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MOTTÓ:

„SZEMÉLYI IGAZO LVÁNY, V A N , TEHÁT ÉN LÉTEZEM"

Az „ötvenes évek"-ben az „újszakasz” reformpolitiká
jának jelképe az első Nagy lmre-kormány (1953. július 
4 -  1955. április 18.) volt.

A reformprogram megfogalmazására a Magyar Dol
gozók Pártja Központi Vezetőségének 1953. június 
27-28-ai ülésén került sor. Ezen elítélték a Ráko- 
si-Gerő-Farkas-Révai csoport tevékenységét. A Köz
ponti Vezetőség ülésén hozott határozat az első magyar 
reformkísérlet volt. amely egyúttal nemzetközi jelentő
séggel is bírt. A Központi Vezetőség titkársága -  Ráko
si Mátyás pártfőtitkár javaslatára -  azonban nem hozta 
nyilvánosságra a határozatot.

A júniusi határozat hatására a politikai, társadalmi, 
gazdasági rendszerben alapvető változás nem történt, a 
döntési mechanizmusok, és többségükben a szereplők is 
változatlanok maradtak. A miniszterelnöknek -  akit 
Moszkva hozzájárulásával neveztek ki -  továbbra is az ál
lampárt keretei között kellett keresztülvinnie az adott 
helyzetben pozitív, a lakosság javát szolgáló változásokat.

A mezőgazdaságban lehetővé vált a szövetkezetek 
feloszlatása a gazdasági esztendő végén, eltörölték a 
beadási hátralékokat, 1954 januárjától kedvezőbb be
szolgáltatási rendszert vezettek be. Az iparban csökken
tették a túlfeszített beruházási tervet, mindenekelőtt a 
nehézipari fejlesztések tekintetében. Feloszlatták az in
ternáló táborokat, közkegyelmet hirdettek, megszüntet
ték a rögtönbíráskodást, feloldották az „osztály idege
nek " kényszerlakhelyhez kötését.

A feszültségoldó intézkedések továbbfejlesztését a 
politikai intézményrendszer lényeges elemeinek válto
zatlansága gátolta. Az egy párt rendszerű diktatúrán a 
népfrontmozgalom -  Nagy Imre szándékai szerint 
„akár" a korlátozott többpártrendszerig fejleszthető -  
fejlesztési kísérlete nem üthetett rést.

A  SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ELŐZMÉNYE
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 

Politikai Bizottságának 1953. augusztus 26-ai ülésén

FORRÁS
Föglein Gizella*:

A  személyi igazolvány 
bevezetése 
Magyarországon 
1954-ben
FORRÁS ÉS DOKUMENTUMKÖZLÉS1

döntött a lakosság személyi igazolvánnyal való 
ellátásáról.2 Ennek előzményeként a Belügyminiszté
rium Közrendészeti főosztályának Igazgatásrendészeti 
osztálya 1952. szeptember 29-én javasolta a személyi 
igazolványok bevezetését. Eszerint: „...az igazolvá
nyok az egész országban egyformák lesznek. Kiemelt 
városokban és a határövezetben állandó tartózkodásra 
jogosultak igazolványát különleges bélyegzővel fogjuk 
ellátni.”3

A Minisztertanács 1953. október 16-ai ülésére ké
szült belügyminisztériumi előterjesztésben a személyi 
igazolvány bevezetésének várható költségeit 90 millió 
forintra becsülték, elkészítéséhez 161 tonna különleges 
famentes papírt, 220 tonna egyéb papírt és kartont a 
nyilvántartásokhoz, továbbá 252 m2 grabiol-vászont az 
igazolványok bekötéséhez igényeltek.4

A Belügyminisztérium Kollégiuma 1953. december 
8-ai ülésének5 5. napirendi pontjaként szerepelt a „Je
lentés a személyi igazolványok bevezetésére tett előké
szítő intézkedésekről.” A napirend előadója Máté Má
tyás rendőr alezredes volt, az ülésen meghívottként 
részt vett Koczina Gyula áv. ezredes, Kopácsi Sándor r. 
ezredes, Bartos Antal áv. alezredes, Kiss István áv. al
ezredes, Kiss István r. alezredes, Gajda Marcell áv. al-



ezredes, Sárközi József áv. őrnagy, Mátsik György r. 
őrnagy.6

A „Jelentés a személyi igazolványok bevezetésére tett 
előkészítő intézkedésekről" című dokumentumot Pőcze 
Tibor r. vezérőrnagy, az Országos Rendőrkapitányság 
vezetője szignálta, 1953. december 1-jei dátummal. A 
Kollégium december 8-ai ülésén ismertetett és tárgyalt 
dokumentum szerint -  az MDP KV és a Miniszterta
nács határozata értelmében -  „minden magyar állam
polgárt, aki 16. életévét betöltötte, 1954. június 30-ig 
fokozatosan személyi igazolvánnyal kell ellátni. A sze
mélyi igazolvány bevezetése megkönnyíti az államigaz
gatási, államvédelmi és biztonsági szervek munkáját, 
megnehezíti az osztályellenség, az imperialista ügynö
kök és bűnözők káros tevékenységét. A lakosság elő
nyét szolgálja, mert mindenkinek az eddigi több szemé
lyi okmány helyett egyetlen személyi okmányt kell 
megőrizni. A személyi igazol vány rendszer egységes 
irányítása megköveteli, hogy a lakosság személyi álla
potára vonatkozó összes alapadatok (anyakönyvezés, 
bejelentés, állampolgárság) irányítása egy helyen 
történjék.”7

A .Jelentés” az Országos Rendőrkapitányságon belül 
a Személyi igazolványok osztályának megszervezését -  
és ezen belül 7 alsóbb szintű szervezet: 1. szervezési al
osztály, 2. ellenőrzési alosztály, 3. panaszügyi és beje
lentési alosztály, 4. anyakönyvi alosztály, 5. állampol
gársági alosztály, 6. Központi Lakcímhivatal, 7. anyagi 
csoport -  létrehozását határozta el.8

A Személyi igazolványok osztályának feladata volt:
A személyi igazolványrendszer megszervezése és 

bevezetése, a vonatkozó jogszabályok szerkesztése, 
anyagi szükséglet biztosítása.

Az igazolványok kiállításához szükséges személyi 
állapot körébe tartozó alapadatok biztosítása, ennek 
alapján az anyakönyvezés, bejelentés, letelepedés, ál
lampolgársági ügyek irányítása.

