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1 0 /1979. számú
I N T É Z K E D É S E

a személyi számnak a fogvatártották személyi igazolványába
való bevezetéséről.

Budapest. 1979. július 4-n

A személyi szám személyi igazolványba és lakhrtási engedély
be történő bevezetésének elősegítése érdekében - az Állami 
Népességnyilvántartó Hivatal helyettes vezetőjével egyetér
tésben kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  i

1.  A szabadságvesztés büntetést töltő és előzetes letartóz
tatásban levő személyekről /a továbbiakban fogvatártot
ták/ a rendőr-fokapitanyság, illetőleg a rendőrkapitány
ság igazgatásrendészeti osztálya a lakóhelyük szerint il
letékes tanács igazgatási osztálya részére kimutatást k’̂'te 
les készíteni* Akiknek állandó bejelentett lakcímük nincs, 
utolsó nyilvántartott lakcímük szerint kell adataikat kimu 
tatásba foglalni.

2. A fogvatartottak kimutatását az igazgatásrendészeti osz
tály a kezelésében levő bevont személyi igazolványok és 
lakhatási engedélyek /a továbbiakban együtt! személyi 
igazolvány/, valamint az egyéb nyilvántartások /főként a 
mellékbüntetésre Ítéltek nyilvántartása / adatainak 
felhasználásával községenként, városonként, illetőleg
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Budapesten és ahol kerületi hivatalok működnek kerületen
ként készitse el, majd ezen intézkedés kiadásától számi- 
tott 20 napon belül két példányban a tanács igazgatási 
osztályának küldje meg.

3* A kimutatás tartalmazza a sorszámot, a fogva tart ott ne
vét, születési helyét, évét, anyja nevét, valamint - a 
megjegyzések rovatban - a XI# igazolólap hiányát.
A II. igazolólap hiánya esetén vizsgálni kell az össze- 
irás idején a rendőrkapitányság területén lakott személy 
esetében, hogy bejelentő anyagán van-e bélyegzési a ké
sőbb odaköltözött esetében pedig, hogy lakcimbejelentő 
lapján a II. igazolólap száma fel van-e tüntetve.
Ugyancsak a megjegyzések rovatban kell utalni az össze
írás esetleges hiányára.

4. A kimutatás alapján - annak egyik példányával - a tanács 
igazgatási osztálya megküldi a fogvatartottak gépi nyil
vántartó lapját, melyekről az igazgatásrendészeti osztály 
a személyi számot tartalmazó cimkéket /a továbbiakban: 
cimke/ leválasztja és a személyi igazolványoknak a "Kü
lönleges bejegyzések" teljesítésére szolgáló utolsó /ll., 
illetőleg 9*/ oldalára; az ideiglenes személyi igazolvá
nyoknak a 4. oldalára beragasztja. A cmke felső részére 
el keli helyezni a személyi igazolványok kiállításához 
rendszeresitett körbélyegzőt olymódon, hogy annak nagyobbik 
része az igazolványra kerüljön, illetőleg a személyi szá
mot ne érintse. Ha a fogvatartott személyi igazolványa 
nincs az igazgatásrendészeti osztály kezelésében /bünte
tésének megkezdése előtt elvesztette stb*/, róla külön fi
gyelőlapot kell késziteni, a cimkét arra kell felragasz
tani, majd a figyelőt az átmenetileg bevont igazolványok 
közé kell besorolni. /Külföldi fogvatartott laláiatási en
gedélyének hiánya esetén a cimkét annak személyi dosszié-
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jára kell felragasztani./ A fogvatartott szabadulása után 
kiadásra kerülő személyi igazolványába személyi számát 
a nyilvántartásban elhelyezett cimke alapján kell be
jegyezni a figyelő megsemmisítésével egyidejűleg.
Ha az igazgatásrendészeti osztály a személyi igazolvány 
és a gépi nyilvántartó lap adatai között - a személyi 
számot érintő - adatéitérést tapasztal, a gépi nyilván
tartó lapot a rajta levő cimkével együtt visszaküldi a 
tanács igazgatási osztályának űj, helyes adattartalmú 
személyi szám megállapitása céljából.

5. A cimkék beragasztása után a gépi nyilvántartó lapokat a 
hozzájuk tartozó - az igazolványokból kiemelt - II. iga
zoló lapokkal a tanács igazgatási osztályának kell visz- 
szaküldeni a kimutatással együtt, átirat kíséretében. Az 
átiratban jelezni kell, hogy a kimutatás mely sorszámai 
alatt szereplő személyek gépi nyilvántartó lapjain marad
tak meg a cimkék tulajdonosuknak a nyilvántartó lapok 
megérkezte előtt történt szabadulása, illetőleg igazolvá
nyának kiadása miatt. Ez utóbbiak személyi számainak kia
dásáról a tanács igazgatási osztálya gondoskodik.

6. Az 1-3. pontban meghatározott kimutatások megküldése után 
beérkező, személyi számot még nem tartalmazó igazolványok 
fogvatartott tulajdonosairól 1979-ben havonta, 1980-ban 
negyedévenként kimutatást kell küldeni a lakóhelyük sze
rint illetékes tanács igazgatási osztályának, és azokkal 
az előző pontban foglaltak szerint kell eljárni.

7. A személyi számok kiosztása során az igazgatásrendészeti 
osztályok működjenek együtt a tanácsok igazgatási osztá
lyaival. Nyújtsanak segitséget az összeírásból esetleg 
kimaradottak korábbi lakcimének megállapitásánál, az ál
taluk pótlólag összeírtak adatait egyeztessék. Ha a ta
nács igazgatási osztálya valamely fogvatartottról megál
lapítja, hogy összeírva nem lett, az igazgatásrendészeti
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osztály az utólagos összeíráshoz szükséges adatokat
nyilvántartása alapján adja meg, egyidejűleg erre vo
natkozó feljegyzést helyezzen el személyi igazolványá
ba /ha nincs, az igazolványok közé, illetőleg a kül
földi állampolgár dossziéjába/#

8. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba és 1980# 
december 31-ével hatályát veszti#

Kukk István r. vezérőrnagy

Felterjesztve: miniszter elvtársnak»

Kapják

államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársnak 
elosztó szerint.
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