3. Nyilvántartás a személyi igazolványok forgalmáról

A nyilvántartás célja, hogy lehetővé tegye az alosztályok részére ki
adott új igazolványokkal, valamint az általuk bevont igazolványok
kal való számszerű elszámolást. A nyilvántartás e feladatát csak ak
kor tölti be, ha azt naponta rendszeresen és pontosan vezetik. A napi 
forgalom vezetése a nyilvántartás „napi forgalmi összesítő” részében 
történik. Az igazolványok forgalmát csak darabszám szerint kell fel
tüntetni.
A sorozat és sorszám szerinti nyilvántartásra új igazolványoknál az 
NR. 2209- 10. számú állandó, illetve az NR. 2211. számú ideiglenes 
nyilvántartókönyv, bevont igazolványoknál a „Forgalmi Napló a be
vont szem élyi igazolványokról” szolgál. Ebből következik, hogy a

A  szem élyt igazolvány 9 7
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nyilvántartás adatainak a nyilvántartókönyvek, illetve a forgalmi 
napló adataival egyezni kell.
Az NR. 2207. számú nyomtatvány könyvalakban kerül kiadásra. Két 
fő részből áll: „összesítés a szem élyi igazolványok évi forgalmáról”. 
Ide egy-egy sorba az egyes hónapok összesített eredményeit kell be
jegyezni. Másik főrész „Napi forgalmi összesítő”. Ide kell bejegyezni 
naponta egy sorba az új, illetve a használatból kivont igazolványok 
forgalmát.

a) 1 .  Új  személyi igazolványok forgalma.

Ez a rész az új igazolványok naponkénti darabszám szerinti elszá
molására szolgál. 
1. rovat: annak a napnak a keltezését kell beírni, amelyre a bejegy
zett adatok vonatkoznak.
2- 3. rovat: az adatokat a megyei osztály által kiadott anyagkiadási 
jegy alapján kell kitölteni. Ez mutatja, hogy az alosztály a me
gyei osztálytól a nap folyamán mennyi új igazolványt kapott. A 2. 
rovatba az állandó, a 3. rovatba az ideiglenes szem élyi igazolvá
nyok kerülnek. A bejegyzés után az anyagkiadási jegy (szállító
levél) jobb felső sarkában, az „anyagkönyvelés” rovatban fel kell 
tüntetni a nyilvántartásba történt bevételezés keltét és a bejegy
zést végző olvasható névaláírását. Az anyagkiadási jegyeket (szál
lítóleveleket) érkezés szerinti sorrendben borítékba (gyors fűzőbe) 
kell rakni és a nyilvántartás m ellett kell őrizni. Abban az esetben, 
ha az anyagkiadási jegy (szállítólevél) téves adatokat tartalmaz, 
azokat kijavítani nem szabad, hanem 3 példányban jegyzőkönyvet 
kell az eltérésről felvenni. A jegyzőkönyvet az alosztályvezető és 
az igazolványok átvételénél, illetőleg a csomagok felbontásánál je
lenlevő beosztottak tartoznak aláírni. A jegyzőkönyv 2 példányát 
a m egyei osztályhoz 24 órán belül meg kell küldeni, a 3. példányt 
az alosztálynál levő anyagkiadási jegyhez (szállítólevél) kell csa
tolni. A nyilvántartásba ez esetben a jegyzőkönyv szerinti helyes 
adatokat kell bevezetni.
4. rovat: A 16. életév betöltésekor kiadott igazolványok darabszá
mát kell beírni. Ide kell bejegyezni az olyan szem élyek részére 
kiadott igazolványok darabszámát is, akik „első ízben” kapnak más 
jogcímen igazolványt.
5. rovat: Ebbe a rovatba csak a honosítás vagy visszahonosítás út
ján magyar állampolgárságot nyert személyek részére első alka
lommal kiadott állandó szem élyi igazolványok darabszámát lehet 
bejegyezni.
Nem szabad ide beírni azokat az igazolványokat, am elyeket vitás 
állampolgárságú szem élyek állampolgárságának rendezése után 
adtak ki. Ezeket a 4. rovatban kell feltüntetni.
6. rovat: Itt kell feltüntetni azoknak az állandó igazolványoknak 
darabszámát, amelyeket az alosztály az érvényességi idő lejárta 
miatt és külön az igazolvány kiállítására vagy adatok bejegyzésére
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jogosult szervek által tévesen kitöltött igazolványok helyett 
adott ki. Ebből a célból a rovatot kétfelé kell osztani.

7. rovat: Ide kell beírni külön-külön azoknak az igazolványoknak 
darabszámát, am elyeket az alosztály az elveszett, ellopott, meg
semmisült igazolványok helyett adott ki, kivéve, ha azt az igazol
ványt megrongálódás miatt kellett kicserélni. A rovatot ennek 
megfelelően fel kell osztani.

8. rovat: Itt kell bejegyezni azokat az igazolványokat, melyek m eg
rongálódottnak tekintendő igazolvány helyett kerültek kiadásra.

9. rovat: Ide kell beírni azoknak az igazolványoknak darabszámát, 
m elyeknél a kiadás oka a 6- 8. rovatoknál felsorolt esetekbe nem 
sorolható. (Pl. névváltozás, adatváltozás, arcvonások megváltozása 
miatt szükségessé vált fényképcsere, hamisítás stb. miatt.)

10. rovat: A 4- 9. rovatokba beírt számokat naponta vízszintesen 
össze kell adni és az összeadás eredményét ebben a rovatban kell 
feltüntetni.

11. rovat: Itt kell feltüntetni a nap folyamán kiadott ideiglenes 
igazolványok darabszámát tekintet nélkül a kiadás okára. (Pl. vi
tás állampolgárságúak, elveszett, ellopott igazolványok tulajdono
sai részére kiadott ideiglenes igazolványok stb.)
12. rovat: Itt kell feltüntetni azoknak az állandó igazolványoknak a 
darabszámát, m elyeket elrontottak és nem kerültek kiadásra.
13. rovat: Az elrontott és ki nem adott ideiglenes szem élyi igazol
ványok darabszámának bejegyzésére szolgál.
14. rovat: Mutatja a kiadatlan állandó szem élyi igazolványok kész
letét. Ezt úgy kell kiszámolni, hogy a 10. és 12. rovatban levő szá
mokat összeadjuk és az összeget kivonjuk az előző napi 14. rovat
ban levő készletből. Ha a nap folyamán az alosztály a megyei osz
tálytól új igazolványokat kapott, akkor az előző napi készlethez 
először hozzá kell adni a 2. rovatban bevételezett m ennyiséget és 
ezután kell a 10. és 12. rovatok összegét kivonni. Ennek egyezni 
kell az állandó igazolvány tényleges készletével.
15. rovat: Az ideiglenes igazolványok készletét mutatja. A készlet 
kiszámítása a 14. rovatra vonatkozó alapelvek szerint úgy történik, 
hogy a 11. és 13. rovatokban szereplő számok összegét kivonjuk a
15. rovat előző napi mennyiségéből, illetve, ha a nap folyamán az 
alosztály ideiglenes igazolványt kapott, a 3. rovat összegét hozzá
adjuk. Ennek egyezni kell az ideiglenes igazolvány tényleges kész
letével.

b) II. Használatból kivont személyi igazolványok forgalma.

Ez a rész a bevont szem élyi igazolványok naponkénti darabszám 
szerinti elszámolására szolgál.
18- 33. rovat: adatait naponta a forgalmi naplóból, annak napi 
lezárása után kell bevezetni.
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A 16- 26. rovatok  mutatják a nap folyamán bevont szem élyi iga
zolványok m ennyiségét
A 18- 24. rovat: megegyezik a forgalmi napló 8- 14. rovataival. 
A bevont szem élyi igazolványok mennyiségét a forgalmi napló zár
latában (a piros tintával bejegyzett) „A nap folyamán összesen” 
szövegű sorban szereplő mennyiségekkel megegyezően kell az 
egyes rovatokba bevezetni.
25. rovat: A 18- 24. rovatokban szereplő mennyiségeket vízszin
tesen össze kell adni és ezek együttes összegét kell ebbe a rovatba 
beírni.
26. rovat: A forgalmi napló 15. rovatában szereplő napi zárlat ered
ményét kell beírni.
A 28., 30- 33. rovatok  mutatják azoknak az igazolványoknak 
mennyiségét, am elyeket az alosztály a bevont igazolványok közül 
tulajdonosuknak visszaadott, vagy más szervhez továbbított. Az 
adatok bejegyzése itt is a forgalmi napló alapján történik. Tekin
tettel azonban arra, hogy a forgalmi napló nem a kiadás, vagy to
vábbítás, hanem a beérkezés sorrendjében tünteti fel a bevont 
szem élyi igazolványokat, célszerűnek látszik a kiadott, illetve to
vábbított igazolványokról a 28, 30- 33. rovatoknak megfelelően 
naponta külön papíron kimutatást vezetni, amelynek napi össze
sített eredményét írjuk be nyilvántartásunkba.
28., 30. rovat: Azoknak az állandó szem élyi igazolványoknak men
nyiségét kell beírni, am elyeket az alosztály a nap folyamán eredeti 
tulajdonosuknak visszaadott. Ezek számát a visszaadás jogcíme sze
rint kell részletezni.
31. rovat: Az alosztály által a nap folyamán más szervekhez továb
bított állandó szem élyi igazolványok darabszámát kell beírni te
kintet nélkül arra, hogy a továbbítás m ely szervhez és m ilyen ok
ból történt.
32. rovat: A nap folyamán tulajdonosuknak visszaadott vagy más 
szervhez továbbított állandó szem élyi igazolványok együttes men
nyiségét mutatja. Az adatok bejegyzése a 28., 30- 31. rovatokban 
szereplő mennyiségek vízszintes összeadása alapján történik.
33. rovat: Az alosztály által más szervhez továbbított vagy egyes 
kivételes esetekben tulajdonosának visszaadott ideiglenes igazol
ványok darabszámát kell beírni.
34. rovat: Az alosztály kezelésében levő bevont állandó személyi 
igazolványok mennyiségét mutatja, amit úgy kell kiszámítani, 
hogy a 34. rovat előző napi készletéhez hozzáadjuk a 25. rovatot 
és kivonjuk belőle a 32. rovat mennyiségét. Ezt az alosztálynál tá
rolt bevont állandó igazolványok készletével naponta egyeztetni 
kell.
35. rovat: Az alosztály kezelésében levő bevont ideiglenes személyi 
igazolványok m ennyiségét mutatja, amit úgy kell kiszámítani, 
hogy a 35. rovat előző napi készletéhez hozzáadjuk a 26. rovatot 
és kivonjuk belőle a 33. rovat mennyiségét. Az adatot az alosztálynál
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tárolt bevont ideiglenes igazolványok készletével naponta  
egyeztetni kell.
A 36. rovatba a napi adatok bejegyzését végzőnek kell nevét olvas
hatóan beírni.

c) Havi és évi összesítés elkészítése.

A napi forgalmi összesítő oldalanként 33 vízszintes sort tartalmaz.
1. sor „áthozat az előző hóról” csak a 14- 15., valamint a 34. és
35. rovatokat kell kitölteni úgy, hogy az előző hónap utolsó, „a hó 
folyamán összesen” sorának azonos rovatában szereplő számot vál
tozatlanul átmásoljuk.
2- 32. sor a naponkénti forgalom bejegyzésére szolgál. Egy-egy 
sorba egy napi forgalomra vonatkozó adatokat kell bejegyezni. 
Azokat a napokat, amelyeken forgalom egyáltalán nem volt, fel
tüntetni nem kell. A hó végén üresen maradt sorok „Hó, nap" 
rovatába átlós vonalat kell húzni.
Azokba a rovatokba, melyekben a nap folyamán forgalom nem 
volt, vízszintes vonalat kell húzni.
33. sor „a hó folyamán összesen” : A 2- 13., valamint a 18- 33. 
rovatokat függőlegesen össze kell adni. A 14- 15., 34. és 35. rova
tokba az utolsó napi bejegyzés eredményét kell változatlanul 
leírni.
Az összeadások helyességét a hó folyamán „összesen” sorban a 
következőképpen kell ellenőrizni:
-  a  14. rovat összesen: m ennyiségét megkapjuk, ha a 14. rovat 

első sorában (áthozat) és a 2. rovat utolsó sorában (havi össze
sen) levő mennyiséget összeadjuk, majd ebből kivonjuk a 10. 
és 12. rovat utolsó sorában (összesen) levő mennyiségek össze
gét.

-  a 15. rovat összesen: mennyiségét megkapjuk, ha a 15. rovat 
első sorában (áthozat) és a 3. rovat utolsó sorában (havi össze
sen) levő m ennyiséget összeadjuk, majd ebből kivonjuk a 11. 
és 13. rovat utolsó sorában (havi összesen) levő mennyiségek 
összegét.

-  a 34. rovat összesen: mennyiségét megkapjuk, ha a 34. rovat 
első sorában (áthozat) és a  25. rovat utolsó sorában (havi össze
sen) levő m ennyiséget összeadjuk, majd ebből kivonjuk a 32. 
rovat utolsó sorában (havi összesen) levő mennyiséget.

-  35. rovat összesen: mennyiséget megkapjuk, ha a 35. rovat első 
sorában (áthozat) és a  26. rovat utolsó sorában (havi összesen) 
levő mennyiséget összeadjuk, majd ebből kivonjuk a 33. rovat 
utolsó sorában (havi összesen) levő mennyiséget.

A nyilvántartás „összesítés a szem élyi igazolványok évi forgal
máról” részébe minden hó utolsó napján a forgalom lezárása után 
kell az adatokat bejegyezni úgy, hogy a napi forgalmi összesítő 
utolsó „a hó folyamán összesen” sorában szereplő ellenőrzött ada
tokat pontosan átmásoljuk a megfelelő hónap sorába.
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Az évi összesítést minden év december 31-én -  a napi forgalom 
hóvégi összesítésére meghatározott módszerrel -  le kell zárni. Az 
így kapott adatok az alosztály teljes évi forgalmát mutatják.

A következő évi „áthozat az előző évről” sorba csak a 14. és 15., 
valamint a 34. és 35. rovatok adatait kell átvinni.

4. Jelentés a személyi igazolványok forgalmáról

A személyi igazolványok forgalmáról az NR. 1231. számú nyomtatvá
nyon jelentést kell készíteni. A nyomtatvány adatait a jelen utasítás 
VII. fejezet 3. pont alatt tárgyalt nyilvántartás „összesítés a szem élyi 
igazolványok forgalmáról” részének tárgyhónapokra vonatkozó sorá
ból kell kitölteni.
A jelentést az alosztályoknak minden negyedévet követő hó 6-ig kell 
a megyei (budapesti) II/II- 3. osztályokhoz felterjeszteni. Év végén 
a negyedévi jelentés m ellé évi összefoglaló jelentést is kell készíteni. 
A megyei (budapesti) osztályok az alosztályok által jelentett adato
kat az NR. 1231. sz. nyomtatványon két példányban összesítsék. Az 
egyik példányt minden negyedévet követő hó 10-ig a BM. II. Főcso
portfőnökségre terjesszék fel. Év végén negyedévi és évi összesítő 
jelentést kell felterjeszteni. A másik példányt egy gyűjtő iktatószám 
alatt -  az alosztályok jelentésével együtt -  irattárba kell helyezni.
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VIII.

UTÓLAGOS BEJEGYZÉSEK A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYBA

1. Utólagos bejegyzésre jogosult hatóságok és szervek

A lakosságnál forgalomban levő szem élyi igazolványba -  az 1/1954. 
(I. 9.) BM. sz. rendelet 8. §-a alapján -  csak a jelen fejezetben meg
határozott szervek a részükre biztosított jogkörökben jegyezhetnek 
be. A rendőrhatóság igazgatásrendészeti szervei valamennyi változást 
bejegyezhetik az igazolványba.
A szem élyi igazolványba bejegyzett adatok változását a jelen utasí
tásban esetenként meghatározott időpontban jelenteni kell a változás 
bejegyzésére jogosult hatóságnál, illetőleg szervnél.
A változás bejegyzésére jogosult hatóságok és szervek kötelesek a 
jelen fejezetben meghatározott esetekben a változást a szem élyi iga
zolványba bejegyezni.

2. Doktori cím bejegyzése a személyi igazolványba

A doktori cím utólag történő megszerzését a diplomát (oklevelet) kiál
lító szerv jegyzi be a forgalomban levő szem élyi igazolványba.
A bejegyzést a szem élyi igazolvány 22. oldalán a „szakképzettségre 
vonatkozó bejegyzések -  változások” résznél az alábbiak szerint kell 
elvégezni:

......................  (okiratot kiállító szerv megnevezése) által kiál
lított ...................................... (okirat száma) számú okirat szerint
.............................  (kar megnevezése) karán doktori címet nyert.
Kelt ..........................................

P. H.

aláírás”
Pl.: „Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által kiállított 516/ 

1962. számú okirat szerint az  állam- és jogtudományi 
karon doktori címet nyert.
Budapest. 1962. augusztus 18.

Kovács Tamás 
dékán”

ÁBTL-4.2.-20500/1963 



A bejegyzést a diplomát (oklevelet) kiállító szerv vezetője írja alá és 
el kell látni nedves körbélyegzővel.
Azoknak a személyeknek, akik a szem élyi igazolvány kiállítása után 
szereztek doktori  címet, kérelmükre a szem élyi igazolvány 1., 3. ro
vatába -  a jelen utasítás II. fejezet l/a . pont 1 rovat harmadik be
kezdésében meghatározottak szerint -  a doktori címet a „dr” szöveg 
alkalmazásával be kell jegyezni. A bejegyzést a helyi bejelentő nyil
vántartásban elhelyezett bejelentőlapon is el kell végezni.
A „dr” bejegyzést a rendszeresített tintával kizárólag a rendőrség 
igazgatásrendészeti szervei végezhetik el.
A bejegyzésről írásban értesíteni kell a Központi Lakcímhivatalt, ahol 
a törzslapra és a  bejelentőlapra a „dr” szöveget szintén rá kell ve
zetni.
A szem élyi igazolványba bejegyzett doktori cím csak a 22. oldalon 
eszközölt bejegyzéssel együttesen érvényes.
A férj által szerzett doktori címet a férjes nevet viselő nő személyi 
igazolványába a rendőri szervek jegyzik be.
A bejegyzést az igazolvány 22. oldalára az alábbiak szerint kell el
végezni:

„Férje után a doktori cím viselésére jogosult.

Kelt .................................

P. H.

aláírás”

A „dr” bejegyzésnél a jelen utasítás I. fejezet l/a . pont 1. rovatánál 
felsorolt szabályok szerint kell eljárni.

3. Leánykori családi és utónéven házasságot kötő és férjük nevét viselő 
nők új családi és utónevének bejegyzése a személyi igazolványba

f
Azok a nők, akik leánykori családi és utónéven kötnek házasságot és 
a házasságkötés után férjük családi és utónevét viselik, 8 napon belül 
kötelesek jelentkezni az állandó lakóhely szerinti 
rendőrkapitányságon, vagy vidéken a kijelölt rendőrőrsön, illetve KMB-csoportnál.
Azon jelentkezők szem élyi igazolványát, akiknél az 1., 2. rovatban 
bejegyzés van, a jelen utasítás IV. fejezet 7. pontban meghatározot
tak szerint ki kell cserélni.
Azok szem élyi igazolványát, akiknél az 1., 2. rovatban bejegyzés 
nincs, kicserélni nem kell. A szem élyi igazolvány 1., 2. rovatába a 
rendszeresített tintával be kell jegyezni az új családi és utónevet.
A jelen utasítás II. fejezet 1. pontja 1., 2. rovatánál meghatározott 
szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell. Ha a szem élyi igazol
ványból az új családi és utónév hitelt érdemlően nem állapítható meg, 
a házassági anyakönyvi kivonatot is meg kell követelni.
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A jelentkezőnek be kell nyújtani az új családi és utónévre kiállított 
szig. kiváltásához rendszeresített bejelentőlapot, melynek valamennyi 
szelvényére rá kell vezetni a „házasságot kötött, férje nevét viseli” 
szöveget, a leánykori családi és utónevet színes irónnal alá kell húzni, 
továbbiakban a jelen utasítás II. fejezet 4/b. pontban foglaltak szerint 
kell eljárni.
A beérkezett házassági anyakönyvi értesítést fel kell terjeszteni a 
Központi Lakcímhivatalhoz, ahol a leánykori családi és utónéven ki
állított törzslap 1., 2. rovatába be kell jegyezni az új családi és utó
nevet, a 14., 16., 17. rovatba a házastárs és a házasságkötés adatait, 
továbbá a feljegyzési rovatba a

„házasságot kötött .................................  (város, község) ................ /
............  folyószám alatt.

Kelt .................................

aláírás”

szöveget. A „Családi állapota” rovatba a bejegyzést vízszintes vonal
lal át kell húzni és a „férjes” szöveget kell bejegyezni.

4. A határövezetbe történő letelepedés engedélyezésének bejegyzése a 
személyi igazolványba

A déli és nyugati határövezetbe történő letelepedést az új lakóhely 
szerinti rendőrkapitányság írásbeli határozattal engedélyezi.
A régi lakásból való kijelentkezést követő 96 órán belül jelentkezni 
kell az új lakóhely szerinti rendőrkapitányságnál, kijelölt rendőrőrs
nél, illetve KBM-csoportnál.

A jelentkezés során be kell nyújtani a szem élyi igazolványt, a letele
pedés engedélyezéséről szóló határozatot és bejelentőlapot.

A letelepedés engedélyezését a  szem élyi igazolvány „különleges be
jegyzések” oldalára a bejelentkezést végző beosztottnak kell beje
gyezni, az erre a célra rendszeresített „2” sz. bélyegzővel. A bélyegző 
első rovatába be kell jegyezni, hogy a letelepedési engedély a „déli” 
vagy „nyugati” határövezetbe érvényes. A bejegyzést nedves kör
bélyegzővel le  kell bélyegezni és alá kell írni.
A bejelentőlap 1., 2. szelvényére rá kell vezetni a „letelepedési en
gedély száma: ................ ” szöveget.

A bevont határozatot a rendőrkapitányságnál az előzményhez csa
tolva irattárba kell helyezni.
A határövezetből kijelentkező személyeknek szem élyi igazolványából 
törölni kell az engedélyt. A törlést a kijelentkezést végrehajtó szerv 
(rendőrkapitányság, rendőrőrs, községi tanács) végzi a rendszeresí
tett „TÖRÖLVE” bélyegzővel. A „törölve” szöveget a 2. számú bé
lyegzőre kell vízszintesen rábélyegezni.

ÁBTL-4.2.-20500/1963



5. A határövezetbe történő rendszeres beutazás engedélyezésének bejegy
zése a személyi igazolványba

A déli és nyugati határövezet meghatározott községeibe való rendsze
res beutazást a  vonatkozó szabályok szerint a lakóhely szerinti rendőr
kapitányság engedélyezi.
Az engedélyezés során be kell nyújtani a szem élyi igazolványt. Az 
engedélyt az engedélyező rendőrkapitányság jegyzi be.
A beutazás engedélyezését a szem élyi igazolvány „különleges be
jegyzések” oldalára kell bejegyezni a rendszeresített „1” számú bé
lyegzővel. A bélyegző rovataiba be kell jegyezni azoknak a községek
nek a neveit (legfeljebb három), ahová a beutazás engedélyezve lett.
A bejegyzést nedves körbélyegzővel kell ellátni és alá kell írni.
A beutazás indokainak megszűnésekor a szem élyi igazolványból tö
rölni kell az engedélyt. A törlést az engedélyező rendőrkapitány
ságnál a jelen utasítás VIII. fejezet 4. pont utolsó bekezdésében fog
laltak szerint kell elvégezni.

6. Állandó és ideiglenes lakásváltozás bejegyzése a személyi igazolványba

Az állandó és ideiglenes lakásváltozást a be- és kijelentkezés végre
hajtásakor -  egyes esetektől eltekintve -  a rendőri szervek (rend
őrkapitányság, rendőrőrs. KMB-csoport, bejelentési iroda) jegyzik be 
a szem élyi igazolványba. Abban az esetben, ha a község területén 
rendőri szerv nincs, akkor a községi tanács köteles elvégezni a be
jegyzést.
A lakásváltozás b ejegyzése előtt gondosan egyeztetni kell a személyi 
igazolvány és bejelentőlapra bejegyzett adatok azonosságát.
Az állandó lakás ki- és bejelentkezést az „állandó lakásváltozások” 
oldalra, az ideiglenes lakás ki- és bejelentkezést az "id e ig len es  lakás
változások” oldalra kell bejegyezni. Keltezésként a bejelentkezés 
tényleges napját kell bejegyezni, szükség esetén ezt a bejelentőlapon 
is ki kell javítani.
A bejegyzésnél rövidítéseket alkalmazni nem szabad. A nyomdai 
szövegnél a  nem kívánt szöveget vízszintes vonallal át kell húzni.
Téves bejegyzésnél a jelen utasítás IV. fejezet 6. pont, harmadik be
kezdésében foglaltak alapján kell eljárni.
A bejegyzést alá kell írni, és a rendőri szerveknek a bejelentő (tégla
alakú) bélyegzővel, a tanácsi szerveknek körbélyegzővel le kell bé
lyegezni.

