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UTASÍTÁSA
Budapest, 1972. évi december hó 11-én.

Tárgy: Az 1973. évi mikrocenzussal (mikronépszámlálással), fog
lalkozás változással és jövedelmi adatfelvétellel kapcsolatos 
belügyi feladatok szabályozása.

A Minisztertanács 38/1972. (XI. 19.) számú rendelete szerint 1973. 
január 1. és 15. napja között a Központi Statisztikai Hivatal irányí
tásával a népesség egy része személyi, családi- és lakásviszonyainak 
adatfelvételére kerül sor.

Az adatfelvétel (mikrocenzus) célja a népesség iskolázottság szín
vonalában, foglalkozási, társadalmi, gazdasági összetételében és la
kásviszonyaiban -  az 1970. évi népszámlálás óta eltelt időszak alatt 
-  végbement változások felmérése. Az adatfelvétel az ország lakos
ságának 2%-át érinti.
A mikrocenzuson kívül a lakosság 0,5%-ánál foglalkozás változási, 
iskolai végzettség történeti és a lakosság 1%-ánál jövedelmi adat- 
felvételre is sor kerül. Az összeírást erre kijelölt számlálóbiztosok 
végzik.

A mikrocenzus, a foglalkozás változási, iskolai végzettség történeti, 
valamint a jövedelmi adatfelvétel a Belügyminisztérium személyi 
állományának és lakásainak 3- 4%-át is érinti. Ezzel kapcsolatosan 
a Belügyminisztérium személyi állományát az alábbiak végrehaj
tására

u t a s í t o m  :

1. Az adatfelvétel során biztosítani kell a Belügyminisztérium köz
ponti és területi szerveinek feladatára, létszámára, szervezetére, 
stb-re nézve a szükséges konspirációt.

SZIGORÚAN TITKOS!



2. A BM Határőrség és Karhatalom sorállományú tagjai összeírása 
úgy történjék, hogy abból a laktanyák helyét, létszámát, vala
mint egyéb belügyi és katonai titkokat képező adatokat ne tud
janak megállapítani.

3. A lakóterületeken szétszórtan lakó hivatásos és kinevezett pol
gári állomány tagjait, családtagjait és lakásait általában polgári 
számlálóbiztosok írják össze, ezért a személyi állományt az adat- 
felvétellel kapcsolatos válaszadásra fel kell készíteni.

4. A zártnak minősített lakóházakban, intézetekben és egyéb ob
jektumokban lakókat -  e célra kiképzett -  belügyi számláló- 
biztosok írják össze. Az itt lakó belügyi beosztottak foglalkozása, 
munkáltatója és munkahelye irányított legyen.

5. A Belügyminisztérium központi és területi vezetői tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket, hogy a titkos belügyi objektumok és 
lakások lehetőleg ne kerüljenek összeírásra.
Intézkedjenek arra vonatkozóan is, hogy a fedő-igazolvánnyal 
rendelkező beosztottak -  akik összeírásra kerülnek -  megfe
lelő eligazítást kapjanak.

6. Az adatfelvétellel kapcsolatos belügyi feladatok részletes szabá
lyozása és a személyi állomány megfelelő tájékoztatása végett a 
BM Titkárság vezetője körlevelet adjon ki.

Jelen utasításomat és a BM Titkárság vezetője körlevelét a személyi
állomány előtt -  a szükséges mértékig -  1973. január hó 1-ig is
mertetni kell.

B E N K E I A N D R Á S  s. k.,
belügyminiszter

K észült: 470 példányban.
K ap ják : m iniszterhelyettesek, 

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik,
budapesti és m egyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők, 
országos parancsnokságok te rü le ti szervei, 
járási, városi, kerü le ti rendőrkapitányok.
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Szám: 10- 2162/1972.

K Ö R L E V É L

Tárgy: A 018/1972. számú belügyminiszteri utasítás végrehajtásá
val kapcsolatos tájékoztatás és az egyes feladatok szabályo
zása.

A 018/1972. számú belügyminiszteri utasítás 6. pontjának felhatal
mazása alapján az 1973. évi mikrocenzussal, foglalkozás változási 
és jövedelmi adatfelvétellel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást 
adom:

Az adatfelvétel 1973. január 1- 15. napja között -  az 1973. január 
1-i állapotnak megfelelően -  történik.

