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A BELÜGYMINISZTÉRIUM  
SZÁMÍTÓGÉPES DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE 

(BM SZÁDOR)

A BM SZ Á D O R  létrehozására az 1987-ben hozott m iniszteri 
döntés alapján került sor. A mintegy féléves kísérleti üzem eltetés 
kedvező tapasztalataira figyelemmel az, inform ációszolgáltatás 
1990. március 1-jéve l m egkezdődött.

A rendszer szervezése m ikroszám ítógépre történt, amely kap
csolódik az egységes belügyi távadat-átviteli hálózathoz, így a l
központként információs kapcsolatba kerülhet a többi alköz
ponttal és végponttal is.

A BM SZ Á D O R  felhasználói szervező, rendszerfejlesztő és 
gondozó szerve a BM AFTCS Értékelő és Tájékoztató Osztály.

A BM SZ Á D O R  létrehozásának célja, hogy
-  a belügyi vezetők számára az eddiginél szélesebb körű, p o n 

tosabb, egységes fogalom rendszerben kezelt információk állja
nak rendelkezésre a belügyi szervek m űködéséről és az azt befo
lyásoló környezetről;

-  a felhasználók -  jogosultságuknak megfelelően -  a szük
séges inform ációkról, fellelési helyükről gyors és naprakész tá jé
koztatást kapjanak;

-  a vezetők, az őket kiszolgáló apparátusok, s bizonyos k ö r
ben az ügyintézők m unkájában a szükséges információk felkuta
tására fordított idő lerövidüljön, a különböző területeken és 
szinteken párhuzam osan, hagyományos módon, nagy élőm unka- 
és költségráfordítással, nem kellő szakértelem m el végzett infor
mációgyűjtő, -feldolgozó, -nyilvántartó és -szolgáltató munka 
megszűnjön;

-  az inform ációk fellelésének és hozzáférhetőségének m eg
könnyítésével a dokum entum ok párhuzam os megvétele, kezelé
se és a különböző külső dokum entációs és tájékoztató szervek 
szolgáltatásainak többcsatornás, költséges igénybevétele feles
legessé váljék.
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A BM SZÁ D O R  adatbázisainak kiegészítéseként -  saját fej
lesztés helyett -  több külső szám ítógépes dokum entációs szerv 
szolgáltatásai összbelügyi hasznosításának feltételei kerültek ki
alakításra.

A kézikönyv a BM SZ Á D O R  és a kapcsolódó külső szám ító- 
gépes rendszerek adatbázisainak m indenkori adattartalm áról, az 
információk, inform ációhordozók (dokum entum ok) nyilvántar
to tt adatairól, a lekérdezés lehetséges eszközeiről és m ódjáról, 
továbbá a hozzáférési jogosultságról ad tájékoztatást.

Az alapadatbázisok feltöltése folyamatos. Az aktuális helyzet
ről -  az egyes alrendszerek adattartalm ának ism ertetésénél -  a 
kézikönyv tájékoztat.

A  rendszer fejlesztése a felhasználói igények és technikai lehe
tőségek függvényében történik. A  jelentősebb változások 
nyom onkövetését m inden esetben új kézikönyv kiadása b izto
sítja.

I. A BM SZÁDOR RENDSZERE

1. A belső szabályozásokat nyilvántartó és visszakereső rend
szer/SZAB-DOK/

ADATTARTALMA: a belügyi m unkát érin tő  parlam enti doku
m entum ok; M T (kormány) határozatok ( 1. 2.), HB határozatok 
(1. 2.), a központi belügyi szervek vezetőinek rendelkezései és 
iránym utatásai (1. 2.), a tanácsok rendelete i. (Az adatbázis az
1989. január 1-jén hatályban lévő, azóta hatálytalanított és azóta 
megjelent dokum entum okat tartalm azza. Az adatbázis teljes fel
töltésének határideje 1990 vége.)

ADATMEZŐK: tartalm azzák a dokum entum  azonosítóit (cí
mét, sorszám át, kibocsátóját, kibocsátásának idejét, típusát, m i
nősítését, hatályosságát, iktatószám át), tartalm át kifejező fogal
makat, referátum át, a kapcsolódó rendelkezések azonosítóit és a 
kapcsolódás okát, a határidős feladatokat és azok felelőseit.
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LEKÉRDEZNI LEH ET: a dokum entum ok azonosítói, a ta r
talm at kifejező fogalmak, a feladatok, a határidők, a felelősök, 
valam int mindezek kombinációja alapján.

2. Az előterjesztéseket, döntéseket nyilvántartó és visszakere
ső rendszer (VEZ-DOK)

ADATTARTALMA: a BM kollégiumi ülések, miniszteri, á l
lam titkári, m iniszterhelyettesi értekezletek előterjesztései és 
döntései (1. 2.), a megyei tanácsok (VB-k) üléseinek, valam int a 
főkapitányi értekezleteknek az előterjesztései ( 1. 2. 3.). (Az adat
bázis 1988. január 1-jélől tartja nyilván a dokum entum okat. Az 
alapadatbázis teljes feltöltésének határideje 1990. vége.)

ADATMEZŐK: tartalm azzák a dokum entum ok azonosítóit 
(címét, típusát, m inősítését, iktatószám át, készítőjét, a m egtár
gyaló fórum ot, a jóváhagyás időpontját), lelőhelyét, a tartalm át 
kifejező fogalmakat, valamint a kollégiumi ülések, miniszteri é r
tekezletek esetében a referátum ot, a határidős feladatokat és 
azok felelőseit is.

LEKÉRDEZNI LEHET: a dokum entum  azonosító adatai, le
lőhelye, a tartalom ra utaló fogalmak, a feladatok, a határidők, a 
felelősök, valam int mindezek kombinációja alapján.

3. A párthatározatokat nyilvántartó  és visszakereső rendszer 
(PÁRT DOK)

ADATTARTALMA: A pártok, társadalm i szervezetek publi
kált -  a belügyi munka szem pontjából jelentős -  határozatai, 
program jai és más dokum entum ai. (Az adatbázis 1944-től nyil
vántartja az M SZM P, 1988. január 1-től más pártok, politikai 
szervezetek dokum entum ait.)

