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2/1978. (X. 28.) KSH számú 
r e n d e l k e z é s e

a személyi szám, illetőleg a személyi lap 
kiadásáról és használatáról

Az állami népességnyilvántartásról szóló 1974. 
évi 8. számú törvényerejű rendelet végrehajtása 
tárgyában kiadott 24/1974. (VI. 6.) MT számú 
rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján — az állami népesség
nyilvántartás felügyeletében érdekelt miniszte
rekkel és országos hatáskörű szerv vezetőjével 
egyetértésben — az R. 5. és 6. §-ában foglaltak 
végrehajtására a következők szerint rendelke
zem:

A személyi szám

1. §

(1) A személyi szám — a családi és utónév
vel, valamint a születési hellyel együtt — az ál
lampolgár személyazonosítására szolgáló adat.

(2) A személyi szám igazolja tulajdonosa ne
mét, magyar vagy nem magyar állampolgársá
gát és születési idejét. [R. 5. § (1) bek.]

(3) A személyi szám első számjegye, ha:

— a magyar állampolgár férfi 1900-ban vagy 
utána született:

1”91A

— a magyar állampolgár nő 1900-ban vagy 
utána született:

— a magyar állampolgár férfi 1899-ben vagy 
előtte született:

„3”
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128 — 1978. decem ber 23. BELÜGYI KÖZLÖNY 12. szám

— a magyar állampolgár nő 1899-ben vagy 
előtte született:

4”3 3

— a nem magyar állampolgár férfi 1900-ban 
vagy utána született:

5”

— a nem magyar állampolgár nő 1900-ban 
vagy utána született:

„6”
— a nem magyar állampolgár férfi 1899-ben 

vagy előtte született:
7”

JJ 1

— a nem magyar állampolgár nő 1899-ben 
vagy előtte született:

(4) A személyi számmal kapcsolatosan felme
rült vitás esetekben az Állami Népességnyil
vántartó Hivatal (a továbbiakban: ÁNH) állás- 
foglalása az irányadó.

A személyi szám, illetőleg a személyi lap 
kiadása és használata

2. §

(1) Az ÁNH a személyi számot az R. 5. §-ának 
(2) bekezdésében megjelölt hivatalos iratokat 
kiállító szervekkel — külön szabályozás alap
ján — közvetlenül vagy a népességnyilvántar
tás helyi szerve útján közli. Ezt követően az 
állampolgárok azonosításához a személyi számot 
is használni kell. Az állami népességnyilván
tartás adatgyűjtési, adattárolási és adatszolgál
tatási rendszerében az állampolgár azonosítá
sára a személyi szám szolgál.

(2) Államigazgatási szerv részére a népesség
nyilvántartásból az adatszolgáltatás térítés- 
mentes.

(3) Az állampolgárok részére a személyi szám, 
illetőleg a személyi lap kiadása költség- és illfe- 
tékmentes.

(4) Felhatalmazást kap az ÁNH vezetője, 
hogy a személyi szám, illetőleg a személyi lap 
kiadásának szabályait — az érdekelt miniszté
riumokkal és országos hatáskörű szervekkel 
egyetértésben — megállapítsa.

Záró rendelkezések

3- §
Az R. 5. §-ának (2) bekezdésében foglaltak 

végrehajtását az érdekelt miniszterek és orszá
gos hatáskörű szervek vezetői saját hatáskörük
ben szabályozzák.

4. §
A személyi szám, illetőleg a személyi lap ki

adása során e rendelkezésben nem szabályozott

esetekben az államigazgatási eljárás általános 
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényben fog
laltak az irányadók.

5. §
Ez a rendelkezés a kihirdetése napján lép ha

tályba.

Bálint József s. k.,
államtitkár, 

a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Miniszteri utasítás

A belügyminiszter, 
a honvédelmi miniszter

és a
közlekedés- és postaügyi miniszter 

5/1978. (BK 12.) BM—HM—KPM számú 
e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
szóló 23/1975. (XII. 31.) KPM számú, a közúti 
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 8/ 
1977. (XII. 20.) KPM számú és a rendőrhatósági 
közúti közlekedési igazgatásról szóló 1/1976. (I.
10.) BM számú rendeletnek a fegyveres erőknél, 
a fegyveres testületeknél és az állami tűzoltó

ságnál történő végrehajtásáról

Az igazságügyminiszterrel és a Munkásőrség 
országos parancsnokával egyetértésben a követ
kezőket rendeljük:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a fegyveres 
erők, a fegyveres testületek és az állami tűzol
tóság (a továbbiakban: fegyveres szervek) által 
üzemben tarto tt járművekre (a kerekes és lánc
talpas harcjárművek kivételével).

2. Ha az utasítás másként nem rendelkezik, a 
fegyveres szervek által üzemben tarto tt közúti 
járművek forgalomba helyezésének és forga
lomban tartásának műszaki feltételeire a 23/ 
1975. (XII. 31.) KPM számú rendelet (a továb
biakban: KPM R.), a közúti közlekedési igazga
tási kérdéseire az 1/1976. (I. 10.) BM számú 
rendelet (a továbbiakban: BM R.) szabályait 
kell alkalmazni.

3. A fegyveres szervek közúti járműveinek 
műszaki megvizsgálását belső utasítások szabá
lyozzák.

4. A fegyveres szervek által üzemben tarto tt 
közúti járművek és a közúti forgalomban hasz
nált technikai eszközök fejlesztésénél és beszer
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12. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1978. decem ber 23. — 129

zésénél a KPM R. és a jelen utasítás rendelke
zéseit — az alkalmazás területétől függően — 
követelményként kell kezelni, az ezekben fog
laltaktól eltérő eszköz kifejlesztése vagy be
szerzése csak akkor engedélyezhető, ha az adott 
feladat más módon nem oldható meg.

5. A fegyveres szervek járműveinél a KPM 
R.-ben meghatározott, a Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium, illetve a KPM Autófelügye
let által engedélyezhető eltéréseket az illetékes 
Főnökség (Parancsnokság) engedélyezi.

I.

