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Tárgy: A Belügyminisztérium hivatásos állományaadatainak védelme a lakcímnyilvántartásban

A Belügyminisztérium hivatásos állománya adatainak lakcímnyilvántartás védelme tárgyában kiadott 
05/1975. /III.20./ számú belügyminiszterhelyettesi utasítás végrehajtására - tekintettel a BM állomány folyamatos lakásváltozásaira, valamint a központi 
lakcímnyilvántartásban történő figyelőzés szükséges
ségére - kiadjuk a következő

u t a s í t á s t  :

lm/ A BM hivatásos állományának figyelőzése céljából 
be kell sorolni a helyi rendőri lakeimnyiIvántar
tás ba /Budapesten a BM. Nyilvántartó Központ 3. Osztály nyilvántartásába/ a miniszterhelyettesi 
utasitás értelmében első izben megküldött figye** iőlapokat és ezt követően az adategyeztetés befe
jezéséig állományba vett személyek figyelőlapjait, melyeket a személyzeti szerv értesítése alapján kell elkészíteni, A figyelőlapok jobb felső sarkán 
feltűnő /szines/ "BM" jelzést kell alkalmazni*
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2*/ A BM hivatásos állomány népessegösszeirási IV* számú adatlapjainak kiszűrése céljából a lakást változtató BM dolgozók figyelőlap3át ~ ideértve 
az időközben állományba vett személyekét is - 
a rendőri adategyeztetés befejezéséig az össze- 
irás időpontjának megfelelő állandó lakóhely szerint illetékes rendőri lakcimnyilvántartás - 
ban kell tartani*

3*/ A rendőrkapitányságok lakcímnyilvántartásának 
népességösszeirással kapcsolatos teljességi 
ellenőrzése során a figyelőlapok alapján fel 
kell jegyezni a hivatásos állományú BM dolgozók lakcimbejelentőlapjára, szig* adatlapjára a ’*BMH 
jelzést az 1#/ pontban meghatározott módon* 
Ezután a figyelőlapokat — darabszám szerinti 
Összesitést tartalmazó kisérőirattal — fel kell 
terjeszteni a BM* Nyilvántartó Központ 3* Ősz — 
tályhoz központi figyelőzés végett*

4*/ A 3*/ pontban foglaltak végrehajtása után a hivatásos állományba vett személyek esetében csu
pán a "BM" jelzést kell a rendőrkapitánysági lakcímnyilvántartásban a bejelentőlapon, szig* 
adatlapon feltüntetni* A személyzeti szerv érte
sítését eredetben a BM Nyilvántartó Központ 3* 
Osztályhoz kell felterjeszteni*

5*/ A BM* Nyilvántartó Központ 3# Osztályon az első Ízben megküldött figyelőlapokat, valamint a rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti szervei által felterjesztett figyelőlapok, illetve érte
sítések alapján kiállított NR 1805 sz* figyelőlapokat visszavonásig nyilvántartásban kell ke
zelni*

6#/ ]A rendőrkapitányság működési területére költöző 
BM dolgozók lakcímbejelentőlapján a foglalkozás rovat bejegyzése alapján kell a "BM*1 jelzést 
feltüntetni* Amennyiben szükségessé válik a 
konkrét állományviszony tisztázása, azt az ille
tékes személyügyi szervnél, vagy a BM* Nyilván
tartó Központ 3* Osztálynál elfekvő figyelőlap 
alapján kell megállapítani*

7*/ A BM hivatásos állományból /nyugállománybahelyezés stb* miatt/ leszerelő személy figyelő- 
zését meg kell szüntetni*A helyi lakcímnyilvántartásban a "BM" jelzést a személyzeti szerv értesítése alapján törölni
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kell, majd az értesítést eredetben a BM* Nyil~ 
vántartó Központ 3# Osztályhoz kell felterjesz— teni a központi figyelőzés megszüntetés8 célján 
bői*

8*/ Budapesti állandó lakcímmel rendelkező hivatásos 
BM* dolgozók figyelőzéset az első izben megkül
dött figyelőlapokf valamint a személyzeti szerv 
későbbi értesítései alapján - NR 1805 sz* forma
nyomtatvány felhasználásával - a BM« Nyilvántartó 
Központ 3* Osztály végzi*

/Dr. SELMECI GYÖRGY/ 
r.ezredes BM NyK. Vezetője

/KUKK ISTVÁN/ 
r. ezredes Csoportfőnök

Készülti 
Felterjesztve

Kapják:

600 példányban
miniszter elvtársnak államtitkár elvtársnak miniszterhelyettes elvtársaknak
BM Titkárság vezetőjeBM országos /Kormányőrség/ parancsnokok 
BM csoportfőnökök 
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka BM budapesti és megyei rendőrfőkapitány*
ságokKészenléti Rendőri Ezred parancsnoka 
BM Nyilvántartó Központ Vezetője 
BM Központi Ellátó Pság vezetője 
BM /önálló/ osztályvezetők 
Személyzeti osztályvezetők 
HÖR kerület /ezred/ parancsnokok 
BM NyK*3*OsztályVárosi és Járási rendőrkapitányságok
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