ADATMEZŐI: tartalm azzák a dokum entum ok azonosítóit 
(címét, kibocsátóját, előterjesztőjét, típusát, kibocsátásának ide
jét, m inősítését), tartalm át kifejező fogalmakat, referátum ot, 
forrásainak adatait (címét, kiadóját, megjelenési idejét, szám o
zását).
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LEKÉRDEZNI LEH ET: a dokum entum  azonosító adatai, for
rásadatai, valam int a tartalom ra utaló fogalmak és mindezek 
kom binációja alapján.

4. A belügyi tudományos kutatásokat nyilvántartó és visszake
reső rendszer (TU-DOK)

ADATTARTALMA: a belügyi tudományos kutatóm unka d o 
kum entum ai (disszertációk, pályamunkák, tudom ányos kézira
tok, belügyi dolgozók válogatott egyetemi, főiskolai d ip lo
m am unkái), valamint a belügyi munkában hasznosítható -  első
sorban társadalom tudom ányi területen -  keletkezett disszertá
ciók ( 1. 2.). (Az adatbázis 1975-től tartja nyilván a dokum entu
m okat.)

ADATMEZŐI: tartalm azzák a dokum entum ok címét, szerző
jét, közzétételének időpontját, típusát, m inősítését, iktatószá
mát, a tudományág megjelölését, a tartalm at kifejező fogalm a
kat, valam int (a belügyi dolgozók disszertációi esetén) a referá
tum ot.

LEKÉRDEZNI LEHET: a felsorolt ismérvek mindegyike, il
letve ezek kom binációja alapján.

5. A szakirodalmat nyilvántartó és visszakereső rendszer 
(SZAK- DOK)

ADATTARTALMA: Mintegy 1000 külföldi, valam int közel 400 
magyar nyelvű politikai, jogi, szociológiai, közigazgatási, statisz
tikai, krim inológiai, kriminalisztikai és más, zömmel társada
lom tudom ányi, a belügyi munka szem pontjából érdekes cikk, ta 
nulmány, továbbá EN SZ- és külföldi parlam enti dokum entum , 
jogszabály, amelyek figyelését és feldolgozását a BM AFTCS É r
tékelő és Tájékoztató Osztályon, a BM R endőrtiszti Főiskolán 
kívül az O G Y K  D okum entációs és Információs Osztálya, a KSH 
Könyvtár és D okum entációs Szolgálata, továbbá más külső d o 
kum entációs szervek végzik. (A nyilvántartás 1985-től tartalm az 
adatokat. A Belügyi Szemlében, az Állam és Igazgatásban, a BM 
O R FK  Tájékoztatóban (1. 2.) megjelent írások visszamenőleg
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teljes körűen, a más belső kiadványok (1.2.) belügyi és külső saj
tóterm ékekben m egjelentek válogatva, 1985-től kerülnek az 
adatbázisba.)

ADATMEZŐI: tartalm azzák a dokum entum ok azonosítóit (cí
mét, szerzőjét, típusát, m inősítését), forrásadatait (forráscímét, 
kiadási helyét, idejét, kiadóját, nyelvét), az eredeti dokum entu
m oknak vagy fordításainak a lelőhelyét, tartalm at kifejező fogal
makat (az idegen nyelvűek, illetve a belügyi kiadványok többsé
génél a referátum ot is).

LEKÉRDEZNI LEH ET: a dokum entum  azonosítói, forrása
datai, lelőhelye, a tartalm at kifejező fogalmak, valam int m ind
ezek kom binációja alapján.

6. A könyvtári nyilvántartó  és visszakereső rendszer 
(KÖNYV- DOK)

ADATTARTALMA: a Magyarországon 1964 óta kiadott, ke
reskedelm i forgalomba került társadalom tudom ányi művek, a 
BM Könyvkiadó által m egjelentetett könyvek, kiadványok (1.2.), 
a BM AFTCS É rtékelő és Tájékoztató Osztályon meglévő ide
gen nyelvű könyvek fordításai, valam int más külső dokum entáci
ós szervnél fellelhető, belügyi m unkában hasznosítható idegen 
nyelvű könyvek. (A  társadalom tudom ányi művek adatai te ljeskö- 
rűen 1990 végéig kerülnek az adatbázisba.)

ADATMEZŐI: tartalm azzák a dokum entum  bibliográfiai ada
tait, tartalm át kifejező fogalmakat.

LEKÉRDEZNI LEHET: mindezek és mindezek kombinációja 
alapján.

7. A statisztikai nyilvántartó  és visszakereső rendszer (STAT- 
DOK)

ADATTARTALMA: a belügyi szervek alaptevékenységéről, az 
azzal összefüggő társadalm i jelenségekről, eseményekről a Bel
ügyminisztérium statisztikai rendszereiben, valam int más állami
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statisztikai rendszerekben gyűjtött, manuálisan és szám ítógépen 
feldolgozott statisztikák katalógusa (1.2.), adathordozóinak azo
nosítói és fellelési helye ( 1. 2.), valam int a legfontosabb összefog
laló adatok. (1.2.)

A STAT-DOK KATALÓGUS ADATMEZŐI: tartalm azzák a 
statisztikai rendszer nevét, a megfigyelt statisztikai sokaságot és 
egységet, az ismérveket és ism érvcsoportokat, az adatgyűjtést el- 
rendelőt és az adatszolgáltatót, a megfigyelés helyét, idejét, m ód
ját és jellegét, a feldolgozás helyét, idejét, módját, az adathordo
zó típusát, m inősítését, fellelési helyét, a tájékoztatás módját. 
(Az adatbázis feltöltésének határideje 1990 vége.)

LEKÉRDEZNI LEHET: a felsorolt ismérvek és azok kom bi
nációi alapján.

A STAT-DOK STATISZTIKAI KIADVÁNYOK NYILVÁN
TARTÁSÁNAK ADATMEZŐI: tartalm azzák a kiadvány forrása
datait, azonosítóit, fellelési helyét, a tartalm át kifejező fogalma
kat, a statisztikai táblák és ábrák címeit, a statisztikai idősorok 
terjedelm ét. (Az adatbázis teljes feltöltésének határideje 1990 
vége)

LEKÉRDEZNI LEHET: a felsorolt ismérvek és azok kom bi
nációi alapján.