A fegyveres szervek által üzemben tartott köz
úti járművek forgalomba helyezésének és for
galomban tartásának a KPM R.-től eltérő sza

bályai

6. A KPM R. 7. §-ához:

a) a járművekhez kiadott és a vezetőfülké
ben, vagy az utastérben elhelyezett felszerelé
sek (mentesítő, álcázó készletek, fegyverek stb.) 
csak a külön utasítás előírásai szerint szállít
hatók;

b) a járművekre az illetékes Főnökség (Pa
rancsnokság) által jóváhagyott, illetve közpon
tilag elrendelt technikai felszerelést és tarto
zékot szabad felszerelni.

7. A KPM R. 9. §-ához:

A jármű, vagy járműszerelvény kormányoz- 
hatósága a KPM R.-ben meghatározottaktól el
térhet.

8. A KPM R. 10. §-ához:
A KPM R-ben meghatározott értéknél ki

sebb fajlagos motorteljesítményű jármű, vagy 
járműszerelvény csak az illetékes Főnökség (Pa
rancsnokság) engedélyével helyezhető forgalom
ba.

9. A KPM R. 11. § (2) bekezdéséhez:

A szállítható személyek számának meghatá
rozásához egy személy súlyát — felszereléssel 
együtt — 85 kg-mal kell számításba venni. A 
szállítható személyek számát a járm ű hatósági 
engedélyén fel kell tüntetni.

10. A KPM R. 17. §-ához:

a) az (1) bekezdés — a szállító pótkocsi ki
vételével — nem vonatkozik a vontatmányokra 
(mozgókonyha, áramforrás, aggregátor, löveg, 
stb.);

b) a (4) bekezdésben meghatározott állam jel
zést (H betű) a határt egyedileg átlépő járm űre 
fel kell szerelni. Az országhatárt kötelékben — 
és rendkívüli feladat m iatt egyedileg — átlépő 
járművekre az állam jelzést felszerelni nem kell.

11. A KPM R. 22. § (2) bekezdéséhez:
A vezetőfülkéből változtatható abroncsnyo

mású járművön a szilárd burkolatú útra vonat
kozó nyomás értéket kell feltüntetni.

12. A KPM R. 23. § (1) bekezdéséhez:
A járművek csökkentett fényű, illetve fény

álcázott világító és fényjelző berendezésekkel 
láthatók el, ezek használata esetén azonban a 
közúton csak biztosítás mellett közlekedhetnek.

13. A KPM R. 27. § (2) bekezdéséhez:
Nem aszimmetrikus tompított fényszóróval 

felszerelt jármű a közúti forgalomban egyedi
leg gyakorlat végrehajtásakor, fokozott és tel- 
jel harckészültség időszakában, valamint rend
kívüli feladat (elemi csapás, nagyobb közleke
dési baleset stb.) esetén részt vehet.

14. A KPM R. 28., 29., 34., 35. és 36. §-aihoz:

Járm űvet ködfényszóróval, hátrameneti lám
pával, várakozást jelző lámpával, hátsó helyzet
jelző ködlámpával, vagy külön hátsó méret jelző 
lámpákkal felszerelni az illetékes Főnökség (Pa
rancsnokság) jóváhagyása és engedélyezése 
alapján lehet.

15. A KPM R. 31. § (4) bekezdése a fegyveres 
szervek járműveire nem vonatkozik.

16. A KPM R. 39. és 66. §-ához:
A járm űre megkülönböztető fény- és hang

jelző berendezést, figyelmeztető jelzést, vala
mint hangszórót felszerelni az illetékes Főnök
ség (Parancsnokság) engedélyével lehet.

17. A KPM R. 45. § (3) bekezdéséhez:
A jármű kipufogó csővezetéke az égéstermé

ket a KPM R.-ben meghatározottól eltérő irány
ban is kivezetheti.

18. A KPM R. 51. § (2) bekezdéséhez:
A járművek közül csak az illetékes Főnökség 

(Parancsnokság) által meghatározott járműveket 
kell kiegészítő sárvédővel felszerelni.

19. A KPM R. 55. § (2) bekezdése a fegyveres 
szervek gépjárműveire nem vonatkozik.

20. A KPM R. 60. § (2) bekezdéséhez:

A járművezető kilátását biztosító ablakon fel
iratot, ábrát, vagy jelzést elhelyezni tilos, kivé
ve gyakorlat, vagy rendkívüli feladat végrehaj
tásakor, amikor ezeket a szélvédő jobb felső 
sarkában el lehet helyezni.

21. A KPM R. 67. §-ához:
Szabványos kivitelű elakadást jelző három

szöget készenlétben kell tartani:
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130 — 1978. decem ber 23. BELÜGYI KÖZLÖNY 12. szám

a) minden egyedileg közlekedő járművön,
b) kötelékben közlekedő járművek esetében 

(a technikai zárórészleg járművein) tíz járm ű
venként egy darabot.

22. A KPM R. 69. §-át a fegyveres szervek 
járműveire az illetékes Főnökség (Parancsnok
ság) külön utasítása alapján kell alkalmazni.

23. A KPM R. 80. § (6) bekezdése a fegyveres 
szerveknél nem alkalmazható.

24. A KPM R. 82.—84. §-ai a fegyveres szer
vek járműveire nem vonatkoznak.

25. A KPM R. 87. § a) pontjához:
A fegyveres szervek személyszállító teher

gépkocsijait háttámla nélkül rögzített ülések
kel is fel lehet szerelni.

II.

A fegyveres szervek által üzemben tartott köz
úti járművekkel kapcsolatos közúti közlekedési 

igazgatásnak a BM R-től eltérő szabályai

26. A BM R. 3. § (3) bekezdéséhez:
a) a fegyveres erők sorállományú tagja — 

amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel — 
az „E” és „F” járműkategóriába tartozó jármű 
vezetésére a 18., a „D” kategóriába tartozó jár
mű vezetésére pedig a 19. életévének betöltése 
után kaphat vezetői engedélyt;

b) az illetékes rendőrhatóság az a) alpont 
esetén — a Gépjárművezetői Vizsgabizottság 
előtt te tt eredményes vizsga után — ideiglenes 
vezetői engedélyt ad ki, amelyen fel kell tün
tetni, hogy az csak a fegyveres erők gépjármű
veinek vezetésére jogosít;

c) meghatározott életkor elérése után az ille
tékes rendőrhatóság az ideiglenes vezetői en
gedély alapján a vezetői engedélybe is bejegy
zi a járműkategóriát.