7. Kényszerintézkedések bejegyzése a személyi igazolványba

a) A kényszerintézkedés bejegyzéséről általában.

A rendőrhatósági kényszerintézkedéseket (rendőri felügyelet alá 
helyezés, területről való kitiltás) a rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti
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alosztályai (vidéken a kijelölt rendőrsök is) jegyzik be 
a személyi igazolványba.
A bejegyzést a kényszerintézkedést elrendelő, vagy megszüntető 
határozat alapján kell elvégezni.

b) Rendőrhatósági felügyelet bejegyzése a személyi igazolványba.

A rendőrhatósági felügyeletet az I. fokú határozat kihirdetésének 
napján kell bejegyezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs.
A bejegyzést a szem élyi igazolvány „különleges bejegyzések” ol
dalára az alábbiak szerint kell elvégezni:

„A .............................  rendőrfőkapitányság ..................... szám alatt
19.,.........-n  k elt határozatával ........................................... területén
ref. alá helyezte.
Kelt ............................. ...

P. H.

aláírás”
A rendőrhatósági felügyelet megszűnését az állandó lakóhelys ze
rinti rendőri szerv jegyzi be szintén a határozat kihirdetésének 
napján. A bejegyzést a szem élyi igazolvány „különleges bejegyzé
sek oldalára az alábbiak szerint kell elvégezni:

„A Belügyminisztérium (vagy a .........................  rendőrf őkapitány
ság) a ......................... szám alatt 19.........................-án kelt határo
zatával a ref-ét megszüntette.
Kelt ..................................

P. H.

aláírás”
A rendőrhatósági felügyelet alá helyezés bevezetése után a meg
szűnés bevezetésére ki kell hagyni a szükséges helyet.

c) Rendőrhatósági kitiltás bejegyzése a személyi igazolványba

A rendőrhatósági kitiltást az I. fokú határozat kihirdetését követő 
15 nap múlva, fellebbezés esetén a II. fokú határozat kihirdetésé
nek napján kell bejegyezni.
A bejegyzést a szem élyi igazolvány „különleges bejegyzések” ol
dalára az alábbiak szerint kell elvégezni:

„A .................................  rendőrfőkapitányság a ..................... szám
alatt 19...........................-n  kelt határozatával ...............................
területéről kitiltotta.
K elt ............. ........................

P. H.

aláírás"
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A lakás kijelentkezést a bejegyzéstől számított 15 nap alatt kell 
elvégezni. Ezért a kitiltott egyén szem élyi adatait a  bejegyzéstől 
számított 15 napig határidőbe kell tenni, ezután priorálni kell a 
helyi bejelentő nyilvántartásban (Budapesten a Központi Lakcím
hivatalban), hogy a kérdéses területről kijelentkezett-e. Amen
nyiben nem jelentkezett ki, ennek végrehajtása céljából be kell 
rendelni. A kijelentőlap 1. szelvényére rá kell vezetni a „kitiltott, 
kényszerkijelentkezés” szöveget.
A rendőrhatósági kitiltás megszűnését a megszűnést elrendelő 
rendőri szerv jegyzi be a határozat kihirdetésének napján.
A bejegyzést a szem élyi igazolvány különleges bejegyzések olda
lára az alábbiak szerint kell elvégezni:

„A Belügyminisztérium (vagy a .................................  rendőrfő
kapitányság) a .............................  szám alatt 19.........................-n
kelt határozatával kitiltását megszüntette.
K e l t .............................

P. H.

aláírás”

A rendőrhatósági kitiltás bevezetésénél a jelen utasítás VIII. feje
zet 7/b. pont utolsó bekezdésében foglaltakat szintén alkalmazni 
kell.

d) Kényszertartózkodási helyhez kötött rendőrhatósági felügyelet és 
kitiltás bejegyzése a személyi igazolványba.

A kényszertartózkodási helyhez kötött rendőrhatósági felügyelet
tel együtt elrendelt kitiltást az I. fokú határozat kihirdetését kö
vető 15 nap múlva, fellebbezés esetén a II. fokú határozat kihirde
tésének napján kell együttesen bejegyezni.
A bejegyzést a szem élyi igazolvány „különleges bejegyzések” ol
dalán az alábbiak szerint kell elvégezni:

„A .............................  rendőrfőkapitányság a ..................... szám
alatt 19.........................-n  kelt határozatával ..................................
területéről kitiltotta és .................................  területén ref. alá
helyezte.
Kelt .................................

P. H.

aláírás”
A lakás kijelentkezést ebben az esetben is a bejegyzéstől számított
15 napon belül kell elvégezni. Ezért a kitiltott egyén szem élyi ada
tait 15 napig határidőbe kell tenni. Ennek eltelte után priorálni kell
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a helyi bejelentő nyilvántartásban (Budapesten a Központi Lak
címhivatalban), hogy a kijelentkezést elvégezte-e. Amennyiben 
nem jelentkezett ki, ennek végrehajtása céljából az érintett sze
mélyt be kell rendelni. A kijelentő lap 1. szelvényére rá kell ve
zetni a „Ref., kitiltott, kényszerkijelentés” szöveget.
A kényszertartózkodási helyhez kötött rendőrhatósági felügyelet
tel együtt elrendelt kitiltás részleges vagy együttes megszűnését 
a megszűnést kihirdető rendőri szerv jegyzi be a szem élyi igazol
ványba a határozat kihirdetésének napján.
A bejegyzést a szem élyi igazolvány „különleges bejegyzések olda
lán az alábbiak szerint kell elvégezni:
-  részleges megszűnése esetén

„A Belügyminisztérium (vagy a .............................  Rendőrfőka
pitányság) a .............................  szám alatt 19............................. -n
kelt határozatával .............................  területéről történt kitil
tását fenntartotta, ref-ét megszüntette.
Kelt ..................................

P. H.

aláírás”
—  együttes megszűnése esetén:

„A Belügyiminisztérium (vagy a .............................  Rendőrfőka
pitányág) a .............................. szám alatt 19............................. -n
kelt határozatával kitiltását és ref-ét megszüntette.
K elt.................................

P. H.

aláírás”

A kényszertartózkodási helyhez kötött rendőrhatósági felügyelet
tel együtt elrendelt kitiltás bevezetésénél a  jelen utasítás VIII. 
fejezet 7/b. pont utolsó bekezdésében foglaltakat értelemszerűen 
alkalmazni kell.

e) Bírói kitiltás bejegyzése a személyi igazolványba.

A jogerős bírói ítélettel kitiltott szem élyek kitiltását be kell je
gyezni a szem élyi igazolványba, amennyiben állandó vagy ideig
lenes lakása a tiltott területen van, a kényszerkijelentkezést is el 
kell végezni.
A bíróság a kitiltott személyekről mellékbüntetési nyilvántartó
lapot küld az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak. A 
nyilvántartólap „jegyzet” rovatában vizsgálni kell, hogy a kitil
tott szabadságvesztés büntetését azonnal megkezdte-e. Am ennyi
ben a szabadságvesztés büntetés letöltésének megkezdésére ha
lasztást kapott, a kitiltott szem élyt a kitiltás bejegyzése végett 48 
órán belül be kell idézni.
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"A...................................... bíróság ................  számú jogerős ítéle
tével ......................... (község, város, megye) területéről 19...
év .............................  hó ... n ap já tó l........ évre kitiltotta.
Kelt ......................................

A kitiltás bejegyzését a személyi igazolvány „különleges bejegy
zések" oldalára az alábbiak szerint kell elvégezni:

P. H.

aláírás”
Ha kijelentkezés is történt, az állandó kijelentőlap 1. szelvényére, 
ideiglenes kijelentőlap 1- 2. szelvényére rá kell vezetni a „kény
szerkijelentés: bírói úton kitiltott” szöveget. A kijelentőlapot a 
kijelentett lakóhely szerinti rendőrkapitányságnál kell elkezelni.

A kitiltásról figyelőlappal értesíteni kell az érintett rendőrkapi
tányságokat.
A bírói úton kitiltott személyeknek a tiltott területre történő vis
szatérésre -  esetenként legfeljebb 72 óra időtartamra -  az állan
dó lakóhely szerinti rendőrkapitányság igazgatásrendészeti alosz
tály vezetője adhat írásbeli engedélyt.
Amennyiben a kitiltott szabadságvesztés büntetését az ítélet jog
erőre emelkedése után azonnal megkezdi, a fenti eljárást a börtön
ből szabadulás után kell lefolytatni.
A bírói kitiltás megszűnését a lakóhely szerinti rendőrkapitány
ság jegyzi be a szem élyi igazolvány különleges bejegyzések olda
lára. A bejegyzést az alábbiak szerint kell elvégezni:

„Kitiltása 19................................. -i hatállyal megszűnt.

A kitiltás megszűnéséről értesíteni kell az érintett rendőrkapitány
ságokat. A szem élyi igazolvány kicserélése szempontjából a jelen  
utasítás IV. fejezet 8. pontjában foglalt irányelveket értelemsze
rűen alkalmazni kell.

8. Szakképzettségben beállt változás bejegyzése a személyi igazolványba

Az igazolványtulajdonos szakképzettségében beállott változás ese
tén az erről szóló okirat kézhezvételétől számított 48 órán belül kö
teles a változást az erre illetékes szervnél bevezettetni.

A változás bevezetésére jogosultak a foglalkoztató üzemek, vállala
tok, egyéb hivatali intézmények vagy az erről szóló okiratot kiállító 
szerv.

Jelentkezéskor be kell nyújtani a szem élyi igazolványt és a szak
képzettséget bizonyító okiratot.

Kelt
P. H.

aláírás” .
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„A .................................  (az okiratot kiállító intézmény neve) által
kiállított .......... számú okirat alapján ...........................................
szakképzettséget (szakmunkás képesítést) nyert.
Kelt .................................

P. H.

A bejegyzést a személyi igazolvány „szakképzettségre vonatkozó be
jegyzések, változások" oldalon az alábbiak szerint kell elvégezni:

aláírás”.

Az okiratot a  bejegyzés után vissza kell adni tulajdonosának, okmány
bélyegzővel lebélyegezni nem szabad.

9. Munkahelyváltozás bejegyzése a személyi igazolványba

a) Munkahelyváltozás bejegyzésére illetékes szervek. 

Munkahelyváltozást a személyi igazolványba
-  állami intézményeknél foglalkoztatottak esetében üzemek, vál

lalatok, egyéb hivatali intézmények;
-  szövetkezeti tagok és szövetkezeti alkalmazottak esetében az 

ipari-, mezőgazdasági- és egyéb szövetkezetek;
-  társadalmi intézmények függetlenített választott tagjai és al

kalmazottai esetében a tömeg- és egyéb érdekvédelmi szervek, 
szervezetek, szövetségek, egyesületek;

-  kisiparosok, magánkereskedők, ezek alkalmazottai, háztartási 
alkalmazottak, szabad foglalkozásúak esetében az állandó lakó
hely vagy munkahely szerint illetékes tanács végrehajtóbizott
sága, illetőleg szakigazgatási szervei

vezethetik be. A bejegyzést az intézmény vezetőjének vagy az ál
tala kijelölt személynek kell végezni.

b) Munkaviszony kezdetének bejegyzése a személyi igazolványba.

A főfoglalkozású munkaviszonyt be kell jegyezni a személyi iga
zolványba. E célból a munkavállaló 48 órán belül köteles szem élyi 
igazolványát az illetékes szervnek benyújtani.
A munkaviszony kezdetét a szem élyi igazolvány „munkahelyvál
tozások” oldalára kell bejegyezni. Minden munkavállalónak csak 
egy munkahelyet lehet bevezetni az igazolványába. Bejelen
tett munkahely után újabb munkahelyet csak abban az esetben 
szabad bevezetni, ha az előző munkaviszony megszűnése be van 
jegyezve. Azokat a személyeket, akiknek előző munkaviszonya 
nincs kivezetve, ebből a célból az előző munkáltatóhoz kell irá
nyítani. Ha a munkaviszony megszűnése a munkakönyvbe be van

•
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jegyezve, a jelen utasítás VIII. fejezet 9 c. pont hatodik bekezdése 
is alkalmazható.
A bejegyzésnél a jelen utasítás II. fejezet l/a . pont 6., 10., 13. ro
vatainál és a 2/a. pont „munkahelyváltozások” rovatánál meghatá
rozott szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell. A bejegyzést az 
azt teljesítőnek alá kell írni és bélyegzővel kell ellátni. A kisipa
rosoknál, háziiparosoknál, kiskereskedőknél az erről szóló enge
dély számát is be kell jegyezni a személyi igazolvány 22. oldalára.

Pl. „Iparengedély száma: 35184.
„Kelt .........................

P. H.

aláírás”.
Azokban az esetekben, amikor új cégszerű elnevezés alatt több 
munkáltató intézményt összevonnak, vagy egy intézményt több 
cégszerű elnevezés alatt szétválasztanak, továbbá egyes üzemré
szeket más nevű intézményhez csatolnak, vagy  üzemek cégszerű 
elnevezése megváltozik, a változást be kell vezetni a személyi iga
zolványba. Ilyen esetben a „munkaviszony kezdete” sorba az előző 
bejegyzésben feltüntetett keltezést kell bejegyezni.

c) Munkaviszony megszűnésének bejegyzése a személyi igazolványba.
\

A munkaviszony megszűnését a jelen utasítás VIII. fejezet 9/a. 
pontjában meghatározott szervek kötelesek bejegyezni. E célból a 
munkavállaló a munkaviszony megszűnését követő 48 órán belül 
köteles személyi igazolványát benyújtani.
A munkaviszony megszűnésének jogcímét -  kivéve  a nyugdíjazás

t- a szem élyi igazolványba bejegyezni nem szabad, az erre 
szóló rovatot ki kell húzni.
A kisiparosoknál, háziiparosoknál, kiskereskedőknél a bejegyzett 
iparengedély számát is törölni kell.

Pl.: „Iparengedély számát törlöm.
Kelt .........................

P. H.

aláírás”.
A munkaviszony megszűnésének a személyi igazolványba történő 
bevezetése nélkül a munkakönyvét vagy egyéb munkavállalással 
kapcsolatos iratot kiadni nem szabad.
Azok a személyek, akik úgy távoznak e l munkahelyeikről, hogy a 
munkaviszony megszűnése személyi igazolványukba nem lett be
vezetve, szabálysértést követnek el. A munkáltató ezeket a szemé
lyeket köteles feljelenteni a munkavállaló állandó lakóhelye sze
rinti rendőrkapitányságnál. A munkavállalót az igazgatásrendé
szeti alosztálynak be kell rendelni és fel kell szólítani, hogy munka- 
viszonya megszűnésének bevezetése céljából haladéktalanul je
lenjen meg előző munkahelyén.
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Azoknál a személyeknél, akiknek a régi munkaviszony megszű
nésének bevezetése végett 50 km-t meghaladó távolságot kell 
utazni, a munkahelyről anyagi elszámolási kötelezettséget nem 
jelentettek és a munkaviszony megszűnése a munkakönyvbe be 
van jegyezve, ennek alapján a megszűnést a helyi rendőrkapitány
ság igazgatásrendészeti alosztálya vagy kijelölt rendőrőrs is beje
gyezheti.
Amennyiben olyan szem ély jelentkezik a rendőrkapitányságon 
vagy kijelölt rendőrőrsön, aki valamely egyéb oknál fogva munka
adójával nem tudta bevezettetni a munkaviszony megszűnését, a 
bizonyító irat felmutatása mellett az előző bekezdésben foglaltak 
szerint kell eljárni.

10. Nyugdíjas viszony bejegyzése a személyi igazolványba

A nyugdíjas viszonyt be kell jegyezni a szem élyi igazolványba. A be
jegyzést az a munkáltató köteles elvégezni, ahol a nyugdíjasnak utolsó 
munkahelye volt.
A nyugdíjba helyezéskor be kell jegyezni a munkaviszony megszűné
sé t  és jogcímként a „nyugdíjas" szöveget. A bejegyzést aláírással és 
bélyegzővel kell ellátni.
Személyi igazolvány csere esetén a  nyugdíjas viszonyt az igazolvány 
22. oldalán a „változások"-hoz kell a

„Nyugdíjas”
K e l t .........................

P. H.

 a lá írá s" .

szöveggel beírni. A bejegyzést aláírással és bélyegzővel kell ellátni.
Abban az esetben, ha az igazolvány tulajdonosa munkavállalás cél
jából nyugdíját egy évet meghaladó ideig szünetelteti, az új mun
káltató intézmény köteles a munkaviszonyt bevezetni. Ha a nyugdí
jas viszony az igazolvány kicserélése miatt a 22. oldalra van beje
gyezve, a munkáltató köteles ezt a bejegyzést a 

„Nyugdíjas szöveget törlöm.

Kelt ......................................
P. H.

aláírás”.
szöveggel törölni.
Azoknál a nyugdíjasoknál, akik a nyugdíjazás mellett átmenetileg 
vagy rendszeresen részleges munkát vállalnak, a munkaviszonyt a 
személyi igazolványba bejegyezni nem szabad.

8 A személyi igazolvány 
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11. Katonai igazolvány számában beállott változás bejegyzése a személyi 
igazolványba

A katonai (tartalékos tiszti stb.) igazolvány számában beállt válto
zást a H. M. 0942/1954. MNVK. számú utasítás alapján a Néphadse
reg kiegészítő parancsnokság köteles bejegyezni a szem élyi igazol
ványba.
A változást a szem élyi igazolvány „különleges bejegyzések” oldalán 
kell bevezetni a

„Katonai (tartalékos tiszti) igazolvány
száma: .........................
Kelt ......................................

P. H.

aláírás”
szöveggel. A bejegyzést bélyegzővel és aláírással kell ellátni. A sze

mélyi igazolvány 3. oldalának 9. rovatában levő bejegyzést érintet
lenül kell hagyni.

12. Cselekvőképességet kizáró okok miatt gondnokság alá helyezettek be
jegyzése a gondnok személyi igazolványába

A cselekvőképességet kizáró okok miatt gondnokság alá helyezettek 
személyi igazolványát a jelen utasítás VI. fejezet 3/d. pontban foglal
tak szerint a gondnok köteles beszolgáltatni.

A személyi igazolvány beszolgáltatásakor be kell mutatni a gondnok
ság alá helyezésről szóló jogerős bírói és a gondnokot kijelölő gyám
hatósági határozatot.
A gondnokság alá helyezést a személyi igazolvány „Anyakönyvi rész
16 éven aluli gyermekei” oldalára kell bejegyezni. A bejegyzést az 
alábbiak szerint kell elvégezni:

-  be kell jegyezni a családi és utónevet nyomtatott nagybetűvel,
-  a megjegyzési rovatba be kell jegyezni a „gondnokolt” szöveget.

A bejegyzést alá kell írni és el kell látni bélyegzővel.
A gondnok személyének megváltozása esetén a régi gondnok személyi 
igazolványából törölni kell a gondnokolt adatait. A törlést a személyi 
igazolvány „Anyakönyvi rész, változások” oldalra kell bejegyezni a

....................................  (családi és utónév) gondnokság alá helyezése
......................... számú gyámhatósági határozattal más gondnok
kijelölése folytán megszűnt, adatait törlöm.
Kelt ..................................

P. H.

aláírás”
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szöveg alkalmazásával. Az új gondnok szem élyi igazolványába a je
len pont harmadik bekezdése alapján kell a gondnoki felügyelet alá 
helyezést bejegyezni.
A gondnoki felügyelet megszűnésekor be kell nyújtani az erről szóló 
jogerős bírói határozatot és a gondnok személyi igazolványának 
„Anyakönyvi rész változások” oldalára be kell jegyezni a

„.................................  (családi és utónév) gondnokság alá helyezése
.................................  bíróság ................  számú határozata alapján
megszűnt, adatait törlöm.
Kelt .................................

P. H.

aláírás”
szöveget. A bejegyzést alá kell írni és bélyegzővel kell ellátni. Egyéb 
vonatkozásban a jelen utasítás III. fejezet 9. pontjában foglaltak sze
rint kell eljárni.

13. Anyakönyvi változások bejegyzése a személyi igazolványba

a) A gyerm ek születésének bejegyzése a személyi igazolványba.

Az újszülöttek adatainak a szem élyi igazolványba történő bejegy
zésére a születést anyakönyvező vagy a szülő állandó lakóhelye 
szerinti anyakönyvvezető illetékes. E célból a szülő 8 napon belül 
köteles személyi igazolványát az anyakönyvvezetőnek bemutatni.
Ha a szem élyi igazolványba történő bejegyzés a lakóhely szerinti 
anyakönyvvezetőnél történik, a gyermek születési anyakönyvi ki
vonatát is be kell nyújtani.

A gyermek adatait
-  a szülők (mindkét szülő),
-  ha a gyermek apja még nincs megállapítva, az anya,
-  ha a bíróság az egyik szülő szülői felügyeleti jogát jogerős 

ítélettel megszüntette, a másik szülő,
-  ha az egyik szülő szülői felügyeleti joga szünetel, a másik 

szülő (különélés esete miatt történő szünetelésnél kérelemre 
mindkét szülő),

-  ha egyik szülő sem  él, vagy ha egyik szülő sem gyakorolja a 
szülői felügyeleti jogot, a gyermek gyámjának

személyi igazolványába kell bevezetni.
A bejegyzést a szem élyi igazolvány „Anyakönyvi rész, tizenhat
éven aluli gyermekei” oldalon az alábbiak szerint kell elvégezni:
-  csak az utónevet (legfeljebb két utónevet) kell bejegyezni, 

ha a gyermek a szülő szem élyi igazolványába kerül bejegy
zésre és a szülővel azonos családi nevet visel;

-  a családi és utónevet (neveket) kell bejegyezni, ha a gyermek 
nem a szülők szem élyi igazolványába kerül bejegyzésre, vagy 
szülőjével nem azonos családi nevet visel;
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-  a családi és utónevet, valamint a születési helyet nyomtatott 
nagybetűvel kell bejegyezni. A használatban levő utónevet 
alá kell húzni. A bejegyzéseknél rövidítést alkalmazni nem 
szabad.

-  a bejegyzést a „megjegyzések” rovatban alá kell írni és bé
lyegzővel kell ellátni.

Ha házassági kötelékben nem élő 16 éven aluli nőnek gyermeke 
születik, a gyermek születését a gyámhatóság által kijelölt törvé
nyes képviselő szem élyi igazolványába kell bejegyezni. A meg
jegyzési rovatba be kell jegyezni a „gyámolt” szöveget.
Azokat az újszülötteket, akiknek szüleik nincsenek és állami gon
dozásba kerülnek, szem élyi igazolványba bevezetni nem kell. Az 
ilyen újszülötteket az intézet nyilvántartókönyvébe kell bevezetni.

b) 16 éven aluli gyermek örökbefogadásának bejegyzése a személyi  
igazolványba.
A 16 éven aluli gyermek örökbefogadása esetén a változást be kell 
vezetni az örökbeadó, illetőleg örökbefogadó szülők szem élyi iga
zolványába. Ilyen alkalommal be kell mutatni az örökbefogadást 
engedélyező jogerős gyámhatósági határozatot.
Az örökbeadó szülők szem élyi igazolványából a gyermek adatait 
törölni kell. A törlést az igazolvány „Anyakönyvi rész, változások” 
oldalán a

„ .................................  (családi és utónév) nevű gyermek adatait
örökbefogadás következtében törlöm.

 Kelt .......................................

P. H.

aláírás”

szöveg alkalmazásával keli elvégezni. A gyermek adatait az iga
zolvány „16 éven aluli gyermekei” résznél áthúzni nem szabad.
Az örökbefogadó szülő szem élyi igazolványának „16 éven aluli 
gyerm ekei” részébe az örökbefogadott gyermek adatait be kell je
gyezni. A bejegyzést az alábbiak szerint kell elvégezni:

-  ha a gyermek vérszerinti anyakönyvezéssel lett örökbe
fogadva, csak az utónevet (utóneveket) kell bejegyezni. 
A megjegyzési rovatba bejegyezni nem kell. Ilyenkor a 
gyermek apja és anyja neve az örökbefogadó szülő neve 
lesz. A bejegyzésből nem szabad kitűnni az örökbefogadás 
tényének.