A STAT-DOK ADATBANKJA: tartalm azza a belügyi szervek 
alaptevékenységének (bűnüldöző, közrendvédelmi, igazgatás- 
rendészeti stb.) valam int a belügyi munkával összefüggő társa
dalmi jelenségek (bűnözés, szabálysértés, baleset stb.) legfonto
sabb összefoglaló adatait. (Az alapadatbázis teljes feltöltésének 
időpontja 1990 vége.) SZOLGÁLTATÁSA: Az adatbankban lévő 
adatokból az igényeli tartalm ú, kombinációjú idősorok és grafi
kus ábrák képezhetők, m atem atikai és statisztikai műveletek a u 
tom atikusan elvégezhetők.
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II. A BM SZÁDOR-H OZ KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ 
SZÁM ÍTÓGÉPES INFORM ÁCIÓS RENDSZEREK

1. Az Igazságügyi Minisztérium Egységes Országos Számító- 
gépes Jogi Információs Rendszere (JIR)

A  M inisztertanács 2022/1980. (XI. 9.) számú határozatában 
rendelte el a JIR , mint állami alapnyilvántartás létrehozását az
zal a céllal, hogy a jogalkotók és a jogalkalm azók részére egysze
rűbbé és gyorsabbá tegye a jogszabályokról és a jogi iránym utatá
sokról szóló adatszolgáltatást. A rendszer jogi, szakmai, szervező 
és üzem eltető bázisa az Igazságügyi M inisztérium. A JIR  jelenleg 
kísérleti üzem m ódban működik. Adatbázisának feltöltését folya
m atosan végzik.

ADATTARTALMA: A JIR  adatállom ánya teljes feltöltése után 
tartalm azza a jogszabályokat, a m inisztérium ok, országos hatás
körű szervek jogi iránym utatásait, a Legfelsőbb Bíróság irány
m utatásait.

ADATMEZŐI: tartalm azzák jogszabály, jogi iránym utatás 
azonosítóit (címét, számát, kibocsátóját, kibocsátásának idő
pontját, típusát, hatályosságát), forrásadatait (a kihirdető köz
lönyt, a kihirdetés dátum át), tartalm át kifejező fogalmakat, a 
kapcsolódó (hatályba léptető, hatályon kívül helyező, helyesbítő, 
változtató, végrehajtó) jogszabályok adatait. (Később az adatbá
zis tartalm azni fogja a jogszabályok teljes szövegét is.)

LEKÉRDEZNI LEH ET: a rendszerből -  az Értékelő és T ájé
koztató Osztályon elhelyezett végponton keresztül -  a kibocsá
tó, a típus, a szint (jogszabály, paragrafus, cikk, pont, bekezdés, 
alpont, függelék, m elléklet), a kihirdetés és a hatályba léptetés 
időpontja, a forrásadatok, a tartalm at kifejező fogalm ak és m ind
ezek kom binációja alapján.

2. A Központi Statisztikai Hivatal videotex rendszere (STA- 
DAT)

A Központi Statisztikai Hivatal állami vezetés tájékoz
tatásának operatívabbá tételét szorgalmazó döntésére alapozva
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-  az OM FB-vel és a Postával együttm űködve -  létrehozta a 
M inisztertanács és az országos hatáskörű szervek, egyes tagjai
nak gyors, aktuális inform ációellátását segítő, videotex alapon 
m egvalósított ún. STA D A T rendszerét, amely 1989. január 1-től 
szolgáltat.

ADATTARTALMA: A  rendszer a társadalmi-gazdasági folya
m atok évközi alakulásáról olyan -  részben m inősített -  statisz
tikai adatokat, inform ációkat tartalm az, amelyek a hagyományos 
adathordozókból, adattárakból, tájékoztatókból és egyéb írásos 
kiadványokból nem, vagy (az előállításuk technikája m iatt) csak 
több hetes, hónapos vagy éves késéssel, drágán lennének megis
m erhetők. A  rendszerbe a KSH m ellett 11 m inisztérium , főható 
ság, valam int a megyék állami szervei szolgáltatnak rendszeresen 
adatokat (1. 2.). A  Belügyminisztérium ugyancsak bekapcsoló
do tt az adatszolgáltatók közé a bűnözés, valam int a rendőrség 
szabálysértési, környezet- és term észetvédelm i, tűzvédelmi, ú tle
vél-ügyintézői tevékenységének összefoglaló adataival. (1., 2., 3.)

Az adattarta lom  a szolgáltató szervek szerint:
Állami Bér- és M unkaügyi Hivatal: Álláshelyek és álláskere

sők.
Igazságügyi M inisztérium : Előkészítés alatt álló és megjelent 

Magyar Közlönyök tartalomjegyzéke. Jogalkotás, bírósági perek, 
ügyforgalom.

Ipari M inisztérium : Energiahordozó mérleg. Termelés. K ül
kereskedelem . Bérnövekedés.

Központi S tatisztikai Hivatal: Gazdasági folyamatok évközi 
változásai (ipar, mezőgazdaság, értékesítés, foglalkoztatottság, 
bérek, lakossági jövedelm ek, árak, beruházások, belkereskede
lem, külkereskedelem , idegenforgalom, közlekedés, posta és táv
közlés). Nem zeti term elés, jövedelem . G azdaságkutató Intézet 
előrejelzése. Népesség, társadalom  (népm ozgalom , egészségügy, 
oktatás). N em zetközi adatok (nem zeti jövedelem , bru ttó  hazai 
term ék, ipari term elés, fogyasztói árindex, exportárindex a tőkés 
világpiacon, m unkanélküliség). Devizaárfolyamok. KSH-kiadvá-
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nyok (K + F  program ok, elemző kiadványok, adatgyűjtemények). 
Megyesoros inform ációk (településhálózat, népesség, m unka
ügy, beruházások, ipar, mezőgazdaság, közlekedés, belkereske
delem, idegenforgalom, szolgáltatás, lakás, közmű, oktatás, köz- 
m űvelődés, egészségügy).