Az említett feladatokra vonatkozóan a megyei járási 
(városi) rendőrségi szervek, anyakönyvi és állampol
gársági ügyekben a helyi tanácsok munkájának irányí
tása és ellenőrzése.9

A Személyi igazolványok osztálya kidolgozta és az 
MDP Politikai Bizottsága elé terjesztette a személyi 
igazolványok bevezetésére vonatkozó tervezetet, ennek 
alapján „elkészítette a minisztertanácsi rendeletet, a mi
niszteri rendelet tervezetét és jelenleg is dolgozik a mi
niszteri rendelet belső végrehajtási utasításán.” 10

A „Jelentés” 15 pontban összegezte a Személyi iga
zolványok osztálya munkájának addigi eredményeit és 
az osztály előtt álló feladatokat.

„Az osztályon eddig elkészült:
1 . A személyi igazolványrendszer nyilvántartásának 

szervezete,
2. a lakosság mozgásával és a személyi igazolványok 

kiosztásával kapcsolatos statisztikai rendszer,
3. a személyi igazolványokkal kapcsolatosan egyes 

szervek feladatkörének és működésének szabálya,
—  4. a személyi igazolványrendszer bevezetéséhez szük- 
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séges káderek tanfolyamainak tematikája és tan
anyaga,

5. kidolgoztuk az anyakönyvvezetők és a személyi 
igazolványokat kiállító rendőrségi szervek közötti 
együttműködés rendszerét,

6. az anyakönyvi és állampolgársági ügyintézés fel
ügyeletét 1954. január 1-jétől a megyei já rá s i (vá
rosi) rendőrségi szervek veszik át. A felügyelet el
látásához szükséges káderek biztosítására a megyei 
rendőrségi szervek felé utasítást adtak,

7. Egerben az anyakönyvi felügyelet ellátására októ
ber 10-ével 3 hónapos tanfolyamot szervezünk, 
ahol 42 fő kiképzése folyik,

8. megkezdtük az anyakönyvi utasítás átdolgozását, 
hogy az a személyi igazolványrendszer követelmé
nyeinek és az anyakönyvi igazgatás szervezetében 
beállott változásoknak megfeleljen,

9. személyi igazolványt csak magyar állampolgár kap
hat. Ezért tájékoztatót készítettünk az igazolványt 
kiállító szervek részére az állampolgárság vizsgála
tára.

10. a bejelentési, letelepedési, határövezeti ügyintézést 
megvizsgáltuk és kidolgoztuk:

a) az igazolványok bevezetésének megfelelően a la
kosság ki- és bejelentkezésének rendszerét;

b) a Központi Lakcímhivatal feladatát és munkamód
szerét,

c) a határövezeti ügyintézés tervezetét,
11. a személyi igazolványrendszer bevezetésére orszá

gos ütemtervet készítettünk, az ütemtervben részle
tesen felsoroltuk mindazokat a feladatokat és azok 
határidejét, amelyek a bevezetéshez feltétlenül 
szükségesek,

12. elkészítettük a bevezetéskor beinduló propaganda- 
munka tervét,

13. a bevezetés előkészítésére megvizsgáltuk a buda
pesti, a déli, illetve nyugati határ menti megyei fő
osztályok személyi igazolvány alosztályainak mun
káját és személyi összetételét,

14. a budapesti személyi igazolványok alosztályával 
hozzákezdtünk a személyi igazolványrendszer Bu
dapesten való bevezetéséhez személyi és anyagi 
szükségleteinek biztosításához. Ütemtervet készí
tettünk a budapesti bevezetésre és megkezdtük Bu
dapest területi felmérését (a város hány lakosának 
kell a területen kiosztani az igazolványokat, hány 
üzem, hány alkalmazottal, hol van Budapesten),

15. egyik fő feladata volt az osztálynak a személyi iga
zolványrendszerrel kapcsolatos anyagi és pénzügyi 
tervek előkészítése

a) Elkészítettük és elfogadást nyert az 1953. évi költ
ségvetés és kész az 1954. évi költségvetési tervezet.

b) Az anyagtervekkel párhuzamosan kidolgoztuk az 
állandó és ideiglenes személyi igazolvány, valamint 
a szükséges igazolványok, nyomtatványok formáját 
és minőségét.

c) Megkezdődött az igazolványokhoz szükséges anya
gok gyártása. (Papír, vászon, karton, különböző 
nyomtatványok, bélyegzők, tinta, ragasztó stb.)



d) A különböző bélyegzők ez évben elkészülnek, 
ugyancsak biztosított a tinta, ragasztó és a különbö
ző nyomtatványok időre való elkészülése. A nyom
dai munkálatok a Pénzjegynyomdában folynak. A 
nyomda napi 15 000 db igazolványt gyárt december 
20-tól kezdve. A papírgyártást állandóan ellenőriz
zük.

e) Biztosítottuk a lakosság fénykép ellátásához szük
séges anyagokat, és kapacitást, továbbá egy bizott
ságot szerveztünk a könnyűipar, a fényképész válla
latok és osztályunk kiküldöttéből a fényképezés 
szervezeti lebonyolítására. 2 db fénykép 5 Ft-ba fog 
kerülni.”11

A „Jelentés” a Személyi igazolványok osztályának az 
igazolványrendszer bevezetéséig végrehajtandó felada
tait is taglalta:
,,a) tervet kell készíteni az operatív és közrendvédelmi 

szervek feladataira (milyen módon kerülnek fel
színre a körözött és álnéven bujkáló személyek, ho
gyan akadályozzuk meg a személyi igazolványok
hoz szükséges okiratok hamisítását),

b) ki kell dolgozni, milyen módon érvényesül egymás 
mellett a bevezetés megkezdése után a személyi 
igazolványrendszer az anyakönyvi, bejelentési, ha
társávi, állampolgársági stb. ügyintézés régi rend
szere,

c) ki kell adni a személyi állapotot érintő anyakönyvi 
utasítást és a névváltoztatási rendeletet,12

d) rendelkezni kell a rendőrségi szervek és a helyi ta
nácsok felé az anyakönyvi és állampolgársági mun
ka felügyeletének január 1-jén történő átvételére,

e) meg kell szervezni a lakónyilvántartó-könyvnek vi
déken való bevezetését,

f) biztosítani kell, hogy a bevezetés megkezdéséig 
megfelelő tartalékkészlet álljon rendelkezésre, a 
személyi igazolványokból és különböző nyomtatvá
nyokból.” 13

A „Jelentés” emellett számba vette a Személyi iga
zolványok osztálya munkájának hiányosságait is.