Az adatfelvétel a következő kérdéscsoportokat öleli fel:
-  lakásadatok,
-  személyi adatok,
-  foglalkozás változás adatok és
-  jövedelmi adatok.

I.

1. A mikrocenzushoz tartozó lakásfelvétel keretében az összeíróbiz
tosok kérdéseket tesznek fel a lakás tulajdoni jellegére, haszná
lati jogcímére, építési évére, helyiségeinek számára, alapterüle
tére, felszereltségére és lakbérére vonatkozóan.

2. A személyi program a hagyományos demográfiai és foglalkozási 
kérdéseken -  nem, kor, családi állapot, iskolai végzettség, fog
lalkozás, munkáltató stb. -  túl kiterjed a továbbtanulási szán
dék, a rendszeres iskolán kívül szerzett fizikai és szellemi szak- 
képzettség, az 1972. évi fluktuáció vizsgálatára is. Az állandó és 
az ideiglenes lakóhely, illetve a munkahely, valamint a látogatott 
iskola helyének megkérdezése lehetővé teszi a napi, továbbá az 
ennél ritkább időközben történő ingázás irányának felderítését.

3. A foglalkozás változási felvétel célja egyrészt a társadalmi átré- 
tegződésnek átfogó, korszerű felmérése, másrészt az 1972. évi 
munkaerőmozgás méreteinek, irányának és okainak felderítése. 
A felvétel bizonyos kulturális kérdések vizsgálatával egészül ki.
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A nyolc oldal terjedelmű foglalkozás változási kérdőív nemcsak 
az összes 14 éven felüli személyek, hanem a szülők, nagyszülők 
valamint a gyermekek ilyen jellegű adatait is tudakolja. így le
hetővé válik mind az intergenerációs, mint az intragenerációs 
társadalmi mobilitás vizsgálata. Tartalmaz továbbá az összeírt 
személy 1972. év folyamán bekövetkezett munkahelyváltozásai
nak okaira, állandó és ideiglenes lakóhelyváltozásaira és gazda
ságára vonatkozó kérdéseket.

Részletes iskola történeti elszámolás egészíti ki a foglalkozásvál
tozás történetét. Ehhez a kérdőívhez kapcsolódik a k u ltú rs ta
tisztika egy teljes oldalas, a televízió nézésre, rádió hallgatásra, 
könyvolvasásra, mozi-, színház- és hangverseny látogatásra vo
natkozó kérdőív része is.

4. A jövedelmi felvétel célja, hogy képet adjon a lakosság külön
böző rétegeinek és csoportjainak átlagos személyi jövedelméről, 
a jövedelem szóródásáról, annak okairól, valamint hogy bizonyos 
naturális mutatók megfigyelése révén alapot adjon a természet
beni, társadalmi juttatások, főbb rétegek szerinti meghatározá
sához. Célja továbbá a legutóbbi 1968. évi felvétel óta a jöve
delmi arányokban és szóródásokban bekövetkezett változások 
mértékének felderítése.

A nyolcoldal terjedelmű jövedelmi kérdőív a keresetek, jövedel
mek forráskénti részletezésére és a természetbeni, társadalmi 
juttatások igénybevételére vonatkozó információk, végül néhány 
alapvető egészségügyi adat begyűjtésére szolgál.

II.

Az adatfelvétel a BM személyi állományának és lakásainak 3- 4 
%-át is érinti, összeírásukról az 1960 és az 1970 évi népszámlálás, 
valamint az 1968. évi mikrocenzus során bevált konspirációs szabá
lyokat kell alkalmazni.
A miniszteri utasítás felhatalmazása alapján a belügyi állomány 
összeírásával kapcsolatos -  egyes feladatokat az alábbiak szerint 
szabályozom:

1. A BM Határőrség és Karhatalom sorállományú tagjai összeírásá
nak előkészítése és végrehajtása:

A hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítők (sorkatonák és 
tartalékosok) összeírása a bevonulás előtti állandó-, ideiglenes 
lakóhelyükön, családjuk tagjaival együtt, azok bemondása alap
ján, polgári számlálóbiztosok által történik.

