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A BM SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 
1 / 1990.

I N T É Z K E D É S E

az állományba kinevezésre kerülők ellenőrzésére 
Budapest,1990.február 16-án

A Személyzeti Munka Szabályzata kiadásáról rendelkező 
7/1987. belügyminiszteri parancs 5. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a Belügyminisztérium, a Rendőrség, 
a Határőrség és a Tűzoltóság hivatásos állományába történő 
kinevezés, illetve polgári alkalmazotti munkaviszony létesí
tése előtti ellenőrzésre kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

Az állományba felvételt kérő személlyel az ellenőrzés 
szabályait minden esetben ismertetni kell. Hozzájárulása 
esetén a Személyzeti Munka Szabályzatában és az alábbiakban 
meghatározottak szerint kell az ellenőrzést elvégezni. Amennyi
ben az ellenőrzést nem vállalja, felvételi kérelmével foglal
kozni nem lehet.

1. Az állományba vételét kérő személlyel - a Személyzeti 
Munka Szabályzatában előirt - részletes önéletrajzot 
kell Íratni.
Az önéletrajz tartalmazza:
a/ a jelentkező és 
b/ közvetlen hozzátartozói:

- szülei vagy nevelőszülei,
- testvérei,
- házastársa, élettársa, jegyese,
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- házastársa, élettársa, jegyese szülei,
- nagykorú gyermekei

alábbi adatait.
- a jelentkező
- nevét, előző vagy leánykori nevét,
- születési helyét, személyi számát, anyja nevét,
- iskolai végzettségét, szakképzettségét,
- családi állapotát, gyermekeinek nevét és élet
korát,

- munkaviszonyait /mettől - meddig, milyen munka
körben/

- katonai szolgálatával kapcsolatos adatokat,
- volt-e büntetve, ha igen, mikor, miért és milyen 
büntetést kapott,

- jelenleg folyik-e ellene fegyelmi vagy büntető 
eljárás,, ha igen, hol, miért?

- a közvetlen hozzátartozók:
- nevét, előző vagy leánykori nevét,
- születési helyét, személyi számát, anyja nevét,

2. Az önéletrajz adatai a tervezett beosztáshoz előirt 
ellenőrzési foknak megfelelően kiterjeszthetők további 
hozzátartozókra, illetve a közvetlen hozzátartozók 
további adataira is.

3. A jelentkezőt és közvetlen hozzátartozóit a BM nyilván
tartásaiban priorálni kell a tervezett beosztáshoz elő
irt ellenőrzési foknak megfelelő körben.

4. A felvétel során az ellenőrzés fokát az adott beosztás 
/munkakör/ keretében megismerhető állam- és szolgálati
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titok mértékének, fontosságának megfelelően kell meg
határozni, melyről a kinevezésre jogosult parancsnok 
dönt.

5. A priorálást a BM adatfeldolgozó és tájékoztatási 
csoportfőnök vonatkozó rendelkezése szerint kell 
végezni.

6. Amennyiben a kérelmező a Személyzeti Munka Szabályza
tában előirt kinevezési feltételeknek megfelel és 
egészségi alkalmasságát megállapították, el kell vé
gezni a szükséges ellenőrzéseket.

A/ Alapellenőrzés

A jelentkezőt és közvetlen hozzátartozóit prio- 
rálni kell az EGPR "A" jelű nyilvántartásában, 
és róluk lakóhelyükön nyílt rendőri információt 
kell készíteni.

B/ Bővített ellenőrzés
Vezetői beosztásba, kiemelt munkakörbe kerülők 
esetében az alapellenőrzésen túlmenően a kinevezésre 
jogosult vezető bővített ellenőrzést is elrendelhet:
a jelentkezőt priorálni
kell az EGPR "D" jelű nyilvántartásában.

7. Ha a priorolás során az állományba vételt kizáró ok 
merül fel, a jelentkezőt a kérelem elutasításáról a 
Személyzeti Munka Szabályzatában foglaltak szerint 
kell értesíteni.
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8. Beosztás- /munkakör-/ változás, illetve áthelyezés 
esetén a vezető döntése alapján az ellenőrzés újból 
elvégezhető, illetve bővített ellenőrzésre kiterjeszthető, 
melyről a dolgozót minden esetben tájékoztatni kell.
A keletkezett iratokat a személyi anyagban kell elhelyezni.

9. Házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítése előtt
- még ha az állomány tagja vezető, vagy kiemelt munkakört 
tölt is be - a leendő házastárs, élettárs alapellenőrzése 
végezhető el.

10. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg az 1/1987. BM személyzeti csoportfőnöki 
intézkedés hatályát veszti.

BERKESI FERENC r.ezds. 
csoportfőnök

Készült: 15oo példányban
Kapják: elosztó szerint 
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