„A feladatok újszerűsége különösen kezdetben sok 
zökkenőt okozott és erősen befolyásolta a tervszerűsé
get is. Ehhez hozzájárult, hogy az osztályvezetés min
dent egyedül akart megoldani, nem támaszkodott kellő
en a beosztottakra. Ugyancsak akadályozta a munkát a 
létszámhiány és a káderek általános szakképzettségének 
alacsony színvonala. Ehhez hozzájárult, hogy a Sze
mélyzeti főosztály lassan gondoskodik az alosztály lét
számának feltöltéséről. Egyes esetekben, mint pl. az 
anyakönyvi osztálynál szakmai szempontokat mellőzve 
az osztály megkérdezése nélkül intézkedett. Az osztá
lyon jelenleg is 9 előadói állás nincs betöltve. Hiányos
ság az osztály munkájában, hogy az alsóbb szervek elő
készítését és tájékoztatását későn kezdte meg. így későn 
jutott tudomására, hogy az alsóbb szerveknél amellett, 
hogy a létszámban 50-60%-os hiány van, olyan szemé
lyeket is állítottak be a munkára, akik politikailag telje
sen megbízhatatlanok. Pl. a Baranya megyei főosztá

lyon a személyi igazolványok alosztályán K. T. előadót, 
akinek apja fegyveres Volksbund-tag volt, 1944-ben 
egész családjuk Németországba távozott, bátyja SS ka
tona volt. Általában tapasztalható, hogy azokat a káde
reket helyezik a személyi igazolványok alosztályaira a 
vidéki személyzeti osztályok, akik politikai megbízha
tóság, vagy szakmai tudás hiányában máshol nem alkal
mazhatók."14

A „Jelentés” a Személyi igazolványok osztálya szá
mára határozati javaslatot terjesztett elő, amelynek in
dokát a következőkben összegezte: „Az osztályra 1954. 
január 1-jéig, az igazolványok bevezetésének megkez
déséig komoly feladatok várnak. A kezdeti tervszerűt- 
lenség, a káderhiány stb. miatt az osztály munkája je
lenleg túlfeszített.” 15

Az osztály munkájának megjavítására az alábbi hatá
rozati javaslat készült:

„Határozati javaslat:
1. A BM Személyzeti főosztálya az alábbi intézkedése

ket tegye:
a) Két héten belül biztosítsa a budapesti Személyzeti 

osztályon keresztül a Budapesti főosztály és kerületi 
osztályok személyi igazolvány osztályai, illetve al
osztályai számára a megfelelő kádereket.

b) 1954. január 31-ig vizsgáltassa felül a megyei főosz
tályok személyzeti osztályaival a déli és nyugati me
gyei főosztályok, járási osztályok személyi igazol
vány osztályainak, illetve alosztályainak káderanya
gát. A nem megfelelő kádereket távolíttassa el, és he- —



lyettük megfelelő káderek beállítására adjon utasítást,
c) Vizsgáltassa meg 1954. március 31-ig valamennyi 

megyei főosztály személyi igazolvány osztályainak 
és alosztályainak személyi állományát. A személyi 
állomány részbeni kicserélését és feltöltését 1954. 
május 1-ig hajtassa végre.

Felelős: Ács Ferenc áv. ezredes.
2. A BM Gazdasági és adminisztratív osztálya két héten 

belül biztosítsa az ORK IX. osztályának és a Köz
ponti Lakcímhivatalnak megfelelő elhelyezését.

Felelős: Kiss István áv. alezr.
3. A BM Anyagi és technikai főosztálya biztosítsa
a) Az ORK IX. osztálya számára egy héten belül az iga

zolványok bevezetésének tartamára 3 db rakterülettel 
rendelkező személygépjárművet (Skoda furgon),

b) Az ORK IX. osztálya által igényelt lemezszekrény 
szükségletet (170 db) és berendezési tárgyakat (nyil
vántartószekrények, asztalok stb.). A budapesti beve
zetéshez december 15-ig, a vidéki bevezetéshez pe
dig az ütemtervnek megfelelően.

c) A személyi igazolványok bevezetése ütemtervének 
megfelelően biztosítsa a főosztályok és azok szerve
inél a személyi igazolványok osztályai és alosztályai 
számára a megfelelő elhelyezést és a védőberendezé
seket (ablakrács, biztonsági zár stb.).

d) Egy héten belül gondoskodjék a budapesti kerületi 
osztályok átalakítási, építési munkáinak beindításá
ról.

Felelős: Berecz Béla áv. vörgy.
4. A Budapesti főosztály anyagi osztálya két héten be

lül gondoskodjék a kerületi személyi igazolványok 
alosztályainak megfelelő elhelyezéséről.

Felelős: Kopácsi Sándor r. ezr.
Határidő: december 20.

5. A Terv- és Pénzügyi főosztály biztosítsa a személyi 
igazol vány rendszer bevezetésével kapcsolatos pénz
ügyi munkálatok lebonyolítását.

Felelős: Bartos Antal áv. alezr.
6. Az ORK 3 hónap múlva tegyen jelentést az igazol

ványrendszer bevezetésének megkezdéséről és az ez
zel kapcsolatos tapasztalatokról.

Felelős: Pőcze Tibor r. vörgy.
Határidő: 1954. március 31.” 16

A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. de
cember 8-ai ülése a „Jelentés a személyi igazolványok 
bevezetésére tett előkészítő intézkedésekről" szóló do
kumentumot kiegészítésekkel elfogadta. A napirendi 
ponthoz hozzászóltak: Máté Mátyás, Piros László, Kiss 
István, Ács Ferenc, Kopácsi Sándor, Bartos Antal, 
Gajda Marcell.17 A Piros László és Harangozó Szil
veszter saját kezű aláírásával hitelesített, 1953. decem
ber 19-ei határozat bevezetésében röviden leírták a 
Személyi igazolványok osztálya feladatait és működé
sét, továbbá 8 pontba foglalták a személyi igazolvá
nyok kiadásával kapcsolatos feladatokat.18 Ezt követő
en a Minisztertanács 1954. január 9-ei ülésén megszü
letett a személyi igazolvány bevezetéséről szóló ren
delet.19

A  SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY 
DE JURE ÉS DE FACTO

„A Minisztertanács 1/1954.(1. 9.) MT számú rendele te a
személyi igazolvány bevezetéséről20

A személyi adatok igazolásának megkönnyítése érde
kében a Minisztertanács az állampolgárok személyi
igazolvánnyal való ellátását rendeli el.
1§
(1) Valamennyi tizenhatodik évét betöltött magyar ál

lampolgárt -  a (2) és (4) bekezdésben említettek ki
vételével -  személyi igazolvánnyal kell ellátni.

