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T i t k o s  !

A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY 
IGAZGATÁSRENDÉSZETI HELYETTESÉNEK 

1 2 /l98l. számú

I N T É Z K E D É S E

az igazgatásrendészeti szervek részére egységes okmány
bélyegzők rendszeresítéséről.

12.Budapest, 1981. december 1 2 - n .

Az igazgatásrendészeti szervek által kiadásra kerülő 
okmányok bélyegzésének egységesítésére kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség és 
szakirányítása alá tartozó szervek részére 1982. 
január 1-től egységes "BM IGAZGATÁSRENDÉSZET" fel
iratú száraz- és nedves okmánybélyegzők használa
tát rendelem el.

A bélyegzőket a személyi igazolvány, az útlevél, 
a lakhatási engedély, illetve tartózkodási engedély, 
valamint a kishatárforgalmi engedély hitelesítésé
re rendszeresítem.
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A személyi igazolványhoz eddig használt szögletes 
bélyegző helyett a lakcímnek és a munkahelynek a 
rendőrkapitányság által történő bejegyzésénél is 
az új gumikörbélyegző használatát rendelem el.

2. Az új SZB 02 típusú szárazbélyegző /a továbbiakban: 
szárazbélyegző/ gépek és nedves bélyegzők rendszer- 
belépésével a személyi igazolványok, az útlevelek, 
a lakhatási- és tartózkodási engedélyek, valamint a 
kishatárforgalmi engedélyek hitelesítéséhez az ed
dig rendszeresített bélyegzők használatát megszün
tetem.

A használaton kívül helyezett bélyegzők bevonásá
ról, illetve megsemmisítéséről később intézkedem.

3. A rendőr-főkapitányságok az okmánybélyegzéshez mini
málisan szükséges bélyegzőmennyiséget szétosztás 
céljából megkapták.

A rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályá
nak vezetője gondoskodjon arról, hogy az 1. számú 
mellékletben feltüntetett rendőrkapitányságok a köz
pontilag meghatározott számú működőképes szárazbé
lyegző gépet és nedves bélyegzőt, valamint a száraz
bélyegző gépekhez rendszeresített használati utasí
tást megkapják.

Egyidejűleg intézkedjen a 2. számú mellékletben meg
határozottak szerint az esetlegesen hibásan működő, 
vagy meghibásodott szárazbélyegző gépek megjavítta
tásáról és a további felhasználáshoz szükségessé 
váló nedves bélyegzők megrendeléséről. A még hiányzó 
és a tartalék szárazbélyegző gépek elosztása közpon
tilag folyamatosan történik.

ÁBTL - 4.2 - 50 - 16/12/1981 /2



3

4. A szárazbélyegző gép meghibásodása esetén - amen
nyiben a másodpéldány még nem áll rendelkezésre - 
a korábban használt száraz- és a hozzátartozó gumi 
körbélyegzőt kell a felsorolt okmányok hitelesíté
sére használni.

5. Az igazgatásrendészeti osztályvezető gondoskodjon, 
hogy az újonnan rendszeresített, valamint a hasz
nálatból kivont száraz- és nedves bélyegzők táro
lása megfeleljen a TÜK szabályainak.

6. A "Szig. szárazbélyegzők javítása" tárgyában 1966. 
április 8-án kelt 50-100/9/1966. számú BM II/II. 
Csoport főnöki utasítás 1982. december 3l-ével ha
tályát veszti.

7. A Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály 
Vezetője ellenőrizze a végrehajtást, egyidejűleg 
tájékoztassa a társrendőri szerveket az új típusú 
bélyegzők bevezetéséről.

Készült: 265 p é ld á n y b a n
Felterjesztve: Miniszterhelyettes elvtársnak 
Kapják: Elosztó szerint
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Kukk István r.vezérőrnagy



1. számú melléklet

Az SZB-02. típusú szárazbélyegző gépek számszerinti
elhelyezése

Központi és RFK-i szervek

BM ORFK Útlevélosztály 
BM ORFK KEO
BM ORFK Rendészeti Osztály
BM Titkárság
BRFK Igrend. Osztály
BRFK Utl.Alosztály
BRFK KEO
Baranya RFK
Bács RFK
Békés RFK
Borsod RFK
Csongrád RFK
Fejér RFK
Győr RFK
Hajdú RFK
Heves RFK
Komárom RFK
Nógrád RFK
Pest RFK
Somogy RFK
Szabolcs RFK
Szolnok RFK
Tolna RFK
Vas RFK
Veszprém RFK
Zala RFK
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Rendőrkapitányságok
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