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Budapest, 1989. szeptember 18-án

Az Elnöki Tanács 1988. évi 22. törvényerejű rendelete alapján 1990. ja
nuár 1-jei eszmei időponttal népszámlálást kell tartani, mely az ország 
valamennyi lakosára - beleértve a fegyveres erők, a fegyveres testületek 
és a rendészeti szervek (a továbbiakban: fegyveres testületek) tagjait is - 
kiterjed. Nem kerülhetnek összeírásra az ország területén nemzetközi 
szerződés alapján ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok tagjai és csa
ládtagjaik.
A Minisztertanács 2016/1987. (XI. 16.) határozatának 3. pontjában ka
pott felhatalmazás alapján az 1990. évi népszámlálás fegyveres testüle
tekkel kapcsolatos összeírási, feldolgozási és adatszolgáltatási 
munkálatainak végrehajtására - egyetértve a Központi Statisztikai Hi
vatal elnökével - kiadjuk az alábbi

együttes utasítást.
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I.

Általános rész

1. Az összeírás a fegyveres testületek teljes személyi állományára és a 
törvényerejű rendelet mellékletében az összeírás körébe sorolt vala
mennyi adatra kiterjed. A fegyveres testületek tagjairól kitöltött 
kérdőívek kezelése a polgári személyek kérdőívei közé sorolva, 
azokkal azonos módon történik.
Az előkészítés és az adatfelvétel folyamán olyan módszereket és el
járásokat kell alkalmazni, melyek megakadályozzák az állam- és 
szolgálati titkot képező adatok nyilvánosságra kerülését. Meg kell 
oldani, hogy a népszámlálás számítógépes adatbázisába a fegyveres 
testületek állományára vonatkozó valamennyi szükséges adat - a 
titokvédelmi követelményeknek megfelelő állapotban - bekerül
jön, és az adatok a későbbiekben külön védelmet ne igényeljenek.

2. A jelenleg érvényben lévő Egységes Ágazati Osztályozási Rend
szerben a 9. „Közösségi, közigazgatási és egyéb szolgáltatás” népgaz
dasági ágon belül a népszámlálás során az alábbi változtatásokat kell 
végrehajtani:
a) a 93. „Védelem” nem kerül felhasználásra;
b) a 94. „Jog- és rendbiztonság” megnevezés 94. „Jog- és rendbizton
ság, védelem” megnevezésre változik;
c) a 94. „Jog- és rendbiztonság, védelem” ágazat további bontása a 
következők szerint módosul:

941. Jogbiztonság
9411. Ügyészi tevékenység
9412. Igazságszolgáltatás
9413. Ügyvédi és jogi képviseleti tevékenység

943. Rendbiztonság, védelem
9431. Fegyveres erők, fegyveres testületek és ren
dészeti szervek.

3. A fegyveres testületek hivatásos, továbbszolgáló és polgári alkalma
zotti állománya teljes körűen a „Rendbiztonság, védelem” alágazat- 
ban kerül kimutatásra; a munkakör (foglalkozás) és állománycso
port, beosztás jelölésére pedig a Foglalkozások Egységes Osztályo
zási Rendszerében (FEOR) „A fegyveres erők, fegyveres testületek 
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és rendészeti szervek fizikai, illetve szellemi dolgozói” számára 
fenntartott jelzőszámokat (1990, illetve 2890) kell alkalmazni.

4. Az állam- és szolgálati titok védelme érdekében az összeírás során 
egyes számlálókörzeteket zárt számlálókörzetté kell minősíteni. A 
zárt körzeteket az általános számlálókörzetesítés figyelembevételé
vel a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és az IM 
Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának illetékes szervei 
a helyi - városi, főváros kerületi, községi - tanácsokkal együttmű
ködve jelölik ki. Ezekben a körzetekben az összeírást a körzetet ki
jelölő fegyveres testületi szerv számlálóbiztosa hajtja végre.
Az 1990. évi népszámlálásnál a fegyveres testületek létszámának 
nyilvános közlése csak a „Fegyveres erők, fegyveres testületek és 
rendészeti szervek” megnevezésű, 9431 számú szakágazatban - an
nak további bontása nélkül - történhet.

II.

A fegyveres testületek tagjainak összeírása

5. A hadkötelezettség alapján sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot 
teljesítők, valamint a katonai és belügyi tanintézetek nappali tago
zatán tanuló bentlakásos hallgatók összeírását a népszámlálás esz
mei időpontját megelőzően, szolgálati helyükön (elhelyezési körle
tükben), a katonai adatok feltüntetése nélkül kell végrehajtani.
Az összeírási adatokat üres személyi kérdőíven kell rögzíteni. A kér
dőíveket a bevonulás előtti állapotnak megfelelő lakcím, foglalko
zási és munkahelyi adatok szerint kell kitölteni.
Az MNK fegyveres erői és azok felügyelete alá tartozó szolgálati 
hely parancsnokságok a kitöltött kérdőíveket - az állandó lakóhely 
szerint - megyénként csoportosítva küldik meg az illetékes megyei 
hadkiegészítési és területvédelmi (Budapest Fővárosi Hadkiegészí
tő) parancsnokságoknak, melyek azokat a helyi tanácsokhoz továb
bítják.
A fegyveres testületi parancsnokságok a fentieken kívül más, nép
számlálással kapcsolatos adatszolgáltatásra nem kötelezhetők.