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

(3) A tizenhatodik évüket be nem töltött magyar állam
polgárokat a szüleik (eltartóik) személyi igazolvá
nyába kell bejegyezni.

(4) Az elmebetegek személyi igazolványt nem kapnak.
2. §
(1) A személyi igazolvány tartalmazza a tulajdonos sze

mélyazonosságára vonatkozó összes lényeges ada
tokat.

(2) A személyi igazolványban feltüntetett adatok igazo
lására a személyi igazolvány kiadása után az állam
polgároktól születési és házassági anyakönyvi kivo
natot, állampolgársági igazolványt, az állandó és 
ideiglenes lakás be- vagy kijelentést igazoló szelvé
nyeket, valamint munkahely igazolást megkövetelni 
nem szabad.

3- §
(1) Az állampolgárok részére a személyi igazolványt a 

Belügyminisztérium szervei állítják ki.
(2) A személyi igazolvány kiállításához szükséges ok

iratok (születési anyakönyvi kivonat, munkáltatói 
igazolvány stb.) illetékmentesek.

(3) A személyi igazolvány kiállításáért járó térítést a 
belügyminiszter állapítja meg.

4- §
Az állampolgárokat a jelen rendelet alapján az 
1955. évi június hó 30. napjáig kell személyi igazol
vánnyal ellátni.

5- §
(1) Bűntettet követ el és három évig terjedhető börtön

nel büntetendő az, aki hamis személyi igazolványt 
készít, vagy a személyi igazolványt meghamisítja, 
továbbá aki közreműködik hamis személyi igazol
vány kiállításában, vagy abban, hogy a személyi 
igazolványba hamis adatok kerüljenek.

(2) Bűntettet követ el és két évtől öt évig terjedő börtön
nel büntetendő az, aki személyazonosságának igazo
lására másnak a személyi igazolványát használja 
fel, illetőleg aki személyének igazolására hamis, 
vagy meghamisított személyi igazolványt használ.

6.§
Bűntettet követ el és két évig terjedhető börtönnel 
büntetendő az, aki másnak a személyi igazolványát 
ellopja, vagy aki saját vagy más személyi igazolvá
nyát megsemmisíti, vagy megrongálja.



történeti szemle

7.S
(]) A személyi igazolványok bevezetése nem érinti a be

jelentési kötelezettség teljesítéséről, valamint az 
egyes helyeken való letelepedés engedélyezéséről 
szóló jogszabályok hatályát.

(2) A jelen rendelet végrehajtását a belügyminiszter 
rendelettel szabályozza."

A belügyminiszter,21 egyben miniszterelnök-helyet
tes Gerő Ernő22 végrehajtási utasítása (1/1954. (I. 9.) 
BM sz.) 1954. január 9-én jelent meg.23 Ennek értelmé
ben „Lakáslapot kell kiállítani az állandó lakás be- és 
kijelentésekor. Ideiglenes lakás be- és kijelentése esetén 
lakáslapot csak a határövezetben és a kiemelt városok
ban kell kitölteni.” Az előbbieket a 2/1954. (IV. 4.) BM 
számú rendelet úgy módosította, hogy lakáslapot kellett 
kiállítani az ország egész területén az ideiglenes lakás 
be- és kijelentésekor is.24

A belügyminiszter I. helyettesének 04. számú, 1954. 
január 25-i parancsában rendelkeztek a BM központi, 
területi és vidéki szerveinél dolgozók személyi igazol
vánnyal való ellátásáról.25

Az Országos Rendőrkapitányság vezetőjének 91- 
2/1954. számú (dátum nélküli) utasítása részletesen sza
bályozta a rendőri hatóságoknak a személyi igazolvány 
kiosztásával kapcsolatos feladatait.26

Az Országos Rendőrkapitányság vezetőjének 1954. 
április 30-ai, 9. számú utasítása a személyi igazolvá
nyok kiosztásával kapcsolatos bűnügyi feladatokkal 
foglalkozott: „A személyi igazolványok kiadása, a sze
mélyi okmányok tüzetes átvizsgálása hasznos adatokat 
ad a bűnügyi szolgálatnak. Lehetőség nyílik csavargó, 
álnéven illegalitásban lévő, vagy éppen keresett szemé
lyek felderítésére, a bűnözők bujkálási lehetőségének 
megakadályozására.”27

Az Országos Rendőrkapitányság vezetőjének 1954. 
május 8-ai, 5. számú utasítása foglalkozott a személyi 
igazolványok kiosztásával kapcsolatos névváltoztatási 
kérelmek elbírálásával.28

A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. május 
1-jei ülésén 3. napirendi pontként szerepelt a „Közbe
eső jelentés a személyi igazolványok bevezetéséről." 
Előadó: Pőcze Tibor r. vezérőnagy, meghívottak: 
Koczina Gyula áv. ezredes, Kutika Károly r. ezredes, 
Selmeczi György áv. ezredes, Máté Mátyás r. alezredes. 
Szilágyi János r. alezredes, Mátsik György r. őrnagy.29

A dokumentumot Pőcze Tibor r. vezérőrnagy, minisz
ter-helyettes szignálta, 1954. május hó dátumozással.

A „Közbeesőjelentés" szerint: „A párt és a kormány 
határozata alapján, Budapesten 1954. február 1-jén 
megkezdtük a lakosság személyi igazolvánnyal való el
látását.

Budapest területén 1954. február 1-jén 80 kirendelt
ség kezdte meg az igazolványok kiosztását az I., V., és 
a XIV. kerületekben. ... Az eddig kiadott igazolványok 
száma kb. 100.000-rel kevesebb a tervezett mennyiség
nél. Ezt a lemaradást június 1-jéig bepótoljuk. A lema
radás oka egyrészt a vezetésben és a munka rossz meg
szervezésében keresendő, másrészt az igazolványt ki

osztó kirendeltségek gyakorlatlansága és személyi 
összetételének hiányosságaiban, és hozzájárult a lakos
ság tájékozatlansága is. (Megfelelő propagandamunka, 
sajtó, rádió stb. hiánya.) ...

Az utóbbi időben a kirendeltségek napi 18-19.000 
db személyi igazolványt adnak ki. Ezt, valamint az ed
dig kiadott igazolványok számát figyelembe véve Bu
dapest területén az eredeti tervek -  1954. június 1-ig a 
személyi igazolványok kiosztása általában befejezést 
nyer. ...

A vezető elvtársakat (KV-tagok, miniszterek) külön 
párthatározat alapján látjuk el igazolvánnyal. Az elvtár
sak igazolványai ki vannak állítva. Kiadásuk most van 
folyamatban.

