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9/1979. számú
UTASÍTÁSA

az 1980. évi népszámlálással kapcsolatos belügyi feladatokról

Budapest, 1979. évi június hó 4-én.

Az 1980. évi népszámlálás előkészítésének feladatairól szóló 2030/ 
1977. (XI. 3.) Mt. h. számú határozat 6. pontjában foglaltak vég
rehajtására a Központi Statisztikai Hivatal elnökével egyetértés
ben kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

I.

A Belügyminisztérium hivatásos tagjainak 
és polgári alkalmazottainak összeírásával kapcsolatos feladatok

1. A Belügyminisztérium hivatásos tagjait, kinevezett és szer
ződéses polgári alkalmazottait (a továbbiakban együtt: sze
mélyi állomány) az általános népszámlálás megkezdése előtt
— 1979. december 28-ig — előre kitöltött személyi kérdőív
vel kell ellátni.
A kérdőíveket erre a célra kiképzett összeírok — 1979. no
vember 30. és december 20. között — a személyi állomány 
szolgálati helyén töltsék ki, és adják át az állomány tagjai
nak.

2. A személyi állomány tagjainak kérdőívein csak az állandó be
jelentett lakcímük szerepelhet.
Az összeírást — a 15— 18. kérdőpontok kivételével — kikér
dezés alapján kell elvégezni. A kérdőív 15— 18. kérdőpont
jainak — foglalkozási és munkáltatói adatok — kitöltése, 
vagy üresen hagyása az előre elkészített címjegyzékek fel- 
használásával történik.
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A személyi állomány tagjai gondoskodjanak arról, hogy előre 
kitöltött személyi kérdőívüket az állandó lakcímként beje
lentett lakásukon — 1980. január 2— 14. között — megjele
nő számlálóbiztos megkapja.

3. Nyílt polgári számlálókörzetekben kerülnek összeírásra a sze
mélyi állomány tagjai közül azok, akiknek állandó bejelentett 
lakása a különböző településeken szétszórtan helyezkedik el. 
Lakásuk és családtagjaik összeírását, valamint előre kitöltött 
személyi kérdőívüknek a család anyagába történő besorolását 
polgári számlálóbiztosok végzik.

4. A nyílt polgári számlálókörzetbe kerülő személyi állomány 
előre kitöltött kérdőívein a
— 15. kérdésnél foglalkozási jelzőszámot (FEOR szám);
— a 18. kérdésnél a munkáltató szakágazati számát
az előre elkészített címjegyzékekből kell az összeírónak át
másolni.

5. A nyílt polgári számlálókörzetekben összeírt és ennek alap
ján nyilvános közlésre kerülő személyi állomány létszám vi
szonyait, ezen belül a különböző arányokat — az 1970. évi 
népszámlálás során közölt adatok figyelembevételével — a 
népszámlálás belügyi központi csoportja a címjegyzékek fel- 
használásával alakítja ki.

6. Zárt belügyi számlálókörzetekben kerülnek összeírásra a sze
mélyi állomány tagjai közül
— az államtitkár, a miniszterhelyettesek és helyetteseik, to

vábbá az általuk, valamint az országos (kormányőrség) 
parancsnokok és a rendőr-főkapitányok által kijelölt sze
mélyek ;

— az olyan objektumokban, lakótelepeken, lakóépületekben 
lakók, amelyekben az összeírást polgári számlálóbiztosok 
nem végezhetik;

— akik olyan lakótelepeken — vagy a különböző települé
seken egy utcában, egymáshoz közel levő lakóházakban — 
laknak, ahol egy számlálókörzetben legalább 15 belügyi, 
vagy fegyveres testületi alkalmazott összeírása lehetsé
ges.

7. A zárt belügyi számlálókörzetekbe kerülők lakásának, család
tagjainak összeírását, valamint a személyi állomány előre ki
töltött személyi kérdőíveinek besorolását csak belügyi — il
letve fegyveres testületi — számlálóbiztosok végezhetik.

8. Az előre kitöltött személyi kérdőívek 15— 18. kérdőpontjai 
üresen maradnak, kitöltésükre az általános összeírás befeje
zése után — a népszámlálás belügyi központi csoportja által 
meghatározott adatokkal — kerül sor.
A zárt belügyi számlálókörzetekben összeírásra kerülő sze
mélyi állomány kérdőívei belügyi, katonai vonatkozású ada
tokat nem tartalmazhatnak.
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II.

A BM Határőrségnél sorkatonai szolgálatot teljesítők 
összeírásával kapcsolatos feladatok

9. A hadkötelezettség alapján sorkatonai szolgálatot teljesítő ha
tárőrök, tartalékosok, valamint a tanintézeti hallgatók (a to
vábbiakban együtt: sorkatonák) összeírását az általános ösz- 
szeírást megelőzően 1979. november 1. és november 25. kö
zött szolgálati helyeiken kell végrehajtani.