-  ha a gyermek nem vérszerinti anyakönyvezéssel lett örök
befogadva és családi neve nem azonos az örökbefogadó 
szülő családi nevével, be kell jegyezni a családi és utónevét.
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A gyermek családi nevét a gyámhatósági határozatból 
kell megállapítani, m ely lehet az örökbefogadó apa családi 
neve, az örökbefogadó anya leánykori családi neve, vagy 
az örökbefogadott addigi családi neve. A gyermek utóneve 
csak névváltoztatási okirat birtokában változhat.

Az örökbefogadási viszony megszűnésekor a gyermek adatait tö
rölni kell az örökbefogadó szülő szem élyi igazolványából. A törlést 
az igazolvány „Anyakönyvi rész, változások” oldalán a

...................................  (családi és utónév) nevű gyermek adatait
örökbefogadás megszűnése következtében törlöm.
Kelt ......................................

P. H.

aláírás”

szöveg alkalmazásával kell elvégezni. A gyermek adatait az iga
zolvány „16 éven aluli gyermekei” résznél áthúzni nem szabad.

c) Állami gondozásba vett gyermek adatainak törlése a személyi iga
zolványból.

Az állami gondozásba vett gyermek adatait be kell vezetni az in
tézet által vezetett nyilvántartókönyvbe és a szülői felügyelet meg
szűnése vagy szünetelése idejére törölni kell a szülő (örökbefogadó 
szülő, gyám) személyi igazolványából. A gyermek adatainak tör
lését az igazolvány „Anyakönyvi rész, változások” oldalon a

„.................................  (családi és utónév) nevű gyermek adatait
állami gondozásba vétel következtében törlöm.
Kelt ......................................

P. H.

aláírás”
szöveg alkalmazásával kell elvégezni. A gyermek adatait az iga
zolvány „16 éven aluli gyermekei” résznél áthúzni nem szabad.
Nem szabad törölni a 16 éven aluli gyermeket azoknak a szülőknek 
a személyi igazolványából, akiknek gyermekei intézetben vannak 
elhelyezve és emellett a szülői felügyeletet tovább gyakorolják.
Ha a gyermek állami gondozása megszűnik és személyi adatai a 
szülök (örökbefogadó szülő) személyi igazolványában nem szere
pelnek, a jelen utasítás VIII. fejezet 13/a -  b. pontban foglaltak 
szerint, ha személyi adatai a szülő személyi igazolványában szere
pelnek, a 13/o. pontban foglaltak szerint kell értelemszerűen el
járni.

d) Házasságkötés bejegyzése a személyi igazolványba.

A házasságkötés tényének a személyi igazolványba történő bejegy
zésére a házasságkötést bejegyző anyakönyvvezető, vagy az 
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állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezető illetékes. A bejegyzést 
a házasságkötéskor, de legkésőbb 8 napon belül e l kell végezni.
Ha a bejegyzés az állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél 
történik, a házassági anyakönyvi kivonatot is be kell nyújtani.
A bejegyzést az igazolvány „Anyakönyvi rész, változások" oldalán 
az alábbiak szerint kell elvégezni:

— férj szem élyi igazolványába:
„Házasságkötés helye:

Házasságkötés ideje:
Családi állapota:
Házastársa neve:
Házastársa szül. helye:
Házastársa szül. ideje:
Akvi folyószám:
Kelt .........................

P. H.

BUDAPEST, XII., 
1960. augusztus 15.
nős
KOVÁCS ETEL 
MISKOLC 
1930. június 12. 
35/1960.

aláírás”
feleség személyi igazolványába, ha a házasságkötés után férje 
családi és utónevét v iseli:

„Házasságkötés helye: 
Házasságkötés ideje:
Családi állapota:
Házastársa neve:
Házastársa szül. helye: 
Házastársa szül. ideje: 
Házasságkötés folytán neve: 
Akvi folvószám:
Kelt .........................

P. H.

SZEGED I.
1960. június 10. 
férjes
HORVÁTH ISTVÁN 
DEBRECEN 
1928. január 2. 
HORVÁTH ISTVÁNNÉ 
115/1960.

aláírás”

feleség szem élyi igazolványába, ha a házasságkötés folytán 
leánykori családi és utónevét viseli:
„Házasságkötés helye: 
Házasságkötés ideje:
Családi állapota:
Házastársa neve:
Házastársa szül. helye: 
Házastársa szül. ideje: 
Házasságkötés folytán neve: 
Akvi folyószám:
Kelt .........................

PATVARC
1958. december 18.
férjes
TÓTH JÁNOS 
BUDAPEST, IX., 
1926. augusztus 15. 
nem változott 
312/1958.

P. H.

aláírás”
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-  feleség személyi igazolványába, ha mint volt férje nevét vi
selő elvált (özvegy) nő köt házasságot és a házasságkötés foly
tán leánykori családi és utónevét viseli:
„Házasságkötés helye: 

Házasságkötés ideje:
Családi állapota:
Házastársa neve:
Házastársa szül. helye: 
Házastársa szül. ideje: 
Házasságkötés folytán neve: 
Akvi folyószám:

BUDAPEST, XIII., 
1960. június 12. 
férjes
HORVÁTH ISTVÁN 
DEBRECEN 
1928. január 2.
KISS MÁRIA 
118/1960.

Kelt .........................
P. H. aláírás”

A 16 éven alul házasságot kötők a házasságkötést követő 8 napon 
belül kötelesek szem élyi igazolványaikat kiváltani az állandó lakó
helyük szerinti rendőrkapitányságon.
Az anyakönyvvezetőnek a házasságkötésről ki kell tölteni az Au. 39. 
számú nyomtatványt és meg kell küldeni a  férj és feleség állandó 
lakóhelye szerinti rendőrkapitányságnak.

e) Házasság felbontásának bejegyzése a személyi igazolványba.
A házasság felbontásának a szem élyi igazolványba történő bejegy
zésére az állandó lakóhely szerinti vagy a házasságot nyilvántartó 
anyakönyvvezető illetékes. E célból a szem élyi igazolványt és a 
házasság felbontásáról szóló jogerős bírói ítéletet 8 napon belül be 
kell nyújtani. Ha a házasságot külföldi bíróság bontotta fel, az íté
letet vagy az erről szóló szem élyes nyilatkozatot fel kell terjesz

teni a BM. II/II- 3. osztályhoz annak elbírálása végett, hogy 
az ítélet a magyar állampolgárra hatályos-e, ezután a visszaérkező 
értesítésben foglaltak szerint kell eljárni.
A bejegyzést az igazolvány „Anyakönyvi rész, változások” oldalán 
például az alábbiak szerint kell elvégezni:
— volt férj személyi igazolványába

„A házasságot az egri járási bíróság 1960. október 6-án jog
erőre emelkedett P— 2—196/1960. sz. ítéletével felbontotta. 
Családi állapota: elvált.
Kelt ..................................

— volt feleség szem élyi igazolványába például, ha a házasságkötés 
után családi és utóneve nem változott:

„A házasságot a debreceni járási bíróság 1959 . január 8-án 
jogerőre emelkedett P— 3—58/1959. számú ítéletével fel
bontotta.
Családi állapota: elvált.
N eve nem változott.
Kelt ..................................

P. H. aláírás”

P. H. aláírás”
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-  volt feleség szem élyi igazolványába, ha újra leánykori nevét 
köteles viselni:

„A házasságot a budapesti megyei bíróság 1958. november 
16-án jogerőre emelkedett P— 16— 128/ 1958. számú ítéle
tével felbontotta.
Neve: Tóth Katalin.

Kelt .................................

P. H.

aláírás”

Nőknél házasság felbontáskor a családi és utónév viselését a jelen 
utasítás II. fejezet l/a . pont 1. rovat kitöltésénél meghatározott 
szabályok szerint kell elbírálni. Ha a nő családi és utóneve a há
zasság felbontása folytán megváltozott (leánykori családi és utó
nevét viseli), szem élyi igazolványát ki kell cserélni.

A házasság felbontás bejegyzésekor ellenőrizni kell a jogerős bírói 
ítéletben, hogy az elvált szem élyt a bíróság nem tiltotta-e el a 
szülői felügyelet gyakorlásától. Ha eltiltotta, a jelen utasítás VIII. 
fejezet 13/o. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

f )  Házasság érvénytelenítésének bejegyzése a személyi igazolványba.

Azok a személyek, akiknek házasságát a  bíróság jogerős ítélettel 
érvénytelenítette, ennek bejegyzése végett 8 napon belül kötele
sek megjelenni az állandó lakóhely szerinti, vagy a házasságot nyil
vántartó anyakönyvvezetőnél. Jelentkezéskor be kell mutatni a 
szem élyi igazolványt és a házasság érvénytelenítését kimondó jog
erős bírói ítéletet.

Házasság érvénytelenítésekor a volt férj és feleség előző családi 
állapotát kell bejegyezni. A bejegyzést az igazolvány „Anyakönyvi 
változások” oldalán az alábbiak szerint kell elvégezni:

— Férfiak esetében:

„A házasságot a szolnoki járási bíróság 1958. augusztus 13-án 
jogerőre emelkedett P— 4— 128/1958. számú ítéletével érvény
telen ítette.

Családi állapota: nőtlen (elvált, özvegy).

Kelt .........................

P. H.

aláírás”
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-  Nők esetében (a feleség rendszerint a házasság előtti családi és  
utónevét veszi fel. Egyes esetekben a bíróság a névviselésben a 
fentiektől eltérően is határozhat, illetve nő részére névviselést 
engedélyezhet):
„A házasságot a szolnoki járási bíróság 1958. augusztus 13-án 
jogerőre emelkedett P- 4- 128/1958. számú ítéletével érvény
telenítette.
Családi állapota: hajadon (elvált, özvegy).
Neve: KOVÁCS KATALIN (nem változott).
K elt................. . . ...

P. H.

aláírás”

g) A házasság holtnak nyilvánítás által történő megszűnésének be
jegyzése a személyi igazolványba.

Azoknál a személyeknél, akiket a bíróság korábban holtnak nyil
vánított, de megkerülnek, a holtnak nyilvánítás hatálytalanítását 
kérni kell a bíróságtól. Amennyiben a volt házastárs a holtnak 
nyilvánítás fennállása alatt házasságot kötött, a korábban kötött 
házasságot megszűntnek kell tekinteni. Annak a házastársnak, aki
nek a holtnak nyilvánítását a bíróság hatálytalanította, 8 napon 
belül jelentkezni kell a lakóhelye szerinti anyakönyvvezetőnél. 
Be kell mutatni a szem élyi igazolványt, a holtnak nyilvánítást ha
tálytalanító bírói határozatot.
A házasság megszűnését be kell jegyezni a személyi igazolványba. 
A bejegyzést az alábbiak szerint kell elvégezni:

„Holtnak nyilvánításának fennállása alatt a házastársa újabb 
házasságot kötött.
Családi állapota: „házassága megszűnt”.
Kelt ......................................

P. H. ......................................
aláírás”

h) 16 éven felüli elhalálozásának bejegyzése a személyi igazolványba.

Az elhalt személyek személyi igazolványát a jelen utasítás VI. fe
jezet 3 f. pontjában meghatározottak kötelesek beszolgáltatni. A 
bejegyzést az elhalálozást anyakönyvező, vagy halotti anyakönyvi 
kivonat alapján az állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezető kö
teles elvégezni.
Az elhalálozást az igazolvány „Anyakönyvi rész, változások” olda
lán a pl.:

„Meghalt Kecskeméten, 1960. január 15-én.
Anyakönyvi folyószám: 38/1960.

Kelt ......................................
P. H.

aláírás”
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szöveg alkalmazásával kell feljegyezni. Az igazolvány 2. oldalára 
átlós irányban be kell jegyezni az "ÉRVÉNYTELEN” szöveget és 
az igazolvány 3. oldalát átlós vonallal át kell húzni.
Az elhalt szem élyi igazolványába bejegyzett 16 éven aluliakat, 
gondnoki felügyelet alá helyezetteket, amennyiben azok csak az 
elhalt szem élyi igazolványába voltak bevezetve, át kell vezetni 
a törvényes képviselő személyi igazolványába.
A bevont igazolványt az Au. 40. sz. nyomtatvány kíséretében aján
lott postai küldeményként meg kell küldeni az elhalt szem ély ál
landó lakóhelye szerinti rendőrkapitányságnak. Ha az igazolványt 
a kitűzött határidőre az illetékesek nem szolgáltatták be, ezt az 
Au. 40. számú nyomtatvány m egfelelő rovatában jelzi az anya
könyv v ezető. Ilyen esetben az á llandó lakóhely szerinti rendőr
kapitányságnak fel kell kutatni az elhalt szem élyi igazolványát, 
utólag el kell végezni a fenti szöveg bejegyzését és az igazolványt 
végleg bevontként kell kezelni.
Az elhalálozást rá kell vezetni az elhalt bejelentőlapjára és az 
Au. 40. számú nyomtatványt a nyilvántartásban történő elhelye
zés végett fel kell terjeszteni a Központi Lakcímhivatalhoz.

i)  Házastárs elhalálozásának bejegyzése a személyi igazolványba.

Azoknak a személyeknek, akiknek házastársa meghalt, ennek a 
személyi igazolványukba történő bevezetése végett 8 napon belül 
jelentkezni kell az elhalálozás vagy az állandó lakóhely szerinti 
anyakönyvvezetőnél. Jelentkezéskor be kell nyújtani a személyi 
igazolványt és a halotti anyakönyvi kivonatot.
A családi állapot változást az igazolvány „Anyakönyvi rész, vál
tozások” oldalán például az alábbi szöveggel kell bejegyezni:

„Házastársa Budapest VI. kerületben 
1958. augusztus 18-án meghalt.
Családi állapota: özvegy.
Akvi folyószám: 38/1958.
Kelt ......................................

P. H. ......................................
aláírás”

Ha a férje nevét viselő özvegy nő özvegysége tartama alatt kizá
rólag leánykori családi és utónevét akarja viselni, akkor a családi 
állapot változását az anyakönyvi felügyelő határozata alapján az 
igazolvány „Anyakönyvi rész, változások” oldalon, például az 
alábbi szöveggel kell bejegyezni:

„Férje Budapest, XIII. kerületben 
1960. január 15-én meghalt.
Családi állapota: özvegy.
Családi és utóneve: KOVÁCS IRMA.
Kelt ......................................

P. H. ......................................
aláírás”
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Ilyen esetben az özvegy nőt figyelmeztetni kell, hogy a névválto
zás miatt személyi igazolványának kicserélése végett jelenjen meg 
az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságon.
Az anyakönyvvezető a családi állapot változásáról, ha az anya
könyvi bejegyzéssel egy időben történt a szem élyi igazolványba 
való bejegyzés, az Au. 40. számú nyomtatványon, ha pedig ké
sőbb okirat alapján történt a bejegyzés, az Au. 42. számú nyomtat
ványon értesíti az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságot. 
Ha az özvegy nő a leánykori családi és utónevet veszi fel ismét, 
az Au. 42. sz. nyomtatványon minden esetben értesíteni kell az 
állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságot.
A családi állapot változást rá kell vezetni a bejelentőlapra, majd 
az Au. 40. sz. nyomtatványon fel kell terjeszteni a Központi Lak
címhivatalhoz.
A leánykori nevét viselő nőről érkező Au. 42. sz. nyomtatványt 
8 napig határidőbe kell tenni, ezután szem élyi igazolványának ki
cserélése végett be kell rendelni. A szem élyi igazolvány kicseré
lése után az Au. 42. számú nyomtatványra rá kell vezetni a „sze
m élyi igazolványa kicserélve” szöveget és irattárba kell tenni.

j) 16 éven aluli elhalálozásának bejegyzése a személyi igazolványba.

A 16 éven aluliak elhalálozását az anyakönyvvezető köteles beje
gyezni a gyermek szüleinek (törvényes képviselőjének) szem élyi 
igazolványába. E célból a szülő (törvényes képviselő) 8 napon be
lül köteles megjelenni az elhalálozás helye szerinti anyakönyv
vezetőnél. Ha a gyermek nem a szülő állandó lakóhelyén halt 
meg, a szem élyi igazolványba való bejegyzést a szülő állandó lakó
helye szerinti anyakönyvvezető is elvégezheti. Ez esetben a gyer
mek halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatni.
A 16 éven aluli elhalálozását az igazolvány „Anyakönyvi rész, vál
tozások” oldalán például a

„ .................................  (családi és utónév) nevű gyermek Miskolc,
I. kerületben 1960. április 16-án meghalt, adatait törlöm. 
Akvi folyószám: 56/1960.
Kelt ..................................

P. H.

aláírás”

szöveggel kell bejegyezni. A gyermek adatait az igazolvány „16 
éven aluli gyermekei” résznél áthúzni nem szabad.

k) Holtnak nyilvánítás és hatálytalanításának bejegyzése a házastárs 
személyi igazolványába.

Azoknak a személyeknek, akiknek házastársát a bíróság jogerős 
határozattal holtnak nyilvánította, vagy a holtnak nyilvánítást ha
tálytalanította, ezt az állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél 
8 napon belül be kell jegyezni szem élyi igazolványukba. E célból
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be kell nyújtani a személyi igazolványt és a jogerős bírói határo
zatot.

A holtnak nyilvánítást az igazolvány "Anyakönyvi rész, változá
sok” oldalán például a

„Házastársát a miskolci járásbíróság 1958. október 26-án jog
erőre emelkedett Pk. I. 1225 1958 7. számú határozatával 
holtnak nyilvánította.
Családi állapota: özvegy.
Kelt ............... ..................

P. H.

aláírás”
szöveggel kell bejegyezni.
A holtnak nyilvánítás hatálytalanítását az igazolvány „Anyakönyvi 
rész”, „változások” oldalon, például az alábbiak szerint kell elvé
gezni:
-  házastárs adatai szerepelnek az igazolvány „Anyakönyvi rész” 

oldalán:
„A miskolci járásbíróság 1957. október 3-án jogerőre 
emelkedett Pk. I. 1248/1957/5. számú határozatával házas
társa holtnak nyilvánítását hatálytalanította.

Családi állapota: nős (férjes).
K e l t ..................................

P. H.

aláírás”
házastárs adatai nem szerepelnek az igazolvány „Anyakönyvi 
rész” oldalán

„A miskolci járásbíróság 1957. október 3-án jogerőre emel
kedett Pk. I. 1248 1957 5. számú határozatával házastársa 
holtnak nyilvánítását hatálytalanította.

Családi állapota: férjes (nős)
Házastársa neve: KOVÁCS DÉNES 
Házastársa szül. helye: KECSKEMÉT
Házastársa szül. ideje: 1920. december 15.
Házasságkötés helye: BUDAPEST, VI.,
Házasságkötés ideje: 1943. január 1.
Akvi folyószám: 38/1943.
Kelt ..................................

P. H.

aláírás”

szövegmintát kell alkalmazni. Utóbbi esetben a házassági anya
könyvi kivonat bemutatását is meg kell követelni. Nem kell a ha
tálytalanítás után bejegyzést teljesíteni egyáltalán a holtnak 
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nyilvánított házastársának szem élyi igazolványába, ha az a holtnak 
nyilvánítás fennállása alatt újabb házasságot kötött.
Ha a holtnak nyilvánítást vagy annak hatálytalanítását külföldi 
bíróság végezte, a határozatot a bejegyzés előtt fel kell terjeszteni 
a BM. II/II- 3. osztályhoz a hatályosság megállapítása végett.
Ezután a BM. I I /II- 3. osztálytól érkezett értesítés alapján kell el
járni.

l) Családi jogállásban történt változás bejegyzése a személyi 
igazolványba.

Azoknak a személyeknek, akiknek családi jogállásában (teljes ha
tályú apai elismerés, az anya utólagos házasságkötése, apaság vagy 
anyaság bírói megállapítása, képzelt szülők megállapítása) bekövet
kezett változás miatt anyakönyvi adatai megváltoznak, ezt az ál
landó lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél 8 napon belül be kell 
jegyezni a szem élyi igazolványába. E célból be kell mutatni a sze
m élyi igazolványt és a jogerős bírói (hatósági) határozatot.
A családi jogállásban történt adatváltozást az igazolvány „Anya
könyvi rész, változások” oldalra kell bevezetni, például az alábbiak 
szerint:

-  Az igazolvány tulajdonosának apja neve változott, azonban ez
családi nevét nem érinti:
„Apja HORVÁTH TIBOR. Az igazolvány tulajdonosának csa
ládi neve nem változott.
Akvi folyószám: 38/1959.

Kelt .................................
P. H. ...........................................

aláírás”
-  Az igazolvány tulajdonosának anyja neve változott, azonban ez 

családi nevét nem érinti:
„Anyja PESTI KATALIN. Az igazolvány tulajdonosának csa

ládi neve nem változott.
Akvi folyószám: 516/ 1960.

Kelt .................................
P. H. ...........................................

aláírás”

-  Az igazolvány tulajdonosának apja neve változott és ez családi 
nevét is érinti:

„Apja KOVÁCS LAJOS. Az igazolvány tulajdonosának családi 
neve „KOVÁCS”-ra változott.
Akvi folyószám: 148/1958.

Kelt ............. :...........
P. H.

aláírás”
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-  Az igazolvány tulajdonosának anyja neve változott és a családi 
nevét is érinti:

„Anyja TÓTH ROZÁLIA. Az igazolvány tulajdonosának csa
ládi neve „TÓTH”-ra változott.

Akvi folyószám: 518/ 1958.
K e lt ...................................

P. H.

aláírás”
A családi jogállás miatt bekövetkezett adatváltozásról az anya
könyvvezető az Au. 42. számú nyomtatványon értesíti az igazolvány 
tulajdonos állandó lakóhelye szerinti rendőrkapitányságot.
Az igazolvány tulajdonosának családi jogállás-változása miatt be
következett adatváltozás esetén a személyi igazolványt ki kell cse
rélni. Ha az igazolvány tulajdonosának családi neve is megváltozik, 
akkor „adatváltozás” címén kell az igazolványt kicserélni. A törzs
lap feljegyzési rovatába be kell jegyezni, hogy az igazolvány tulaj
donosának mely adatai változtak meg.
Ha az igazolványba bejegyzett gyermek családi jogállása változik, 
csak abban az esetben kell az igazolványba bejegyzést tenni, ha 
ennek folytán a gyermek családi neve is változik. Ilyen esetben a 
jelen utasítás VIII. fejezet 13/m. pont utolsó bekezdésében foglal
tak szerint kell eljárni.

m) Névváltozás bejegyzése a személyi igazolványba.

Azoknak a személyeknek, akiknek saját vagy 16 éven aluli gyer
mekei családi vagy utóneve valamely jogcímen (családi jogállás ren
dezése, örökbefogadás, jogerős bírói ítélet stb.) megváltozik -  ki

véve a névváltoztatási engedély alapján bekövetkezett névváltozást
-  ezt az eljáró vagy az állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezető
nél 8 napon belül be kell jegyezni a személyi igazolványba.
A bejegyzést a személyi igazolvány „Anyakönyvi változások” rész
nél például az alábbiak szerint kell elvégezni:

-  Családi név változása esetén
„Családi n e v e .................................... (jogcím megnevezése és az

okirat száma) alapján „KOLTAI”-ra változott.
K e l t ..........................................

P. H. ....................
aláírás”

-  Utónév változása esetén
„U tón eve........................................(jogcím megnevezése és okirat

száma) alapján ,,PÉTER”-re változott.
Kelt ...................................

P. H. ...........................................
aláírás”
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-  Családi és utónév változás esetén
„Családi és u tó n e v e .................................... (jogcím m egnevezése
és okirat száma) alapján „KOLTAI PÉTER”-re változott.
K e l t ...................................

P. H.

aláírás”
A Belügyminisztérium által kiadott névváltoztatási engedély alap

ján létrejött névváltozás esetén a személyi igazolványba bejegyzést 
tenni nem kell, az igazolványt az okirat alapján kell kicserélni.
Az egyéb névváltozásról az anyakönyvvezető az Au. 42. számú 
nyomtatványon értesíti az igazolvány tulajdonosának állandó lakó
helye szerinti rendőrkapitányságot. Az értesítést 8 napig határ
időbe kell tenni, ezután intézkedni kell az igazolvány kicserélésére.
Ha a személyi igazolványba bejegyzett gyermek családi vagy utó
neve változik, ezt az igazolvány „Anyakönyvi rész, változások” ol
dalon például

„Kosch Péter nevű gyermek családi neve „KOVÁCS”-ra 
változott.
K e l t ...........................................