Kereskedelmi Minisztérium: Termékforgalmazás. Áruellátás.
Magyar Nemzeti Bank: Lakossági pénzfolyamatok. R efinan

szírozási hitelek. Bankok, pénzintézetek hitel-betét adatai. G az
dálkodó szervezetek hiteltartozásai, betétei, pénzügyi helyzetére 
jellem ző m utatói.

Országos Árhivatal: Jelentősebb vállalati áremelések.
Országos Meteorológiai Szolgálat: Az elm últ időszak ég

hajlati jellem zői. Éghajlati statisztikák. E lőrejelzések 4 és 10 
napra.

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság: Az OM FB plénum á- 
nak tagjai. A  kutató-fejlesztő helyek adatai. A  VII. ötéves tervi 
program ok. Az 1985- 1987-ben elkészült és a folyamatban levő 
tanulm ányok.

Országos Tervhivatal: A VII. ötéves terv információi (az 1985. 
évi VII. tö rvény és a végrehajtására kiadott M T határozat, a reál- 
folyamatok, a pénzügyi és jövede lemfolyamatok, a VII. ötéves 
terv számítási anyaga). Az 1989. évi népgazdasági terv számítási 
anyaga (népgazdaság egésze, ipar, mezőgazdaság, építőipar, te r
melő infrastruktúra, pénzügyek, lakossági fogyasztás, létszám, 
bér, külkereskedelem , lakás, egészségügy, oktatás, beruházás). A 
hosszú múlt (G D P term elés évi átlagos növekedési ütem e, im 
port változásának növekedési ütem e, állóeszközök nyitó állom á
nya, beruházás, termelékenység, tőkeigényesség, állóeszközfe l- 
sze reltség).

Pénzügyminisztérium: Adóreform  adói.
Megyék: Népesség, népmozgalom. Munkaügy. Beruházások. 

Ipar. É pítőipar. Mezőgazdaság. Közlekedés. Posta. Távközlés. 
Belkereskedelem . Idegenforgalom. Szolgáltatás. Lakáshelyzet.
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Közműellátás. Környezetvédelem. Egészségügy. Oktatás. Köz- 
művelődés. Pénzügyi adatok. Tervinformációk. A megye terü le
te, településhálózata (budapesti agglomeráció). A  megyei szék
helyű gazdálkodók száma. Településrendezési tervek. M eteoro
lógia. (A  megyei adatok szolgáltatói a KSH megyei igazgatósá
gai, a megyei tanácsok, a pénzintézetek, az A PEH  megyei igazga
tóságai, az illetékhivatalok, az OM SZ.)

A STADAT ADATBÁZISA: a felsorolt tém akörökben több 
ezer statisztikai táblát, grafikus ábrát, szöveges statisztikai é rté 
kelést tartalm az.

LEKÉRDEZNI LEHET: az Értékelő és Tájékoztató Osztályra 
te lep íte tt végponton keresztül több lépcsőben. Első lépés az ille
tékes adatszolgáltató szerv kiválasztása (pl. Belügyminisztéri
um), majd fokozatos tartalm i szűkítéssel lehet eljutni a konkrét 
adatokhoz (pl. a belügyi inform ációk -> a bűnözés összefoglaló 
adatai a vagyon elleni bűncselekmények - > a társadalmi tu la j
don elleni bűncselekm ények -> a társadalm i tulajdon kárára e l
követett lopások száma: 1987-ben ...., 1988-ban ....).

3. A M agyar Távirati Iroda Országos Sajtó és Politikai ad a t
bankja (M TI SAB)

A  Magyar Távirati Iroda (MTI) dokum entációs rendszerének 
korszerűsítésére, szám ítógépes alapokra helyezésére a M inisz
tertanács 1037/1986. (VI. 26.) sz. határozata alapján került sor. A  
rendszer egyes adatbázisaiból 1989. január 1-től indult meg a 
szolgáltatás.

ADATTARTALMA ALRENDSZERENKÉNT:

H IR -alrendszer: tartalm azza a belföldi, a közgazdasági, a kü l
politikai, a sport- és az M TI-Press szerkesztőségek által naponta 
kiadott híreket. Ezek profilja elsősorban a széles értelem ben vett 
politika (gazdaságpolitika, társadalom politika stb.). A  hírek a k i
adásukat követő 24 órán belül az adatbázisban tárolódnak és 
visszakereshetők.
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Évforduló a lrendszer (EVFA): A nemzetközi jelentőségű, va
lam int hazai és külföldi események, személyiségek (születési és 
halálozási) évfordulójára hívja fel a figyelmet nemcsak a politika, 
a közélet, hanem  a tudomány, a kultúra területéről is. Az évfor
dulók nyilvántartásán túl rövid összefoglalókat is tartalmaz.

Sajtófigyelő alrendszer (SAFI): kiegészíti, gazdagítja az MTI 
híreit a hazai és a külföldi sajtóból válogatott cikkek adataival és 
információival. A sajtófigyelés elsősorban a következő tém ákra 
irányul: az egyes országok bel-, kül- és katonapolitikája, gazdasá
gi, kulturális, tudományos életének fő politikai vonatkozásai, 
program jai, reform jai, kapcsolatai, a földrészek, térségek politi
kai, gazdasági problém ái, m eghatározott nemzetközi szervezetek 
tevékenysége, fontos nemzetközi kérdések.

Esem ény-alrendszer (ESEA): Ebbe az adatbázisba kerül m in
den olyan hír, amely jelentős kül-, vagy belpolitikai eseményről 
tudósít, tehát olyan történésről, amely hatással van vagy lehet egy 
ország vagy országcsoport, földrész vagy térség, nép vagy népcso
port életére vagy a világpolitikára. Ilyennek szám ítanak a kül- és 
belpolitikában egyaránt pl. a pártok kongresszusai, jelentősebb 
ülései, a vezető politikusok utazásai, beszédei, találkozói, a ne m- 
z e tk ö z i  szervezetek tanácskozásai, a parlam enti választások, a 
magasszintű küldöttségek cseréje, a nagyobb katasztrófák.