27. A BM R. 7. §-ához:
a) a járművek hatósági engedéllyel és jelzés

sel történő ellátását az illetékes Főnökség (Pa
rancsnokság) a gépjármű szakutasításban meg
határozottak szerint végzi;

b) a fegyveres szerveknek — a Magyar Nép
hadsereg kivételével — a BM illetékes szerve 
biztosítja a hatósági engedélyeket és jelzése
ket.

III.
Hatálybalépés

28. Ez az utasítás kihirdetése napján lép ha
tályba, rendelkezéseit a fegyveres szerveknek

a hatálybalépése után forgalomba helyezett jár
műveire kell alkalmazni.

A 26. pont b—c) alpontjai hatálybalépésének 
időpontját külön jogszabály állapítja meg.

29. Az utasítás hatálybalépése előtt forgalom
ba helyezett járművekre a következő előíráso
kat kell alkalmazni:

a) a KPM R. 3. § (1)—(6) bekezdései, 4—6. §- 
ai, 8. § (2)—(4) bekezdései, 10. § (2) bekezdése, 
17. § (4) bekezdése [kiegészítve az utasítás 10. 
pont b) alpontjával], 18. § (14) bekezdése, 22. § 
(2)—(7) bekezdései, 23—27. §-ai [kiegészítve az 
utasítás 12—13. pontjával], 28—36. §-ai [kiegé
szítve az utasítás 14. pontjával], 37—40. §-ai, 
41. §-a az (1) bekezdés d) pontjának kivételé
vel, 42., 43. §-ai, 44. § (1)—(3) bekezdése, 45. 
§-a, [kiegészítve az utasítás 17. pontjával], a 
46. §-a, a 47. § (5)—(6) bekezdése, 48. § (8) be
kezdése, 51. § (2)—(3) bekezdése [kiegészítve 
az utasítás 18. pontjával], 53. §-a, 54. § (1) be
kezdés második mondata, 55. § (1) bekezdése, 
56—58. §-ai, 60. §-a [kiegészítve az utasítás 20. 
pontjával], 66. §-a, [kiegészítve az utasítás 16. 
pontjával], 67. §-a, [kiegészítve az utasítás 21. 
pontjával], 68. §-a, 69. §-a [kiegészítve az uta
sítás 22. pontjával], 71. §-a, 80. §-a [kiegészít
ve az utasítás 23. pontjával];

b) ezen utasítás 6—9. pontjait.

30. Az utasítás hatálybalépése előtt forga
lomba helyezett járműveken

— a KPM R. 18. § (14) bekezdésének, 22. §
(2) bekezdésének, 46. § (2)—(3) bekezdésének, 
57. § (1) bekezdésének, 68. §-ának előírásait 
1979. július 1-ig;

— a KPM R. 23. § (1) bekezdésének, 27. § (2) 
bekezdésének, 33. § (2) és (7) bekezdéseinek, 36. 
§-ának, 37. § (3) bekezdésének, 42. § (5) bekez
désének, 43. § (3) bekezdésének, 48. § (8) bekez
désének, 51. § (2) bekezdésének, 53. §-ának, 58. 
§ (1) bekezdésének és a 71. §-ának előírásait
1980 december 31-ig;

— az utasítás 9. pontjában előírt feladatot
1981 december 31-ig

kell végrehajtani.

31. Az utasítás végrehajtásáról az illetékes 
Főnök (Parancsnok) gondoskodik.

Benkei András s. k., Czinege Lajos s. k.,
belügyminiszter hadseregtábornok

honvédelmi miniszter

Pullai Árpád s. k.,
közlekedés- és postaügyi miniszter
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12. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1978. decem ber 23. — 131

Utasítás

Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal 
vezetőjének 

4/1978. (TK. 47.) ÁNH számú 
u t a s í t á s a

a személyi szám, illetőleg a személyi lap 
kiadásáról és használatáról szóló 2/1978.

(X. 28.) KSH számú rendelkezés végrehajtásáról
A 2/1978. (X. 28.) KSH számú rendelkezés 2. 

§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a személyi szám és a személyi lap kiadásának 
szabályait — az érdekelt minisztériumokkal és 
országos hatáskörű szervekkel egyetértésben — 
az alábbiakban állapítom meg:

A személyi szám (személyi lap) kiadása 
első alkalommal a helyi ÁN szervek részére

1. §

A személyi számot az Állami Népességnyil
vántartó Hivatal (a továbbiakban: ÁNH) a kül
deményenként ABC sorrendben rendezett — 1. 
sz. minta szerinti — gépi személyi nyilvántartó 
lapokon (a továbbiakban: gépi nyilvántartó lap) 
az állandó lakóhely szerint illetékes helyi ta
nács vb. népességnyilvántartási feladatot ellátó 
szakigazgatási szerve (továbbiakban: helyi AN 
szerv) részére postai úton küldi meg. A fővá
rosban a kerületi helyi ÁN szervek a gépi nyil
vántartó lapokat az ÁNH-tól közvetlenül ve
szik át.

2 - §

A személyi igazolvánnyal (lakhatási engedély- 
lyel) nem rendelkező (14 éven aluli vagy cse
lekvőképességet kizáró gondnokság alá helye
zett) személyek esetében az ÁNH a helyi ÁN 
szerv részére a gépi nyilvántartó lappal együtt 
a személyi lapot (2. sz. minta) is megküldi.

3. §

A személyi szám (személyi lap) kiadása előtt a 
helyi ÁN szerv a gépi nyilvántartó lap adatait 
az addig használt személyi nyilvántartó lap ada
taival egyezteti. Az egyeztetés során talált, a 
személyi szám tartalm át érintő eltérés esetén, 
valamint ha az értesítésben szereplő személy 
a nyilvántartásban nem található, a személyi 
szám (személyi lap) nem adható ki. Amennyi
ben az eltérés a személyi szám tartalm át nem 
érinti, a személyi számot (személyi lapot) ki 
kell adni, és a helyes adatot az állampolgár sze
mélyi igazolványából (lakhatási engedélyéből), 
gondnokoltak esetén anyakönyvi okiratából

[6. § (2) bekezdés] kell megállapítani. [Lásd je
len utasítás 14. §-ában meghatározott Kezelési 
Szabályzat (a továbbiakban: K SZ) 1—5. pont
ja.]