Az igazolványok kiadásának fokozására a kirendelt
ségek munkájának megjavítására verseny indult. ... A 
verseny fellendítette a kirendeltségek munkáját, de a 
várt eredményt még nem érte el.” ...30

A „ Közbeeső jelentés" összefoglalta a felmerült hi
bákat és hiányosságokat:

„A kirendeltségek munkájában különösen kezdetben 
-  sok hiányosság volt.... még a bevezetés megkezdése
kor mereven megköveteltük az anyakönyvi kivonatok 
felmutatását, később intézkedtünk az anyakönyvi érte
sítők és tanúsítványok elfogadása iránt. Sok személynél 
felmerült problémaként az is, hogy önkényesen, főleg a 
második világháború után megváltoztatták nevüket. ...

A bevezetésnél felmerült kérdések közül tisztázatlan 
még a cigányok igazolvánnyal való ellátása. Úgy ter
vezzük, hogy személyi igazolványt csak azoknak a ci
gányoknak adunk, akik helyben lakást és állandó mun
kahelyet igazolnak.”31

A „Közbeeső jelentés" a személyi igazolvány beve
zetésének szervezeti, személyzeti kérdéseit is érintette:

„AzORK IX. osztálya 1954. január 4-től május 1-ig 
a személyi igazolvány bevezetéshez 1546 ideiglenes 
munkaerőt alkalmazott és képzett ki. A munkaerők fel
vételét kezdetben túl gyorsan és nem kellő körültekin
téssel végezte. Ezért politikailag megbízhatatlan egyé
nek is felvételre kerültek, ezenkívül olyanok is, akik 
rossz írásuk, gyenge felkészültségük miatt erre a mun
kára nem alkalmasak.... 172 főt le kellett váltani, a töb
biek felülvizsgálata folyamatban van. Az ilyen esetek 
megelőzése végett csak teljes priorálás és felvételi vizs
ga után veszünk fel munkaerőket. Egyes polgári alkal
mazottak vonakodnak vidékre menni. ...

Gyenge az emberekkel való foglalkozás, gyakran az 
akták mögött nem látják az embert. . . .”32

Az Országos Rendőrkapitányság IX. osztálya „Kez
detben a kirendeltségek irányítását és általában az egész 
munkát túlzottan centralizálta. Túl sok feladatot tartott 
fenn saját részére. Ugyanez megmutatkozott a Budapes
ti főosztály személyi igazolvány osztályán is.”33

A dokumentum egyúttal jelentést adott a lakosság 
hangulatáról és az igazolvány bevezetésének intézmé
nyi állapotáról: „Az igazolvány rendszer bevezetésével 
kapcsolatban a lakosság hangulata kielégítő. ...

Az igazolványrendszere bevezetésének előkészítő 
munkája jelenleg 5 megyében (Győr-Sopron, Vas, Zala,.



Somogy és Pest megyében) folyik. 1954. június 1-én 
Győr-Sopron, Vas és Pest megye területén megkezdő
dik az igazolványok kiosztása. ...a  pest megyei váci já
rásban előkészítettük és május 11-én megkezdjük az 
igazolványok kiosztását. A fenti megyék területén a la
kosság fényképekkel, okmányokkal való ellátása és a 
kiosztási munka megszervezése folyamatban van.”34

A kollégiumi ülés a „Közbeeső jelentés"-t és annak 
határozati javaslatát elfogadta. Az 1954. május 20-i dá
tumú, Piros László és Rajki Sándor eredeti aláírásával 
hitelesített határozat bevezetője összefoglalta a szemé
lyi igazolványok kiosztásának addigi tapasztalatait és 
12 pontban fogalmazták meg a tennivalókat és a felelő
söket a határidők megjelölésével.35

Az állampolgárok számára kiállított személyi igazol
vány keményfedelű, barna grabiol-vászon kötésű, 
8,5x12 cm nagyságú kis könyv volt. Külső borítóján 
mélynyomással az alábbiak voltak láthatók: a felső ré
szén az állami címer,36 a középső részén, kiemelten, kü
lön sorban nagyobb méretű nagybetűkkel: SZEMÉLYI 
IGAZOLVÁNY.37 az alsó részén egy sorban kisebb mé
retű nagybetűkkel: MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG.38

A személyi igazolvány a tulajdonos személyazonos
ságára vonatkozó alábbi „összes lényeges adatokat” tar
talmazta:

Az igazolvány tulajdonosának hivatalos (4x4 cm 
nagyságú) fényképe, annak jobb alsó sarkában az ok
mányiroda mélynyomású pecsétje; a fénykép alatt az 
igazolvány tulajdonosának sajátkezű aláírása. Ezt kö
vették a személyi igazolvány tulajdonosának: Családi 
neve; Utóneve; Leánykori családi és utóneve; Születési 
helye: ország, megye, város, község; Születési ideje: év, 
hó, nap; a személyi igazolvány Érvényessége: év, hó, - 
ig; majd a személyi igazolvány tulajdonosának: Foglal
kozása; Szakképzettsége; Katonai ig.-nak száma; Osz- 
szeírási ig.-nak száma; Állampolgársága; Anyjának le
ánykori családi és utóneve; Apjának családi és utóneve; 
Kiállítás alapja; Kiállító hatóság (dátummal, pecséttel, 
aláírással).

Külön fejléces rovatok voltak a következők: Állandó 
lakásváltozások város, község; kerület, járás; út, utca, 
tér, szám; Különleges bejegyzések; Ideiglenes lakásvál
tozások város, község; kerület, járás; út, utca, tér, szám; 
Anyakönyvi rész Családi állapota; Házastársa neve; 
Születési helye és éve; Házasságkötésének ideje; Há
zasságkötésének helye; Változások; Tizenhat éven alu
li gyermekei; Családi és utónév; Születési év, hó, nap; 
Születési hely; Megjegyzés; Szakképzettségre vonatko
zó bejegyzések; Munkakönyvének száma; Szakképzett
sége; Munkahelyváltozások; Munkáltató neve és pontos 
címe; Alkalmaztatási minőség; Munkaviszony kezdete; 
év, hó, nap, P.H. aláírás; Munkaviszonya megszűnt; év, 
hó, nap, P.H. aláírás.