Világ K orm ányai (VIKO): alrendszerének adatbázisa tarta l
mazza 174 ország és 17 tagköztársaság hivatalos nevét, állam főjé
nek, m inisztereinek vagy miniszteri rangú politikusainak, továb
bá állandó EN SZ-képviselőinek aktuális listáját.

Személyiség alrendszer (SZEA): A politikai, gazdasági, ku ltu
rális életben jelentős szerepet játszó magyar és külföldi személyi
ség adatait, állam polgárságát, betö ltö tt funkcióit, k itüntetéseit 
és más, hozzá kapcsolódó inform ációkat tartalm az. (1. 2.)

Az MTI SAB tartalm azza még az Országos Sajtószolgálat, a 
Napi Tájékoztató, továbbá a Rádiófigyelő híreit.

ADATMEZŐI: tartalm azzák az azonosító adatokon túl az in 
formáció teljes szövegét (cím, kiadás időpontja, forrásadatok 
stb.)
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LEKÉRDEZNI LEHET: az MTI adatbázisaiból az É rtékelő és 
Tájékoztató Osztályra telepített végponton keresztül szabadszö
vegesen, tem atikus kódokkal és kulcsszavakkal, időpont, illetve 
időintervallum  megjelölésével.

III. AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 
SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK 

MÓDOZATAI

A rendszer adatbázisai nyílt és m inősített inform ációkat, ille t
ve inform ációhordozókról (dokum entum okról) szóló azonosító 
adatokat tartalm aznak. Az adatbázisba kerüléskor az inform áci
ók az inform ációforrás, az azonosító adatok pedig a dokum en
tum m inősítését kapják a titokvédelmi és ügykezelési szabályok 
szerint.

A hozzáférési jogosultság

Az egyes alrendszereken belül, dokum entum típusonként k e
rül m eghatározásra. A jogosultság a vezetői hierarchia szintjei 
szerint került kialakításra. Az egyes szinteket kódok jelölik az 
alábbiak szerint:

1. M iniszter, állam titkár, m iniszterhelyettesek,
2. főcsoportfőnök-helyettesek, országos parancsnokok és he

lyetteseik, csoportfőnökök és helyetteseik, főosztályve
zetők és helyetteseik, önálló és beosztott osztályvezetők, 
BM iskolák parancsnokai, rendőrfőkapitányok és helyette
seik,

3. rendőrkapitányságok vezetői, rendőr-főkapitányságok osz
tályvezetői.

A hozzáférési jogosultságot jelző kódok a rendszerek, a lrend 
szerek egyes adatbázisai adattartalm ának ism ertetésénél, az 
egyes dokum entum típusoknál külön-külön feltüntetésre kerül
lek. (Az a dokum entum típus, amely mellett nincs kódszám, vala
mennyi belügyi felhasználó számára hozzáférhető.)
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A felhasználó az azonosító adatok mellett tájékoztatást kap a 
keresett inform ációt hordozó dokum entum  fellelési helyéről is. 
A  dokum entum  kiadásáról az annak kezelését, tárolását végző 
szerv vezetője jogosult dönteni.

Az inform áció-elérés és továbbítás módjai

1. A  rendszerből nyílt inform ációt -  a szakmai feladatok ellá
tása érdekében -  valamennyi belügyi dolgozó kérhet minden 
adm inisztrációs kötöttség nélkül. M inősített inform ációt a szerv 
vezetőjének, hozzáférési jogosultsággal rendelkező vezetőjének 
aláírásával e llá to tt, a BM AFTCS Értékelő és Tájékoztató O sz
tály vezetőjének cím zett szolgálati jegyen lehet igényelni, amely 
tartalm azza a tájékoztatást kérő nevét, rendfokozatát, beosztási 
helyéi, m unkakörét, munkahelyi telefonszám át és inform áció
igényét.

Az információigényt a BM AFTCS É rtékelő és Tájékoztató 
Osztály szükséges politikai, jogi, rendőri, szám ítástechnikai fel- 
készültséggel rendelkező, különböző szoftvereket, lekérdező 
nyelveket, tezauruszokat és kulcsszójegyzéket ism erő m unkatár
sai fogadják, a hozzáférési jogosultságot ellenőrzik, a rendszer 
megfelelő adatbázisaiból a kért inform ációkat, adatokat vissza
keresik, s az alábbiakban felsorolt módokon elju ttatják  a felhasz
nálóhoz:

a./ Személyes megkeresés: A felhasználó előzetes bejelentke
zés és időegyeztetés után az Értékelő és Tájékoztató Osztályon 
(Bp. XIV., L umu m b a  u. 54-56. szám), annak m unkatársai segít
ségével végezhet keresést az adatbázisokban, s kapja meg az ada
tot, információt.

b ./ Belügyi távbeszélő: A  felhasználó a nyílt adatbázisokból a 
16-516, a 16-518 és a 16-847-es telefonszám okon szóban és tele
faxon kérhet, s ugyanezen a módon kaphat inform ációt.

c./ Fu tárposta: Az ism ertetett tartalm ú szolgálati jegyen m eg
fogalmazott információigényt a BM AFTCS Értékelő és Tájé- 
koztató Osztály vezetőjének kell megküldeni.
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d./B M  egységes távadat-átviteli hálózat: A hálózatba kapcsolt 
szervek a távadat-átvite li hálózat kezelői kézikönyveiben leírt 
módon, pont-pont közötti összeköttetés formájában, vagy az 
adatátviteli hálózat posta funkciója igénybevételével kérhetnek 
információt. A távadat-átviteli hálózaton történő lekérdezést 
alapvetően m inősített információk esetén kell alkalmazni (az is
m ertetett tartalm ú szolgálati jegy „m ásolatának” elektronikus 
úton történő megküldésével). Indokolt esetben a sürgős infor
mációs igények kielégítése érdekében nyílt adatok kérésére is 
igénybe vehető.

A távadat-átvite li hálózaton keresztül leadott igényekről ké
szített szolgálati jegy eredeti példányát, valam int a kapott választ 
az ügykezelési szabályoknak megfelelően kell kezelni az infor
mációt kérő szervnél.