P. H.

aláírás”
szöveggel kell bejegyezni. A bejegyzésről a rendőrkapitányságot 
nem kell értesíteni, továbbá a személyi igazolványt sem kell ki
cserélni.

n) Anyakönyvi kiigazítással kapcsolatos változások bejegyzése 
a személyi igazolványba.

Azoknak a személyeknek, akiknek saját vagy 16 éven aluli gyerme
keinek adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, apja csa
ládi és utóneve, anyja leánykori családi és utóneve) anyakönyvi ki

igazítás következtében megváltozik, ezt az anyakönyvi esetet nyil
vántartó vagy az állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél 8 
napon belül be kell jegyezni személyi igazolványukba. E célból be 
kell mutatni a személyi igazolványt, továbbá ha a bejegyzés nem ott 
történik, ahol az anyakönyvi kiigazítás történt, a változást bizo
nyító okiratot is.
Az adatváltozást az igazolvány „Anyakönyvi rész, változások” olda
lára kell bejegyezni az alábbiak szerint:
-  az igazolvány tulajdonosának, továbbá apjának vagy anyjának 

családi és utóneve változása esetén a jelen utasítás VIII. fejezet 
13 l)- m) pontban foglaltak szerint kell értelemszerűen eljárni.

-  az igazolvány tulajdonos születési helyének és idejének változása 
esetén például
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„Kovács Péter nevű gyermek születési helye és ideje: 
Budapest, VIII., 1953. augusztus 30.
Akvi folyószám: 156/ 1953.
K e l t ....................................

P. H. ..............................
aláírás”

Az igazolvány tulajdonosa adatainak anyakönyvi kiigazításáról az 
anyakönyvvezető az Au. 42. számú nyomtatványon értesíti az ál
landó lakóhely szerinti rendőrkapitányságot. Az értesítést 8 napig 
határidőbe kell tenni, ezután intézkedni kell a személyi igazolvány 
kicserélésére.

A 16 éven aluliakról szóló anyakönyvi kiigazításról értesítést kül
deni, illetőleg a szülő (törvényes képviselő) személyi igazolványát 
kicserélni nem kell.

o) Szülői felügyelet megszüntetésének és visszaállításának bejegyzése 
a személyi igazolványba.

Azoknak a személyeknek, akiket a bíróság jogerős ítélettel a szülői 
felügyelet gyakorlásától eltiltott, vagy ezen jogát visszaállította, ezt 
a szülő állandó lakóhelye szerinti rendőrkapitányságon 8 napon be
lül be kell vezetni a személyi igazolványába. E célból be kell mu
tatni a személyi igazolványt és az erről szóló jogerős bírói ítéletet.
A szülői felügyelet megszűnését vagy visszaállítását az igazolvány 
„Anyakönyvi rész, változások” oldalán pl. az alábbiak szerint kell 
bevezetni:

—  szülői felügyelet gyakorlásának megszüntetése esetén
„A miskolci járásbíróság 1958. augusztus 16-án jogerőre 
emelkedett P. 125/ 1958. számú ítéletével Kovács Péter nevű 
gyermek felett a szülői felügyelet gyakorlását megszün
tette.
K e lt ...........................................

P. H. .......................................
aláírás”

— a szülői felügyelet gyakorlásának visszaállítása esetén
„A miskolci járásbíróság 1960. június 15-én jogerőre emel
kedett P. 128/ 1960. számú ítéletével Kovács Péter nevű 
gyermek felett a szülői felügyelet gyakorlását visszaállí
totta.
K e lt ...........................................

P. H. ........................................
aláírás”

Ha a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása több gyer
mekre is kiterjed, az igazolványba történő bevezetéskor valamennyi 
érintett gyermek családi és utónevét be kell jegyezni. Ha a szülői 
felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása valamennyi bejegyzett
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gyermek adataira kiterjed, a gyermekek neve helyett a „valamennyi"
 szöveget kell alkalmazni. A szülői felügyelet visszaállítása so

rán, ha a gyermek adatai nincsenek az igazolványba bevezetve, ezt 
a jelen utasítás VIII. fejezet 13/a. pontban foglaltak szerint be kell 
vezetni. Az „anyakönyvi rész, változások” oldalra csak abban az 
esetben kell a szülői felügyelet visszaállítását bejegyezni, ha oda a 
megszüntetés is be van vezetve.
A szülői felügyelet megszüntetését vagy visszaállítását csak jogerős 
bírói ítélet vagy gyámhatósági határozat alapján lehet a személyi 
igazolványba bejegyezni. A szülői felügyelet más jogcímen (pl. a 
szülők külön élnek, a gyermek nem az együttélő szülőknél nevelke
dik stb.) történő szünetelését az igazolványba bejegyezni nem 
szabad.
A szülői felügyelet megszüntetésének tényét és a hatálya alá tar
tozó gyermekek adatait szem élyi igazolványcsere esetén az igazol
ványba bejegyezni nem szabad.

A szülői felügyelet megszüntetéséről vagy visszaállításáról a bíró
ság vagy gyámhatóság írásban értesíti az állandó lakóhely szerinti 
rendőrkapitányságot, m elyet 8 napig határidőbe kell tenni, ezután 
intézkedni kell a változás bevezetésére.

4. Rendőri szervek bejegyzési jogköre a személyi igazolványba történő 
utólagos bejegyzések során

Rendőrségi viszonylatban a személyi igazolványba utólagos bejegy
zést csak az igazgatásrendészeti szervek és az esetenként külön utasí
tásban feljogosított rendőrőrsök, KMB csoportok -  a meghatározott 
esetekben -  tehetnek.
A rendőri szervek megfelelő indokok alapján azokban az esetekben is 
elvégezhetik az utólagos bejegyzést, m ely esetekben az más szervek 
hatáskörébe tartozik. A jelen utasítás VIII. fejezet 13. pontjában meg
határozott utólagos bejegyzéseket az anyakönyvvezetőn kívül csak az 
igazgatásrendészeti szerv vezetője, távollétében az általa kijelölt be
osztott végezheti el.
A rendőri szervek által végrehajtott utólagos bejegyzések során min
den esetben meg kell követelni a változást bizonyító iratokat.

A szem élyt igazolvány
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SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

I X .

1. Személyi igazolvány érvényesítéséről általában

Érvényes az a személyi igazolvány, mely a BM. által rendszeresített 
nyomtatványon a jelen utasításban meghatározott szabályok szerint, 
a valódi adatoknak megfelelően van kiállítva, el van látva a rendsze
resített bélyegzőkkel és aláírással.

Azok a személyi igazolványok, melyek ezeknek a követelményeknek 
nem felelnek meg, érvénytelenek, és az alábbiak szerint kell eljárni:

-  ha az igazolvány nem a BM. által rendszeresített nyomtatványon  
van kiállítva, állandó személyi igazolványból a fénykép hiányzik, 
a személyazonosság megállapításához szükséges adatok (családi és 
utóneve, születési helye és ideje, anyja és apja neve) hiányosan, 
tévesen vagy meghamisítva vannak bejegyezve, az igazolvány tu
lajdonosát a személyazonosság megállapítása és esetleges vizsgálat 
lefolytatása végett elő kell állítani a feltalálás helye szerinti rend
őrkapitánysághoz. Ha a személyazonosság az előállítás során azon
nal nem állapítható meg, indokolt esetben az előállított szem élyt 
személyazonossága megállapítása végett az 1955. évi 22. tvr. 13. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján 24 óra időtartamra őrizetbe lehet 
venni. Gyanús esetekben a helyi bűnügyi szervekkel együtt kell 
az eljárást lefolytatni.

-  ha az igazolvány alapján a személyazonosság megállapítható, de  
egyéb hiányosság (megrongálódott, érvényességi ideje lejárt, alá
írás vagy bélyegző hiányzik stb.) merül fel, tulajdonosát előállítani 
vagy az igazolványt a helyszínen bevonni nem szabad.

Fel kell jegyezni a tulajdonos személyi adatait és a hiányosságról 
írásbeli jelentést kell tenni az állandó lakóhely szerinti rendőrkapi
tányságnak. Ezeket a személyeket ügyük rendezése végett be kell 
rendelni, és szükség esetén az igazolványt a jelen utasítás VI. feje
zet 2/g. pontban foglaltak szerint átmenetileg be lehet vonni. Ha az 
igazolvány tulajdonosának állandó lakóhelye nem ott van, ahol az 
igazolványt eredetileg kiállították, a hiányzó bejegyzések vagy 
hiányzó bélyegzők pótlása végett az igazolványt fel kell terjeszteni
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a megyei (budapesti) II/ II- 3. osztályhoz. Ilyen alkalommal a bé
lyegzést a két számjegyű bélyegzővel kell elvégezni.

Az igazolvány érvényességét a jelen utasítás I. fejezet 6. és a IX. 
fejezet 2- 4. pontjában foglaltak alapján is vizsgálni kell.

2. Bélyeggel érvényesített személyi igazolvány

A 2 1957. (II. 24.) BM. számú rendelet elrendelte az 1956. október 23. 
előtt kiadott és a lakosságnál forgalomban levő szem élyi igazolványok 
felülvizsgálását és érvényesítését.

1957. április 1-től érvényesítésre került az ország területén forgalom
ban levő valamennyi állandó személyi igazolvány. Az állandó szemé
lyi igazolványok esetében azoknak a személyeknek a szem élyi igazol
ványa, akik az igazolvány kiállításának évében
-  a 30. életévüket nem töltötték be, az igazolvány kiállításának nap

jától számított 5 évi;

-  a 30. életévüket betöltötték, de az 50. életévüket nem töltötték be, 
az igazolvány kiállításának napjától számított 10 évi;

-  az 50. életévüket betöltötték, „határidő nélküli” 
érvényességi idővel lett ellátva.

Az igazolvány érvényesítésére 3,5 X  5 cm nagyságú, rózsaszín alnyo
mású különleges papírból készült víznyomásos bélyeg van alkalmazva. 
A bélyegen egy betűből álló sorozat és hat számjegyből álló sorszám 
van.
Az érvényesítésre kétféle bélyeg lett felhasználva. Külön a határidős 
és külön a határidő nélküli érvényesítésre. A határidős bélyegen talál
ható külön erre a célra rendszeresített tintával bejegyezve a személyi 
igazolvány sorozata és száma, valamint új érvényességi ideje. A határ
idő nélküli bélyegen található a „határidő nélküli” nyomdai szöveg, 
tintával bejegyezve pedig az igazolvány sorozata és száma. A bélyeg 
az állandó igazolvány 31. oldalára lett beragasztva és el lett látva szá
razbélyegzővel. Az ellenőrzés könnyítése érdekében az érvényesítő 
bélyeg sorozata és száma be van jegyezve az állandó igazolvány 30. 
oldalán az igazolvány száma után.

3. Bélyeg nélkül érvényes személyi igazolvány

A személyi igazolványok bélyeggel történő érvényesítése 1957. október
1-ig befejeződött. Érvényesítő bélyeg nélkül csak azok az igazolványok 
érvényesek, amelyek 1957. október 1. után lettek kiadva, és az új nép
köztársasági címert ábrázoló bélyegzővel vannak ellátva.

Azok az igazolványok, melyek nincsenek érvényesítve, vagy az előző 
bekezdésben foglalt követelményeknek nem felelnek meg, érvény
telenek.
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4. Személyi igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása

Állandó szem élyi igazolvány érvényességi idejét meghosszabbítani nem 
szabad.
A jelen utasításban meghatározott esetekben kiadott ideiglenes sze
m élyi igazolványok érvényességi idejét indokolt esetben egy alkalom
mal meg lehet hosszabbítani. Az újabb érvényességi idő a lejárt érvé
nyességi idő utolsó napjától számított legfeljebb 3 hónap lehet.
Az érvényességi idő meghosszabbítását csak azok az igazgatásrendé
szeti alosztályok eszközölhetik, amelyek az ideiglenes szem élyi igazol
vány kiadásának oka miatt keletkezett ügyben eljárnak.
Az érvényességi idő meghosszabbítását az ideiglenes szem élyi igazol
vány 4. oldalára kell bevezetni az

„Érvényességi ideje
19 . . .  é v ..............................hó . . .-ig
meghosszabbítva.
K e l t ...........................................

P. H.

aláírás”
szöveggel. Egyszeri hosszabbítás után az ideiglenes igazolványt ki kell 
cserélni. Kiadás jogcímeként a korábbi ideiglenes szem élyi igazol
ványba bejegyzett jogcímet kell feltüntetni.
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A M AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 
1/1954. (I. 9.) M. T. SZ. RENDELETE 

A  SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY BEVEZETÉSÉRŐL

A személyi adatok igazolásának megkönnyítése érdekében a Miniszter- 
tanács az állampolgárok személyi igazolvánnyal való ellátását rendeli el:

1. §.

(1) Valamennyi tizenhatodik évét betöltött magyar állampolgárt -  a (2) 
és (4) bekezdésben említettek kivételével -  személyi igazolvánnyal kell 
ellátni.

(2) A Néphadsereg tagjait a honvédelmi miniszter külön igazolvánnyal 
látja el.

(3) A tizenhatodik évüket be nem töltött magyar állampolgárokat a szü
leik (eltartóik) személyi igazolványába kell bejegyezni.

(4) Az elmebetegek igazolványt nem kapnak.

2.  §.

(1) A szem élyi igazolvány tartalmazza a tulajdonos személyazonosságára 
vonatkozó összes lényeges adatokat.

(2) A szem élyi igazolványban feltüntetett adatok igazolására a személyi 
igazolvány kiadása után az állampolgároktól születési és házassági anya
könyvi kivonatot, állampolgársági igazolványt, az állandó és ideiglenes 
lakás be- vagy kijelentését igazoló szelvényeket, valamint munkahely 
igazolást megkövetelni nem szabad.

3. §.

(1) Az állampolgárok részére a szem élyi igazolványt a Belügyminiszté
rium szervei állítják ki.
(2) A szem élyi igazolvány kiállításához szükséges okiratok (születési anya
könyvi kivonat, munkáltatói igazolvány, stb.) illetékmentesek.

(3) A szem élyi igazolvány kiállításáért járó térítést a belügyminiszter 
állapítja meg.
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Az állampolgárokat a jelen rendelet alapján az 1955. évi június hó 30. 
napjáig kell személyi igazolvánnyal ellátni.

5. §.
(1) Bűntettet követ el és három évig terjedhető börtönnel büntetendő az. 
aki hamis szem élyi igazolványt készít, vagy a személyi igazolványt meg
hamisítja, továbbá, aki közreműködik hamis személyi igazolvány kiállí
tásában, vagy abban, hogy a személyi igazolványba hamis adatok kerül
jenek.
(2) Bűntettet követ el és két évtől öt évig terjedhető börtönnel büntetendő 
az, aki személyazonosságának igazolására másnak a személyi igazolvá
nyát használja fel, illetőleg aki személyének igazolására hamis, vagy meg
hamisított igazolványt használ.

6 . §.

Bűntettet követ el és két évig terjedhető börtönnel büntetendő az, aki 
másnak a személyi igazolványát ellopja, vagy aki saját vagy más szem é

lyi igazolványát megsemmisíti, vagy megrongálja.

7.  §.

(1) A személyi igazolványok bevezetése nem érinti a bejelentési kötele
zettség teljesítéséről, valamint az egyes helyeken való letelepedés engedé
lyezéséről szóló jogszabályok hatályát.

(2) A jelen rendelet végrehajtását a belügyminiszter rendelettel szabá
lyozza.

4. §.

A BELÜGYMINISZTER 1/1954 (I. 9.) B. M. SZÁMÚ RENDELETE 
A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYRÓL

A személyi igazolványrendszer bevezetéséről szóló 1/1954. (I. 9.) M. T. 
számú rendelet 7. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbiakat rendelem:

ELSŐ RÉSZ

1. §.
(1) Szem élyi igazolvánnyal kell ellátni valamennyi 16 életévét betöltött 
magyar állampolgárt -  a (2) és (3) bekezdésben em lítettek kivételével - , 
aki az ország területén tartózkodik.
(2) 16 éven aluli magyar állampolgárok, valamint a cselekvőképességet 
kizáró okok miatt jogerős bírói határozattal gondnokság alá helyezettek  
személyi igazolványt nem kapnak.
(3) A Néphadsereg tagjait a honvédelmi miniszter külön igazolvánnyal 
látja el.
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(4) A nem magyar állampolgárokat a Belügyminisztérium Külföldieket El
lenőrző Országos Központi Hivatala (KEOKH) látja el külön igazolvánnyal.
(5) Az állampolgárok személyi igazolvánnyal való ellátását 1954. évi feb
ruár hó 1. napjától kell megkezdeni.

2. §.

(1) A 16 éven aluli magyar állampolgárok adatait szüleik (örökbefogadó 
szüleik), a cselekvőképességet kizáró okok miatt jogerős bírói határozat
tal gondnokság alá helyezett személyek adatait (elmebetegek, siketnémák) 
pedig gondnokuk személyi igazolványába kell bejegyezni.

(2) Az állami gondozásban levő 16 éven aluli gyermekek adatait a gyer
mekvédő otthon vezetője köteles bejegyezni az általa vezetett nyilván
tartókönyvbe.

(3) A 16 éven aluli magyar állampolgárok adatait:
a) elsősorban a szülők (mindkét szülő),
b) ha a gyermek apja nincs megállapítva, akkor az anya,
c) ha a szülők nem élnek együtt, a szülői felügyeletet gyakorló szülő 

személyi igazolványába kell bejegyezni.

(4) Örökbefogadás, illetőleg állami gondozásba vétel esetén a gyer
mek adatait a szülők igazolványából törölni kell és az örökbefogadó szülő 
szem élyi igazolványába, illetőleg állami gondozásba vétel esetén az ott
hon által vezetett nyilvántartókönyvbe kell bevezetni.

(5) A 16 éven aluli magyar állampolgárok abban az évben kötelesek jelent
kezni személyi igazolvány kiállítása végett, amelyben 16. életévüket be
töltik. A jelentkezések időpontját a rendőri hatóságok állapítják meg.

A Személyi igazolvány

3. §.
(1) A szem élyi igazolvány tartalmazza: 

az igazolvány tulajdonosának: 
családi nevét, 
utónevét,
előző (asszonyoknál leánykori) családi és utónevét, 
születési helyét és idejét,
foglalkozását, szakképzettségét, munkakönyvének számát,
katonai igazolványának számát,
állampolgárságát,
anyjának leánykori, családi és utónevét, 
apjának családi és utónevét,
állandó és ideiglenes lakóhelyváltozásának adatait, 
családi állapotát,
házastársának nevét, születési helyét és évét, 
házasságkötésének helyét és idejét,
16 éven aluli gyermekeinek adatait, 
munkáltató vállalat nevét és pontos címét.
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(2) Az igazolvány helyettesíti a születési, házassági és halotti anyakönyvi 
kivonatokat, az állampolgársági bizonyítványt, valamint hitelt érdemlően 
igazolja az állandó és ideiglenes lakás be- vagy kijelentését és a munka
helyét is.
(3) A lakosságot első alkalommal a 41., 42. §-ban foglalt rendelkezések 
szerint kell személyi igazolvánnyal ellátni.

4. §.

A szem élyi igazolvány kiállítására az a járási (városi, városi kerületi) 
rendőri hatóság illetékes, amelynek területén az érdekelt 16. életévét be
töltött személy állandó lakhelye van.

A személyi igazolvány kiállítása

5. §.

(1) Személyi igazolvány kiállításához a következő okiratokat kell be
mutatni:

a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) házassági kötelékben élőknek házassági anyakönyvi kivonatot,
c) katonai igazolványt, alkalmatlansági igazolványt vagy tartalékos 

tiszti igazolványt,
d) a 18- 22 évesek összeírási, illetőleg sorozási igazolványt,
e) munkavállalóknak a munkáltatói igazolványt,
f) tanulóknál iskolai igazolványt, 
g) 16 éven aluli szem élyeknél lakásbejelentést igazoló szelvényt.

(2) A szem élyi igazolvány kiállításához a kiállítást kérő személy köteles 
két darab,  4x 4 cm-es, két hónapnál nem régebbi, szembenéző, fedetlen 
fejjel készült, retusálatlan fényképet a kiállító rendőri hatóságnak leadni.
(3) Abban az esetben, ha a születési, illetőleg házassági anyakönyvi ki
vonatot külföldről kellene beszerezni, az érdekelt személy az okirattal 
bizonyítani kívánt tényre -  az igazolványt kiállító rendőri hatóságok 
előtt -  szem élyes nyilatkozatot tehet. (Anyakönyvi utasítás, 20. §.)
(4) A személyi igazolvány kiállításához szükséges okiratokat, az illetékes 
hatóságok -  személyi igazolvány céljára -  illetékmentesen állítják ki.

A személyi igazolvány érvényességi ideje

6. §.

(1) A szem élyi igazolvány kiállítására jogosult rendőri hatóságok:
a) állandó, legfeljebb 5 évre szóló, vagy

b) ideiglenes, legfeljebb 3 hónapra szóló szem élyi igazolványt állít
hatnak ki.

(2) Ideiglenes személyi igazolványt kell kiállítani azok részére, akik az 
igazolvány kiállítása során személyazonosságukat az 5. § (1) bekezdésé
ben előírt okiratokkal, vagy más hitelt érdemlő okiratokkal igazolni nem 
tudják, valamint azok részére, akik személyi igazolványukat elvesztették, 
vagy akiknek személyi igazolványa megsemmisült.
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(3) Az állandó személyi igazolvány kiállításakor 4 Ft, az ideiglenes sze
m élyi igazolvány kiállításakor 2 Ft értékű illetékbélyeget köteles az iga
zolvány tulajdonosa a kiállító hatóságnak átadni.

Változások bevezetése a személyi igazolványba

7. §.

(1) A személyi igazolványba bejegyzett adatok változása esetén az igazol
vány tulajdonosa köteles a változást, a 8. § (3), (4), (5) bekezdéseiben fel
sorolt esetekben 48 órán belül, egyéb esetekben pedig 8 napon belül -  
a változás bejegyzésére jogosult hatóságnak -  bejelenteni. A bejelentés
kor a változást igazoló okmányokat be kell mutatni.
(2) A változás bejegyzésére jogosult hatóság köteles a 8. §-ban meghatá
rozott esetekben a változást a szem élyi igazolványba bejegyezni, a 10. 
§-ban felsorolt esetekben pedig az igazolványt bevonni és helyette új 
igazolványt kiállítani. 
(3) A bejegyzés megtörténte után az Igazolványt 24 órán belül a lakó
nyilvántartókönyv vezetőjének (28. §) és a szállásadónak [25. § (2)] be kell 
mutatni.

Változások bejegyzésére jogosult hatóságok (szervek)

8. §.

(1) A szem élyi igazolványba csak az igazolványt kiállító rendőri hatóság 
és az erre feljogosított szervek tehetnek bejegyzéseket.
(2) Kizárólag a rendőri hatóságok jegyezhetik be:

a határövezetbe történő letelepedés engedélyezését.
(3) Az állandó és ideiglenes lakóhelyváltozást a rendőrőrsök kötelesek 
bejegyezni. 
Abban az esetben, ha a község területén rendőrőrs nincs, akkor a községi 
tanács végrehajtó bizottságánál a végrehajtó bizottság függetlenített tag
jának (elnök, elnökhelyettes, titkár) kell az állandó és ideiglenes lakó
helyváltozást bejegyezni.
(4) A helyi tanácsoknak kell bejegyezni:

a) a munkahelyváltozást abban az esetben, ha a munkáltató nem  
állami (szövetkezeti) vállalat, 

b) szabad foglalkozásúak foglalkozásának megváltoztatását.
(5) Az üzemeknek, vállalatoknak, intézményeknek kell bevezetni:

a) munkahelyváltozást,
b) szakképzettségben beállott változást.

(6) Az anyakönyvvezetők kötelesek bejegyezni a személyi igazolvány tu
lajdonosának:

a) családi állapotában,
b) gyermekei számában,
c) gyermekei családi és utónevében bekövetkezett változásokat.
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Eljárás a személyi igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése esetén, 
az igazolványok kicserélése

9. §.
(1) Aki személyi igazolványát elveszti, vagy akinek személyi igazolványa 
megsemmisül, tartozik ezt a körülményt az elvesztés, illetőleg a meg
semmisülés észlelésének időpontjától számított 48 órán belül a legköze
lebbi, vagy lakhelye szerint illetékes rendőri hatóságnál személyesen be
jelenteni.
(2) Új személyi igazolványt kell kiadni, ha az igazolvány elveszett, vagy 
megsemmisült.
(3) A talált személyi igazolványt mindenki köteles 24 órán belül a le
közelebbi rendőri szervnek beszolgáltatni, illetőleg a rendőrség tagjának 
átadni.

