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INTÉZKEDÉSE
a 0024/1965. számú belügyminiszter-helyettesi utasítással
elrendelt, igazgatásrendészeti tevékenységre vonatkozó
statisztikai adatszolgáltatás módosításáról
Budapest, 1986. évi december hó 9-én.

A lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes és jogi személyek,
valamint lőfegyvereik számítógépes nyilvántartásának létrehozására, továbbá
a hatósági erkölcsi bizonyítványok központosított, számítógépes kiadására
figyelemmel a 0024/1965. számú belügyminiszter-helyettesi utasítással el
rendelt, igazgatásrendészeti tevékenységre vonatkozó statisztikai adatszol
gáltatás módosítására - államtitkár elvtárs jóváhagyásával - kiadom az
alábbi
i n t é z k e d é s t :
1. 1987. január 1-től a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező természe
tes, jogi személyekről és lőfegyvereikről az "Igazgatásrendészet" című
905 200 8000 cikkszámú (korábbi cikkszám 905 021 2008) adatlapon (a to
vábbiakban: adatlap) statisztikai adatszolgáltatást nem kell teljesíte
ni.
2. A lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezők és lőfegyvereik számítógépes
és manuális nyilvántartási adatai egyezőségének ellenőrzése, illetve
biztosítása érdekében egyszeri adatszolgáltatást rendelek el. Az adatlap
kitöltésére kötelezett szervek - az adatlap 4. számú táblája helyett a
nyilvántartás új fogalmainak megfelelően ezen intézkedés mellékletében
szereplő táblázat szerint teljesítsenek az 1986. évre vonatkozóan sta
tisztikai adatszolgáltatást.
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3. A melléklet szerinti táblázat elkészítéséről az adatszolgáltatásra köte
lezett szervek gondoskodjanak.
4. A kitöltött táblázatok eredeti példányát - az adatlappal egyidejűleg a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség Rendszerfejlesztő
és Gépi Adatfeldolgozó Osztályára kell felterjeszteni, a másolati pél
dányokat pedig az adatszolgáltató szerv irattározza.
5 . A lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőkre és lőfegyvereikre vonatkozó
statisztikai adatokat 1987. január 1-től a számítógépes nyilvántartás
felhasználása útján kell biztosítani. Az adatok rendszeres közzétételé
ről, illetve a rendszeresített kiadványokban történő megjelentetéséről
a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség (a továbbiakban:
AFTCS) gondoskodjon.
6. A hatósági erkölcsi bizonyítványok kiadása - a 12/1983. (XII. 29.) BM
számú rendelet és az 1/1984. BM számú utasítás rendelkezései alapján
központosítottan, számítógépes úton történik, ezért az erkölcsi bizo
nyítvány forgalomra vonatkozó statisztikai adatokat központilag, számí
tógépes feldolgozás útján kell biztosítani. Az adatok rendszeres közzé
tételéről, illetve a rendszeresített kiadványokban történő megjelenteté
séről az AFTCS gondoskodjon.
7. Az adatlap 3. és 4. számú táblájának kitöltésére vonatkozó rendelkezések
ezen intézkedés kiadásával egyidejűleg hatályukat vesztik, ezt követően
a táblák rovatait nem kell kitölteni.
8. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba. Az intézkedésben foglal
takat az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
rendőr altábornagy
miniszterhelyettes

Készült:

250 példányban.

Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
államtitkár elvtársnak.
Kapják:

elosztó szerint.
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A 1 3 / 1 9 8 6 . számú b e l ü g y m i n i s z t e r -helyetesi
in tézk ed és m e llé k le te .

Vadásztársaság tagja
Erdész, hivatásos vadász, szolgálati
Erdész, hivatásos vadász, saját
Mezőgazd.gát,csatorna, termvéd.őr,szolg.
Pártalkalmazott
Állami alkalmazott
Fegyveres erők, testületek hiv.tagja
Egyéb /pl. nyugdíjas/
Ö s s z e s e n :
Magyar Honvédelmi Szövetség
Honvéd Sportegyesület
Újpesti Dózsa SC.
Öttusa Szakosztályok
Egyéb szerv
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