A BM AFTCS É rtékelő és Tájékoztató Osztály az e lek tron i
kus úton érkezett információs igények és az arra adott válaszok 
m ásolatának hordozóját (mágneslemez, papír) ugyancsak az ügy
kezelési szabályoknak megfelelően kezeli.

2. M eghatározott tém akörökben az új információk folyamatos 
figyelését, illetve rendszeres m egküldését az adatfeldolgozó és 
tájékoztatási csoportfőnöknek címezve kell kérni. Az arra igényt 
tartó , megfelelő technikai eszközökkel, szoftverekkel és felké
szültséggel rendelkező szervek a BM SZÁ D O R  egyes alapadat- 
bázisait, annak egy részét, illetve gyarapodásait mágneses adat
hordozón is rendszeresen átvehetik.

3. A BM SZÁ D O R , illetve a külső dokum entációs szervek 
rendszerei adatbázisaiban tárolt információk sokszorosított írá
sos kiadvány form ájában történő m egjelentetése -  az ad a tta rta 
lom szerint illetékes szerv vezetőjének egyetértésével -  adatfel
dolgozó és tájékoztatási csoportfőnöki engedéllyel történik.
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A BELÜGYMINISZTÉRIUM  
SZÁMÍTÓGÉPES DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE 

(BM SZÁDOR)

A  BM SZ Á D O R  létrehozására az 1987-ben hozott miniszteri 
döntés alapján került sor. A mintegy féléves kísérleti üzem eltetés 
kedvező tapasztalataira figyelemmel az inform ációszolgáltatás
1990. március 1-jével m egkezdődött.

A rendszer szervezése m ikroszám ítógépre történt, amely kap
csolódik az egységes belügyi távadat-átviteli hálózathoz, így al
központként információs kapcsolatba kerülhet a többi alköz
ponttal és végponttal is.

A BM SZ Á D O R  felhasználói szervező, rendszerfejlesztő és 
gondozó szerve a BM AFTCS Értékelő és Tájékoztató Osztály.

A BM SZ Á D O R  létrehozásának célja, hogy
-  a belügyi vezetők számára az eddiginél szélesebb körű, pon 

tosabb, egységes fogalom rendszerben kezelt információk állja
nak rendelkezésre a belügyi szervek m űködéséről és az azt befo
lyásoló környezetről;

-  a felhasználók -  jogosultságuknak megfelelően -  a szük
séges inform ációkról, fellelési helyükről gyors és naprakész tá jé
koztatást kapjanak;

-  a vezetők, az őket kiszolgáló apparátusok, s bizonyos k ö r
ben az ügyintézők m unkájában a szükséges inform ációk felkuta
tására fordított idő lerövidüljön, a különböző területeken és 
szinteken párhuzam osan, hagyományos módon, nagy élőm unka- 
és költségráfordítással, nem kellő szakértelem m el végzett infor
mációgyűjtő, -feldolgozó, -nyilvántartó és -szolgáltató munka 
megszűnjön;

-  az inform ációk fellelésének és hozzáférhetőségének m eg
könnyítésével a dokum entum ok párhuzam os megvétele, kezelé
se és a különböző külső dokum entációs és tájékoztató szervek 
szolgáltatásainak többcsatornás, költséges igénybevétele feles
legessé váljék.
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A BM SZÁ D O R  adatbázisainak kiegészítéseként -  saját fej
lesztés helyett -  több külső számítógépes dokum entációs szerv 
szolgáltatásai összbelügyi hasznosításának feltételei kerültek ki
alakításra.

A kézikönyv a BM SZÁ D O R  és a kapcsolódó külső szám ító
gépes rendszerek adatbázisainak mindenkori adattartalm áról, az 
információk, inform ációhordozók (dokum entum ok) nyilvántar
tott adatairól, a lekérdezés lehetséges eszközeiről és m ódjáról, 
továbbá a hozzáférési jogosultságról ad tájékoztatást.

Az alapadatbázisok feltöltése folyamatos. Az aktuális helyzet
ről -  az egyes alrendszerek adattartalm ának ism ertetésénél -  a 
kézikönyv tájékoztat.

A rendszer fejlesztése a felhasználói igények és technikai lehe
tőségek függvényében történik. A jelentősebb változások 
nyomon követését minden esetben új kézikönyv kiadása b izto
sítja.

I. A BM SZÁDOR RENDSZERE

1. A belső szabályozásokat nyilvántartó és visszakereső ren d 
szer/SZAB-DOK/

ADATTARTALMA: a belügyi m unkát érintő parlam enti doku
m entum ok; MT (kormány) határozatok (1. 2.), HB határozatok 
(1. 2.), a központi belügyi szervek vezetőinek rendelkezései és 
iránym utatásai (1. 2.), a tanácsok rendeletéi. (Az adatbázis az 
1989. január 1-jén hatályban lévő, azóta hatálytalanított és azóta 
megjelent dokum entum okat tartalmazza. Az adatbázis teljes fel- 
töltésének határideje 1990 vége.)

ADATMEZŐK: tartalm azzák a dokum entum  azonosítóit (cí
mét, sorszám át, kibocsátóját, kibocsátásának idejét, típusát, m i
nősítését, hatályosságát, iktatószám át), tartalm át kifejező fogal
makat, referátum át, a kapcsolódó rendelkezések azonosítóit és a 
kapcsolódás okát, a határidős feladatokat és azok felelőseit.
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LEKÉRDEZNI LEHET: a dokum entum ok azonosítói, a ta r
talm at kifejező fogalmak, a feladatok, a határidők, a felelősök, 
valam int mindezek kom binációja alapján.

2. Az előterjesztéseket, döntéseket nyilvántartó  és visszakere
ső rendszer (VEZ-DOK)

ADATTARTALMA: a BM kollégiumi ülések, miniszteri, á l
lam titkári, m iniszterhelyettesi értekezletek előterjesztései és 
döntései ( 1. 2), a megyei tanácsok (VB-k) üléseinek, valam int a 
főkapitányi értekezleteknek az előterjesztései (1 .2 .3 .). (Az adat
bázis 1988. január 1-jétől tartja nyilván a dokum entum okat. Az 
alapadatbázis teljes feltöltésének határideje 1990. vége.)