10. §.

(1) Az állandó lakóhely szerint illetékes rendőri hatóságnál ki kell cse
rélni a személyi igazolványt, ha:

a) érvényességi ideje lejárt,
b) az igazolvány tulajdonosának családi vagy utóneve megváltozott,
c) az igazolvány megsérült, megrongálódott, vagy használhatatlanná 

vált.
(2) A személyi igazolvány kicserélésekor, valamint új szem élyi igazol
vány kiállításakor vissza kell adni a régi személyi igazolványt, be kell 
nyújtani az 5. § (2) bekezdésében meghatározott 2 db fényképet és fel 
kell mutatni mindazokat az okiratokat, amelyek a személyi igazolványba 
bejegyzésre kerülő adatok igazolásához szükségesek.

Az igazolvány bevonása

11. §.

(1) Érvényességi idejének lejárta előtt vissza kell szolgáltatni a személyi 
igazolványt, ha tulajdonosa,

a) katonai szolgálatra bevonult,
b) külföldre távozik.
c) elveszti magyar állampolgárságát,
d) szabadságvesztés büntetésének letöltését megkezdi,
e) cselekvőképességet kizáró gondnokság alá került,
f) meghalt.

(2) A katonai szolgálatra bevonuló szem élyek igazolványukat a bevo
nulás helye szerint illetékes honvéd kiegészítő parancsnokságnak, egyes 
esetekben parancsnokoknak kötelesek átadni. Amennyiben katonai szol
gálat ideje a 3 hónapot nem haladja meg, úgy a katonai parancsnokság 
köteles a személyi igazolványt megőrizni és a katonai szolgálat letelte 
után tulajdonosának visszaadni. Abban az esetben, ha a katonai szolgá
lat a 3 hónapot meghaladja, a személyi igazolványt a területileg illetékes 
rendőri hatóságnak kell megküldeni.

138

ÁBTL-4.2.-20500/1963



(3) Abban az esetben, ha az igazolvány tulajdonosa külföldre távozik, 
köteles igazolványát a kiutazási engedély kézhezvételekor a BM. KEOKH
-  útlevélosztályánál átadni és a visszatérés után 48 órán belül, az útlevél 
leadásakor átvenni.
Akik alkalmi útilappal két-három napra távoznak külföldre, személyi 
igazolványukat a határátlépésükkor az átkelő pont parancsnokságának 
kötelesek átadni és visszatérésükkor ugyanitt átvenni.
(4) Akik elvesztik magyar állampolgárságukat, kötelesek igazolványukat 
az elvesztést kimondó határozat kézhezvételekor a rendőrhatóságnak át
adni.
(5) A bíróság által szabadságvesztés büntetésre ítélt személyek igazolvá
nyát a büntetésvégrehajtási intézet vezetőjének kell a szabadságvesztés 
büntetés letöltésének megkezdésekor átvenni és a területileg illetékes 
rendőri hatóságnak megküldeni.
(6) Az előzetes letartóztatásba helyezett személyek igazolványát, az el
rendelő határozat foganatosításakor a területileg illetékes rendőri ható
ságnak kell megküldeni.
(7) A meghalt személyek igazolványát köteles beszolgáltatni a területileg 
illetékes anyakönyvvezetőnek az elhalálozás bejelentésekor, de legkésőbb 
48 órán belül:

a) a kórház vagy
b) a meghalttal egy lakásban élő hozzátartozója (házastárs. szülő, 

gyermek), vagy
c) a lakónyilvántartókönyv vezetője, vagy
d) házfelügyelő.

(8) A bíróság által cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett 
személy igazolványát köteles beszolgáltatni a területileg illetékes rendőri 
hatóságnál legkésőbb 48 órán belül:

a) a kórház (gyógyintézet) vagy
b) az elmebeteggel egy lakásban élő hozzátartozója (házastárs, szülő, 

gyermek) vagy
c) a lakónyilvántartó könyv vezetője vagy
d) a házfelügyelő.

12. §.

(1) Azok a személyek, akik 3 hónapnál hosszabb ideig tartó katonai szol
gálatuk után szerelnek le, kötelesek az állandó lakóhely szerint illetékes 
rendőri hatóságnál személyi igazolványuk átvétele végett 48 órán belül 
jelentkezni.
(2) A bíróság által szabadságvesztés büntetésre ítélt személyek, a bünte
tésvégrehajtási intézetből való szabadulásuk után 48 órán belül kötele
sek jelentkezni -  az állandó lakóhelyük szerint illetékes rendőri ható
ságnál -  személyi igazolványuk átvétele végett.
(3) Az előzetes letartóztatásban levő személyek, az előzetes letartóztatás 
megszűnése után 24 órán belül kötelesek jelentkezni a szabadulásuk szerint 
illetékes rendőri hatóságnál, szem élyi igazolványuk átvétele végett.
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A személyi igazolványok használata

13. §.
(1) A személyi igazolványt tulajdonosa köteles megőrizni, állandóan ma
gánál tartani, a hatóság tagjai és közegei felhívására személyazonosságát 
ezzel igazolni. 
(2) A személyi igazolványról, vagy annak bármely adatáról hiteles máso
latot készíteni nem szabad.
(3) A személyi igazolványok bevonására csak a rendőri hatóságok és a 
jelen rendeletben erre felhatalmazott szervek jogosultak.
(4) A személyi igazolványok elvételére csak az ügyészségek rendőrségi 
és államvédelmi szervek jogosultak.
(5) A személyi igazolványt másra átruházni, más őrizetére bízni, vagy azt 
biztosítékul másnak átadni tilos.

MÁSODIK RÉSZ.

A be- és kijelentkezési kötelezettségről

14. §.

(1) Be- és kijelentés teljesítésére köteles az ország területén valamennyi 
férfi és nő -  a területenkívüliséget és a személyes mentességet élvező 
személyek kivételével -  korra és állampolgárságra való tekintet nélkül.
(2) A be- és kijelentési kötelezettséget lakáslap kiállításával kell teljesí
teni.
(3) A  16 éven aluli személyeket a részükre rendszeresített (lakáslap 16 
éven aluliak részére) lakáslapon kell ki- vagy bejelenteni. A lakáslap 
alsó lebélyegzett szelvénye a 16 éven aluli személyek állandó lakásának 
igazolására szolgál.

15. §.

(1) Bejelentést kell teljesíteni: az állandó lakásba való beköltözés -  az 
ideiglenes lakásba való megérkezés -  új személyi igazolvány kézhez
vétele után.
(2) Utcanév vagy házszám változás esetén a lakónyilvántartókönyv ve
zetője köteles 72 órán belül a nyilvántartókönyv adatainak megfelelően 
névsort készíteni és ezt a lakónyilvántartókönyvvel együtt a területileg 
illetékes rendőrőrsnek bemutatni.
(3) Kijelentést kell teljesíteni: az állandó lakásból való elköltözéskor, az 
ideiglenes lakásból való eltávozáskor.

16. §.

(1) Be- és kijelentéseknél az alábbi nyomtatványokat kell használni, 
nemre való tekintet nélkül:
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a) lakáslap,
b) lakónyilvántartókönyv,
c) ágybérlőnyilvántartókönyv,
d) szállodai nyilvántartókönyv,
e) értesítőlap a szállodában megszállt, illetve a kórházakban ápolás 

alatt levő személyekről.
(2) Be- és kijelentésekhez szükséges lakáslapokat a lakónyilvántartókönyv 
vezetőjétől kell beszerezni. A lakáslapokat a rendőri hatóságok -  ahol 
ilyen nincs -  a községi tanács végrehajtó bizottsága adja ki a lakónyil
vántartókönyv vezetőjének.
(3) A lakónyilvántartókönyvet a helyi tanácsok végrehajtó bizottsága 
bocsátja az érdekeltek rendelkezésére. A lakónyilvántartókönyv vásár
lási díját az érintett háztulajdonosoknak meg kell téríteni.

17. §.

A be- és kijelentéseket mindenki személyesen köteles teljesíteni. Kivéve 
azokat, akik eltartójuk szem élyi igazolványába vannak felvéve (16 éven 
aluliak, bírói határozattal cselekvőképességet kizáró gondnokság alá he
lyezett személyek), valamint azok, akik testi fogyatkozásuk vagy beteg
ségük miatt ebben akadályozva vannak.

Állandó és ideiglenes lakás

18. §.

(1) Állandó lakásnak kell tekinteni azt a helyet, ahol valaki állandó tar
tózkodási szándékkal telepedik le.
(2) Az ország területén egy személynek csak egy állandó lakása lehet.

19. §.

(1) Ideiglenes lakásnak kell tekinteni azt a helyet, ahol valaki 24 órát 
meghaladó ideig, állandó letelepedési szándék nélkül ténylegesen tartóz
kodik.
(2) Az ország területén egy személynek csak egy ideiglenes lakása lehet.
(3) Ideiglenes lakása olyan személynek lehet, akinek az ország területén 
állandó bejelentett lakása van. K ivételt képeznek ez alól azok a külföldi 
állampolgárok, akik csak ideiglenesen tartózkodnak az ország területén.

A be- és kijelentések végrehajtása

20. §.

(1) A be- és kijelentéssel kapcsolatos nyomtatványokat [16. § (1)] magyar 
nyelven, írógépen, vagy tintával, jól olvasható írással kell kiállítani.
(2) Valamennyi nyomtatvány adatait a szem élyi igazolvány megfelelő  
adataival vagy a személyazonosságot igazoló más okirat adataival azo
nosan kell bejegyezni.
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Állandó lakóhelyváltozás esetén a be- és kijelentkezéseket lakáslapon, 
az ideiglenes lakóhelyváltozás bejelentését pedig a személyi igazolvány
nyal kell teljesíteni, az illetékes rendőrőrsön. Amennyiben a község te
rületén rendőrőrs nincs, a be- és kijelentkezéseket a községi tanács vég
rehajtó bizottságánál kell teljesíteni.

22. §.

(1) Lakóhely változás esetén a kijelentést a kiköltözést megelőzően 48 
órával, a bejelentést pedig az új lakóhelyre való megérkezést követő 48 
órán belül kell teljesíteni. Kivételt képez ez alól a szállodákban (penziók
ban, fogadókban) történő 7 napnál rövidebb ideig tartó ideiglenes tartóz
kodás.
(2) Amennyiben az új lakóhelyen rendőrőrs, illetőleg tanács végrehajtó 
bizottság nincs, vagy a bejelenteni szándékozott lakóhely ettől legalább 
3 km távolságban van, a bejelentést a beköltözést követő 3 napon belül 
kell teljesíteni.
(3) Nem kell bejelentkezni a Néphadsereg és a Belügyminisztérium tag
jainak, ha laktanyában vannak elhelyezve.

23. §.
(1) Állandó lakás be- és kijelentéséhez be kell nyújtani a szállásadó és 
a lakónyilvántartókönyv vezetője által aláírt lakáslapot (27. §) és fel kell 
mutatni a személyi igazolványt.
(2) A be- és. kijelentési kötelezettség szempontjából szállásadója:

a) a bérlő, vagy lakással rendelkező bérleményében, vagy lakásába 
befogadott minden személynek,

b) intézeteknél vagy vállalatoknál (munkásszállásokon) -  azinté
zetbe vagy vállalati lakóhelyre befogadott valamennyi személy
nek -  az intézet vagy vállalat vezetője.

(3) A rendőrőrs, illetőleg ahol ilyen nincs, a községi tanács végrehajtó 
bizottsága az átvett és felülvizsgált lakáslap alapján a személyi igazol
vány e célra meghatározott rovatába az új állandó lakcímet bejegyzi.
(4) Abban az esetben, ha valaki az állandó lakásának kijelentésekor jel
zett újabb állandó lakását valamilyen ok miatt elfoglalni nem tudja és 
más állandó lakásba való bejelentésre kényszerül, erre a körülményre 
köteles a bejelentéskor a rendőrőrs, illetőleg a községi tanács végrehajtó 
bizottsága figyelm ét felhívni.

24. §.
(1) Ideiglenes lakás bejelentéséhez csak a személyi igazolványt kell fel
mutatni. A bejegyzésre jogosult hatóságok a rendőrőrs, vagy ahol ilyen 
nincs, a községi tanács végrehajtó bizottsága az ideiglenes lakóhelyválto
zást az erre a célra rendszeresített nyilvántartókönyvbe, valamint a sze
mélyi igazolványba bejegyzi.
(2) Határövezetben, valamint kiemelt városokban történő ideiglenes la
kás bejelentéséhez be kell nyújtani a szállásadó és a lakónyilvántartó
könyv vezetője által aláírt lakáslapot és a személyi igazolványt. Rendőrőrs,

21. §.
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vagy ahol ilyen nincs, a községi tanács végrehajtó bizottsága az át
vett és felülvizsgált lakáslap alapján a személyi igazolványba az ideigle
nes lakáscímet bejegyzi.
(3) Az ideiglenes lakásban való tartózkodás leghosszabb időtartama 3 hó
nap. Ha valakinek ideiglenes tartózkodása lejárt, köteles ideiglenes la
kását elhagyni. Ilyen esetben ugyanazon város, község vagy lakott hely 
területére ideiglenesen újra bejelentkezni csak 30 nap elteltével lehet.
(4) 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodhatnak ideiglenes lakásukban:

a) a néphadsereg,
a BM. szervei, valamint a pénzügyőrség állományában tényleges 
szolgálatot teljesítő személyek,

b) azok, akik tanulmányaik folytatása végett érkeztek valamely hely
ségbe, tanulmányi idejük tartama alatt,

c) akik hivatalos kiküldetés miatt érkeztek valamely helységbe.
(5) A (4) bekezdés c) pontjában felsoroltaknak legfeljebb 14 napig való 
tartózkodás esetén bejelentkezni nem kell.
(6) A (3) bekezdésben említett esetben a rendőri hatóság indokolt kére
lemre engedélyt adhat a további tartózkodásra.

25. §.

(1) A 24 óránál rövidebb ideiglenes tartózkodásról bejelentést tenni nem 
kell. Az a szállásadó azonban, aki valakinek 24 óránál rövidebb időre 
ideiglenes tartózkodás esetére szállást ad, köteles azt a lakónyilvántartó
könyv vezetőjének a tudomására hozni. A lakónyilvántartókönyv vezetője 
ilyen esetben jogosult a megszállótól az igazolvány felmutatását m eg
követelni.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben szállásadásnak kell tekinteni, ha 
valaki ideiglenes tartózkodás esetén a hozzáérkező személy részére laká
sában elhelyezést biztosít.

Állandó és ideiglenes lakás bejelentése 
új személyi igazolvány kiadása esetén

26. §.

(1) Az igazolvány kicserélése, valamint új személyi igazolvány kiadása 
esetén a személyi igazolvány tulajdonosa köteles az igazolvány kézhez
vétele után -  az állandó lakás bejelentésére vonatkozó szabályok sze
rint -  3 napon belül bejelentkezni.
Ilyen esetben a lakáslap jobb felső sarkába fel kell tüntetni, hogy a be
jelentés új személyi igazolvány kiállítása végett vált szükségessé.
(2) Új személyi igazolványba a lakáscímet a bejelentkezés alapján kell 
bejegyezni.
(3) Ha az új személyi igazolvány tulajdonosának ideiglenes lakása is 
van, a bejelentkezést az ideiglenes lakásra vonatkozóan is végre kell 
hajtani.
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A  lakáslap

27. §.

(1) A lakáslapokat a rendőrőrsök (helyi tanácsok) bocsátják a lakónyil
vántartókönyv vezetésére kötelezett személy rendelkezésére, aki azokkal 
elszámolni köteles.
(2) Lakáslapot kell kiállítani az állandó lakás be- és kijelentésekor. Ideig
lenes lakás be- és kijelentése esetén lakáslapot csak a határövezetben 
és a kiemelt városokban kell kitölteni.

(3) A lakáslapot -  a lakóhelyre vonatkozó rovat kivételével -  a be- vagy 
kijelentés teljesítésére kötelezett személynek kell kitölteni.
A lakáslapot a szállásadó és a lakónyilvántartókönyv vezetője a jelen §
(4) és (5) bekezdéseiben említett esetek kivételével -  kötelesek aláírni.

(4) Fő- vagy társbérleti lakás beköltözése előtt lakáslapot kiállítani, ille
tőleg aláírni csak abban az esetben szabad, ha az illetékes helyi tanács 
végrehajtó bizottsága által kiállított lakás-kiutaló végzést bemutatták.

(5) Olyan szem ély részére, aki szem élyi igazolványt felmutatni nem tud, 
vagy szem élyi igazolványában a bejegyzések hiányosak, illetőleg gya
núsak, lakáslapot kiállítani vagy részére szállást engedélyezni [25. § (2)] 
csak a legközelebbi rendőri szervtől kért igazoltatás után szabad.

A  lakónyilvántartókönyv

28. §.

(1) Lakónyilvántartókönyvet kell vezetni az egész ország területén, va
lamennyi lakóházban, vagy lakásnak használt építményben (pl. lakóko
csi, hajó, stb.). Abban az esetben, ha a lakóházban a 16 éven felüliek  
száma a 10 főt nem éri el, a lakónyilvántartókönyvet házcsoportonként 
(8- 10 ház) kell vezetni.

(2) A lakónyilvántartókönyvet a ház kezelője (házfelügyelő), azokon a he
lyeken pedig, ahol a lakónyilvántartókönyv házcsoportonként van rend
szeresítve, az utca (tömb) megbízott, vagy ahol ilyen nincs, az illetékes 
tanács végrehajtó bizottsága által kijelölt személy köteles vezetni.

(3) A sorszámmal ellátott lakónyilvántartókönyvet a használatba vétel 
előtt a rendőrőrs, vagy ahol ilyen nincs, az illetékes községi tanács vég
rehajtó bizottsága által kell hitelesíteni.

A lakónyilvántartókönyvet a vezetésre kötelezett személy másnak -  
ideiglenesen is -  csak az illetékes rendőrőrs, ahol ilyen nincs, a helyi 
tanács végrehajtó bizottsága engedélyével adhatja át.

29. §.  

(1) A lakónyilvántartókönyv vezetője lakáslapot csak a lakcímrovat és 
a lakónyilvántartókönyv sorszámának lakáslapra való feljegyzése után 
adhat ki.
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A be- és kijelentésre kötelezett személynek a lakáslapra -  átvételkor - 
50 filléres illetékbélyeget kell felragasztani. Az új lakó adatait a lakás
lap aláírásakor -  a tartózkodás jellegétől függetlenül -  az igazolvány 
alapján a lakónyilvántartókörtyvbe be kell vezetni.
(2) A lakás elhagyását csak a kijelentésnek a személyi igazolványba való 
bejegyzése után szabad a lakónyilvántartókönyvbe bevezetni. Ezért az 
igazolványt a lakónyilvántartókönyv vezetőjének a kijelentés megtör
ténte után be kell mutatni. Aki ezt elmulasztja, azt a lakónyilvántartó
könyv vezetője a legközelebbi rendőri szervnél köteles haladéktalanul 
feljelenteni.

(3) Amennyiben a lakónyilvántartókönyv vezetője azt tapasztalja, hogy 
a lakónyilvántartókönyvbe bejegyzett bármelyik személy kijelentkezés 
nélkül elköltözött, köteles ezt a legközelebbi rendőrőrsnek jelenteni.

30. §.

(1) A lakónyilvántartókönyv vezetője -  a lakók szem élyi igazolványá
nak a lakónyilvántartókönyv adataival történő összehasonlítása után -  
6 hónaponként köteles meggyőződni arról, hogy a lakónyilvántartókönyv
be bejegyzett személyeknek van-e igazolványuk és munkaviszonyukban 
nem történt-e változás.

Az ellenőrzés során -  a személyi igazolvánnyal kapcsolatban -  tapasz
talt minden hiányosságról, a legközelebbi rendőri szervnek kötelesek be
jelentést tenni.
(2) A betelt lakónyilvántartókönyvet 2 évig meg kell őrizni, majd az 
illetékes rendőri hatóságnak elismervény ellenében be kell szolgáltatni. 
A betelt lakónyilvántartókönyv beszolgáltatása előtt a könyvbe bejegy
zett és még ott lakó személyek adatait az új lakónyilvántartókönyvbe át 
kell másolni.

Szállodába, kórházakba és üdülőkbe történő bejelentkezés

31. §.

(1) A szállodákba (penziókba, turistaszállókba és fogadókba) a 7 napnál 
rövidebb időre megszálló szem élyeket ideiglenes lakosként bejelenteni 
nem kell.
(2) A szálloda igazgatója, felelős vezetője (vagy az általa megbízott és 
a rendőri hatóság által jóváhagyott személy) köteles minden megszálló 
személyt -  szem élyi igazolványa alapján a szállodai nyilvántartókönyv
be bejegyezni.
A lakónyilvántartókönyv vezetésére vonatkozó szabályokat a szállodai 
nyilvántartókönyv vezetésére értelemszerűen kell alkalmazni.
(3) A szállodákban megszálló személyek nevét és személyi adatait a szál
loda igazgatója (felelős vezetője) az e célra rendszeresített űrlapon -  a 
területileg illetékes rendőri hatóság által meghatározott időszakonként -  
jelenteni köteles.
(4) Olyan személy részére, akinek szem élyi igazolványa nincs, bár ilyen
nel kellene rendelkeznie, vagy szem élyi igazolványában a bejegyzések 
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hiányosak, illetőleg gyanúsak, szállást biztosítani csak a legközelebbi 
rendőri szervtől kért igazoltatás után szabad.

32. §.
(1) Kórházakban, gyógyintézetekben, szanatóriumokban ápolás céljából 
elhelyezett betegekről a kórház vezetője, vagy az általa megbízott sze
mély köteles a területileg illetékes rendőrkapitányságnak -  a szállodák 
részére is rendszeresített űrlapon -  naponta jelentést tenni.
(2) A kórházban elhelyezett személyekről a kórházi jelentés alapjául szol
gáló űrlapot, valamint a kórház nyilvántartókönyvének (felvételi napló) 
adatait a személyi igazolvány alapján kell kitölteni.
Ha a kórházban elhelyezett beteg személyi igazolványt felmutatni nem 
tud, a rendszeresített jelentés űrlapon a személyi igazolvány hiányát 
feltűnően jelezni kell. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a személyi iga
zolvány adatai hiányosak, vagy a bejegyzések gyanúsak.

33. §.
(1) Üdülőkbe (nyaralótelepeken) 16 napnál rövidebb időre beutalt dolgo
zókat bejelenteni nem kell, hanem nevüket és adataikat -  személyi iga
zolványuk alapján -  a lakónyilvántartókönyvbe kell bejegyezni.
(2) A 16 napnál hosszabb időre beutalt dolgozók nevét és személyi ada
tait az üdülő felelős vezetője -  a szállodák részére rendszeresített űr
lapokon -  köteles a területileg illetékes rendőri hatóságnak naponta 
megküldeni.
(3) A 31. § (4) bekezdésében foglaltakat az üdülőkre nézve is értelem
szerűen alkalmazni kell.

A 16 éven aluliak és a cselekvőképességet kizáró, gondnokság alá helyezett
személyek be- és kijelentése

34. §.

(1) A 16 éven aluli személyek be- és kijelentését a 14. § (3) bekezdése 
szerint meghatározott módon szüleik, illetőleg az a személy köteles tel
jesíteni, akinek személyi igazolványába a gyermek adatai be vannak 
vezetve.
(2) A be- és kijelentkezés megtörténtét a 16 éven aluli személyek a lakás
lap lebélyegzett szelvényével igazolják.
(3) Az állami gyermekvédő otthonban elhelyezett 16 éven aluli gyerme
keket bejelenteni nem kell. Köteles azonban az otthon felelős vezetője 
az általa vezetett nyilvántartókönyvbe bevezetni és a 16 éven aluli gyer
mek nevét és személyi adatait -  szállodák részére rendszeresített űr
lapokon -  a területileg illetékes rendőri hatóságnak esetenként meg
küldeni.

35. §.
A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyeket (elme

betegek) állandó vagy ideiglenes lakosként bejelenteni csak gondnokuk 
(szüleik) útján lehet. A be- vagy kijelentés teljesítésekor a gondnok 
(szülő) személyi igazolványát kell bemutatni.
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Ágybérlő tartás szabályai

36. §.

