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U T A S Í T Á S A

Tárgy : A pécsi népességnyilvántartás kísérleti bevezeté-

Az államigazgatási munka fejlesztéséről szóló 3434/1971. 
Korm. számú határozat 6. pontja alapján ki kell dolgozni 
az állami népességnyilvántartás új rendszerét.

A rendszer bevezetésének előkészítő szakaszában Pécs városá
ban népességnyilvántartási kísérletek folynak, melyekkel
kapcsolatban a belügyi hatáskört érintő kérdésekben kiadom

 
az alábbi

1/ A Baranya megyei Rendőrfőkapitányság szervei - a megyei 
tanács vb. szerveivel és a megyei katonai kiegészítő pa
rancsnoksággal szorosan együttműködve - vegyenek részt a 
kísérleti feladatok előkészítésében és végrehajtásában.

2/ Pécs városában a lakcímbejelentéssel kapcsolatos I. fokú 
feladatok intézése, a kerületi tanácsi hivatalok illeté
kes szerveinek hatáskörébe tartozik.

sével kapcsolatos belügyi intézkedések.
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3/ A Pécsi Városi Tanács VB felhatalmazást kap, hogy a 
4/1969./XI.17./ BM számú rendelet 12. §-ában előírt 
helyi lakónyilvántartásokat - körzeti megosztásának, 
adattartalmának és kezelési szabályainak megtartásá
val - a városi népességnyilvántartásnál összevonja, 
és a vezetésével járó feladatokat ellássa.

Pécsett a tanácstagok és a lakóbizottsági tagok ellát
hatják a 4/1969./XI.17./ BM számú rendelet 12. §. /1/ 
bekezdésének a/ pontjában előírt helyi lakónyilvántar
tói feladatokat.

A jelen pontba foglalt intézkedések az intézményeknél 
vezetett helyi lakónyilvántartásokat nem érintik.

4/ A városi tanács vb által rendszeresített "igazgatási 
számot" - a 3/1969./XI.17./ BM számú rendelet 3.§-a, 
valamint a 4/1966./IV.25./ BM számú rendelet kiegészí
téseként - a pécsi állandó lakosok személyi igazolványa 
és a lakhatási engedélye "különleges bejegyzések" részé
be az illetékes államigazgatási szervek jegyezhetik be.
A kísérlet megkezdése után forgalomba kerülő személyi 
igazolványokba és lakhatási engedélyekbe kiadáskor kell 
az igazgatási számot bevezetni.

5/ A kísérlethez szükséges népességösszeírás alkalmával fel
vett adatoknak a rendőri igazgatásrendészeti nyilvántar
tásokkal történő egyeztetése és ebben a belügyi állomány 
foglalkoztatása engedélyezett. Szabályait a helyi igények 
és sajátosságok figyelembevételével a megyei rendőrfőkapi
tányság vezetője az egyéb feladatokkal összehangolva álla
pítja meg.

6/ A Pécs városában működő népességnyilvántartás adatainak 
naprakész állapotban tartása érdekében a megyei rendőrfő-
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kapitányság szervei szolgáltassák mindazokat a rendel
kezésre álló új és megváltozott anyakönyvi, lakcím és 
állampolgársági adatokat, melyek más helyi szervek 
nyilvántartásából nem állapítható meg.

7/ A megyei rendőrfőkapitányság a városi népességnyilván
tartás működése során a nyilvántartott adatok védelmét 
és a belügyi érdekek érvényesülését a fennálló szabályok 
szerint biztosítsa.

8/ A népességösszeírás alkalmával a belügyi dolgozók ada
tainak felvételét - a helyi igények és sajátosságok fi
gyelembevételével - az 1970. évi népszámláláskor alkal
mazott módszer szerint kell végrehajtani.

9/ A népességnyilvántartás kísérleti bevezetésével járó
belügyi feladatok végrehajtása során - a jelen utasítás
ban foglaltak figyelembevételével - az érvényben lévő 
rendeleteket és utasításokat alkalmazni kell. A helyi 
sajátosságokból eredő eltérő végrehajtási szabályokat - 
a BM illetékes csoportfőnökeivel, valamint az érintő kér
désekben a Baranya megyei Tanács VB elnökével és a megyei 
katonai kiegészítő parancsnokkal egyetértésben - a megyei 
rendőrfőkapitányság vezetője állapítja meg. Az állampol
gárok kötelezettségéről helyi rendelkezés utján tájékoz
tassa a lakosságot.

10/ A pécsi népességnyilvántartás kísérleti bevezetésével 
összefüggő ágazati koordinációs feladatok ellátására, 
a Központi Statisztikai Hivatalnál működő népességnyil
vántartási munkabizottság operatív bizottságának belügyi 
képviselője kap megbízást.

11/ A Baranya megyei Rendőrfőkapitányság vezetője a pécsi 
népességnyilvántartás kísérleti bevezetéséhez nyújtson
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hatékony támogatást, a belügyi feladatokat az érdekelt 
szervekkel együttműködve szervezze meg és hajtsa végre. 
A végrehajtásról 1973. december 31-ig tegyen jelentést.

12/ Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba.

Kapják: Elosztó szerint 
Készült: 50 pld-ban.
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