A személyi szám (személyi lap) kiadása 
első alkalommal az állampolgár részére

4. §

Az ÁNH utolsó küldeményének és erről szóló 
értesítésének kézhezvétele (melynek végső idő
pontja a fővárosban és egyes megyei városok
ban 1979. II. 28., egyébként pedig 1979. VI. 30.) 
és a gépi nyilvántartó lapok adatainak a sze
mélyi nyilvántartó lapok adataival való össze
hasonlítása után a személyi számot (személyi 
lapot) — más rendelkezés hiányában — az ál
lampolgár részére az állandó lakóhely szerint 
illetékes helyi ÁN szerv adja ki.

5. §

(1) A helyi ÁN szerv a személyi szám (sze
mélyi lap) átvétele céljából történő megjelenés
re az e célra rendszeresített nyomtatványon (3. 
sz. minta) azokat az állampolgárokat idézi be, 
akiknél a gépi nyilvántartó lap és a személyi 
nyilvántartó lap adatai között eltérés nincs vagy 
az a személyi szám tartalm át nem befolyásolja.

(2) Együttélő családtagok esetén a személyi 
számot (személyi lapot) a család bármely 18. 
életévét betöltött cselekvőképes tagja a család
tagok személyi igazolványának (lakhatási en
gedélyének) bemutatása mellett átveheti. A sze
mélyi lap akkor adható ki, ha a törvényes kép
viselő személyi igazolványában (lakhatási en
gedélyében) és a személyi lapon az állandó lak
címadat azonos, vagy a törvényes képviselő jo
gosultsága a személyi igazolvány (lakhatási en
gedély) bejegyzéséből, illetve a gondonokság té
nyét igazoló okiratból megállapítható.

(3) A személyi számot (személyi lapot) a he
lyi ÁN szerv általában hivatali helyiségében 
adja ki, de ezt — amennyiben célszerűbbnek 
látszik — hivatali helyiségén kívül is végezheti. 
A személyi szám és személyi lap kiosztásához 
szükséges anyag megőrzését a helyi ÁN szerv 
vezetőjének kell biztosítania.

6. §

(1) A személyi szám (személyi lap) átvétele 
céljából megjelenő állampolgár személyazonos
ságát a helyi ÁN szerv a személyi igazolvány 
(lakhatási engedély) alapján ellenőrzi. Ha az ál
lampolgár a személyi igazolvány (lakhatási en
gedély) adattartalm át vitatja, a személyi szám 
kiadása után ügyének rendezése végett az il
letékes rendőrkapitánysághoz kell irányítani.

(2) A helyi ÁN szerv a 3. §-ban előírt adat- 
egyeztetés során okmányokkal (személyi igazol
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132 — 1978. decem ber 23. BELÜGYI KÖZLÖNY 12. szám

vánnyal, lakhatási engedéllyel, gondnokoltak 
esetében anyakönyvi okirattal) igazolt helyes 
adatról a változásjelentő rendszer keretében ér
tesíti az ÁNH-t.

(3) A helyi ÁN szerv a személyi számot a 
személyi igazolványba (lakhatási engedélybe) 
bejegyzi, illetőleg a személyi lapot kiadja, és ez
zel egyidejűleg a népességösszeírási igazoló la
pot (a továbbiakban: igazoló lap) bevonja. 
Amennyiben az állampolgár igazoló lappal nem 
rendelkezik, ezt a személyi nyilvántartó lapra 
fel kell jegyezni. (Lásd: K. SZ. 6—8. pontja.)

7. §

(1) A személyi igazolvány (lakhatási enge
dély) adatainak egyeztetése során a helyi AN 
szerv köteles ellenőrizni azt is, hogy a személyi 
igazolványban (lakhatási engedélyben) 14 éven 
aluli gyermekre utaló bejegyezés szerepel-e. 
Amennyiben igen, és az 5. § (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek fennállnak, a személyi 
lapot ki kell adni.

(2) Ha a megjelent személy büntetőjogi fe
lelőssége tudatában úgy nyilatkozik (nyilatko
zatát az eljáró hatóság jegyzőkönyvezi), hogy a 
személyi igazolványában szereplő 14 éven aluli 
gyermek(ek)nek nem ő a törvényes képviselő
je, a személyi lapot részére kiadni nem lehet.

Az állampolgárt a nyilatkoztattétel során fel 
kell hívni annak közlésére, hogy tudomása sze
rint ki a kiskorú törvényes képviselője, illető
leg hol van jelenleg a kiskorú és a törvényes 
képviselő tartózkodási helye.

Amennyiben a nyilatkozat szerint a törvényes 
képviselő a helyi ÁN szerv illetékességi terüle
tén lakik, a személyi lap átvételére idézni kell. 
Más esetben a K. SZ. 9., illetve 10. pontjában 
foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

8. §
(1) A személyi szám kiadásakor a gépi nyil

vántartó lapról a személyi számot tartalmazó, 
leválasztható öntapadó címét a személyi iga
zolvány 11. oldalára (a lakhatási engedély 9. ol
dalára) kell beragasztani, és az ÁNH által e cél
ra kiadott körbélyegzővel hitelesíteni.

(2) Ha a leválasztás során az öntapadó cimke 
elszakad, vagy egyébként úgy megsérül, hogy a 
személyi szám arról pontosan nem állapítható 
meg, a személyi számot a személyi igazolvány
ba (lakhatási engedélybe) az anyakönyvi be
jegyzéshez használatos vegytintával kell beje
gyezni. Az így bejegyzett személyi számot a 
kiadást végző személy aláírásával és a körbé
lyegzővel hitelesíti.

(3) Az adategyeztetés megtörténtét és a sze
mélyi szám (személyi lap) kiadását a gépi nyil
vántartó lapon az ügyintéző aláírásával iga
zolja.