(1) Ágybérlők tartásával csak az a személy foglalkozhat, aki erre az ille
tékes rendőri hatóságtól engedélyt kapott.
(2) Ágybérlőtartási engedélyt csak olyan személy kaphat, aki

a) erkölcsi és politikai szempontból kifogás alá nem esik,
b) lakásában ágybérlők elhelyezésére megfelelő lakóterület áll ren

delkezésre,
c) az engedély megadását körülményei indokolttá teszik.

37. §.

(1) Ágybérlő az, aki olyan helyen száll meg, ahol a szállásadó az illeté
kes rendőri hatóság engedélye alapján ágybérlők tartásával foglalkozhat.
(2) Ágybérlők, ha állandó bejelentett lakással rendelkeznek, még abban 
az esetben is kötelesek ideiglenes lakosként bejelentkezni, ha csak egy 
éjszakára szállnak meg.

38. §. 

(1) Ágybérlőtartási engedéllyel együtt kiadott ágybérlőnyilvántartó
könyvet a lakónyilvántartókönyvre vonatkozó szabályok szerint kell ve
zetni.
(2) Az ágybérlőkről vezetett nyilvántartókönyvet a lakáslap aláíratásával 
egyidejűleg, a szállásadó köteles bemutatni a lakónyilvántartókönyv ve
zetőjének, aki a bejegyzéseket az ágybérlő személyi igazolványával való 
egyeztetés után aláírásával igazolja. Az ágybérlőket a lakónyilvántartó
könyvbe be kell jegyezni.

Kiemelt városokban és a határövezetben történő lakóhelyváltozások

39. §.

(1) Azokon a helyeken, ahol letelepedés engedélyhez van kötve, állandó 
lakosként bejelentkezni csak a letelepedési engedély felmutatása m ellett 
lehet.
(2) Azok a személyek, akik az előző állandó lakásból történő kijelentke
zéskor letelepedési engedélyhez kötött területre kívánnak elköltözni, kö
telesek a kijelentkezés teljesítésekor a letelepedési engedélyt a rendőr
őrs, illetőleg ahol ilyen nincs, a községi tanács végrehajtó bizottságánál 
felmutatni.
(3) Határövezetben állandó vagy ideiglenes lakosként bejelentkezni csak 
az állandó vagy ideiglenes tartózkodásra jogosító engedély felmutatása 
m ellett lehet.
(4) A szállásadónak és a lakónyilvántartókönyv vezetőjének olyan sze
mélyek részére, akik határövezetben állandó vagy ideiglenes tartózko
dásra jogosító engedély nélkül kívánnak bejelentkezni, lakáslapot kiállí
tani, illetőleg szállást biztosítani csak rendőri vagy határőri szervek (kö
zegek) által történő igazoltatás után szabad.
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HARMADIK RÉSZ

Büntetőrendelkezések

40. §.

(1) 100 forintig terjedhető pénzbírsággal sújthatok:
a) akik az állandó vagy ideiglenes személyi igazolványt saját hibájuk

ból elvesztik, vagy személyi igazolvány elvesztését nem jelentik be, va
lamint azok is, akik a részükre kiállított személyi igazolványt nem ve
szik át,

b) az intézményeknek, intézeteknek, üzemeknek, vállalatoknak veze
tői, ha olyan szem élyeket vesznek fel munkára, akiknek szem élyi iga
zolványa nincs, vagy személyi igazolványukban a változás nincs átve
zetve, továbbá ha a részükre megállapított jogkörben a változásokat nem 
vezetik keresztül,

c) a háztulajdonosok, házfelügyelők, házgondnokok, szállásadók, bér
lők, ha lehetővé teszik, hogy valaki személyi igazolvány nélkül, vagy 
lejárt személyi igazolvánnyal, továbbá a lakóhelyváltozásnak az igazol
ványba történő átvezetése nélkül tartózkodjék valamely lakásban,

d) akik nem tesznek eleget bejelentkezési kötelezettségüknek, vagy 
a jelen rendeletben foglalt határövezetre vonatkozó szabályokat meg
szegik, valamint azok, akik személyi igazolvány nélkül vagy lejárt sze
m élyi igazolvánnyal tartózkodnak valamely lakásban,

e) a lakó vagy ágybérlőnyilvántartókönyv vezetésére kötelezett sze
mélyek, ha lehetővé teszik, hogy valaki bejelentkezés nélkül, személyi 
igazolvány nélkül, vagy lejárt személyi igazolvánnyal tartózkodjék vala
m ely lakásban, továbbá ha a lakásban tartózkodó személyeket nem ve
zetik be a nyilvántartókönyvbe.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül mindazok, akik a jelen ren
deletben foglalt szabályokat bármilyen módon megszegik, kijátsszák, 
vagy végrehajtását megakadályozzák, 100 forintig terjedhető pénzbírság
gal sújthatok.

NEGYEDIK RÉSZ

Átmeneti és zárórendelkezések

41. §.

(1) Az állampolgárokat a személyi igazolvány első alkalommal történő 
kiosztásakor -  a jelen § (2) bekezdésében említettek kivételével -  lakó
helyükön kell ellátni igazolvánnyal.
(2) Az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató üzemek, hivatalok dol
gozóit, illetőleg az 50 főnél nagyobb létszámmal rendelkező iskolák és 
tanfolyamok tanulóit, dolgozóit munkahelyeiken, illetőleg az iskolában 
kell személyi igazolvánnyal ellátni.

42. §.
(1) A szem élyi igazolvány első alkalommal történő kiállítása során a k ö
vetkező eredeti okiratokat kell bemutatni:
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a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) házassági kötelékben élőknél a házassági anyakönyvi kivonatot,
c) az állandó és ideiglenes lakás bejelentését igazoló szelvényt,
d) hadköteleseknél katonai igazolványt, alkalmatlansági igazolványt 

vagy tartalékos tiszti igazolványt,
e) a 18- 22 évesek összeírási, illetőleg sorozási igazolványt,

f) munkavállalók a munkáltató által kiállított munkáltatói igazol
ványt,

g) iskolai tanulók az iskola igazgatósága által kiállított igazolást,
h) kisiparosok, kiskereskedők, háziiparosok és egyénileg gazdálkodó 

parasztok a helyi tanács végrehajtó bizottsága által kiállított iga
zolást,

i) a szakképzettség igazolására alkalmas okiratot.
(2) A kiállításhoz az 5. § (2) bekezdésében megjelölt két darab fény
képet is be kell nyújtani.

43. §.
Azokon a helyeken, ahol a személyi igazolvány kiosztása még nem tör

tént meg -  az igazolvány kiosztásáig -  az állampolgárok személyazo
nosságukat az eddig szokásos okiratokkal igazolják.

44 §.
(1) Ha az igazolvány kiosztásának tartama alatt valaki olyan helyen 
kíván állandó vagy ideiglenes lakosként bejelentkezni, ahol az igazol
ványok kiosztása folyamatban van, illetőleg befejeződött, köteles lakó
helyének elhagyása előtt ideiglenes személyi igazolvány kiadását kérni.
(2) Akik személyi igazolványukat kézhez kapták, be- és kijelentési köte
lezettségüknek igazolvány használatával kötelesek eleget tenni.
(3) Az ország olyan területén, ahol a szem élyi igazolványok kiosztása 
még nem kezdődött meg, igazolvánnyal nem rendelkező személyeknek 
a z  állandó vagy ideiglenes lakás- be- és kijelentését az eddig érvényben 
levő szabályok szerint, az eddig használt be- és kijelentési lapokon kell 
teljesíteni.

45. §.
Ahol a jelen rendelet a  k i- és bejelentéssel kapcsolatban szem élyi igazol

vány felmutatásáról és az igazolványban történő bejegyzésekről intéz
kedik, ott értelemszerűen: a Néphadsereg tagjainál a  H. M. által kiadott 
igazolványt, 16 éven aluliaknál, valamint a cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett személyeknél az állandó lakás bejelentését iga
zoló szelvényt kell érteni.

46. §.
A jelen rendelet 28. § (1) bekezdésében meghatározott lakónyilvántartó

könyvet a rendelet megjelenésétől számított 3 hónapon belül valamen
nyi lakóházban és lakás céljára használt egyéb építményben, illetőleg  
házcsoportonként fel kell fektetni.

47. §.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, végrehajtásáról a Belügy

minisztérium Országos Rendőrkapitánysága gondoskodik.
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A BELÜGYMINISZTER
2/1954. (IV. 4.) B. M. SZÁMÚ RENDELETE 

A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ 1/ 1954. (I. 9.) 
SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az 1/1954. (I. 9.) BM. számú rendelet 27. § (2) bekezdését akként mó
dosítom, hogy lakáslapot kell kiállítani az ország egész területén az ideig
lenes lakás be- vagy kijelentésekor is. Az ideiglenes lakás be- vagy ki
jelentés alkalm ával a lakáslap kitöltése tehát az ország egész területén 
kötelező.
Ennek alapján az ideiglenes lakás be- vagy kijelentésekor a rendőrőrsön 
(ahol ilyen nincs, ott a községi tanács végrehajtó bizottságánál) át kell 
adni a szállásadó és a lakónyilvántartókönyv vezetője által aláírt lakás
lapot. A rendőrőrs (végrehajtó bizottság) a személyi igazolványba a lakás
lap alapján jegyzi be az ideiglenes lakás címét.

A BELÜGYMINISZTER 
3/1956. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

a személyi igazolványról szóló 1/ 1954. (I. 9.) BM. számú rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről.

A szem élyi igazolványról szóló 1/1954. (I. 9.) BM. számú rendelet (a to
vábbiakban: R.) módosítására és kiegészítésére vonatkozóan -  a 3. § (1), 
valamint az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra nézve a honvédelmi mi
niszterrel egyetértésben -  az alábbiakat rendelem.

1. §.

(1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése úgy módosul, hogy az „előző” (asszo
nyoknál leánykori) „családi és utónév” megjelölés helyébe „férjük nevét 
viselő asszonyok leánykori családi és utónevét” megjelölés, a „16 éven 
aluli gyermekeinek adatait” megjelölés helyébe pedig „16 éven aluli -  
szülői felügyelete alá tartozó -  gyermekei és a gondnoksága alatt álló 
személyek adatait” megjelölés lép.
(2) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 16 évet elért magyar állampolgárok személyi igazolványának 
kiállítására az a járási (városi, városi kerületi) rendőrkapitányság
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illetékes, amelynek területén a 16. évet betöltött személy szüleinek 
(gyámjának, törvényes képviselőjének) állandó lakóhelye van.
(2) Azok a 16. évet betöltött magyar állampolgárok, akik iskolai vagy 
egyéb tanulmányaik folytatása végett szüleik (gyámjuk, törvényes 
képviselőjük) állandó lakóhelyétől távol vannak, az iskola, stb. helye 
szerint illetékes rendőrkapitányságnál is kiválthatják személyi iga
zolványukat.
(3) A személyi igazolvány kiváltásakor a 16. évet elért magyar állam
polgároknak lakásbejelentést igazoló szelvényt felmutatni nem kell.'’

(3) Az R. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja hatályát veszti.

2. §.

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendőrség személyi igazolvány kiállítására jogosult szervei:
a) öt, illetőleg tíz évre szóló, valamint határidő nélküli állandó és 

legfeljebb egy évre szóló ideiglenes személyi igazolványt állít
hatnak ki.
Öt évre szóló állandó személyi igazolvánnyal kell ellátni azokat, 
akik 30. évüket még nem töltötték be.
Tíz évre szóló állandó személyi igazolvánnyal kell ellátni azokat, 

akik 30. évüket betöltötték, de 50. évüket még nem.
Határidő nélküli állandó személyi igazolvánnyal kell ellátni az 
50. éven felülieket.”

3. §.
(1) Az R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A honvéd kiegészítő parancsnokság köteles a személyi igazol
ványba bejegyezni a katonai igazolvány számában beállott változást.”

(2) Az R. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A személyi igazolvány kicserélésénél csak akkor kell a megvál
tozott adatok bizonyítására okiratot bemutatni, ha a változás a régi 
(bevont) személyi igazolványba bejegyezve nincs.”

4. §.
Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A személyi igazolvány tulajdonosa külföldre távozása esetén 
köteles a személyi igazolványát az állandó lakóhelye szerint ille
tékes járási (városi, városi kerületi) rendőrkapitányságnak az utazás 
megkezdése előtt 48 órával átadni és visszatérése után 48 órán belül 
ugyanott átvenni.
Külföldre történő hivatalos kiküldetés esetén a személyi igazolványt 
az átvételre feljogosított minisztériumnak, országos hatáskörű szerv
nek is át lehet adni.
Nem kell átadni a személyi igazolványt, ha a külföldre távozás útle
vél nélkül, a személyi igazolványhoz csatolt betétlappal történik.”
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(1) Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Állampolgárságra való tekintet nélkül be- és kijelentkezés teljesí
tésére köteles az ország területén valamennyi férfi és nő, kivéve:

-  a területenkívüliséget és a személyes mentességet élvező szemé
lyek,

-  a 16 éven aluliak, valamint
-  a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezettek.”

(2) Az R. 16. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendel
kezés lép:

„(2) A be- és kijelentőlapot a postahivatalokban és dohányárudák
ban, a lakónyilvántartókönyvet nyomtatványboltokban lehet besze
rezni.
(3) A lakónyilvántartókönyv árát a lakónyilvántartókönyv vezető
jének az érdekelt háztulajdonosok kötelesek megtéríteni.”

(3) Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A be- és kijelentkezést mindenki személyesen köteles teljesí
teni, kivéve azt, aki testi fogyatékossága vagy betegsége miatt a sze
mélyes megjelenésben akadályozva van.

(2) Ha a be- vagy kijelentkezés egy család több tagját érinti, a be-, 
illetőleg kijelentkezést az egyik 16 éven felüli családtag is teljesít
heti.

(3) A hadköteles személyeknek be-, illetőleg kijelentkezés végett a 
honvéd kiegészítő parancsnokságon nem kell megjelenniük, ellenben 
kötelesek a rendőri szerveknél be-, illetőleg kijelentkezéskor katonai 
igazolványukat (5. § (1) bekezdés c., d. pont) bemutatni.”

6. §.

(1) Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állandó és ideiglenes lakóhelyváltozás esetén a be- és kijelent
kezést be-, illetőleg kijelentőlappal és a személyi igazolvány bemu
tatásával kell teljesíteni.

(2) A be- és kijelentkezést a járási (városi, városi kerületi) rendőr
kapitányságon, illetőleg rendőrőrsön, azokban a községekben pedig, 
ahol rendőrőrs nincs, a községi tanács vb-nál kell teljesíteni.

(3) Budapesten és a megyei rendőrkapitányság vezetője által kijelölt 
városokban be-, illetőleg kijelentkezni az e célra felállított irodák
ban (bejelentési iroda) is lehet.
(4) A Budapest területén történő lakásváltoztatás esetén a kijelentő
lapot a bejelentőlappal együtt az új lakóhely szerint illetékes rendőr- 
kapitányságon (rendőrőrsön, irodában: a továbbiakban rendőri szerv) 
is be lehet nyújtani, tehát kijelentkezés végett nem kell a kiköltözés 
helye szerint illetékes rendőri szervnél is megjelenni.”

5. §.
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(2) Az R. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bejelentkezést -  a jelen rendelet 8. §-ában és a 9. § (3) be
kezdésében, valamint az R. 22. § (2), 24. § (5) bekezdésében és a 32-  
33. §-ában meghatározott esetek kivételével -  a beköltözést köve
tően 48 órán, a kijelentkezést pedig a kiköltözést megelőzően 48 órán 
belül kell teljesíteni.”

7. §.
(1) Az R. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A be- és kijelentkezéskor be kell nyújtani a szállásadó és a lakó
nyilvántartókönyv vezetője által aláírt, be-, illetőleg kijelentőlapot 
és a személyi igazolványt.
A rendőri szervek által bélyegzővel ellátott lakónyilvántartókönyv 
vezető -  aláírásának hitelesítésére -  köteles a be-, illetőleg kije
lentőlapot lebélyegezni.
A lakónyilvántartókönyv vezetője kijelentkezés esetén köteles a sze
m élyi igazolvány azon rovatának jobb sarkát is lebélyegezni, ahol 
az a lakás van bejegyezve, amelyből a személyi igazolvány tulajdo
nosa kijelentkezik.”

(2) Az R. 24. § (1) bekezdésének első mondata hatályát veszti.
(3) Az R. 24. §-ának (3) és (4) bekezdése úgy módosul, hogy az ideiglenes 
lakásban való tartózkodás leghosszabb időtartama 6 hónap.

8. §.

Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Öt napnál rövidebb ideig tartó ideiglenes tartózkodás esetén be
jelentkezni nem kell.
(2) Ha az ideiglenes tartózkodás öt napnál rövidebb, de 24 óránál 
tovább tart, ezt -  városban -  a megérkezést követő 24 órán belül 
a szállásadó köteles bejelenteni a lakónyilvántartókönyv vezetőjé
nek, aki a bejelentésről a szem élyi adatok és a  tartózkodási idő fel
tüntetésével feljegyzést készít és azt a lakónyilvántartókönyv m el
lett megőrzi.
A feljegyzéshez szükséges szem élyi adatok igazolására a lakónyilván
tartókönyv vezetője jogosult a szem élyi igazolvány felmutatását is 
megkövetelni.
(3) ö t  napnál hosszabb ideig tartó ideiglenes tartózkodás esetén -  
az R. 24. § (5) bekezdésében, valamint a 32- 33. §-ában meghatáro
zott esetek kivételével -  a megérkezést követő 48 órán belül be 
kell jelentkezni.
(4) A (2) bekezdésben foglaltak szempontjából szállásadónak kell te
kinteni azt, aki ideiglenes tartózkodás esetén a hozzáérkező szem ély  
részére lakásában elhelyezést biztosít.”

9. §.
(1) Az R. 27. §-ának (1)—(3) bekezdése helyébe a következő rendelke
zés lép:
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„(1) Be-, illetőleg kijelentőlapot kell kiállítani az állandó és ideigle
nes lakásba való be- és kijelentkezéskor.
(2) A be- és kijelentőlapot a be-, illetőleg kijelentkező köteles ki
tölteni és aláírni.
(3) A be- és kijelentőlapot -  a (4) és az (5) bekezdésben foglalt ese
tek kivételével -  a szállásadó és a lakónyilvántartókönyv vezetője 
is köteles aláírni.”

(2) Az R. 29. §-a (1) bekezdésének első és második mondata hatályát 
veszti.
(3) Az R. 31. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szállodákban (turistaszállókban) 5 napnál rövidebb időre meg
szálló személyeknek ideiglenes lakosként bejelentkezni nem kell.”

10. §.

(1) Az R. 32. §-a úgy módosul, hogy az (1) bekezdésben „— a szállodák 
részére is rendszeresített űrlapon —” megjelölés helyébe „ — a beteg
felvételi jegyzőkönyv egy példányának megküldésével — ” megjelölés, a
(2) bekezdésben „a kórházi jelentés alapjául szolgáló űrlapot” megjelölés 
helyébe a „betegfelvételi jegyzőkönyv” megjelölés, a „rendszeresített je
lentés űrlapon” megjelölés helyébe pedig a „jegyzőkönyv példányán” 
megjelölés lép.

 (2) Az R. 37. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ágybérlőtartó köteles az ágybérlő személyi adatait — akkor 
is, ha csak egy éjszakára száll meg — a szállodák részére rendsze
resített értesítőlapon, az ágybérlőnyilvántartókönyv egyidejű fel
mutatásával az illetékes rendőri szervnél azonnal bejelenteni.

11. §.

(1) Az R. 34. §. 35. és 45. §-a hatályát veszti.
(2) Az R-ben szereplő „lakáslap” megjelölésen „ki- és bejelentőlapot 
kell érteni.

12. §.

(1) A jelen rendelet az 1956. évi augusztus hó 15. napján — Budapesten 
az 1956. évi július hó 1. napján lép hatályba.
(2) A 2/1954. (IV. 4.) BM. sz. rendelet hatályát veszti.
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A BELÜGYMINISZTER
2. SZÁMÚ RENDELETE

Budapest, 1957. március 24.

a személyi igazolványok érvényesítéséről. 

1. §.
Állandó vagy ideiglenes személyi igazolvánnyal ellátott valamennyi ma

gyar állampolgár személyi igazolványát -  tekintet nélkül kiállításának 
időpontjára -  érvényesíteni kell.

2.§ .
(1) A személyi igazolványt az igazolvány tulajdonosának állandó lakóhe
lye szerint illetékes járási (városi, kerületi) rendőrkapitányság érvénye
síti.

t

(2) Az igazolvány tulajdonosa a rendőrkapitányság által megállapított 
időpontban köteles -  városokban és járási székhelyeken a rendőrkapi
tányságon, községekben a járási rendőrkapitányság által meghatározott he
lyen-  megjelenni és szem élyi igazolványát érvényesítés végett bemutatni.
(3) Az érvényesítéskor a 18- 60 életév közötti tartalékos hadkötelesnek 
a katonai igazolványát (tartalékos tiszti, legénységi, alkalmatlansági, ös
szeírási vagy sorozási igazolványát) is be kell mutatnia.

3. §.
(1) A személyi igazolványok érvényesítését az ország egész területén az 
1957. évi szeptember hó 30. napjáig kell befejezni.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontig nem érvényesített személyi 
igazolványok érvényüket vesztik.

4. §.
A jelen rendelet megszegőivel szemben -  amennyiben cselekményük 
büntető jogszabályba nem ütközik -  az 1/1954. (I. 9.) BM. számú rende
let 40. §-ában foglalt rendelkezések alapján kell eljárni.

5. §.
A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról az 
Országos Rendőrfőkapitányság gondoskodik.
Budapest, 1957. március 24.

A BELÜGYMINISZTER
3 1958. (XII. 31.) B. M. SZ. RENDELETE

V

a személyi igazolvány kiállításáért járó térítés 
újabb megállapításáról.

1. §.
A személyi igazolványról szóló, a 3/1956. (VI. 28.) BM. számú rendelettel 
módosított, illetőleg kiegészített 1/1954. (I. 9.) BM. számú rendelet 6. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) Az állandó, illetőleg az ideiglenes személyi igazolvány kiállításakor 
10,- Ft értékű illetékbélyeget köteles az igazolvány tulajdonosa a kiállító 
hatóságnak átadni.”

2. §.
A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A BELÜGYMINISZTER 
1/1962. (VI. 3.) B. M. SZ. RENDELETE

a szem élyi igazolványról szóló 1/1954. (I. 9.) BM. sz. rendelet
módosításáról.

A  3/1956. (VI. 28.) BM. és a 3/1958. (XII. 31.) BM. sz. rendelettel módo
sított 1/1954. (I. 9.) BM. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a 
következőket rendelem:

1. §.
Ahol az R. a tanács végrehajtó bizottságának, illetőleg az anyakönyvveze

tőnek a teendőiről rendelkezik, ezen a községi (városi, városi kerületi) 
tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szervét kell ér
teni.

2. §.
Az R. 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Személyi igazolvánnyal kell ellátni azokat a magyar állampolgárokat 
is, akik a 16. életévük betöltése előtt házasságot kötnek.”

3. §.
(1) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
,,(2) Kizárólag a rendőrhatóságok jegyezhetik be:

— a határövezetbe történő letelepedés engedélyezését,
— az igazolvány tulajdonosa nevének házasságkötés következtében 

történő megváltozását.”
(2) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az állandó lakóhely, illetve munkahely szerinti községi (városi, vá
rosi-kerületi) tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási 
szerve jegyzi be a munkahely változást, ha a munkáltató nem állami, 
társadalmi vagy szövetkezeti szerv.”
(3) Az R. 8. §-a (5) bekezdésének első sora a következőképpen módosul:

„(5) Az állami, társadalmi, illetőleg szövetkezeti szervnek kell bejegyez
nie.”

4. §.

Az R. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelke
zés lép:
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,,b) az igazolvány tulajdonosának családi vagy utóneve -  nem házasság
kötés folytán -  megváltozott.”

5. §.