Az Országos Rendőrkapitányság vezetője 1954. júli
us 8-ai, 11. számú parancsában 41 főt részesített kitün
tetésben, jutalomban vagy soron kívüli előléptetésben 
Budapest lakosságának személyi igazolvánnyal való el
látása és a vidéki kiosztás előkészítése terén kifejtett 
munkáért.39

A személyi igazolvány bejelentését a sajtó azzal 
igyekezett népszerűvé tenni, hogy annak komoly elő
nyeit helyezte kilátásba. „A személyi igazolvány azál
tal, hogy az összes fontos adatokat egy okiratban tartal
mazza, egyszerűsíti az eddigi sokféle okmány kezelé
sét, megrövidíti az azok beszerzésére fordított időt, 
csökkenti a személyi iratok körüli bürokráciát, mindez 
jelentős könnyebbséget jelent az állampolgárok 
részére.”40 A gyakorlat azonban nem igazolta a várako
zásokat. Ezzel együtt is a Rákosi-kurzus idején megszü
letett személyi igazolvány megélte, sőt túlélte a Kádár
korszak évtizedeit.

EPILÓGUS HELYETT
A Kádár-rendszernek a térség államaitól megkülön

böztető erénye volt, hogy nem kívánta bezárni az orszá
got, hanem engedte kibontakozni a Nyugathoz tartozó és 
vágyódó magyar kulturális közgondolkodást. A beat 
megjelenése Magyarországon nemcsak legjobb művelő
inek dalszövegeivel hatott, hanem befolyásolta az egész 
ifjúság magatartását, viselkedését és gondolkodásmód
ját. A hetvenes évek végén nagyerejű rockhullám sodort 
végig Magyarországon, amely a társadalmi kérdésekkel 
éppúgy foglalkozott, mint a magyarság problémáival. 
Bródy János 1980-ban írt „Személyi igazolvány” című 
dalszövege a bürokrácia sajátos tükre volt:
„Tizenhat éves még alig-alig múltam/ Mikor először 
megkaptam őt./ Éreztem, ahogy megtapogattam/ A fe
jem lágya benőtt./ És akkor megtudtam az osztály- 
főnökömtől,/ Hogy soha többé el nem hagyhatom./ Az
óta télen-nyáron, viharban, napsütésben/ Magammal 
hordozom./
Személyi igazolvány, mindennél fontosabb nekem,/ 
Személyi igazolvány, néha úgy becézem: kis SZIG-em./ 
Szigorú és elszánt önmagámmal nézek szembe/ Mind
járt az első oldalon./ Hogy ’46-ban megszülettem 
Budapesten,/ Bár szeretném, de nem tagadhatom./ 
Apám s anyám elváltak régen/ De itt jól megférnek egy 
lapon./ S még néhány adat: hogy jártam iskolába,/ Van 
otthonom és dolgozom./
Személyi igazolvány, van, tehát én létezem,/
Személyi igazolvány, az egyetlen igazolvány,/ Mellyel 
hitelt érdemlően/ Igazolhatom, hogy azonos vagyok 
velem./
Ha eltévedek a forgalomban vagy/ Átmeneti zavarom
ban nem találom a helyem/ Vagy szavaimnak mások 
előtt kell hitelt szereznem,/ Olyankor előveszem/ És 
minden változást, mely feltüntethető/ Én becsülettel 
beírattatok./ Oly megnyugtató érzés pecséten látni,/ 
Hogy egy ideig még érvényes vagyok./
Személyi igazolvány, drága kis SZIG-em,/
Mi lesz veled, ha visszavonnak végül, nélkülem./ 
Tudom, hogy itt és most, hogy ő és én/ Mi ketten össze
tartozunk/ És mégis megtörtént már olykor-olykor,/ 
Hogy elvált az utunk./ Nélküle, bevallom, félembemek 
érzem magam,/ Bár tiltakozni nincs jogom./ Valami 
furcsaságot boldogságot érzek,/ Ha újra visszakapom./ 
Személyi igazolvány, az én igazi párom,/AU-IV 385 
223,/



Személyi igazolvány, hát lássuk csak, ki vagy te bará
tom,/ AU-IV 385 223.”41

A személyi igazolvány, módosult külsővel és belső 
tartalommal42 tovább élt még 1989-1990 után is. A sze
mélyi igazolványt a rendszerváltozás utáni esztendők
ben fokozatosan visszavonták különböző, kártya formá
tumú igazolványok bevezetésével.

a) Személyazonosító igazolvány
A 8,5x5,4 cm-es PVC alapú kártya adatai kétnyelvű- 

ek. Első oldalán: a bal felső sarkon az állami címer, fent 
középen: Magyar Köztársaság/Republic of Hungary; 
alatta: Személyazonosító igazolvány!Identity Card; a 
jobb felső sarkon: Sorszám; Kód/Code; középen: Csalá
di és utónév/Surname and Given name; Aláírás 
/Signiture; Érvényességi ideje/Date of expiry; a bal al
só sarkon: az igazolvány tulajdonosának az okmányiro
dában készült digitális fényképe, a jobb alsó sarkon: 
Magyarországot ábrázoló kép, közepén „H” betűvel.

A kártya másik oldalán: Leánykori név/Maiden 
name; Születési hely/Place of birth; Születési idő/Date 
of birth; Neme/Sex; Allampoigárság/Nationality; Anyja 
neve/Mother’s name; Kiállító hatóság/Authority: Ok
mányiroda (lakhely szerint).

Jegyzetek____________________________________
' Készült a T 043 731 sz. OTKA kutatás keretében.
1 50 éve, 1954-ben vezették be a személyi igazolványt. Ebből az al

kalomból született Föglein Gizella eredeti forásokat közlő és az 
igazolvány születsét nyomon kísérő írása.

2 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. Első 
kötet. Az. 1953. július 28. és az 1954. június 22. közötti ülések. 
Összeállította, a jegyzeteket készítette és a bevezető tanulmányt 
írta: Kajári Erzsébet. Szerkesztette: Gyarmati György és S. Varga 
Katalin. (Történeti Hivatal, Bp., 2001,461. p.). [a továbbiakban: 
A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956].

’ BM KI 61. ő. e. Rendőrhat. o. 118. (In: A Belügyminisztérium 
Kollégiumának ülései 1953-1956. 462. p.). Az ORK vezetője 
közrendvédelmi és kiképzési helyettesének 8. számú. 1954. feb
ruár 22-én kiadott utasítása, amely a lakosság személyi igazol
vánnyal való ellátásával kapcsolatos rendőri feladatokat tartal
mazta. erre már nem tért ki. (BM KI 61. ö. e. Rendőrhat. o. 196.) 
(In: A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 
462. p.)