ADATMEZŐK: tartalm azzák a dokum entum ok azonosítóit 
(címét, típusát, m inősítését, iktatószám át, készítőjét, a m egtár
gyaló fórum ot, a jóváhagyás időpontját), lelőhelyét, a tartalm át 
kifejező fogalmakat, valam int a kollégiumi ülések, miniszteri é r
tekezletek esetében a referátum ot, a határidős feladatokat és 
azok felelőseit is.

LEKÉRDEZNI LEHET: a dokum entum  azonosító adatai, le
lőhelye, a tartalom ra utaló fogalmak, a feladatok, a határidők, a 
felelősök, valam int mindezek kombinációja alapján.

3. A p árthatározatokat nyilvántartó és visszakereső rendszer 
(PÁRT D OK)

ADATTARTALMA: A pártok, társadalm i szervezetek publi
kált -  a belügyi munka szem pontjából jelentős -  határozatai, 
program jai és más dokum entum ai. (Az adatbázis 1944-től nyil
vántartja  az M SZM P, 1988. január 1-től más pártok, politikai 
szervezetek dokum entum ait.)

ADATMEZŐI: tartalm azzák a dokum entum ok azonosítóit 
(címét, kibocsátóját, előterjesztőjét, típusát, kibocsátásának ide
jét, m inősítését), tartalm át kifejező fogalmakat, referátum ot, 
forrásainak adatait (címét, kiadóját, megjelenési idejét, szám o
zását).
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LEKÉRDEZNI LEHET: a dokum entum  azonosító adatai, for
rásadatai, valam int a tartalom ra utaló fogalmak és mindezek 
kom binációja alapján.

4. A belügyi tudományos kutatásokat nyilvántartó és visszake
reső rendszer (TU-DOK)

ADATTARTALMA: a belügyi tudományos kutatóm unka d o 
kum entum ai (disszertációk, pályamunkák, tudományos kézira
tok, belügyi dolgozók válogatott egyetemi, főiskolai d ip lo
m am unkái), valam int a belügyi m unkában hasznosítható -  első
sorban társadalom tudom ányi területen -  keletkezett disszertá
ciók (1. 2.). (Az adatbázis 1975-től tartja nyilván a dokum entu
m okat.)

ADATMEZŐI: tartalm azzák a dokum entum ok címét, szerző
jét, közzétételének időpontját, típusát, m inősítését, ik tatószá
mát, a tudom ányág megjelölését, a tartalm at kifejező fogalm a
kat, valam int (a belügyi dolgozók disszertációi esetén) a referá
tum ot.

LEKÉRDEZNI LEHET: a felsorolt ismérvek mindegyike, il
letve ezek kom binációja alapján.

5. A szakirodalmat nyilvántartó és visszakereső rendszer 
(SZAK- DOK)

ADATTARTALMA: Mintegy 1000 külföldi, valam int közel 400 
magyar nyelvű politikai, jogi, szociológiai, közigazgatási, statisz
tikai, krim inológiai, krim inalisztikai és más, zömmel társada
lom tudom ányi, a belügyi munka szem pontjából érdekes cikk, ta 
nulmány, továbbá EN SZ- és külföldi parlam enti dokum entum , 
jogszabály, amelyek figyelését és feldolgozását a BM AFTCS É r
tékelő és T ájékoztató Osztályon, a BM Rendőrtiszti Főiskolán 
kívül az O G Y K  D okum entációs és Információs Osztálya, a KSH 
Könyvtár és D okum entációs Szolgálata, továbbá más külső d o 
kum entációs szervek végzik. (A nyilvántartás 1985-től tartalm az 
adatokat. A  Belügyi Szemlében, az Állam és Igazgatásban, a BM 
O R FK  Tájékoztatóban (1. 2.) megjelent írások visszamenőleg
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teljes körűen, a más belső kiadványok (1. 2.) belügyi és külső saj
tóterm ékekben m egjelentek válogatva, 1985-től kerülnek az 
adatbázisba.)

ADATMEZŐI: tartalm azzák a dokum entum ok azonosítóit (cí
mét, szerzőjét, típusát, m inősítését), forrásadatait (forráscím ét, 
kiadási helyét, idejét, kiadóját, nyelvét), az eredeti dokum entu
m oknak vagy fordításainak a lelőhelyét, tartalm at kifejező fogal
m akat (az idegen nyelvűek, illetve a belügyi kiadványok többsé
génél a referátum ot is).

LEKÉRDEZNI LEH ET: a dokum entum  azonosítói, forrása
datai, lelőhelye, a tartalm at kifejező fogalmak, valam int m ind
ezek kom binációja alapján.

6. A könyvtári nyilvántartó és visszakereső rendszer 
(KÖNYV- DOK)

ADATTARTALMA: a M agyarországon 1964 óta kiadott, ke
reskedelmi forgalomba került társadalom tudom ányi művek, a 
BM Könyvkiadó által m egjelentetett könyvek, kiadványok (1.2.), 
a BM AFTCS É rtékelő  és Tájékoztató Osztályon meglévő ide
gen nyelvű könyvek fordításai, valam int más külső dokum entáci
ós szervnél fellelhető, belügyi m unkában hasznosítható idegen 
nyelvű könyvek. (A társadalom tudom ányi művek adatai teljeskö- 
rűen 1990 végéig kerülnek az adatbázisba.)

ADATMEZŐI: tartalm azzák a dokum entum  bibliográfiai ada
tait, tartalm át kifejező fogalmakat.

LEKÉRDEZNI LEHET: mindezek és mindezek kombinációja 
alapján.

7. A statisztikai nyilvántartó és visszakereső rendszer (STAT- 
DOK)

ADATTARTALMA: a belügyi szervek alaptevékenységéről, az 
azzal összefüggő társadalm i jelenségekről, eseményekről a Bel
ügyminisztérium statisztikai rendszereiben, valam int más állami
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statisztikai rendszerekben gyűjtött, m anuálisan és szám ítógépen 
feldolgozott statisztikák katalógusa (1.2.), adathordozóinak azo
nosítói és fellelési helye (1.2.), valamint a legfontosabb összefog
laló adatok. (1.2.)