9- §

A személyi szám (személyi lap) kiadását kö
vetően a helyi ÁN szerv az addig használt sze
mélyi nyilvántartó lapot az állományból ki
emeli, első oldalát átlósan piros ironnal vagy 
tollal áthúzza, az igazoló lapot hozzácsatolja, 
majd a nyilvántartás passzív állományába he
lyezi, a gépi nyilvántartó lapot pedig a személyi 
nyilvántartó lap helyére teszi.

10. §

(1) Amennyiben a személyi szám (személyi 
lap) kiadása azért nem lehetséges, m ert az ál
lampolgár állandó lakcíme a helyi ÁN szerv 
illetékességi területén megszűnt (ezt a 3. §-ban 
meghatározott adategyeztetés során a helyi AN 
szerv hitelt érdemlően megállapította), a sze
mélyi szám (személyi lap) kiadása az új állandó 
lakóhelyen történik. Ebben az esetben a helyi 
ÁN szerv a K. SZ. 9. pontjában foglaltak sze
rint jár el.

(2) Amennyiben a beidézett állampolgár ál
landó lakcíme a helyi ÁN szerv illetékességi 
területén van, de az állampolgár gépi nyilván
tartó lapjának lakcímadata a személyi igazol
ványétól (lakhatási engedélyétől) eltér, a helyi 
ÁN szerv a személyi számot (személyi lapot) a 
bejelentési kötelezettség egyidejű teljesítése 
mellett adja ki az állampolgár részére.

(3) Az ÁNH az állandó lakóhelyükről a sze
mélyi szám (személyi lap) kiadásának időszaká
ban elköltözött állampolgárok adatait 60 napig 
figyelemmel kíséri, és amennyiben ezalatt új 
állandó lakcímet jelentettek be, a személyi szám 
(személyi lap) kiadása céljából a gépi nyilván
tartó lapot (személyi lapot) az új lakcím sze
rint illetékes helyi ÁN szerv részére küldi meg.

(4) Amennyiben 60 nap alatt változás nem 
következett be, az ÁNH az állampolgár tartóz
kodási helyének megállapítása iránt intézkedik.

(Lásd K. SZ. 9. pontja)

11- §

Amennyiben a helyi ÁN szerv a személyi 
számot (személyi lapot) azért nem tudja kiadni, 
mert az állampolgár ideiglenes lakóhellyel is 
rendelkezik és ott tartózkodik, részére a sze
mélyi szám (személyi lap) kiadását az ideigle
nes lakóhelyére címzett értesítéssel is meg kell 
kísérelni.

(Lásd K. SZ. 10—11. pontja)

12. §

(1) Amennyiben a helyi ÁN szerv azt álla
pítja meg, hogy a 14 éven felüli, személyi iga
zolvány kiváltására kötelezett személy szemé
lyi igazolvánnyal nem rendelkezik, részére a
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12. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1978. decem ber 23. — 133

személyi számot kiadni nem lehet. Ebben az 
esetben az e célra rendszeresített nyomtatvá
nyon (4. sz. minta) az illetékes rendőrhatóságot 
értesíteni kell, és az állampolgárt fel kell hívni 
a személyi igazolvány kiváltására vonatkozó 
kötelezettségére.

(2) Ezzel egyidejűleg a személyi igazolvány
nyal nem rendelkező személy gépi nyilvántartó 
lapját a személyi nyilvántartó lapjával együtt 
60 napra várakozó állományba kell helyezni. 
Amennyiben az állampolgár ez idő alatt a sze
mélyi szám átvételére nem jelenik meg, a he
lyi ÁN szerv beidézi és a személyi szám kiadá
sa céljából személyi igazolványának bemutatá
sára kötelezi.

13. §

A helyi ÁN szervek a fővárosban és a 4. § 
szerinti megyei városokban a gépi nyilvántartó 
lap utolsó küldeményének átvételétől számított 
9 hónapon, egyébként pedig 5 hónapon belül, 
de legkésőbb 1979. november 30-ig adják ki a 
személyi számot (személyi lapot) és ennek 
eredményéről jelentést készítenek az ÁNH ré
szére. A fenti határidő nem vonatkozik a meg
jelölt időszakban huzamosabb ideig külföldön, 
gyógyintézetben, vagy ismeretlen helyen tar
tózkodó személyekre.

14. §

A személyi szám (személyi lap) kiadásának 
egyedi eseteiben követendő eljárást a jelen uta
sítás mellékletét képező Kezelési Szabályzat 12 
—18. pontja tartalmazza.

A személyi szám (személyi lap) folyamatos 
kiadása

15. §

Újszülöttek esetében vagy amennyiben a sze
mélyazonosító adatok változása, illetve a lak
címadatok rovatának betelte miatt új személyi 
lap kiadása szükséges, az ÁNH a személyi la
pot a helyi ÁN szerv útján a törvényes képvi
selőnek küldi meg. Ezzel egyidejűleg az állandó 
lakóhely szerint illetékes helyi ÁN szerv részé
re a gépi nyilvántartó lapot is megküldi.

16. §

Űj személyi igazolvány (lakhatási engedély) 
kiadása esetén a személye szám bejegyzéséről a 
rendőrség gondoskodik.

Az ideiglenes személyi igazolványba — 
amíg a rendőrség személyi számmal nem ren
delkezik — a helyi ÁN szerv jegyzi be a sze
mélyi számot.

Vegyes rendelkezések 

17. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép 
hatályba.

(2) A személyi szám anyakönyvbe és más sze
mélyi nyilvántartásokba történő bejegyzésének 
rendjéről külön jogszabály intézkedik.

Dr. Csáki Norbert s. k.,
az Állami Népességnyilvántartó Hivatal 

vezetője

Melléklet a 4/1978. (T. K. 47.) ANH számú 

utasításhoz

KEZELÉSI SZABÁLYZAT
a személyi szám és a személyi lap kiadásáról
A személyi szám és a személyi lap kiadása 

során az eljárás a következő:

az Utasítás 3. §-ához

1. Ha az adategyeztetés során a helyi ÁN 
szerv azt állapítja meg, hogy a személyi nyil
vántartó lap és a gépi nyilvántartó lap adatai 
között a személyi szám tartalm át érintő adat
eltérés van, a személyi számot (személyi lapot) 
nem adja ki, hanem a gépi nyilvántartó lapot 
(személyi lapot) a küldeményből kiemeli, a fel
ső kódmezőn az „A, 1, 26.” kódjeleket piros 
ironnal vagy tollal függőlegesen áthúzza, majd 
a kiemelt lapot az ÁNH Számítástechnikai Fő
osztályának (a továbbiakban: SZF) visszaküldi.

