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Az Elnöki Tanács 1988. évi 22. törvényerejű rendelete alapján 1990. január 1-jei eszmei időponttal népszámlálást kell tartani, mely az ország valamennyi lakosára - beleértve a fegyveres testületek tagjait is - kiterjed.A népszámlálás végrehajtásáról szóló 2/1988. (XI. 16.) KSH rendelkezés alapján a munka végzésére valamennyi városi, budapesti kerületi, községi tanácsnál népszámlálási felelőst jelöltek ki. Irányításukat a megyei, fővárosi népszámlálási felelős - általában a VB titkár - végzi. Fő feladataik:- az utca-, házszám- és lakás- (a továbbiakban: UHL) jegyzékek ellenőrzése, kiegészítése, javítása;- a számlálókörzetek kialakítása;- az összeírásban részt vevő számlálóbiztosok kijelölése, felkészítésének megszervezése;- az adatfelvétel végrehajtása, ellenőrzése és az összeírt anyagok továbbítása feldolgozásra.A népszámlálás előkészítő munkálatai már országos jelleggel beindultak, ennek keretében az Állami Népességnyilvántartó Hivatal által elkészített UHL-jegyzékek ellenőrzését, pontosítását végzik. Ezt a számlálókörzetek kialakítása követi. Ezeket a munkálatokat a helyi tanácsok csak a belügyi és katonai szervek aktív közreműködésével képesek végrehajtani.
ÁBTL - 4.2 - 10 - 91/1/1989 /1



A népszámlálással kapcsolatos belügyi feladatok végrehajtása érdekében kiadom az alábbiintézkedést:1. A területi munkák irányítása és összefogása, illetve a konkrét feladatok végrehajtása a népszámlálási felelősök feladata.Népszámlálási felelős:a) a rendőr-főkapitányság titkárságvezetője,b) a BM Határőrség kerületparancsnokának megbízottja,c) a rendőrkapitány által kijelölt beosztott.2. A rendőr-főkapitányság népszámlálási felelősének feladatai az előkészítési munkálatok során:a) kapcsolat felvétele a megyei hadkiegészítési és területvédelmi (Budapest Fővárosi Hadkiegészítő) parancsnokság, valamint a megyei (fővárosi) tanács és a Központi Statisztikai Hivatal megyei (budapesti) igazgatóságának népszámlálási felelősével;b) a rendőrkapitányságok népszámlálással kapcsolatos tevékenységének felügyelete, irányítása és segítése, a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés és a kölcsönös információcsere rendjének kialakítása;c) kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes BM Határőrség kerületparancsnokság népszámlálási felelősével;d) tájékozódás a megyei (fővárosi) tanács népszámlálási felelősénél a beindult munkák állásáról és a várható tennivalókról.3. A rendőrkapitányság népszámlálási felelősének feladatai azelőkészítő munkák során:a) kapcsolat felvétele a helyi tanács népszámlálási felelősével és a további együttműködés, információcsere formájának kialakítása;b) folyamatos tájékozódás a beindult feladatok állásáról és a várható tennivalókról;c) részvétel a helyi tanácsoknál az UHL-jegyzékek pontosításában. Ezzel kapcsolatban a területen levő belügyi objektumok címeinek pontosítása az alábbiak figyelembevételével:- az UHL-jegyzéken szerepelnek a fegyveres testületek azon objektumai is, amelyeken belül nem található lakás és nincs állandóra vagy ideiglenesen bejelentett személy. Ezek jellegére, rendeltetésére vonatkozóan a jegyzéken csak (a 70-es) kódszám szerepelhet,- az UHL-jegyzéken szerepelnek azok az objektumok is, melyekben állandó vagy ideiglenes jelleggel laknak (szol- 2 -
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gálati lakás, szállás, kollégium stb.). Itt szükség esetén meg kell adni az állandó és ideglenes jelleggel bejelentett személyek létszámát,- az UHL-jegyzékbe a BM kezelésében levő üres vagy külföldiek által lakott lakások címeit is fel kell venni.4. Zárt számlálókörzeti összeírást kell végezni azokban az objektumokban, ahol állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentett személyek laknak, de a titokvédelmi szabályok nem teszik lehetővé polgári személy bejutását az adatfelvétel elvégzésére. Ezekben a körzetekben az összeírási munkákat belügyi számlálóbiztosok végzik az általános adatfelvételi szabályok szerint.5. A számlálókörzetek zárttá minősítésére a megyei (budapesti) népszámlálási felelősök - a rendőrkapitányságok és a BM Határőrség kerületparancsnokságok népszámlálási felelőseinek bevonásával - készítsék el javaslatukat és 1989. augusztus 15-ig a BM Titkársága vezetőjének küldjék meg. Javaslataikban tüntessék fel a zárttá minősítés indokát, az objektum, lakást stb. adatait (város, község, utca, házszám, az állandó és ideiglenes jelleggel bejelentett személyek száma).6. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba és a feladatok végrehajtását követően hatályát veszti.
DR. BÁLINT TIBOR s. k., 

BM Titkárság vezetője

Készült: 360 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársaknak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak.

Kapják: elosztó szerint. - 3 -
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