(1) Az R. 11. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:
,,b) végleg külföldre távozik,”
(2) Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sorkatonai és a tartalékos katonai szolgálatra, illetőleg a továbbszol
gálatra bevonulok személyi igazolványukat a bevonuláskor az illetékes 
parancsnokságnak kötelesek átadni és attól a leszereléskor átvenni. A hi
vatásos katonai szolgálatra bevonulóknak személyi igazolványukat -  a 
hivatásos tiszti (tiszthelyettesi) személyi igazolvány kézhezvétele után -  
az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnál kell beszolgáltatniuk.”
(3) Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A végleg külföldre távozó (kivándorló) a személyi igazolványát az 
állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrhatóságnak köteles átadni. Az 
igazolvány átadásakor be kell mutatni az ország végleges elhagyására jogo
sító útlevelet. Az ideiglenes jelleggel (turisztika, látogatás, üdülés, stb.) kül
földre utazók személyi igazolványát nem kell átadni.”
(4) Az R. 11. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(6) Az előzetesen letartóztatott és a szabálysértés miatt elzárással sújtott 
szem ély igazolványát a végrehajtást foganatosító szerv vonja be és küldi 
meg az illetékes rendőrhatóságnak.”

6 . § .
(1) Az R. 12. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.
(2) Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előzetes letartóztatásban levő, illetőleg az elzárással sújtott sze
mély az előzetes letartóztatás megszűnése, illetőleg az elzárás kitöltése 
után 24 órán belül köteles személyi igazolványának átvétele végett a sza
badulás helye szerint illetékes rendőrhatóságnál jelentkezni. Ha az elő
zetes letartóztatás a 72 órát meghaladja, az igazolványt a szabadulást 
követő 48 órán belül az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrhatóság
nál kell átvenni.”
(3) Az R. 12. §-ának (2) bekezdése (1) bekezdésre, (3) bekezdése pedig (2) 
bekezdésre változik.

7. §.

(1) Az R. 16. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:
,,c) Értesítőlap a 14- 16 éves személyek lakásváltozásáról”,
(2) Az R. 16. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:
,,e) értesítőlap a szállodában megszállt személyekről.”
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(3) Az R. 16. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Az "értesítőlap a 14- 16 évesek lakásváltozásáról" elnevezésű nyomtat
ványt a lakónyilvántartókönyv vezetők kötelesek beszerezni a legköze
lebbi rendőri szervnél.”

8. §.

Az R. 29. §-ának (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
„Azokról a 14- 16 évesekről, akik nem gondozóikkal (szülő, törvényes 
képviselő, stb.) érkeznek a lakásba, illetőleg onnan nem gondozóikkal tá
voznak és tartózkodásuk a 60 napot meghaladja, a lakónyilvántartókönyv 
vezetőjének a rendszeresített értesítőlapot kell kiállítani és azt el kell 
juttatni a legközelebbi rendőri szervhez.”

9. §.
Az R. 33. §-a után a következő rendelkezéseket kell felvenni:
„34. §. (1) Munkásszállásra, építkezés felvonulási lakóépületébe, mozgó 
lakókocsira, hajón levő szállásba csak ideiglenes lakosként lehet bejelent
kezni.
(2)Munkásszállásra állandó lakosként -  a munkásszállás felett felügye
letet gyakorló szerv felelős vezetőjének írásbeli engedélye alapján -  
csak a gondnoknak és családtagjainak lehet bejelentkezni.
(3) Építkezés felvonulási lakóépületébe történő ideiglenes bejelentkezés 
során utca, házszám vagy helyrajzi szám hiánya esetén a helységnév 
m ellett a bejelentőlap lakcím rovatába a munkáltató vállalat nevét kell 
bejegyezni.
(4) Mozgó lakókocsiba, hajón levő szállásra történő ideiglenes bejelent
kezés esetén a bejelentőlap lakcím rovatába a munkáltató vállalat telep
helyét kell bejegyezni. A mozgószálláson lakó személyekről a telephelyen  
és a mozgószálláson külön-külön lakónyilvántartókönyvet kell vezetni.
(5) A (3) és (4) bekezdés esetében a be-, illetőleg kijelentkezést a telep
hely szerint illetékes bejelentési helyen kell teljesíteni.
35. §. (1) A gondnoki kezelés alatt álló állami és társadalmi víkendtelepen 
legfeljebb 14 napra megszálló személy megérkezése alkalmával -  a sze
mélyi igazolványba bejegyzett adatok alapján -  köteles kiállítani a szál
lodák részére rendszeresített értesítőlapot, amelyet a víkendtelep gond
noka 24 órán belül tartozik eljuttatni a  legközelebbi rendőri szervhez.
(2) Nem kell kitölteni értesítőlapot azoknak a személyeknek, akik

a) munkaszüneti napokon tartózkodnak,
b) munkaszüneti nap előtti nap 12 órájától munkaszüneti nap utáni 

nap 9 órájáig tartózkodnak, illetőleg
c) hétköznap éjszaka nem tartózkodnak a víkendtelepen.

(3) A víkendtelepen megszálló személyekre a 31. § (4) bekezdésében fog
laltakat értelemszerűen alkalmazni kell. Víkendtelepen nem szállhat meg 
az a magyar állampolgár, aki az ország területén állandó bejelentett la
kással nem rendelkezik.
(4) Víkendtelepen lakó alkalmazottak az általános be- és kijelentkezési 
szabályok szerint kötelesek bejelentkezni. Állandó lakosként bejelentkezni
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csak az illetékes vezető írásbeli engedélye alapján lehet. Az alkal
mazottakat külön lakónyilvántartókönyvben kell nyilvántartani."

10. §.
Az R. 36—38. §-a hatályát veszti, ennek folytán az R. 40. §-a (1)bekez

désének e) pontja megfelelően módosul.

11. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a BM. 
Országos Rendőrfőkapitányság gondoskodik.
(2) A szülői (törvényes képviselői) háztól jelenleg távol lakó 14- 16 éves 
állampolgárokról 1963. január 1-ig ki kell állítani az R. 16. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott értesítőlapot és el kell juttatni a legközelebbi 
rendőri szervhez.
(3) E rendelet kihirdetésekor érvényben levő ágybérlőtartói engedélyeket 
és ágybérlő nyilvántartókönyveket 1962. október 1-ig be kell szolgáltatni 
a területileg illetékes rendőrhatóságnak.
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A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ 1/1954. (I. 9.) BM. SZÁMÚ 
RENDELETNEK A 3/1956. (VI. 28.) — , A 3/1958. (XII. 31.) — ÉS AZ 
1/1962. (VI. 3.) BM. SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT, ILLETŐLEG 
KIEGÉSZÍTETT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

A személyi igazolvány bevezetéséről szóló 1/1954. (I. 9.) M. T. sz. rendelet 
7. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a 8. § (7) bekezdé
sében, valamint a 17. § (3) bekezdésében foglaltakra nézve a honvédelmi 
miniszterrel egyetértésben — az alábbiakat rendelem:

ELSŐ RÉSZ 

A lakosság személyi igazolvánnyal való ellátása

1. §.
(1) Személyi igazolvánnyal kell ellátni valamennyi 16. életévét betöltött 
magyar állampolgárt -  a (2) és (3) bekezdésben említettek kivételével - , 
aki az ország területén tartózkodik.
(2) 16 éven aluli magyar állampolgárok, valamint a cselekvőképességet 
kizáró okok miatt jogerős bírói határozattal gondnokság alá helyezettek 
szem élyi igazolványt nem kapnak.
(3) A Néphadsereg tagjait a honvédelmi miniszter külön igazolvánnyal 
látja el.
(4) A nem magyar állampolgárokat a Belügyminisztérium Külföldieket 
Ellenőrző Országos Központi Hivatala (KEOKH) látja el külön igazol
vánnyal.
(5) Az állampolgárok személyi igazolvánnyal való ellátását 1954. évi 
február hó 1. napjától kell megkezdeni.
(6) Személyi igazolvánnyal kell ellátni azokat a magyar állampolgárokat 
is, akik a 16. életévük betöltése előtt házasságot kötnek.”

2. §.

(1) A 16 éven aluli magyar állampolgárok adatait szüleik (örökbefogadó 
szüleik), a cselekvőképességet kizáró okok miatt jogerős bírói határozat
tal gondnokság alá helyezett személyek adatait (elmebetegek, siketnémák) 
pedig gondnokuk személyi igazolványába kell bejegyezni.
(2) Az állami gondozásban levő 16 éven aluli gyermekek adatait a gyer
mekvédő otthon vezetője köteles bejegyezni az általa vezetett nyilván
tartókönyvbe.
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(3) A 16 éven aluli magyar állampolgárok adatait:
a) elsősorban a szülők (mindkét szülő),
b) ha a gyermek apja nincs megállapítva, akkor az anya,
c) ha a szülők nem élnek együtt, a szülői felügyeletet gyakorló szülő 

személyi igazolványába k e ll bejegyezni.
(4) Örökbefogadás, illetőleg állami gondozásba vétel esetén a gyermek 
adatait a szülők igazolványából törölni kell és az örökbefogadó szülő sze
mélyi igazolványába, illetőleg állami gondozásba vétel esetén az otthon 
által vezetett nyilvántartókönyvbe kell bevezetni.
(5) A 16 éven aluli magyar állampolgárok abban az évben kötelesek je
lentkezni személyi igazolvány kiállítása végett, amelyben 16. életévüket 
betöltik. A jelentkezések időpontját a rendőri hatóságok állapítják meg.

A személyi igazolvány

3. §.
(1) A személyi igazolvány tartalmazza

az igazolvány tulajdonosának:
családi nevét, 
utónevét,
férjük nevét viselő asszonyok leánykori családi és utónevét, 
születési helyét és idejét,
foglalkozását, szakképzettségét, munkakönyvének számát,
katonai igazolványának számát,
állampolgárságát,
anyjának leánykori családi- és utónevét, 
apjának családi és utónevét,
állandó és ideiglenes lakóhelyváltozásának adatait, 
családi állapotát,
házastársának nevét, születési helyét és évét, 
házasságkötésének helyét és idejét,
16 éven aluli -  szülői felügyelete alá tartozó -  gyermekei és a 
gondnoksága alatt álló személyek adatait, 
munkáltató vállalat nevét és pontos címét.

(2) Az igazolvány helyettesíti a születési, házassági és halotti anyakönyvi 
kivonatokat, az állampolgársági bizonyítványt, valamint hitelt érdemlően 
igazolja az állandó és ideiglenes lakás be-, illetőleg kijelentését és a mun
kahelyet.
(3) A lakosságot első alkalommal a 41., 42. §-ban foglalt rendelkezések 
szerint kell személyi igazolvánnyal ellátni.

4. §.
(1) A 16. évet elért magyar állampolgárok személyi igazolványának ki
állítására az a járási (városi, városi kerületi) rendőrkapitányság illeté
kes, amelynek területén a 16. évet betöltött személy szüleinek (gyám
jának, törvényes képviselőjének) állandó lakóhelye van.
(2) Azok a 16. évet betöltött magyar állampolgárok, akik iskolai vagy 
egyéb tanulmányaik folytatása végett szüleik (gyámjuk, törvényes kép
viselőjük) állandó lakóhelyétől távol vannak, az iskola, stb. helye szerint
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(3) A személyi igazolvány kiváltásakor a 16. évet elért magyar állam
polgároknak lakásbejelentést igazoló szelvényt felmutatni nem kell.

A személyi igazolvány kiállítása

5. §.
(1) Személyi igazolvány kiállításához a következő okiratokat kell be
mutatni:

a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) házassági kötelékben élőknek házassági anyakönyvi kivonatot,
c) katonai igazolványt, alkalmatlansági igazolványt vagy tartalékos 

tiszti igazolványt,
d) a 10- 22 évesek összeírási, illetőleg sorozási igazolványt,
e) munkavállalóknak a munkáltatói igazolványt,
f) tanulóknak iskolai igazolványt.

(2) A szem élyi igazolvány kiállításához a kiállítást kérő személy köteles 
két darab 4x4 cm-es, két hónapnál nem régebbi, szembenéző, fedetlen  
fejjel készült, retusálatlan fényképet a kiállító rendőri hatóságnak leadni.
(3) Abban az esetben, ha a születési, illetőleg házassági anyakönyvi ki
vonatot külföldről kellene beszerezni, az érdekelt személy az okirattal 
bizonyítani kívánt tényre -  az igazolványt kiállító rendőri hatóságok 
előtt -  személyes nyilatkozatot tehet. (Anyakönyvi utasítás 20. §.)
(4) A személyi igazolvány kiállításához szükséges okiratokat az illetékes 
hatóságok -  személyi igazolvány céljára -  illetékmentesen állítják ki.

A személyi igazolvány érvényességi ideje

6 .  §.

(1) A rendőrség személyi igazolvány kiállítására jogosult szervei:
a) öt, illetőleg tíz évre szóló, valamint határidő nélküli állandó és

b) legfeljebb egy évre szóló ideiglenes személyi igazolványt állít
hatnak ki.

ö t  évre szóló állandó szem élyi igazolvánnyal kell ellátni azokat, akik 30. 
évüket még nem töltötték be.
Tíz évre szóló állandó személyi igazolvánnyal kell ellátni azokat, akik 
30. évüket betöltötték, de 50. évüket még nem.
Határidő nélküli állandó személyi igazolvánnyal kell ellátni az 50 éven 
felülieket.
(2) Ideiglenes szem élyi igazolványt kell kiállítani azok részére, akik az 
igazolvány kiállítása során személyazonosságukat az 5. § (1) bekezdésé
ben előírt okiratokkal, vagy más hitelt érdemlő okiratokkal igazolni nem 
tudják, valamint azok részére, akik személyi igazolványukat elvesztet
ték, vagy akinek személyi igazolványa megsemmisült.
53) Az állandó, illetőleg az ideiglenes szem élyi igazolvány kiállításakor
10,— Ft értékű illetékbélyeget köteles az igazolvány tulajdonosa a ki
állító hatóságnak átadói.

illetékes rendőrkapitányságnál is kiválthatják személyi igazolványukat.
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Változások bevezetése a személyi igazolványba

7. §.
(1) A személyi igazolványba bejegyzett adatok változása esetén az igazol
vány tulajdonosa köteles a változást a 8. § (3), (4), (5) bekezdéseiben 
felsorolt esetekben 48 órán belül, egyéb esetekben pedig 8 napon belül
-  a változás bejegyzésére jogosult hatóságnál -  bejelenteni. A bejelen
téskor a változást igazoló okmányokat be kell mutatni.
(2) A változás bejegyzésére jogosult hatóság köteles a 8. §-ban meghatá
rozott esetekben a változást a személyi igazolványba bejegyezni, a 10. 
§-ban felsorolt esetekben pedig az igazolványt bevonni és helyette új 
igazolványt kiállítani.
(3) A bejegyzés megtörténte után az igazolványt 24 órán belül a lakó
nyilvántartókönyv vezetőjének (28. §) és a szállásadónak [25. § (4) bekez
dés] BE KELL mutatni.

Változások bejegyzésére jogosult hatóságok (szervek)

8. §.
(1) A személyi igazolványba csak az igazolványt kiállító rendőri hatóság 
és az erre feljogosított szervek tehetnek bejegyzéseket.
(2) Kizárólag a rendőrhatóságok jegyezhetik be:

-  a határövezetbe történő letelepedés engedélyezését,

-  az igazolvány tulajdonosa nevének házasságkötés következtében 
történő megváltozását.

(3) Az állandó és ideiglenes lakóhelyváltozást a rendőri szervek kötele
sek bejegyezni.
Abban az esetben, ha a község területén rendőri szerv nincs, akkor a 
községi tanács VB. igazgatási szakigazgatási szervének kell az állandó 
és ideiglenes lakóhelyváltozást bejegyezni.
(4) Az állandó lakóhely, illetve munkahely szerinti községi (városi, városi- 
kerületi) tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szerve 
jegyzi be a munkahelyváltozást, ha a munkáltató nem állami, társadalmi 
vagy szövetkezeti szerv.
(5) Az állami, társadalmi, illetőleg szövetkezeti szervnek kell bejegyeznie:

a) a munkahelyváltozást,
b) a szakképzettségben beállott változást.

(6) A községi, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács VB. igazgatási szak- 
igazgatási szervei kötelesek bejegyezni a személyi igazolvány tulajdono
sának:  

a) családi állapotában, 
b) gyermekei számában,
c) gyermekei családi és utónevében bekövetkezett változásokat.

(7) A honvéd kiegészítő parancsnokság köteles a személyi igazolványba 
bejegyezni a katonai igazolvány számában beállott változást.
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Eljárás a személyi igazolvány elvesztése, vagy megsemmisülése esetén;
az igazolványok kicserélése

9. §.
(1) Aki személyi igazolványát elveszti, vagy akinek személyi igazolvány 
megsemmisül, tartozik ezt a körülményt az elvesztés, illetőleg a meg
semmisülés észlelésének időpontjától számított 48 ólán belül a legköze
lebbi, vagy a lakóhelye szerint illetékes rendőri hatóságnál személyesen 
bejelenteni.
(2) Új szem élyi igazolványt kell kiadni, ha az igazolvány elveszett, vagy 
megsemmisült.
(3) A talált személyi igazolványt mindenki köteles 24 órán belül a leg
közelebbi rendőri szervnek beszolgáltatni, illetőleg a rendőrség tagjának 
átadni.

10. §.
(1) Az állandó lakóhely szerint illetékes rendőri hatóságnál ki kell cse
rélni a személyi igazolványt, ha

a) érvényességi ideje lejárt.
b) az igazolvány tulajdonosának családi, vagy utóneve -  nem há

zasságkötés folytán -  megváltozott,
c) az igazolvány megsérült, megrongálódott, vagy használhatatlanná 

vált.
(2) A szem élyi igazolvány kicserélésekor, valamint új személyi igazol
vány kiállításakor vissza kell adni a régi személyi igazolványt, be kell 
nyújtani az 5. § (2) bekezdésében meghatározott 2 db fényképet és fel 
kell mutatni mindazokat az okiratokat, amelyek a személyi igazolványba 
bejegyzésre kerülő adatok igazolásához szükségesek.
(3) A személyi igazolvány kicserélésénél csak akkor kell a megváltozott 
adatok bizonyítására okiratot bemutatni, ha a változás a régi (bevont) 
személyi igazolványba bejegyezve nincs.

Az igazolvány bevonása

11. § .
(1) Érvényességi idejének lejárta előtt vissza kell szolgáltatni a szemé
lyi igazolványt, ha tulajdonosa

a) katonai szolgálatra bevonult,
b) végleg külföldre távozik,
c) elveszti magyar állampolgárságát,
d) szabadságvesztés büntetésének letöltését megkezdi,
e) cselekvőképességét kizáró gondnokság alá került,
f) meghalt.

(2) A sorkatonai és a tartalékos katonai szolgálatra, illetőleg a tovább
szolgálatra bevonulók személyi igazolványukat a bevonuláskor az ille
tékes parancsnokságnak kötelesek átadni és attól a leszereléskor átvenni.
A hivatásos katonai szolgálatra bevonulóknak személyi igazolványukat
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a hivatásos tiszti (tiszthelyettesi) személyi igazolvány kézhezvétele 
után -  az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnál kell beszol

gáltatniuk.
(3) A végleg külföldre távozó (kivándorló) a személyi igazolványát az 
állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrhatóságnak köteles átadni. Az 
igazolvány átadásakor be kell mutatni az ország végleges elhagyására 
jogosító útlevelet. Az ideiglenes jelleggel (turisztika, látogatás, üdülés, stb.) 
külföldre utazók személyi igazolványát nem kell átadni.
(4) Akik elvesztik magyar állampolgárságukat, kötelesek igazolványukat 
az elvesztést kimondó határozat kézhezvételekor a rendőri hatóságnak 
átadni.
(5) A bíróság által szabadságvesztés büntetésre ítélt személyek igazol
ványát a büntetésvégrehajtási intézet vezetőjének kell a szabadságvesz
tés büntetés letöltésének megkezdésekor átvenni és az illetékes rendőri 
hatóságnak megküldeni.
(6) Az előzetesen letartóztatott és a szabálysértés miatt elzárással sújtott 
személy igazolványát a végrehajtást foganatosító szerv vonja be és küldi 
meg az illetékes rendőrhatóságnak.
(7) A meghalt személyek igazolványát köteles beszolgáltatni az illetékes 
községi, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács VB. igazgatási szakigaz
gatási szervének az elhalálozás bejelentésekor, de legkésőbb 48 órán belül:

a) a kórház vagy
b) a meghalttal egy lakásban élő hozzátartozója (házastárs, szülő, 

gyermek), vagy
c) a lakónyilvántartókönyv vezetője vagy
d) a házfelügyelő.

(8) A bíróság által cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett 
személy igazolványát köteles beszolgáltatni az illetékes rendőri hatóság
nál legkésőbb 48 órán belül:

a) a kórház (gyógyintézet) vagy
b) az elmebeteggel egy lakásban élő hozzátartozója (házastárs, szülő, 

gyermek), vagy
c) a lakónyilvántartókönyv vezetője, vagy
d) a házfelügyelő.

12. §.

(1) A bíróság által szabadságvesztés büntetésre ítélt személyek a bünte
tésvégrehajtási intézetből való szabadulásuk után 48 órán belül kötelesek 
jelentkezni -  az állandó lakóhelyük szerint illetékes rendőri hatóságnál
-  személyi igazolványuk átvétele végett.
(2) Az előzetes letartóztatásban levő, illetőleg az elzárással sújtott sze
mély az előzetes letartóztatás megszűnése, illetőleg az elzárás kitöltése 
után 24 órán belül köteles személyi igazolványának átvétele végett a 
szabadulás helye szerint illetékes rendőrhatóságnál jelentkezni. Ha az 
előzetes letartóztatás a 72 órát meghaladja, az igazolványt a szabadulást 
követő 48 órán belül az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrhatóság
nál kell átvenni.
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13. §.
(1) A szem élyi igazolvány tulajdonosa köteles megőrizni, állandóan ma
gánál tartani, a hatóság tagjai és közegei felhívására személyazonosságát 
ezzel igazolni.
(2) A személyi igazolványról vagy annak bármely adatáról hiteles má
solatot készíteni nem szabad.
(3) A személyi igazolványok bevonására csak a rendőri hatóságok és a 
jelen rendeletben erre felhatalmazott szervek jogosultak.
(4) A személyi igazolványok elvételére csak az ügyészségek és rendőrségi 
szervek jogosultak.
(5) A személyi igazolványt másra átruházni, más őrizetére bízni vagy azt 
biztosítékul másnak átadni tilos.

Személyi igazolványok használata

MÁSODIK RÉSZ

A be- és kijelentkezési kötelezettségről

14. §.

Állampolgárságra való tekintet nélkül be- és kijelentkezés teljesítésére 
köteles az ország területén levő valamennyi férfi és nő, kivéve:

-  a területenkívüliséget és a személyes mentességet élvező sze
mélyek,

-  a 16 éven aluliak, valamint
-  a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezettek.

15. §.

(1) Bejelentkezést kell teljesíteni: az állandó lakásba való beköltözés, az 
ideiglenes lakásba való megérkezés, új személyi igazolvány kézhezvétele 
után.
(2) Utcanév vagy házszám változása esetén a lakónyilvántartókönyv ve
zetője köteles 72 órán belül a nyilvántartókönyv adatainak megfelelően 
névsort készíteni és azt a lakónyilvántartókönyvvel együtt az illetékes 
rendőrőrsnek bemutatni.
(3). Kijelentkezést kell teljesíteni: az állandó lakásból való elköltözéskor, 
az ideiglenes lakásból való eltávozáskor.

16. §.

(1) Be- és kijelentkezéseknél az alábbi nyomtatványokat kell használni 
nemre való tekintet nélkül:

a) be-, illetőleg kijelentőlap,
b) lakónyilvántartókönyv,
c) értesítőlap a 14- 16 éves személyek lakásváltozásáról,
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d) szállodai nyilvántartókönyv,
e) értesítőlap a szállodában megszállt személyekről.

(2) A be- és kijelentőlapot a postahivatalokban és dohányárudákban, a 
lakónyilvántartókönyvet nyomtatványboltokban lehet beszerezni.
Az „értesítőlap a 14- 16 évesek lakásváltozásáról” elnevezésű nyomtat
ványt a lakónyilvántartókönyv vezetők kötelesek beszerezni a legköze
lebbi rendőri szervnél.
(3) A lakónyilvántartókönyv árát a lakónyilvántartókönyv vezetőjének 
az érdekelt háztulajdonosok kötelesek megtéríteni.

17. §.

(1) A be- és kijelentkezést mindenki személyesen köteles teljesíteni -  ki
véve azt, aki testi fogyatékossága vagy betegsége miatt a személyes meg
jelenésben akadályozva van.
(2) Ha a be- vagy kijelentkezés egy család több tagját érinti, a be-, ille
tőleg kijelentkezést az egyik 16 éven felüli családtag is teljesítheti.
(3) A hadköteles személyeknek be-, illetőleg kijelentkezés végett a hon
véd kiegészítő parancsnokságon nem kell megjelenniük, ellenben kötele
sek a rendőri szerveknél be-, illetőleg kijelentkezéskor katonai igazol
ványukat [5. §. (1) bek. c), d) pont] bemutatni.