2. Amennyiben a helyi ÁN szerv azt állapít
ja meg, hogy a gépi nyilvántartó lapon megje
lölt személy a nyilvántartásban nem szerepel, a 
gépi nyilvántartó lapot (személyi lapot) a kül
deményből kiemeli és a felső kódmezőn az „N,
14, 39.” kódjeleket piros ironnal vagy tollol 
függőlegesen áthúzza, majd a kiemelt lapot az 
SZF-nek visszaküldi.

3. Amennyiben a helyi ÁN szerv az ANH 
utolsó küldeményének kézhezvétele után azt 
állapítja meg, hogy nem minden személyi nyil
vántartó laphoz érkezett gépi nyilvántartólap, 
a hiányzó személyekről az adatkarbantartó- 
rendszer keretében az SZF-től — e megállapí
tás időpontjának közlése mellett — gépi nyil
vántartó lapot kér.

4. Ha a helyi ÁN szerv a gépi nyilvántartó lap 
és a személyi nyilvántartó lap adatainak össze
hasonlítása során azt állapítja meg, hogy az ál
lampolgár állandó lakcíme már megszűnt, a gé
pi nyilvántartó lapot (személyi lapot) a külde
ményből kiemeli és a felső kódmezőn az „U,
21, 46.” kódjeleket piros ironnal vagy tollal füg
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gőlegesen áthúzza, majd a kiemelt lapot az 
SZF-nek visszaküldi.

5. Amennyiben a helyi ÁN szerv a gépi nyil
vántartó lap és a személyi nyilvántartó lap ada
tainak összehasonlítása során azt állapítja meg, 
hogy az érintett személy időközben meghalt, a 
gépi nyilvántartó lapot (személyi lapot) a kül
deményből kiemeli és a felső kódmezőn az „E,
5, 30.” kódjeleket piros ironnal vagy tollal füg
gőlegesen áthúzza, majd a kiemelt lapot az 
SZF-nek visszaküldi.

az Utasítás 6. §-ához

6. Azoknak a személyeknek az esetében, akik 
sem állandó, sem ideiglenes lakcímükön nem 
találhatók meg, a helyi ÁN szerv az érintett 
személy gépi nyilvántartó lapját (személyi lap
ját) a küldeményből kiemeli, és a felső kódme
zőn az „I, 9, 34.” kódjeleket piros ironnal vagy 
tollal függőlegesen áthúzza, majd a kiemelt la
pot az SZF-nek visszaküldi.

7. Amennyiben a helyi ÁN szerv a személyi 
szám (személyi lap) kiadásakor megállapítja, 
hogy az állampolgár már eltérő tartalm ú sze
mélyi számot (személyi lapot) kapott, személyi 
számot (személyi lapot) nem ad ki, hanem a 
gépi nyilvántartó lapon a felső kódmezőre „sze
mélyi szám kiadva” feljegyzést ír és a gépi nyil
vántartó lapot (személyi lapot) az SZF-nek 
visszaküldi.

8. A személyi szám (személyi lap) állampolgá
rok részére első alkalommal történő kiadásának 
időszaka alatt az állandó lakcím változásának be
jelentésekor vizsgálni kell, hogy az állampolgár 
részére a személyi szám (személyi lap) kiadása 
már megtörtént-e. Ha igen, úgy az állandó la
kosként bejelentkező személyi nyilvántartó lap
jára a személyi számot rá kell vezetni.

A lakcímváltozásnak a gépi rendszerbe tör
tént átvezetése után megküldött gépi nyilván
tartó lapot a nyilvántartásba a személyi nyil
vántartó lap helyére kell besorolni. A személyi 
nyilvántartó lap első oldalát piros ironnal vagy 
tollal átlósan át kell húzni, majd passzív állo
mányba kell helyezni.

Amennyiben személyi szám (személyi lap) ki
adására még nem került sor, a gépi nyilvántartó 
lap kézhezvétele után a személyi számot (szemé
lyi lapot) a vonatkozó szabályok szerint kell ki
adni.

az Utasítás 10. §-ához

9. Amennyiben a helyi ÁN szerv a gépi nyil
vántartó lap és a személyi nyilvántartó lap 
egyeztetése során azt állapítja meg, hogy az ál
lampolgár állandó lakcíme a helyi ÁN szerv il
letékességi területén már megszűnt, a gépi nyil
vántartó lapot a küldeményből kiemeli és azon
— a 4. pontban foglaltakhoz hasonlóan — a fel

ső kódmezőn az „U, 21, 46.” kódjelet piros iron
nal vagy tollal függőlegesen áthúzza, és a lapot 
az SZF-nek visszaküldi. Ilyen esetben az állam
polgárt a személyi szám kiadására idézni, illető
leg részére a személyi számot (személyi lapot) ki
adni nem lehet.

az Utasítás 11. §-ához

10. Azokban az esetekben, amikor a helyi ÁN 
szerv illetékességi területén állandó lakosként 
bejelentett személy állandó lakásáról történő 
idézése, vagy a személyi szám (személyi lap) ki
adásának egyéb módon történő megkísérlése 
nem járt eredménnyel, a helyi ÁN szerv a sze
mélyi szám (személyi lap)átvételére felhívó ér
tesítést, illetve idézést az ideiglenes lakcímre 
küldi meg. Abban az esetben, ha az állandó és 
az ideiglenes lakcím nem azonos helyi ÁN szerv 
illetékességi területén van, a felhívó értesítés
ben a megjelenésre az állampolgár részére 60 
napot kell biztosítani.