10. A BM Határőrségnél sorkatonai szolgálatot teljesítők össze
írásának előkészítését és végrehajtását a BM Határőrség Or
szágos parancsnoka által kijelölt népszámlálási felelős — a 
határőrkerület (-ezred) parancsnokságok népszámlálási fele
lőseinek bevonásával — irányítja.

j*

11. Az összeírást — 150—400 fős — laktanyai számlálókörzetek 
kialakításával, az illetékes parancsnok által kijelölt számláló- 
biztosok és felülvizsgálok végzik.
A sorkatonák személyi kérdőíveinek — ideiglenes lakcímmel 
rendelkezők esetében az ellenőrzőlapjainak — kitöltése so
rán
— a bevonulásuk előtti polgári foglalkozást — eltartottság 

esetén annak minőségét — és munkahelyet,
— lakcímként, a bevonulásuk előtti utolsó állandó és ide

iglenes lakcímet
kell beírni.
A sorkatonák kérdőívei belügyi, katonai szolgálattal össze
függő adatokat nem tartalmazhatnak.

12. A sorkatonák előre kitöltött személyi kérdőíveit és ellenőrző- 
lapjait az állandó lakcímük szerint illetékes megyei hadkiegé
szítési parancsnokságnak — 1979. december 6-ig — kell 
megküldeni.

III.
Párt és állami vezetők összeírása

13. A meghatározott párt és állami vezetők, valamint családtag
jaik és lakásuk összeírása az általános népszámlálással egy- 
időben, zárt belügyi számlálókörzetekben történik. 
Összeírásukat a BM Kormányőrség parancsnoka által ki
jelölt számlálóbiztosok és felülvizsgálok végzik.

IV.
Vegyes rendelkezések

14. A népszámlálással kapcsolatos feladatok végrehajtásának 
megszervezésére, koordinálására, a szükséges konspiráció 
biztosítására — 1979. június 15-ig — létre kell hozni a Bel
ügyminisztériumban a népszámlálási munkabizottságot.
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A népszámlálási munkabizottság tagjai, egyben szerveik nép
számlálási felelősei:
dr. Lipovszky János r. alezredes,
Államtitkári Titkárság vezetője;
Czimre János r. alezredes,
Miniszterhelyettesi Titkárság vezetője;
dr. Diczig István r. alezredes,
BM ORFK Koordináló, Ellenőrző és Titkársági Osztály ve
zetője;
Vagyóczky Béla r. alezredes,
BM III. Főcsoportfőnökség, Operatív Koordináló Ellenőrző 
és Titkársági Osztály vezetője;
Hevér Antal r. alezredes,
Miniszterhelyettesi Titkárság vezetője;
dr. Ábel László hőr. vezérőrnagy,
BM Határőrség Politikai csoportfőnöke;
Varga Antal r. ezredes,
BM Kormányőrség parancsnokhelyettese;
dr. Héra Attila tü. alezredes,
BM TOP Koordináló, Ellenőrző és Titkársági Osztály vezetője.
A népszámlálási munkabizottság vezetője a BM Titkárság ve
zetője. titkára a népszámlálás belügyi központi csoportjának 
vezetője.

15. A népszámlálási munkabizottság üléseire — a napirendtől 
függően — meg kell hívni a
— Honvédelmi Minisztérium,
— Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága,
— Munkásőrség Országos Parancsnoksága,
— Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága
népszámlálási felelőseit, valamint a Központi Statisztikai Hi
vatal és a Külügyminisztérium megbízottait.

16. A rendőr-főkapitányságok népszámlálási felelősei a rendőr- 
főkapitányságok személyzeti osztályvezetői.
Feladatuk:
a) az utasításban, valamint a rendőr-főkapitányok által meg

határozott népszámlálási feladatok végrehajtásának meg
szervezése ;

b) együttműködés és koordináció biztosítása:
— a határőrkerület (-ezred) parancsnokságok,
— a Honvédelmi Minisztérium,
— a Büntetés végrehajtás Országos Parancsnoksága,
— a Munkásőrség Országos Parancsnoksága,
— a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, te

rületi népszámlálási felelőseivel
valamint

—  4 —
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— a területük szerint illetékes tűzoltó parancsnokságok, 
tanácsok és statisztikai igazgatóságok

népszámlálási megbízottaival.

17. A Belügyminisztérium központi és területi szerveinél a nép- 
számlálással kapcsolatos személyzeti feladatok végrehajtását 
a BM IV/I. csoportfőnök irányítja.

18. A Belügyminisztérium központi és területi szerveinél a 
népszámlálással kapcsolatos koordinációs, szervezési és kon
zultációs feladatokat — a BM Titkárság vezetőjének irányí
tásával — a népszámlálás belügyi központi csoportjának ve
zetője végzi.