4 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 462. p.
5 Az ülés helye: Központi épület. I. emeleti ülésterem.
6 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 

407-408. pp.
7 A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. december 8-i ülése 

(Jelzete: 106-1-18.). E. 5. .Jelentés a személyi igazolványok be
vezetésére tett előkészítő intézkedésekről". (In: A Belügyminisz
térium Kollégiumának ülései 1953-1956. 461^162. pp.)

8 .Jelentés a személyi igazolványok bevezetésére tett előkészítő in
tézkedésekről.” (In: A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései

_ 1953-1956. 462. p.)
9 .Jelentés a személyi igazolványok bevezetésére tett előkészítő in

tézkedésekről". (In: A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 
1953-1956. 462. p.)

10 Az Országos Rendőrkapitányság vezetőjének 91-2/1954. számú 
(dátum nélküli) utasítása részletesen szabályozta a rendőri hatósá
goknak a személyi igazolvány kiosztásával kapcsolatos feladata
it. (BM KI Pgy. 31. d.). (In: A Belügyminisztérium Kollégiumá
nak ülései 1953-1956. 462. p.)

11 „Jelentés a személyi igazolványok bevezetésére tett előkészítő in
tézkedésekről". (In: A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései

Jog
b) Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
A kártya első oldalán: Családi és utónév, Születési 

hely, idő, Anyja neve, Lakóhely, Bejelentési idő, Kiál
lító hatóság

A kártya másik oldalán: Magyar Köztársaság Szemé
lyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány. A kártya bal 
felső sarkán: az állami címer; jobb felső sarkán: száma;

Középen: Családi és utónév; Személyi azonosító; 
jobb alsó részen: vonalkód.

A „klasszikus” személyi igazolvány visszavonási 
folyamatának egyes állomásait több jogszabály is je l
zi. Például az 1992: LXVI. tv. a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,43 a Kor
mány 146/1993. (X. 26.) rendelete a polgárok szemé
lyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi törvény végrehajtásáról,44 vagy a személyi 
igazolvány kiadásának és nyilvántartásának átmeneti 
szabályiról szóló 147/1993. (X. 26.) Kormányren
delet.45

Bródy János dalának lakonikusan kritikus költői kér
dése, miszerint: „Személyi igazolvány, drága kis SZIG- 
em,/ Mi lesz veled, ha visszavonnak végül nélkülem” -  
immár visszavonhatatlanul történelemmé vált.

1953-1956. 463-464. p.)
12 A Minisztertanács 1955 februárjában hatálytalanította az akkor egy 

évtizede érvényben lévő -  elsősorban a hazai németség névmagya
rosítását nehezítő -  belügyminiszteri rendeletet, s a névváltoztatási 
eljárási egyszerűbbé tette. (11/1955. MT számú rendelet. Magyar 
Közlöny. 1955. 19. sz.)

13 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 
464-465. pp.

14 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 465. p.
15 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 465. p.
16 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 

466-467. pp.
17 .Jegyzőkönyv az 5. napirendi ponthoz: „Máté elvtárs kiegészíté

se: Anyagi előkészületeket nem tudták megtenni. Nyomda csak 
20-án kezdi meg a gyártást. Tanfolyamot csak januárban tudják 
megindítani. MT határozatot későn kapták meg. Javasolja először 
az I„ V.. III. kerületekben, Mávagban és a BM-ben kiadni az iga
zolványokat. 400 kiosztó hely lesz. Április-májusban be kell fe
jezni.
Kérdések: Piros elvtárs: Ki hagyta jóvá a II-ben foglalt intézkedé
seket? (a Személyi igazolványok osztályának feladatait -  F.G.) 
Mennyi létszámról van szó? (ORK vezetője hagyta jóvá. kb. 360 
főről van szó.)
Máté elvtárs: Budapesti részlegnek kell elhelyezés. Lakcímhiva
talt is odavinnék. 50-60-70%-os létszámhiány van. Másik elvtárs: 
A két nyilvántartást össze kell vonni. Kiss elvtárs: A helyiségeket 
nem tudják biztosítani, a Sztálin úti épületet át kell adni. Ács elv
társ: Beosztottakat ki kell képezni beállítás előtt, hogy erre szük
ség lesz már az átszervezésnél tudták, miért nem vették fel? Ko
pácsi elvtárs: A helyiségeket biztosítsák, és a káderkérdést meg
oldják január 1-jéig. A budapesti bejelentő hivatalt is fel lehet szá
molni (48 fő). Bartos elvtárs: Nem ad át két embert. De az irányí
tás munkáját vállalja. Gajda elvtárs: Anyagokat nem tudják bizto
sítani. Piros elvtárs: A feladatokat végre kell hajtani, Kutika elv
társ azonnal készítsen javaslatot a pártnak és a kormánynak, hogy 
miért javasoljuk az időpont eltolását. A káderkérdéseket meg kell 
oldani, a nyilvántartót egyelőre a központi épületben kell elhe
lyezni." (In.: A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 
1953-1956. 467-468. pp.)
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18 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 467. p.
19 Lásd: Magyar Országos Levéltár. XIX-A-2.
20 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1954. Közzéteszi 

a Minisztertanács Titkársága. (Bp.. 1955. 213. p.); Magyar Köz
löny, 1954. 2. sz.

21 Nagy Imre első kormányának első belügyminisztere Gerő Ernő 
volt 1953. július 4.-1954. július 6. között. Utóda 1954. július 
6.-1955. április 18. között Piros László.

22 Baráth Magdolna: Gerő Ernő a Belügyminisztérium élén, 
1953-1954. In: Trezor I. A Történeti Hivatal évkönyve, 1999. 
Szerkesztette: Gyarmati György. (Történeti Hivatal, Bp., 1999, 
147-166. p.) A tanulmány a témával összefüggő kül- és belpoliti
kai, szervezési, igazgatási és más kérdésekkel foglalkozik; a sze
mélyi igazolvány bevezetését nem tárgyalja -  F.G.

23 1/1954. (I. 9.) BM sz. (Törvények és rendeletek hivatalos gyűjte
ménye, 1954. Közzéteszi a Minisztertanács Titkársága. (Bp., 1955. 
395-401. pp.); Magyar Közlöny, 1954. 2. sz.

24 2/1954. (IV. 4.) BM sz. (Törvények és rendeletek hivatalos gyűj
teménye, 1954. Közzéteszi a Minisztertanács Titkársága. (Bp., 
1955. 401. p.)

25 BM KI Pgy. 29. d. (In: A Belügyminisztérium Kollégiumának ülé
sei 1953-1956. 467. p.) A BM titkos állományba tartozó beosztot
tak személyi igazolvánnyal történő, a leplezést megfelelően bizto
sító intézkedéseket tartalmazó miniszterhelyettesi utasítás 1954. 
február 27-én jeleni meg, száma 01. (BM KI Pgy. 30. d.). (In: A 
Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 467. p.)