Az állampolgár megjelenéséig — ennek hiá
nyában 60 napig — a gépi nyilvántartó lapot 
(személyi lapot) várakozó állományban külön 
kell kezelni. Amennyiben a 60 nap letelte után 
a személyi szám (személyi lap) átvételére az ál
lampolgár nem jelent meg, erről — az igazoló
lap betűjelére és számára, továbbá a születési 
időre való hivatkozással — az SZF-t kell érte
síteni.

11. Abban az esetben, ha a személyi számot 
(személyi lapot) az állandó lakóhely szerint ille
tékes helyi ÁN szerv a 10. pontban leírt módon 
nem tudja kiadni, az ÁNH az állandó lakóhely 
szerint illetékes helyi ÁN szervtől kapott érte
sítés alapján az ideiglenes lakóhely szerint ille
tékes helyi ÁN szerv részére az ideiglenes lak
cím rovatnál „ID” jellel ellátott gépi nyilván
tartó lapot (személyi lapot) küld a személyi 
szám (személyi lap) kiadása céljából. Az ideig
lenes lakóhely szerint illetékes helyi ÁN szerv a 
személyi szám (személyi lap) kiadása után erről 
értesíti az állandó lakóhely szerint illetékes helyi 
ÁN szervet.

az Utasítás 14. §-ához

12. Amennyiben a helyi ÁN szerv azt állapít
ja meg, hogy a személyi szám bejegyzése céljá
ból megjelenésre felhívott személy sorkatonai 
szolgálatot teljesít, illetve katonai főiskolán, 
vagy tiszthelyettesi iskolán hallgató, részére — 
személyes megjelenés nélkül — a megyei had
kiegészítési és területvédelmi (fővárosi hadki
egészítő) parancsnokságon jegyzik be a személyi 
számot a parancsnokság által rendelkezésre bo
csátott személyi igazolványba. Az időpont pa
rancsnoksággal történő egyeztetését és a be
jegyzés helyi ÁN szervek által történő végre
hajtásának koordinálását a megyei (fővárosi) 
tanács vb igazgatási feladatot ellátó szakigazga
tási szerve végzi.
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13. A szabadságvesztés büntetését töltő ál
lampolgár személyi számának kiadásáról az ál
landó lakóhelye szerint illetékes városi-járási 
rendőrkapitányság gondoskodik.

14. A megyei (fővárosi) tanács vb igazgatási 
feladatot ellátó szakigazgatási szerve az ÁNH 
által közölt adatok alapján összeállítja az illeté
kességi területén állami gondozó intézetben, va-, 
lamint a szociális otthonokban és intézetekben 
elhelyezettek névjegyzékét, és azt az illetékes 
helyi ÁN szerv részére megküldi.

15. Az állami gondozottak részére a személyi 
számot (személyi lapot) a helyi ÁN szerv a me
gyei (fővárosi) gyermek- és ifjúságvédő intézet 
igazgatója útján adja ki.

16. A szociális otthonokban és intézetekben 
elhelyezettek személyi számának (cselekvőké
pességet kizáró gondnokság alá helyezettek sze
mélyi lapjának) kiadása az otthon vezetője út
ján történik.

17. Jogellenesen külföldre távozott személyek 
névjegyzékét az ÁNH 2 példányban — a me
gyei (fővárosi) tanács vb igazgatási feladatot el
látó szakigazgatási szerve útján — megküldi az 
utolsó állandó lakóhely szerint illetékes helyi 
ÁN szerv részére, amely e személyek személyi 
nyilvántartó lapját a névjegyzék másodpéldá
nyával az ÁNH-nak visszaküldi, a névjegyzék 
első példányát pedig megőrzi.

18. Az ÁNH a leválasztható személyi szám 
helyén „kiadva” jelöléssel ellátott gépi nyilván
tartó lapot küld a helyi ÁN szerv részére azok
ról az állampolgárokról, akiknek a személyi szá
mot központi intézkedéssel adták ki. Ezt a gépi 
nyilvántartó lapot a személyi nyilvántartó lap
pal a helyi ÁN szerv egyezteti, ennek megtör
téntét a gépi nyilvántartó lapon aláírásával iga
zolja. Ezután a gépi nyilvántartó lapról a „ki
adva” leválasztható részt eltávolítja, és a lapot 
nyilvántartásban elhelyezi. Ezzel egyidejűleg a 
személyi nyilvántartó lapot kiemeli, első oldalát 
piros ironnal vagy tollal átlósan áthúzza, és 
passzív állományba helyezi.

Egyéb kezelési szabályok
19. Amennyiben a személyi számot (személyi 

lapot) a gépi nyilvántartó lap és a helyi ÁN 
szerv nyilvántartásában levő személyi nyilván
tartó lap adatainak a személyi szám tartalm át 
érintő eltérése miatt nem lehetett kiadni (Uta
sítás 3. §), az ÁNH a helyi ÁN szervtől kapott, 
helyes adatot tartalmazó értesítés alapján új 
személyi számot képez, és a gépi nyilvántartó 
lapot (személyi lapot) az állandó lakóhely sze
rint illetékes helyi ÁN szerv részére megküldi.

Amennyiben a helyi ÁN szerv a személyi szá
mot (személyi lapot) a 2., 4. vagy 6. pontban 
megjelölt okok m iatt nem tudja kiadni, és erről 
az ott előírt módon az SZF-t értesíti, az SZF az

illetékes szervtől kapott helyes adatok alapján 
új gépi nyilvántartó lapot (személyi lapot) ké
szít, és azt a személyi szám (személyi lap) ki
adása céljából az állandó lakóhely szerint ille
tékes helyi ÁN szervnek megküldi. A helyi ÁN 
szerv a továbbiakban az Utasítás értelemszerű 
alkalmazásával jár el.

20. Az 1., 4., 5., 6. pontokban foglalt esetek
ben az SZF-nek visszaküldött gépi nyilvántartó 
lapon áthúzott betűt és számokat — a vissza
küldés megtörténtének jelzéseként — a személyi 
nyilvántartó lap első oldalán piros ironnal fel 
kell jegyezni.

21. A személyi szám első alkalommal történt 
kiadását követően, de legkésőbb 1980. január hó 
1-től az adatváltozások jelentését változatlan 
nyomtatványon, de a személyi szám feltünteté
sével kell teljesíteni. Addig egy adott személyre 
vonatkozó adatváltozás jelentésénél, ha részére 
a személyi szám kidása már megtörtént, a sze
mélyi számot vagy az igazolólap betűjelét és 
számát kell feltüntetni.