19. A nyílt polgári és zárt belügyi számlálókörzetek szétválasztá
sához a nyilvános közlésre kerülő állomány létszámadatainak, 
foglalkozási és egyéb arányainak kialakításához a Belügymi
nisztérium teljes személyi állományáról pontos utca-, ház
szám és lakás jegyzéket (a továbbiakban: címjegyzéket) kell 
készíteni.
A címjegyzéket
— a budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok személyi 

állományáról a rendőr-főkapitányságok személyzeti osz
tályvezetői,

— az országos (kormányőrség) parancsnokságok központi és 
területi szerveinek személyi állományáról az országos 
(kormányőrség) parancsnokságok népszámlálási felelősei

készíttessék el, és 1979. június 15-ig küldjék meg a BM IV/I. 
csoportfőnökének.
A Belügyminisztérium központi szerveinek személyi állomá
nyáról a címjegyzéket a BM IV/I. csoportfőnöke készíttesse el. 
A teljes személyi állományról készült címjegyzékek rendezé
sét, ellenőrzését a BM IV/I. csoportfőnöke 1979. június 20-ig 
végeztesse el.

20. A 6. pontban meghatározott feltételek figyelembevételével
— a Belügyminisztérium központi szervei, valamint a Bu

dapesti Rendőr-főkapitányság személyi állományának la
kásairól a BM I. Főcsoportfőnökség, Központi Ellátó Pa
rancsnokság,

— a megyei rendőr-főkapitányságok személyi állományának 
lakásairól az anyagi osztályok,

— az országos (kormányőrség) parancsnokságok saját sze
mélyi állományuk lakásairól

készíttessék el a zárt belügyi számlálókörzetek kialakításához 
szükséges címjegyzéket és a BM Titkárság vezetőjének 1979. 
június 20-ig küldjék meg.

21. Az államtitkár, a miniszterhelyettesek, országos (kormányőr
ség) parancsnokok, rendőr-főkapitányok 1979. június 20-ig 
közöljék a BM Titkárság vezetőjével azoknak a személyeknek, 
lakásoknak, objektumoknak a címjegyzékét, amelyeket kons-
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pirációs, vagy más okok miatt zárt belügyi számlálókörzetben 
kell összeírni.

22. A népszámlálási felelősök 1979. augusztus 25-ig jelöljék ki az 
összeírást végző számlálóbiztosokat és felülvizsgálókat.
Adataikat — név, rendfokozat, beosztási hely, telefonszám — 
a BM Titkárság vezetőjének 1979. augusztus 30-ig küldjék 
meg.

23. A népszámlálás belügyi központi csoportjának vezetője a 
számlálóbiztosok és felülvizsgálok kiképzését — feladataikra 
való oktatását — 1979. október 10. és december 24. között 
szervezze meg.

24. A büntetésvégrehajtási intézetekben fogvatartott (elítélt, őri
zetes, előzetesen letartóztatott, szabálysértő, ideiglenes kény
szergyógykezelés, illetve kényszergyógykezelés alatt álló, az 
Országos Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe 
megfigyelésre beutalt, valamint kötelező intézeti gyógykeze
lésre beutalt alkoholista) személyek (a továbbiakban együtt: 
fogvatartottak) összeírása a büntetésvégrehajtási intézetek
ben történik.
A kitöltött személyi kérdőíveket — ideiglenes lakcím esetén 
az ellenőrzőlapokat és üdülő összeíróíveket — a büntetésvég
rehajtási intézetek a fogvatartottak állandó lakcíme szerint 
illetékes járási, városi- és járási, városi, budapesti kerületi 
rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályainak küldik 
meg 1979. december 10-ig.
A rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai a ren
delkezésükre álló okmányok — személyi igazolványok — 
alapján ellenőrizzék — ha szükséges javítsák — a lakcím 
adatokat és a kérdőívekre vezessék rá a fogvatartottak sze
mélyi számait.
Az ellenőrzött — esetleg javított — kérdőíveket a népszám
lálás belügyi központi csoportjától kapott nyomtatvány kitöl
tése után annak mellékleteként 1979. december 20-ig küldjék 
meg az állandó, illetőleg ideiglenes lakcím szerint illetékes 
tanács népszámlálási felelősének.

25. A népszámlálás előkészítésében, valamint az összeírásban 
részt vevő belügyi beosztottak feladataikat munkaidőben és 
munkaidőn túl végzik. Ezért engedélyezem, hogy a Központi 
Statisztikai Hivataltól — a népszámlálási munkában részt 
vevő polgári személyekkel azonos — díjazásban részesülje
nek.

26. Felhívom a személyi állomány figyelmét arra, hogy a nép- 
számlálás fontos állami feladat, ezért amennyiben az illetékes 
tanácsi vagy statisztikai szervek kérik — a törvényes kere
tek között — a szükséges segítséget biztosítani kell.

27. A BM Titkárság vezetője a népszámlálás belügyi feladatainak 
végrehajtásáról, az összeírás tapasztalatairól 1980. március 
20-ig készítsen jelentést és hozzám terjessze fel.
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28. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, a személyi állo
mánnyal a szükséges mértékig ismertetni kell.
Az utasítás végrehajtásához szükséges további feladatokat az 
illetékes parancsnokok intézkedésben szabályozzák.

DR KAM A RA JÁ N O S s. k.,
r. vezérőrnagy 

államtitkár

Készült: 500 példányban.
Kapják: állam titkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló- és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
megyei, budapesti rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok,
Hőr. kerület, illetve ezred parancsnokok.
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