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UTASÍTÁSA
Budapest, 1975. évi december hó 4-én.

Tárgy: A 0024/1965. számú miniszterhelyettesi utasítás egyes ren
delkezésének módosítása, a személysérüléses közúti közle
kedési balesetek statisztikai beszámoló rendszerének szabá
lyozásával kapcsolatban.

A BM II. Főcsoportfőnökség közbiztonsági és közlekedési szervei
statisztikai jelentési kötelezettségéhez rendszeresített adatgyűjtő
lapok kitöltésére vonatkozóan kiadom az alábbi
u t a s í t á s t :
1. A közúti közlekedési balesetek statisztikai nyilvántartásához
használt alább felsorolt nyomtatványok felhasználását 1976. ja
nuár 1-től megszüntetem:
a) Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek statisztikai
adatfelvételi lap (NR 1236. sz. ny.)
— I. sz. Pótlap (NR 1220. sz. ny.)
— II. sz. Pótlap (NR 1221. sz. ny.)
b) Nyilvántartólap személyi sérülés nélküli közúti közlekedési
balesetről (NR 1219. sz. ny.)
c) Nyilvántartólap a közúti közlekedési balesetek számának na
ponkénti alakulásáról (NR 1222. sz. ny.)
d) Jelentés a havi személysérülés nélküli közúti közlekedési bal
esetekről (NR 1223 sz. ny.)
2. A személysérüléses közúti közlekedési baleseteket 1976. január
1-től a Központi Statisztikai Hivatal elnöke (továbbiakban: KSH)
által a 270111/1975. számon elrendelt adatfelvételi lapon kell
jelenteni.
A rendőri szerveket az új adatfelvételi lappal a KSH látja el.
3. Az intézkedés alkalmával adatfelvételi lapot 2 példányban kell
kitölteni és a megyei közlekedésrendészeti osztálynak kell meg
küldeni.

A közlekedésrendészeti osztály a beérkezett adatfelvételi lapo
kat ellenőrzi, összesíti, majd a baleset időpontjától számított 30
nap eltelte után dekádonként (10 nap) a KSH területileg illeté
kes igazgatóságának megküldi.
Amennyiben az ügy rendőri szakban 30 napon belül nem zár
ható le, úgy az addig megállapított tényállás alapján a statiszti
kai adatfelvételi lapot ki kell tölteni.
4. Ha a balesetet okozó járművezető szeszesital hatása alatt állt, az
alkoholos befolyásoltsággal kapcsolatban a véralkohol-vizsgálati
jegyzőkönyvben feltüntetett értéket kell bejegyezni a statisztikai
adatfelvételi lapra.
5. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek statisztikai adatfelvételét, az adatok jelentését és továbbítását a ,,Kitöltési Uta
sítás"-ban foglaltaknak megfelelően kell végezni.
6. A „Kitöltési Utasítás” kiadásáról a BM Információfeldolgozó
csoportfőnök és a BM II. főcsoportfőnök-helyettes együttesen
gondoskodjanak.
7. Utasításomat az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.
A központi, budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint a BM Forradalmi
Készenléti Rendőri Ezred beosztottai előtt az utasításomban, va
lamint a „Kitöltési Utasítás"-ban foglaltakat oktatás tárgyává
kell tenni.
D R . K A M A R A JÁ N O S s. k.,
r. vezérőrnagy
belügyminisztériumi állam titkár
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