22. A személyi szám (személyi lap) kiadásá
nak befejezése után az ÁNH által meghatáro
zott időpontban és módon a helyi ÁN szervek 
passzív állományuk anyagát, és ezzel egyidejű
leg az irattárukban tárolt adatváltozási bizony
latokat megsemmisítik.*

Közlemény

A SZOT 
Társadalombiztosítási Főigazgatóságának 

felhívása a munkáltatókhoz 
az üzemi nyugdíjelőkészítés támogatására

A nyugdíjba készülő dolgozók joggal várják 
el, hogy több évtizedes munkájuk abbahagyása
kor, az öregségi korhatár betöltése után, vagy 
idő előtt bekövetkező megrokkanásuk esetén 
mielőbb, a legkevesebb utánjárással jussanak 
hozzá megérdemelt nyugdíjukhoz.

A társadalombiztosítási szervek erőfeszítése
ket tesznek arra, hogy ezeket a jogos igényeket 
minél jobban kielégítsék. A tapasztalatok sze
rint azonban munkájuk csak akkor sikeres, ha 
a nyugdíjigény adminisztratív előkészítése még 
a munka végleges abbahagyása előtt megkezdő
dik. A munkahelyi nyugdíj előkészítés eredmé
nyesen ott tölti be szerepét, ahol az ezzel járó

*A 4/1978. (T. K. 47.) ÁNH számú utasítás nyomtat
vány mintái megjelentek a Tanácsok Közlönye 1978. 
évi 47. számban.
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adminisztráció végzését a vállalatok (szövetke
zetek) magukra vállalják.

A gondos munkahelyi nyugdíj előkészítéshez 
nemcsak a nyugdíjba készülő dolgozónak, hanem 
a munkáltatónak is fontos érdeke fűződik. Ez is 
egyik feltétele annak, hogy a dolgozó megelé
gedetten, munkája megbecsülését érezve váljék 
meg munkahelyétől. Számos munkáltató ezt fel
ismerve évek óta lelkiismeretesen végzi a mun
kahelyi nyugdíj előkészítést.

A szakszervezeti és a társadalombiztosítási 
szervek arra törekszenek, hogy a munkahelyi

nyugdíj előkészítést általánossá tegyék. A SZOT 
Titkársága ezt a törekvést megerősítette. Egyet
ért azzal, hogy a munkahelyi nyugdíj előkészítés 
adminisztrációs teendőit — a szakszervezeti, tá r
sadalombiztosítási szervek kezdeményezésére — 
a munkáltatók magukra vállalják. Ilyen esetek
ben a társadalombiztosítási szervek vállalni tud
ják, hogy a munkaviszony megszűnését követő 
30 napon belül a nyugdíjat megállapítják.

A Főigazgatóság ez úton is kéri a munkáltató
kat, hogy vállalják el a munkahelyi nyugdíj elő
készítés teendőit.

J o g s z a b á l y m u t a t ó

A Magyar Közlönyben 1978. október 1-től október 31-ig megjelent fontosabb jogszabályokról

47/1978. (X. 4.) MT rend.

1978. évi 19. tvr.

1033/1978. (X. 5.) Mt. h. 

19/1978. NET hat.
20/1978. NET hat.

21/1978. NET hat.

22/1978. NET hat.

23/1978. NET hat.

3/1978. (X. 10.) OVH

48/1978. (X. 12.) MT rend.

13/1978. (X. 12.) Mü M 

5/1978. (X. 15.) BM

49/1978. (X. 19.) MT rend. 

13/1978. (X. 25.) MÉM

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság 
Kormánya között, Budapesten az 1977. évi július hó 8. nap
ján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény ki
hirdetéséről
A Genfben, 1966. február 15-én kelt „A belvízi hajók köbözé- 
séről” szóló egyezmény kihirdetéséről
Az idegenforgalom állami irányításának módosításáról

Egyes nagyközségek várossá szervezéséről

Egyes községek egyesítéséről

Az országgyűlési választókerületek számának, területének és 
székhelyének megállapításáról szóló 7/1975. NET számú ha
tározat módosításáról

Egyes járások megszüntetéséről, székhelyének áthelyezéséről, 
nevének megváltoztatásáról

Községi közös tanácsok szervezéséről

A közhasználatú vízművekben szállított vizek gáztartalmának 
határértékéről, vizsgálatáról és gázmentesítéséről

A Nemzetközi Közös Konténerhasználatról szóló, Karl-Marx- 
Stadtban 1974. június hó 29-én kelt Egyezmény kihirdetéséről

A sporttevékenységet folytató dolgozók kedvezményeiről

A külföldiek be- és kiutazásáról, valamint az ország területén 
való tartózkodásáról szóló 24/1966. (IX. 25.) Korm. számú ren
delet végrehajtására kibocsátott, a 4/1966. (IX. 25.) BM számú 
rendelet módosításáról

A Munkásőrségről

A megyei (fővárosi) élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló inté
zetek működési területének módosításáról

H

4.2
 

- s
z.n

. 
- B

K 
X

IX
. 

év
fo

ly
am

 
12

. 
szá

m 
5/

19
78

. 
(BK

 
12

.) 
BM

 
- H

M 
- K

PM
 

eg
yü

tte
s 

ut
as

ítá
sa

 
/1

0



12. szám 

25/1978. NET hat.

26/1978. NET hat. 

2/1978. (X. 28.) KSH

BELÜGYI KÖZLÖNY 1978. decem ber 23. — 137

Egyes megyei bíróságok illetékességi területének megváltoz
tatásáról, egyes bíróságok megszüntetéséről, átszervezéséről, 
valamint illetékességi területük megállapításáról
Egyes járási (városi) ügyészségek megszüntetéséről, illetve el
nevezésük megváltoztatásáról
A személyi szám, illetőleg a személyi lap kiadásáról és hasz
nálatáról

Kiadja: Belügyminisztérium Titkársága 

BM 78. 12. — 8627
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