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A BM SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 
1/1987. számú 

I N T É Z K E D É S E

az állományba kinevezésre kerülők ellenőrzésére 

Budapest, 1987. évi június hó 10-én.

A Személyzeti M unka Szabályzata kiadásáról rendelkező 7/1987. 
számú belügym iniszteri parancs 5. pontjában kapott felhatal
mazás alapján a Belügym inisztérium  hivatásos és polgári állo
m ányába történő kinevezés, illetve m unkaviszony létesítése 
előtti ellenőrzésre kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

Az állományba felvételét kérő szem élyt a Személyzeti M unka 
Szabályzatában és az alábbiakban m eghatározottak szerint el
lenőrizni kell.

1. Általános szabályok
Az állományba vételét kérő személlyel -  a Személyzeti 
M unka Szabályzatában előírt -  rész le tes  önéletrajzot kell 
íratni.  
Az önéletrajz tartalm azza:  
a) a jelentkező és  
b) közvetlen hozzátartozói; 

-  szülei vagy nevelőszülei, 
-  testvérei, 
-  házastársa, élettársa, jegyese,
-  házastársa, élettársa, jegyese szülei,
-     nagykorú gyerm ekei 

alábbi adatait.
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-  a jelentkező
-  nevét (előző) vagy leánykori nevét,
-  születési helyét, személyi számát, anyja nevét,
-  iskolai végzettségét, szakképzettségét,
-  családi állapotát, gyerm ekeinek nevét és életkorát,
-  m unkaviszonyait (mettől -  meddig, m ilyen m unkakör

ben),
-  katonai szolgálatával kapcsolatos adatokat,
-  volt-e külföldön, hol, mikor, m iért,
-  hozzátartozói közül ki és hol él külföldön, mikor és 

m iért hagyta el az országot,
-  társadalm i tevékenységét, tisztségeit, kitüntetéseit,
-  volt-e büntetve, ha igen, mikor, m ilyen büntetésre,
-  jelenleg folyik-e ellene fegyelmi vagy büntetőeljárás, 

hol, m iért?

-  a közvetlen hozzátartozók:
-  nevét (előző) vagy leánykori nevét,
-  születési helyét, személyi számát, anyja nevét,
-  jelenlegi m unkahelyét és m unkakörét.

c) Az önéletrajz adatai a tervezett beosztáshoz előírt ellenőr
zési foknak megfelelően kiterjeszthetők további hozzátar
tozókra, illetve a közvetlen hozzátartozók további adatai
ra is.

d) A jelentkezőt és közvetlen hozzátartozóit a BM nyilván
tartásaiban priorálni kell, a tervezett beosztáshoz előírt 
ellenőrzési foknak megfelelő körben. A priorálást a BM 
adatfeldolgozó és tájékoztatási csoportfőnök vonatkozó 
rendelkezése szerint kell végezni.
Ha a priorálás során az állom ányba vételt kizáró ok me
rül fel, a jelentkezőt a kérelem  elutasításáról a Személy
zeti M unka Szabályzatában foglaltak szerint kell értesí
teni.

2. Alapellenőrzés

Am ennyiben a kérelmező a Személyzeti M unka Szabályza
tában előírt kinevezési feltételeknek megfelel, és egészségi 
alkalm asságát m egállapították, el kell végezni a szükséges
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ellenőrzéseket. A jelentkezőt és közvetlen hozzátartozóit 
priorálni kell az EGPR „A” és ,,G” jelű  nyilvántartásában, 
és róluk lakóhelyükön rendőri inform ációt kell készíteni.

3. Bővített ellenőrzés

a) Tiszti beosztásba, valam int a Korm ányőrség állományába 
kerülőknél, továbbá a tiszti iskolákra vezényelt vagy he
lyezett hallgatóknál -  am ennyiben tiszthelyettesi beosz
tást töltöttek be, esetleg polgári állom ányúak voltak - , 
illetve azon ösztöndíjasoknál, akiket hivatásos állom ány
ba terveztek kinevezni, a 2. pontban foglaltakon tú l:
a jelentkezőről és a közvetlen hozzátartozókról környezet- 
tanulm ányt kell készíteni.

b) Vezetői beosztásba és kádertartalékkén t nyilvántartásba 
vettekről, a BM központi állományába, a BM szerveit, lé t
számhelyzetét, valam int titkos eszközeit, m ódszereit á tte 
kintő és állambiztonsági m unkakörbe kerülők esetében a

2. és 3. pontokban foglaltakon túlm enően priorálni kell:

-  a jelentkező házastársának testvéreit az EGPR „A” és 
„G” jelű nyilvántartásában;

-  a jelentkezőt és közvetlen hozzátartozóit az EGPR 
,,D”, „F”, ,,M” és „N” jelű  nyilvántartásaiban.

c) A felvétel során az ellenőrzés fokát az adott beosztás 
(munkakör) keretében m egism erhető állam - és szolgálati 
titok m értékének, fontosságának megfelelően kell m egha
tározni, m elyről a kinevezésre jogosult parancsnok dönt.

d) Az ellenőrzés (priorálás, ,,KT”) nem terjedhet ki arra  a 
hozzátartozóra, aki:
-  országgyűlési képviselő,
-  az MSZMP Központi Bizottság, Központi Ellenőrző Bi

zottság, a KISZ Központi Bizottság választott tagja, 
vagy az apparátus függetlenített dolgozója, megyei, 
városi, budapesti kerületi, üzemi, területi, párt-, illet
ve KISZ-bizottság titkára,

-  a korm ány tagja, állam titkár, m iniszterhelyettes,
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-  a fővárosi, megyei, megyei városi, városi, fővárosi ke
rületi tanács elnöke, titkára, a megyei városi kerületi 
h ivatal elnöke,

-  a szakszervezetek és a Hazafias N épfront országos 
vagy megyei bizottságának vezetője,

-  az MSZMP és a KISZ megyei, városi, üzemi bizottsá
gának választott tagja vagy az apparátus függetlení
te tt dolgozója,

-  fegyveres erők, fegyveres testületek vagy rendészeti 
szervek hivatásos állom ányának tagja.

4. Ha az ellenőrzési fokozatban környezettanulm ány készítése 
van előírva, és annak beszerzésére nincs lehetőség -  illetve 
a felvételt javasló parancsnok egyéb körülm ényekre tek in
tette l szükségtelennek ta r tja  - , helyette tiszt által készített 
nyílt rendőri információ is elfogadható.
A környezettanulm ány készítésétől való eltérést a felvételi 
javaslatban indokolni kell.
Ezt a módszert a BM Tartalékos Tisztképző Iskolára történő 
felvételek előkészítésekor is lehet alkalmazni.

5. Beosztás- (munkakör) változás, illetve áthelyezés esetén m in
dig vizsgálni kell, hogy szükséges-e az ellenőrzés k iterjesz
tése. Ha az új beosztás (munkakör) magasabb ellenőrzési ka
tegóriába tartozik, a 3/b. pontban m eghatározott priorálást 
el kell végezni. A priorálás eredm ényének ism erete nélkül a 
beosztásváltozás kérdésében dönteni nem lehet. A keletke
zett anyagokat a személyi anyagban kell elhelyezni.

6. A polgári állom ányba kerülők ellenőrzését a beosztás bizal
mi jellegétől függően kell végezni.

7. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezé
seit 1987. július 1. napjával alkalmazni kell.
Ezzel egyidejűleg az 1/1982. számú BM személyzeti csoport
főnöki intézkedés hatályát veszti.

KISS LAJOS s. k.,
r. vezérőrnagy 

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 1500 példányban 
Kapják: elosztó szerint
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