Állandó és ideiglenes lakás

18. §.
(1) Állandó lakásnak kell tekinteni azt a helyet, ahol valaki állandó tar
tózkodási szándékkal telepedik le.
(2) Az ország területén egy személynek csak egy állandó lakása lehet.

19. §.
(1) Ideiglenes lakásnak kell tekinteni azt a helyet, ahol valaki 24 órát meg
haladó ideig állandó letelepedési szándék nélkül ténylegesen tartózkodik.

(2) Az ország területén egy személynek csak egy ideiglenes lakása lehet.

(3) Ideiglenes lakása olyan személynek lehet, akinek az ország területén 
állandó bejelentett lakása van. Kivételt képeznek ez alól azok a kül
földi állampolgárok, akik csak ideiglenesen tartózkodnak az ország te
rületen.

A be- és kijelentkezések végrehajtása

20. §.

(1) A be- és kijelentkezéssel kapcsolatos nyomtatványokat [16. § (1) be
kezdés] magyar nyelven, írógéppel vagy tintával, jól olvasható írással kell 
kiállítani.
(2) Valamennyi nyomtatvány adatait a szem élyi igazolvány megfelelő  
adataival vagy a személyazonosságot igazoló más okirat adataival azono
san kell bejegyezni.
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(1) Állandó és ideiglenes lakóhelyváltozás esetén a be- és kijelentkezést 
be-, illetőleg kijelentőlappal és a személyi igazolvány bemutatásával kell 
teljesíteni.
(2) A be- és kijelentkezést a járási (városi, városi kerületi) rendőrkapi
tányságon, illetőleg rendőrőrsön, azokban a községekben pedig, ahol 
rendőrőrs nincs, a községi tanács VB. igazgatási szakigazgatási szervénél 
kell teljesíteni.
(3) Budapesten és a megyei rendőrkapitányság vezetője által kijelölt vá
rosokban be-, illetőleg kijelentkezni az e célra felállított irodákban (be
jelentési iroda) is lehet.
(4) Budapest területén történő lakásváltoztatás esetén a kijelentőlapot a 
bejelentőlappal együtt az új lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságon (rendőrőrsön, irodában; a továbbiakban: rendőri szerv) is be lehet 
nyújtani, tehát kijelentkezés végett nem kell a kiköltözés helye szerint 
illetékes rendőri szervnél is megjelenni.

22 . §.

(1) A bejelentkezést -  a jelen § (2), a 24. § (5) és a 25. § (1) bekezdésé
ben, valamint a 31- 33. §-ban meghatározott esetek kivételével -  a be
költözést követően 48 órán, a kijelentkezést pedig a kiköltözést megelő
zően 48 órán belül kell teljesíteni.
(2) Amennyiben az új lakóhelyen rendőri szerv, illetőleg tanács végre
hajtó bizottsága nincs, vagy a bejelenteni szándékozott lakóhely ettől 
legalább 3 km távolságban van a bejelentkezést a beköltözést követő
3 napon belül kell teljesíteni.
(3) Nem kell bejelentkezni a Néphadsereg és a Belügyminisztérium tag
jainak, ha laktanyában vannak elhelyezve.

23. §.

(1) A be- és kijelentkezéskor be kell nyújtani a szállásadó és a lakónyil
vántartókönyv vezetője által aláírt be-, illetőleg kijelentőlapot és a sze
m élyi igazolványt.
A rendőri szervek által bélyegzővel ellátott lakónyilvántartókönyv ve
zető -  aláírásának hitelesítésére -  köteles a be-, illetőleg kijelentőlapot 
lebélyegezni.
A lakónyilvántartókönyv vezetője kijelentkezés esetén köteles a sze
mélyi igazolvány azon rovatának jobb sarkát is lebélyegezni, ahol az a 
lakás van bejegyezve, amelyből a személyi igazolvány tulajdonosa ki
jelentkezik.
(2) A be- és kijelentkezési kötelezettség szempontjából szállásadója:

a) a bérlő, vagy a lakással rendelkező a bérleményébe, vagy a la
kásába befogadott minden személynek,

b) intézeteknél vagy vállalatoknál (munkásszállásokon) az intézetbe 
vagy vállalati lakóhelyre befogadott valamennyi személynek -  
az intézet vagy vállalat vezetője.

21. §.
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(3) A rendőri szerv, illetőleg ahol ilyen nincs, a községi tanács VB igaz
gatási szakigazgatási szerve az átvett és felülvizsgált bejelentőlap alap
ján a személyi igazolvány e célra meghatározott rovatába az új állandó 
lakcímet bejegyzi.
(4) Abban az esetben, ha valaki az állandó lakásának kijelentésekor jel
zett újabb állandó lakását valamilyen ok miatt elfoglalni nem tudja és  
más állandó lakásba való bejelentésre kényszerül, erre a körülményre 
köteles a bejelentéskor a rendőri szerv, illetőleg a községi tanács VB. 
igazgatási szakigazgatási szerv figyelm ét felhívni.

24. §.
(1) A bejegyzésre jogosult rendőri szerv, vagy ahol ilyen nincs, a köz
ségi tanács VB. igazgatási szakigazgatási szerve az ideiglenes lakóhely
változást az erre a célra rendszeresített nyilvántartókönyvbe, valamint 
a személyi igazolványba bejegyzi.
(2) Határövezetben, valamint kiemelt városokban történő ideiglenes la
kás bejelentéséhez be kell nyújtani a szállásadó és a lakónyilvántartó
könyv vezetője által aláírt bejelentőlapot és a személyi igazolványt. A 
rendőri szerv, ahol ilyen nincs, a községi tanács VB. igazgatási szakigaz
gatási szerve az átvett és felülvizsgált bejelentőlap alapján a személyi 
igazolványba az ideiglenes lakás címét bejegyzi.
(3) Az ideiglenes lakásban való tartózkodás leghosszabb időtartama 6 hó
nap. Ha valakinek ideiglenes tartózkodási engedélye lejárt, köteles ideig
lenes lakását elhagyni. Ilyen esetben ugyanazon város, község vagy la
kott hely területére ideiglenesen újra bejelentkezni csak 30 nap eltelté
vel lehet.
(4) 6 hónapnál hosszabb ideig tartózkodhatnak ideiglenes lakásukban:

a) a Néphadsereg, a BM. szervei, valamint a pénzügyőrség állomá
nyában tényleges szolgálatot teljesítő személyek,

b) azok, akik tanulmányaik folytatása végett érkeztek valamely hely
ségbe, tanulmányi idejük tartama alatt,

c) akik hivatalos kiküldetés miatt érkeztek valamely helységbe.
(5) A (4) bekezdés c) pontjában felsoroltaknak legfeljebb 14 napig való 
tartózkodás esetén bejelentkezni nem kell.
(6) A (3) bekezdésben em lített esetben a rendőri hatóságok indokolt ké
relemre engedélyt adhatnak a további tartózkodásra.

25. §.
(1) Öt napnál rövidebb ideig tartó ideiglenes tartózkodás esetén bejelent
kezni nem kell.
(2) Ha az ideiglenes tartózkodás öt napnál rövidebb, de 24 óránál tovább 
tart, ezt -  városban -  a megérkezést követő 24 órán belül a szállásadó 
köteles bejelenteni a lakónyilvántartókönyv vezetőjének, aki a bejelen
tésről a személyi adatok és a tartózkodási idő feltüntetésével feljegyzést 
készít és azt a lakónyilvántartókönyv m ellett megőrzi.
A feljegyzéshez szükséges személyi adatok igazolására a lakónyilván
tartókönyv vezetője jogosult a személyi igazolvány felmutatását is meg
követelni.
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(3) Öt napnál hosszabb ideig tartó ideiglenes tartózkodás esetén -  a 24. 
§ (5) bekezdésében, valamint a 32- 33. §-ban meghatározott esetek ki
vételével -  a megérkezést követő 48 órán belül be kell jelentkezni.
(4) A (2) bekezdésben foglaltak szempontjából szállásadónak kell tekin
teni azt, aki ideiglenes tartózkodás esetén a hozzáérkező személy részére 
lakásában elhelyezést biztosít.

Állandó és ideiglenes lakás bejelentése 
új személyi igazolvány kiadása esetén

26. §.
(1) Az igazolvány kicserélése, valamint új személyi igazolvány kiadása 
esetén a személyi igazolvány tulajdonosa köteles az igazolvány kézhez
vételekor -  az állandó lakás bejelentésére vonatkozó szabályok szerint
-  bejelentkezni.
Ilyen esetben a be- és kijelentőlapok jobb felső sarkában fel kell tün
tetni, hogy a bejelentkezés új személyi igazolvány kiállítása végett vált 
szükségessé.
(2) Az új személyi igazolványba a lakáscímet a bejelentkezés alapján 
kell bejegyezni.
(3) Ha az új személyi igazolvány tulajdonosának ideiglenes lakása is van, 
a  bejelentkezést az ideiglenes lakásra vonatkozóan is végre kell hajtani.

A be- és kijelentőlap

27. §.
(1) Be-, illetőleg kijelentőlapot kell kiállítani az állandó és ideiglenes 
lakásba való be- és kijelentkezéskor.
(2) A be- és kijelentőlapot a be-, illetőleg kijelentkező köteles kitölteni 
és aláírni.
(3) A be- és kijelentőlapot -  a (4) és (5) bekezdésben foglalt esetek ki
vételével -  a szállásadó és a lakónyilvántartókönyv vezetője is köteles 
aláírni.
(4) Fő- vagy társbérleti lakásba költözés előtt bejelentőlapot kiállítani, 
illetőleg aláírni csak abban az esetben szabad, ha az illetékes községi, 
városi (fővárosi) kerületi tanács VB. igazgatási szakigazgatási szerve ál
tal kiállított lakáskiutaló végzést bemutatták.
(5) Olyan személy részére, aki személyi igazolványt felmutatni nem tud, 
vagy személyi igazolványában a bejegyzések hiányosak, illetőleg gya
núsak, bejelentőlapot kiállítani vagy részére szállást engedélyezni [25. 
§ (4) bekezdés] csak a legközelebbi rendőri szervtől kért igazoltatás után 
szabad.

A lakónyilvántartókönyv
28. §.

(1) Lakónyilvántartókönyvet kell vezetni az egész ország területén vala
m ennyi lakóházban vagy lakásnak használt építményben (pl. lakókocsi, 
hajó, stb.). Abban az esetben, ha a lakóházban a 16 éven felüliek száma
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a 10 főt nem éri el, a lakónyilvántartókönyvet házcsoportonként (8- 10 
ház) kell vezetni.
(2) A lakónyilvántartókönyvet a ház kezelője (házfelügyelő),  azokon  
helyeken pedig, ahol a lakónyilvántartókönyv házcsoportonként van rend
szeresítve, az utca- (tömb-) megbízott, vagy ahol ilyen nincs, az illeté
kes községi, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács VB. igazgatási szak
igazgatási szerve által kijelölt személy köteles vezetni.
(3) A sorszámmal ellátott lakónyilvántartókönyvet a használatbavétel 
előtt a rendőri szerv, vagy ahol ilyen nincs, az illetékes községi tanács 
VB. igazgatási szakigazgatási szerve által kell hitelesíteni.
A lakónyilvántartókönyvet a vezetésre kötelezett személy másnak -  
ideiglenesen is -  csak az illetékes rendőri szerv, ahol ilyen nincs, a köz
ségi tanács VB. igazgatási szakigazgatási szerv engedélyével adhatja át.

29. §.

(1) Az új lakó adatait a bejelentőlap aláírásakor -  a tartózkodás jellegé
től függetlenül -  az igazolvány alapján a lakónyilvántartókönyvbe be 
kell vezetni.

Azokról a 14- 16 évesekről, akik nem gondozóikkal (szülő, törvényes kép
viselő, stb.) érkeznek a lakásba, illetőleg onnan nem gondozóikkal távoz
nak és tartózkodásuk a 60 napot meghaladja, a lakónyilvántartókönyv 
vezetőjének a rendszeresített értesítőlapot kell kiállítania és azt el kell 
juttatnia a legközelebbi rendőri szervhez.
(2) A lakás elhagyását csak a kijelentkezésnek a szem élyi igazolványba 
való bejegyzése után szabad a lakónyilvántartókönyvbe bevezetni. Ezért 
az igazolványt a lakónyilvántartókönyv vezetőjének a kijelentkezés meg
történte után be kell mutatni. Aki ezt elmulasztja, azt a lakónyilvántartó
könyv vezetője a legközelebbi rendőri szervnél köteles haladéktalanul fel
jelenteni.

(3) Amennyiben a lakónyilvántartókönyv vezetője azt tapasztalja, hogy 
a lakónyilvántartókönyvbe bejegyzett bármelyik szem ély kijelentkezés 
nélkül elköltözött, köteles ezt a legközelebbi rendőri szervnek jelenteni.

30. §.

(1) A lakónyilvántartókönyv vezetője -  a lakók személyi igazolványának 
a lakónyilvántartókönyv adataival történő összehasonlítása útján -  6 
hónaponként köteles meggyőződni arról, hogy a lakónyilvántartókönyvbe 
bejegyzett személyeknek van-e igazolványuk és munkaviszonyukban nem 
történt-e változás.

Az ellenőrzés során -  a személyi igazolvánnyal kapcsolatban -  tapasz
talt minden hiányosságról a legközelebbi rendőri szervnek köteles be
jelentést tenni.
(2) A betelt lakónyilvántartókönyvet 2 évig meg kell őrizni, majd az 
illetékes rendőri hatóságnak elismervény ellenében be kell szolgáltatni.

A betelt lakónyilvántartókönyv beszolgáltatása előtt a könyvbe bejegy
zett és még ottlakó személyek adatait az új lakónyilvántartókönyvbe át 
kell másolni.
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31. §.
(1) A szállodákban (turistaszállókban) 5 napnál rövidebb időre megszálló 
személyeknek ideiglenes lakosként bejelentkezni nem kell.
(2) A szálloda igazgatója, felelős vezetője (vagy az általa megbízott és a 
rendőri hatóság által jóváhagyott személy) köteles minden megszálló 
szem élyt -  szem élyi igazolványa alapján -  a szállodai nyilvántartó
könyvbe bejegyezni.
A lakónyilvántartókönyv vezetésére vonatkozó szabályokat a szállodai 
nyilvántartókönyv vezetésére értelemszerűen kell alkalmazni.
(3) A szállodákban megszálló személyek nevét és személyi adatait a szál
loda igazgatója (felelős vezetője) az e célra rendszeresített értesítőlapon
-  az illetékes rendőri hatóság által meghatározott időszakonként -  je
lenteni köteles.
(4) Olyan személy részére, akinek személyi igazolványa nincs, bár ilyen
nel kellene rendelkeznie, vagy személyi igazolványában a bejegyzések 
hiányosak, illetőleg gyanúsak, szállást biztosítani csak a legközelebbi 
rendőri szervtől kért igazoltatás után szabad.

32. §.
(1) Kórházakban, gyógyintézetekben, szanatóriumokban ápolás céljából 
elhelyezett betegekről a kórház vezetője, vagy az általa megbízott sze
mély köteles az illetékes rendőrkapitányságnak -  a betegfelvételi jegy
zőkönyv egy példányának megküldésével -  naponta jelentést tenni.
(2) A kórházban elhelyezett személyekről a betegfelvételi jegyzőkönyv, 
valamint a kórháznyilvántartókönyv (felvételi napló) adatait a személyi 
igazolvány alapján kell kitölteni.
Ha a kórházban elhelyezett beteg személyi igazolványt felmutatni nem  
tud, a jegyzőkönyv példányán a személyi igazolvány hiányát feltűnően 
jelezni kell. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a személyi igazolvány 
adatai hiányosak, vagy a bejegyzések gyanúsak.

33. §.
(1) Üdülőkben,(nyaralótelepeken) 16 napnál rövidebb időre beutalt dol
gozókat bejelenteni nem kell, hanem nevüket és adataikat -  személyi 
igazolványuk alapján -  a lakónyilvántartókönyvbe kell bejegyezni.
(2) A 16 napnál hosszabb időre beutalt dolgozók nevét és személyi ada
tait az üdülő felelős vezetője -  a szállodák részére rendszeresített érte
sítőlapokon -  köteles az illetékes rendőri szervnek naponta megküldeni.
(3) A 31. § (4) bekezdésében foglaltakat az üdülőkre nézve is értelem
szerűen alkalmazni kell.

Szállodákba, kórházakba és üdülőkbe történő bejelentkezés
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Munkásszállásokba, építkezések felvonulási lakóépületeibe, 
mozgó lakókocsikba, hajókon levő szállásokba, 

csoportos v íkendtelepülésekre történő bejelentkezés

34. §.

(1) Munkásszállásra, építkezés felvonulási lakóépületébe, mozgó lakóko
csira, hajón levő szállásba csak ideiglenes lakosként lehet bejelentkezni.
(2) Munkásszállásra állandó lakosként -  a munkásszállás felett felügye
letet gyakorló szerv felelős vezetőjének írásbeli Engedélye alapján -  
csak a gondnoknak és családtagjainak lehet bejelentkezni.
(3) Építkezés felvonulási lakóépületébe történő ideiglenes bejelentkezés 
során utca, házszám vagy helyrajzi szám hiánya esetén a helységnév 
m ellett a bejelentőlap lakcím rovatába a munkáltató vállalat nevét kell 
bejegyezni.
(4) Mozgó lakókocsiba, hajón levő szállásra történő ideiglenes bejelentke
zés esetén a bejelentőlap lakcím rovatába a munkáltató vállalat telep
helyét kell bejegyezni. A mozgószálláson lakó személyekről a telephe
lyen és a mozgószálláson külön-külön lakónyilvántartókönyvet kell ve
zetni.
(5) A (3) és (4) bekezdés esetében a be-, illetőleg kijelentkezést a telep
hely szerint illetékes bejelentési helyen kell teljesíteni.

35. §.

(1) A gondnoki kezelés alatt álló állami és társadalmi víkendtelepen leg
feljebb 14 napra megszálló személy megérkezése alkalmával -  a szemé
lyi igazolványba bejegyzett adatok alapján -  köteles kiállítani a szál
lodák részére rendszeresített értesítőlapot, am elyet a víkendtelep gond
noka 24 órán belül tartozik eljuttatni a legközelebbi rendőri szervhez.
(2) Nem kell kitölteni értesítőlapot azoknak a személyeknek, akik

a) munkaszüneti napokon tartózkodnak,
b) munkaszüneti nap előtti nap 12 órájától munkaszüneti nap utáni 

nap 9 órájáig tartózkodnak, illetőleg
c) hétköznap éjszaka nem tartózkodnak a víkendtelepen.

(3) A víkendtelepen megszálló személyekre a 31. § (4) bekezdésében fog
laltakat értelemszerűen alkalmazni kell. Víkendtelepen nem szállhat meg 
az a magyar állampolgár, aki az ország területén állandó bejelentett la
kással nem rendelkezik.
(4) A víkendtelepen lakó alkalmazottak az általános be- és kijelentkezési 
szabályok szerint kötelesek bejelentkezni. Állandó lakosként bejelentkezni 
csak az illetékes vezető írásbeli engedélye alapján lehet. Az alkalmazot
takat külön lakónyilvántartókönyvben kell nyilvántartani.

Ágybérlőtartás szabályai

A 36- 38. § az 1/1962. (VI. 3.) BM. számú rendelet 10. §-a folytán hatá
lyát vesztette.
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39. §.
(1) Azokon a helyeken, ahol a letelepedés engedélyhez van kötve, állandó 
lakosként bejelentkezni csak a letelepedési engedély felmutatása m ellett 
lehet.
(2) Azok a személyek, akik az előző állandó lakásból történő kijelentke
zéskor letelepedési engedélyhez kötött területre kívánnak elköltözni, kö
telesek a kijelentkezés teljesítésekor a letelepedési engedélyt a rendőri 
szervnél, illetőleg ahol ilyen nincs, a községi tanács VB. igazgatási szak
igazgatási szervénél felmutatni.
(3) Határövezetben állandó vagy ideiglenes lakosként bejelentkezni csak 
az állandó vagy ideiglenes tartózkodásra jogosító engedély felmutatása 
m ellett lehet.
(4) A szállásadónak és a lakónyilvántartókönyv vezetőjének olyan szemé
lyek részére, akik a határövezetben állandó vagy ideiglenes tartózkodásra 
jogosító engedély nélkül kívánnak bejelentkezni, bejelentőlapot aláírni, 
illetőleg szállást biztosítani csak rendőri vagy határőri szervek (közegek) 
által történő igazoltatás m ellett szabad.

K iem elt városokba és a határövezetben történő lakóhelyváltozások

HARMADIK RÉSZ 

Büntetőrendelkezések

40. §.

A § az 1962. évi 10. számú törvényerejű rendelet 48. §-a folytán hatályát 
veszti, helyette a törvényerejű rendeletben foglalt rendelkezést kell al
kalmazni. 

NEGYEDIK RÉSZ 

Átmeneti és záró rendelkezések

41. §.
(1) Az állampolgárokat a személyi igazolvány első alkalommal történő 
kiosztásakor -  a jelen § (2) bekezdésében em lítettek kivételével -  lakó
helyükön kell ellátni igazolvánnyal.
(2) Az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató üzemek, hivatalok dol
gozóit, illetőleg az 50 főnél nagyobb létszámmal rendelkező iskolák és 
tanfolyamok tanulóit, dolgozóit munkahelyeiken, illetőleg az iskolában 
kell személyi igazolvánnyal ellátni.

42. §.

(1) A személyi igazolvány első alkalommal történő kiállítása során a kö
vetkező eredeti okiratokat kell bemutatni:

a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) házassági kötelékben élőknél a házassági anyakönyvi kivonatot,
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c) az állandó és ideiglenes lakás bejelentését igazoló szelvényt,
d) hadköteleseknél katonai igazolványt, alkalmatlansági igazolványt, 

vagy tartalékos tiszti igazolványt,
e) a 18- 22 évesek összeírási, illetőleg sorozási igazolványt,

f) munkavállalók a munkáltató által kiállított munkáltatói igazol
ványt,

g) iskolai tanulók az iskola igazgatósága által kiállított igazolást,
h) kisiparosok, kiskereskedők, háziiparosok és egyénileg gazdálkodó 

parasztok a tanács végrehajtó bizottsága által kiállított igazolást,
i) a szakképzettség igazolására alkalmas okiratot.

(2) A kiállításhoz az 5. § (2) bekezdésében megjelölt két darab fényké
pet is be kell nyújtani.

43. §.

Azokon a helyeken, ahol a személyi igazolvány kiosztása meg nem történt 
meg, -  az igazolvány kiosztásáig -  az állampolgárok személyazonossá
gukat az eddig szokásos okiratokkal igazolják.

44. §.

(1) Ha az igazolvány kiosztásának tartama alatt valaki olyan helyen kíván 
állandó vagy ideiglenes lakosként bejelentkezni, ahol az igazolványok ki
osztása folyamatban van, illetőleg befejeződött, köteles lakóhelyének el
hagyása előtt ideiglenes szem élyi igazolvány kiadását kérni.
(2) Akik személyi igazolványukat kézhez kapták, be- és kijelentkezési kö
telezettségüknek igazolvány használatával kötelesek eleget tenni.
(3) Az ország olyan területén, ahol a személyi igazolványok kiosztása m ég  
nem kezdődött m eg, igazolvánnyal nem rendelkező személyeknek az ál
landó vagy ideiglenes lakás be- és kijelentkezését az eddig érvényben 
levő szabályok szerint, az eddig használt be- és kijelentési lapokon kell 
teljesíteni.

A 45. § a 3/1956. (VI. 28.) BM. sz. rendelet 11. §-a folytán hatályát vesz
tette.

46. §.
A jelen rendelet 28. § (1) bekezdésében meghatározott lakónyilvántartó

könyvet a rendelet megjelenésétől számított 3 hónapon belül valamen
nyi lakóházban és lakás céljára használt egyéb építményben, illetőleg  
házcsoportonként fel kell fektetni.

47. §.

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a Bel
ügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitánysága gondoskodik!
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AZ 1962. ÉVI 10. SZÁMÚ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET 48. §-ÁNAK
KIVONATOLT SZÖVEGE:

48. §.

„(1) Szabálysértést követ el és háromezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, aki a személyi igazolvánnyal, valamint a be- és kijelentkezéssel 
kapcsolatos rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a 
rendőrség hatáskörébe tartozik.”
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