26 BM KI Pgy. 31. d. (In: A Belügyminisztérium Kollégiumának 
ülései 1953-1956.462. p.)

27 BM KI Pgy. 31. d. (In: A Belügyminisztérium Kollégiumának 
ülései 1953-1956.464. p.)

28 BM KI Pgy. 31. d. (In: A Belügyminisztérium Kollégiumának 
ülései 1953-1956. 465. p.)

29 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 761. p.
30 „Közbeeső jelentés a személyi igazolványok bevezetéséről" 

1954. május (In: A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 
1953-1956. 791-792. p.)

31 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 
792-793. pp.

32 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 793. p.
33 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 794. p.
34 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 

794-795. pp.
35 A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 796. p.
36 1954-ben az állami címer az 1949: XX. tv., a Magyar Népköztár

saság Alkotmánya által bevezetett ún. Rákosi-címer volt: „67.§ A 
Magyar Népköztársaság címere: kétoldalt búzakoszorúval egybe
fogott, kerek világoskék mezőben kalapács és búzakalász; a mező 
felső részén a mezőre sugarakat bocsátó ötágú vörös csillag, alján 
redőzött piros-fehér-zöld színű szalag." (Törvények és rendeletek 
hivatalos gyűjteménye. I. Törvények és törvényerejű rendeletek. 
1949. (Bp., 1950. 9. p.); Az ún. Kádár-címert a Magyar Népköz- 
társaság Alkotmányának módosításáról szóló 1957: II. tv. tartal
mazta: „A Magyar Népköztársaság címere: kétoldalt búzakoszorú

val egybefogott, világoskék mezőben álló, ívelt oldalú 
piros-fehér-zöld színű pajzs. A búzakoszorút balról 
piros-fehér-zöld, jobbról vörös színű szalag fonja át. A pajzs fö
lött középen elhelyezett ötágú vörös csillag arany színű sugarakat 
bocsát a mezőre.” (Törvények és rendeletek hivatalos gyűjtemé
nye, 1957. Bp., 1958. 3. p.); Az 1990: XLIV. tv. a Magyar Köztár
saság Alkotmányának módosításáról tartalmazta az állami címert: 
,,76.§ (2) A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított 
pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. Második, 
vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelke
dő középső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szent
korona nyugszik." (Törvények és rendeletek hivatalos gyűjtemé
nye, 1990. Bp., 1991. 1730. p.)

37 A személyi igazolvány alfanumerikus azonosító jellel (két nyom
tatott nagybetű—római sorszám és 6 jegyből álló arab számsor) 
volt ellátva.

38 Az 1990 után kibocsátott személyi igazolvány puha fedelű, barna 
grabiol-vászon kötésű 8x 11.5 cm nagyságú kis könyv volt. Külső 
bontóján arany betűkkel az alábbiak láthatók: a felső részen egy 
sorban, kisebb méretű nagybetűkkel: MAGYAR KÖZTÁRSA
SÁG; a középső részen az állami címer; az alsó részen külön sor
ban nagyméretű nagybetűkkel: SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY.

39 BM KI Pgy. 31. d. (In: A Belügyminisztérium Kollégiumának 
ülései 1953-1956. 464. p.)

40 Szabad Nép. 1954. január 10.
41 http://brody.mediastorm.hu/ (A „Személyi igazolvány" dalszöve

ge Bródy János 1980-ban megjelent „Hungárián Blues" című le
mezén ill. könyvében található.) A dalszövegben a sorok végét 
mindenütt / jellel jeleztük -  F.G.

42 A személyi igazolvány külsejére lásd a 38 számú jegyzetet. A sze
mélyi igazolvány a tulajdonos személyazonosságára vonatkozó 
alábbi adatokat tartalmazta: Az igazolvány tulajdonosának fényké
pe, annak jobb alsó sarkában az Igazgatásrendészet pecsétje; a 
fénykép alatt az igazolvány tulajdonosának sajátkezű aláírása. Ezt 
követték a személyi igazolvány tulajdonosának: Családi neve; 
Utóneve; Leánykori családi és utóneve; Születési helye. Születési 
ideje: év. hó, nap; a személyi igazolvány érvényessége: év, hó, 
nap; majd a személyi igazolvány tulajdonosának: Anyja leánykori 
családi és utóneve; s az, hogy a személyi igazolvány tulajdonosa A 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRA; A kiállítás 
alapja: Kiállító hatóság (dátummal, pecséttel aláírással). Külön fej
léces rovatok voltak a következők: Állandó lakcím város, község; 
kerület, út, utca. tér, szám, fszt„ em. Különleges bejegyzések: Ide
iglenes lakcím város, község; kerület, út, utca, tér, szám, fszt., em.

43 1992: LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról. (Törvények és rendeletek hivatalos gyűjtemé
nye, 1992. Bp., 1993. 296-304. pp.

44 146/1993. (X. 26.) Korm. r. A polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény vég
rehajtásáról. (Magyar Közlöny, 1993. 155. sz. 9526. p.)

45 147/1993. (X. 26.) Korm. r. A személyi igazolvány kiadásának és 
nyilvántartásának átmeneti szabályiról. (Magyar Közlöny, 1993. 
155. sz. 9537. p.)

HÍREK
Az MTA Társadalomkutató Központ Stratégiai Ta
nulmányok Programbizottsága a Magyar nemzetet és 
államot megjelenítő intézmények és jelképek meg
szervezésére, a jelképek használatára létrehívott szak
értői bizottság és az Európa Intézet Budapest 2004 
április 8-án, csütörtökön 9.30 órakor az MTA Jakobi
nus termében műhelykonferenciát szervezett Állami, 
nemzeti szimbólumok Európában címmel. A konfe
rencia keretében előadást tartott Glatz Ferenc (Álla

mi, nemzeti jelképek tegnap és ma, Európában és itt
hon); Marosi Ernő (A szimbólumok művészi megje
lenítése); Benkő Samu (A határokon túli magyarság 
és az állam-nemzeti szimbólumok); Rácz Lajos (Ál
lamrend, jog és szimbólumok); Ráday Mihály (Épüle
tek, terek történelmi hagyományai); Bertényi Iván 
(Címer, zászló és „történelmi gyökerek”); Katona Ta
más (Kitüntetésekről és hagyományokról); Ambrus 
Jenő (Állami protokoll, nemzetközi szabályozás).
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