A sorkatonák és az összeírás időszakában tartalékos katonai szol
gálatot teljesítők kérdőívének kitöltése csak a bevonulás előtti 
állapotnak megfelelő adatok beírásával történhet.

A lakcímrovatokban a sorkatonák bevonulás előtti állandó (ideig
lenes) lakásának megfelelő pontos lakcímet, a foglalkozás, mun
kahely és szakképzettség rovataiba a bevonulás előtti foglalko
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zást, munkahelyet és szakképzettséget kell feltüntetni. Belügyi-, 
katonai szolgálatra vonatkozó adatok az összeíróíven nem szere
pelhetnek.

A sorkatonák összeíróívei bekerülnek családjuk és lakókörzetük 
anyagaiba -  itt úgy szerepelnek mint jelenlévők -  ezekkel 
együtt kerülnek feldolgozásra és nyilvános közlésre.

2. A hivatásos és kinevezett polgári alkalmazotti állomány egyes 
tagjai összeírásával kapcsolatos feladatok:

Az összeírás során a hivatásos és kinevezett polgári állomány 
tagjai a polgári számlálóbiztosok kérdéseire az alábbi választ 
adják:

-  a kérdőívek foglalkozás történeti rovatába csak „BM alkal
mazott” bejegyzés kerülhet. A Belügyminisztériumban be

tö ltö tt beosztásról, konkrét munkahelyről felvilágosítás nem 
adható;

-  az iskolatörténeti rovatok kitöltésénél belügyi vagy katonai 
jellegű iskolai végzettségre, tanfolyamokra utaló adatok nem 
közölhetők;

-  a jövedelmi kérdőívek kitöltésénél a hivatásos állomány 
tagjai az illetmény jellegű jövedelmükről adatokat nem kö
zölhetnek.
Ezeknek kitöltése központilag történik.

3. A BM népszámlálási felelőse intézkedjen, hogy a párt legfelsőbb 
vezetői, az Elnöki Tanács elnöke és titkára, a kormány elnöke, 
elnökhelyettesei és a fegyveres erők és testületek miniszterei, 
valamint családtagjaik lakásai ne kerüljenek összeírásra.

4. A budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok vezetői 1972. 
december 18-ig a főkapitányság beosztottai közül -  jelöljenek 
ki egy összekötőt. Az összekötők 1972. december 20-ig vegyék 
fel a kapcsolatot a budapesti illetve megyei statisztikai igazgató
sággal és a budapesti megyei katonai kiegészítő parancsnokság
gal.

a) Az összekötők a statisztikai igazgatóság által a megye szék
helyén szervezett népszámlálási oktatáson vegyenek részt. 
Feladatuk egyrészt a szükséges koordináció biztosítása, más
részt azokon a területeken, ahol a szükséges konspiráció más
képpen már nem biztosítható, mint számlálóbiztosok írják 
össze a veszélyeztetett személyt, lakást vagy objektumot.

b) A budapesti és megyei katonai kiegészítő parancsnokságok 
rendelkeznek az összeírásra kerülő személyek, lakások és ob
jektumok teljes jegyzékével. Ezért a budapesti megyei rendőr- 
főkapitányságok összekötői december 20- 30. között egyez
tessék saját -  konspirációt igénylő -  címjegyzéküket ezek
kel a jegyzékekkel és ennek alapján tegyék meg a szükséges 
intézkedést.
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5. Amennyiben az adatfelvétel előkészítése vagy lebonyolítása so
rán probléma merülne fel, konzultálni lehet a BM népszámlálási 
felelősével dr. Lossó Ferenc r. alezredes elvtárssal. (Telefon: 
házi 20-51, városi 383-101)

6. Felhívom a Belügyminisztérium személyi állományának figyel
mét arra, hogy az összeírás fontos állami feladat, ezért a szám
lálóbiztosok munkájához -  amennyiben ezt az illetékes tanácsi 
vagy statisztikai szervek kérik -  a szükséges segítséget biztosí
tani kell.

Budapest, 1972. december 11-én.

B O R G O S G Y U L A  s. k.,
r. vezérőrnagy 

a BM Titkárság vezetője
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