6. A hivatásos és továbbszolgáló tisztek, tiszthelyettesek és polgári alkal
mazottak összeírása - egységesen - állandó és ideiglenes lakásu
kon, a polgári személyekkel azonos módon és időben történik. En- 
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nek keretében az érintett személy kitölti a lakáskérdőívet és az Álla
mi Népességnyilvántartó Hivatal (ÁNH) által előnyomtatott adato
kat tartalmazó személyi kérdőívet, majd azokat a számlálóbiztosnak 
átadja.

7. A kérdőívek kitöltésének szabályai a hivatásos és továbbszolgáló tisz
tek, tiszthelyettesek, valamint a polgári alkalmazottak esetében azo
nosak:
a) a munkahely megnevezése rovatot tilos, az összes többit kötelező 
kitölteni;
b) az iskolai végzettségre vonatkozó kérdések válaszainál a katonai 
felsőfokú iskolák konkrét megnevezése nélkül a „katonai akadé
mia”, „katonai főiskola”, „BM-főiskola” bejegyzést kell írni. Polgári 
egyetem vagy főiskola teljes konkrétsággal (kar, szak, szakág stb.) 
megnevezhető;
c) a munkaköre (foglalkozása) kérdésre a „BM-alkalmazott”, „HM- 
alkalmazott”, „BV-alkalmazott”, „munkásőrségi alkalmazott”, 
„tűzoltó”, „pénzügyőr” válaszok valamelyikét kell adni;
d) a munkáltató megnevezése rovatba - értelemszerűen - a „BM”, 
„HM”, „BV”, „Munkásőrség”, „Tűzoltóság”, „Vám- és Pénzügyőr
ség” bejegyzést kell tenni;
c) minden más rovat kitöltése az általános szabályoknak megfelelő
en, az adott kérdésre egyértelmű választ adva történik.

8. A népszámlálási adatfelvétel idején a fegyveres testületek állományá
ból szolgálati okból huzamosabb ideig külföldön tartózkodók előze
tes összeírásáról és a kitöltött kérdőívek helyi tanácsokhoz történő 
eljuttatásáról az a szervezet gondoskodik, amelynek a külföldön tar
tózkodó személy az állományába tartozik. A katonai szervezetek a 
kitöltött kérdőíveket az állandó lakóhely szerint illetékes megyei 
hadkiegészítési és területvédelmi (Budapest Fővárosi Hadkiegészí
tő) parancsnokságok, a belügyi szervezetek pedig a megyei (budapes
ti) rendőr-főkapitányságok útján továbbítják a helyi tanácsokhoz.

9. A szabadságvesztés-büntetésüket töltő, az előzetes letartóztatott, a 
szigorított őrizetes, a szigorított javító-nevelő munkára ítélt, a Mun
katerápiás Alkoholelvonó Intézetbe utalt, a kényszergyógykezelt, az 
ideiglenesen kényszergyógykezelt és az elzárást töltő személyek 
(fogva tartottak) összeírása a büntetés-végrehajtási intézetekben 
vagy a letartóztatási helyeken történik a népszámlálás eszmei idő
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pontját megelőzően. Az összeírási adatokat üres személyi kérdőíven 
kell rögzíteni a büntetés-végrehajtási intézetbe kerülés vagy az elő
zetes letartóztatás előtti utolsó lakcím, foglalkozási és munkahelyi 
adatok szerint.
Azon személyeknél, akik a büntetés-végrehajtási intézetbe kerülés 
vagy az előzetes letartóztatás előtt nem folytattak aktív kereső tevé
kenységet - és nem voltak eltartottak - a munkáltatóra és foglal
kozásra vonatkozó adatokat a büntetés-végrehajtásnál végzett 
munkájuk alapján kell a kérdőívre beírni.
Az összeírás befejezése után a kitöltött személyi kérdőíveket a BV- 
intézetek és az előzetes letartóztatási helyek a KSH népszámlálási 
osztályához továbbítják, mely azokat a fogva tartott személy állandó 
lakóhelye szerint illetékes tanácshoz küldi. Azokat a fogva tartott 
személyeket, akiknek nincs állandó vagy ideiglenes lakásuk, illetve 
kérdőíveiket az általuk megadott lakcímről visszaküldték, intézeti 
háztartásban lakó személyként kell összeírni.

10. Intézeti háztartásban lévőként kell összeírni azokat a személyeket, 
akik az adatfelvétel idején a fegyveres testületek kezelésében lévő, 
közösségi elhelyezést (ellátást) szolgáló objektumok (diákotthonok, 
kollégiumok, helyőrségi szállók, szociális otthon stb.) valamelyiké
ben tartózkodnak (a laktanyák kivételével). Az e helyeken állandó 
vagy ideiglenes bejelentéssel rendelkező személyekről - az általá
nos összeírási gyakorlattal megegyezően - személyi kérdőívet kell 
kitölteni. Ezekben az intézetekben zárt körzeti összeírást kell végez
ni.

11. A fegyveres testületek nyugállományú tagjainak összeírása a polgári 
lakossággal egyidőben, velük azonos módon történik. Az összeírás 
során - attól függően, hogy az összeírt személy melyik fegyveres 
szerv tagja volt - a nyugállományba helyezése előtti munkaköre, 
foglalkozása kérdéshez a „BM-alkalmazott”, „HM-alkalmazott”, 
„BV-alkalmazott” „munkásőrségi alkalmazott”, „tűzoltó”, „pénz
ügyőr”, a volt munkáltató kérdéshez pedig a „BM”, „HM”, „BV”, 
„Munkásőrség”, „Tűzoltóság”, „Vám- és Pénzügyőrség” valamelyi
két kell beírni.

12. A védett vezetők és velük együtt lakó családtagjaik összeírását - a 
Belügyminisztérium címjegyzéke alapján - a BM által kijelölt 
számlálóbiztos végzi, aki egyben gondoskodik a kitöltött kérdőívek 
számlálókörzeti anyagba történő elhelyezéséről.
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III.

Adatfeldolgozás és adatszolgáltatás

13. A fegyveres testületek sor- vagy tartalékos állománya, aktív vagy 
nyugállományú tagjai, valamint a védett vezetők népszámlálási ada
tait tartalmazó kérdőívek feldolgozása és a feldolgozott adatok köz
lése - függetlenül attól, hogy azok zárt számlálókörzeti összeírás
ból származnak vagy nem - a polgári lakosság adataival együtt, az
zal azonos módon történik.

14. A hadkötelezettség alapján sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot 
teljesítőkről, a katonai és belügyi tanintézeti hallgatókról, a fogva 
tartott személyekről kitöltött kérdőíveket az állandó lakásuk szerin
ti számlálókörzetben párosítani kell az ÁNH által előnyomtatott 
kérdőívvel. Ha mindkét kérdőív ki van töltve, a további feldolgozás
hoz az összeírt személy által kitöltött adatokat kell helyesnek tekin
teni.

IV.

Szervezési intézkedések

15. Az 1990. évi népszámlálással összefüggően a fegyveres testületekre 
háruló előkészítési és végrehajtási feladatokat a Belügy
minisztériumban, a Honvédelmi Minisztériumban, az Igazságügyi 
Minisztérium Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságánál, a 
Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnok
ságánál, valamint a Munkásőrség Országos Parancsnokságánál kije
lölt népszámlálási felelős irányítja. A népszámlálási felelősök mellé 
központi operatív csoportokat, a megyeszékhelyeken (a fővárosban) 
az ott lévő belügyi és katonai szervek állományából megyei (főváro
si) operatív csoportokat kell létrehozni. A népszámlálás fegyveres 
testületekre vonatkozó előkészítésének és végrehajtásának koordi
nációját a KSH népszámlálási osztályánál a Belügyminisztérium, a 
Honvédelmi Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal képvi
selőiből létrehozott fegyveres testületi csoport végzi.

16. A kijelölt népszámlálási felelősök mellett működő központi operatív 
csoportok feladatai:
a) a népszámlálás jogi és szervezeti előkészítése;
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b) az adatfelvételt végrehajtó szervek és személyek felkészítésének 
megszervezése;
c) az adatok összeírásának és a kérdőívek továbbításának, a titokvé
delmi szabályok betartásának ellenőrzése;
d) a szükséges értékelések és jelentések összeállítása.

17. A fegyveres testületek tagjainak összeírásával (előkészítés, adatfelvé
tel, feldolgozás) kapcsolatban felmerülő személyi és dologi kiadások 
fedezetét a KSH népszámlálási költségkerete biztosítja.

18. A népszámlálás fegyveres testületekre vonatkozó részletes tenni
valóira az egyes testületeknél külön végrehajtási intézkedést kell ki
adni.

belügyminiszter honvédelmi miniszter

igazságügyi miniszter pénzügyminiszter

Munkásőrség országos parancsnoka

Egyetért:

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Készült: 180 példányban
Kapják: elosztó szerint
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