A STAT-DOK KATALÓGUS ADATMEZŐI: tartalm azzák a 
statisztikai rendszer nevét, a megfigyelt statisztikai sokaságot és 
egységet, az ismérveket és ism érvcsoportokat, az adatgyűjtést el- 
rendelőt és az adatszolgáltatót, a megfigyelés helyét, idejét, m ód
já t és jellegét, a feldolgozás helyét, idejét, m ódját, az adathordo
zó típusát, m inősítését, fellelési helyét, a tájékoztatás módját. 
(Az adatbázis feltöltésének határideje 1990 vége.)

LEKÉRDEZNI LEHET: a felsorolt ismérvek és azok kom bi
nációi alapján.

A STAT-DOK STATISZTIKAI KIADVÁNYOK NYILVÁN
TARTÁSÁNAK ADATMEZŐI: tartalm azzák a kiadvány forrása
datait, azonosítóit, fellelési helyét, a tartalm át kifejező fogalm a
kat, a statisztikai táblák és ábrák címeit, a statisztikai idősorok 
terjedelm ét. (Az adatbázis teljes feltöltésének határideje 1990 
vége)

LEKÉRDEZNI LEHET: a felsorolt ismérvek és azok kom bi
nációi alapján.

A STAT-DOK ADATBANKJA: tartalm azza a belügyi szervek 
alaptevékenységének (bűnüldöző, közrendvédelmi, igazgatás
rendészeti stb.) valam int a belügyi munkával összefüggő társa
dalmi jelenségek (bűnözés, szabálysértés, baleset stb.) legfonto
sabb összefoglaló adatait. (Az alapadatbázis teljes feltöltésének 
időpontja 1990 vége.) SZOLGÁLTATÁSA: Az adatbankban lévő 
adatokból az igényelt tartalm ú, kom binációjú idősorok és grafi
kus ábrák képezhetők, m atem atikai és statisztikai m űveletek a u 
tom atikusan elvégezhetők.
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II. A BM SZÁDOR-HOZ KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ 
SZÁMÍTÓGÉPES INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

1. Az Igazságügyi Minisztérium Egységes Országos Számító
gépes Jogi Információs Rendszere (JIR)

A  M inisztertanács 2022/1980. (XI. 9.) számú határozatában 
rendelte el a JIR , mint állami alapnyilvántartás létrehozását az
zal a céllal, hogy a jogalkotók és a jogalkalm azók részére egysze
rűbbé és gyorsabbá tegye a jogszabályokról és a jogi iránym utatá
sokról szóló adatszolgáltatást. A  rendszer jogi, szakmai, szervező 
és üzem eltető bázisa az Igazságügyi M inisztérium. A  JIR  jelenleg 
kísérleti üzem m ódban működik. Adatbázisának feltöltését folya
m atosan végzik.

ADATTARTALMA: A JIR  adatállom ánya teljes feltöltése után 
tartalm azza a jogszabályokat, a minisztérium ok, országos hatás
körű szervek jogi iránym utatásait, a Legfelsőbb Bíróság irány- 
m utatásait.

ADATMEZŐI: tartalm azzák jogszabály, jogi iránym utatás 
azonosítóit (címét, számát, kibocsátóját, kibocsátásának idő
pontját, típusát, hatályosságát), forrásadatait (a kihirdető köz
lönyt, a kihirdetés dátum át), tartalm át kifejező fogalmakat, a 
kapcsolódó (hatályba léptető, hatályon kívül helyező, helyesbítő, 
változtató, végrehajtó) jogszabályok adatait. (Később az adatbá
zis tartalm azni fogja a jogszabályok teljes szövegét is.)

LEKÉRDEZNI LEH ET: a rendszerből -  az Értékelő és Tájé
koztató Osztályon elhelyezett végponton keresztül -  a kibocsá
tó, a típus, a szint (jogszabály, paragrafus, cikk, pont, bekezdés, 
alpont, függelék, m elléklet), a kihirdetés és a hatályba léptetés 
időpontja, a forrásadatok, a tartalm at kifejező fogalmak és m ind
ezek kom binációja alapján.

2. A Központi Statisztikai Hivatal videotex rendszere (STA- 
DAT)

A  K özponti Statisztikai Hivatal állami vezetés tájékoz
tatásának operatívabbá tételét szorgalmazó döntésére alapozva
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-  az OM FB-ve l és a Postával együttműködve -  létrehozta a 
M inisztertanács és az országos hatáskörű szervek, egyes tagjai
nak gyors, aktuális inform ációellátását segítő, videotex alapon 
m egvalósított ún. STA D A T rendszerét, amely 1989. január 1-től 
szolgáltat.

ADATTARTALMA: A rendszer a társadalmi-gazdasági folya
m atok évközi alakulásáról olyan -  részben m inősített -  statisz
tikai adatokat, inform ációkat tartalm az, amelyek a hagyományos 
adathordozókból, adattárakból, tájékoztatókból és egyéb írásos 
kiadványokból nem, vagy (az előállításuk technikája m iatt) csak 
több hetes, hónapos vagy éves késéssel, drágán lennének megis
m erhetők. A rendszerbe a KSH m ellett 11 minisztérium, főható
ság, valam int a megyék állami szervei szolgáltatnak rendszeresen 
adatokat (1. 2.). A Belügyminisztérium ugyancsak bekapcsoló
dott az adatszolgáltatók közé a bűnözés, valam int a rendőrség 
szabálysértési, környezet- és term észetvédelm i, tűzvédelmi, ú tle
vél-ügyintézői tevékenységének összefoglaló adataival. (1., 2., 3.)

Az adattartalom a szolgáltató szervek szerint:
Állami Bér- és M unkaügyi Hivatal: Álláshelyek és álláskere

sők.
Igazságügyi M inisztérium : Előkészítés alatt álló és megjelent 

Magyar Közlönyök tartalomjegyzéke. Jogalkotás, bírósági perek, 
ügyforgalom.

Ipari M inisztérium : Energiahordozó mérleg. Termelés. Kül
kereskedelem. Bérnövekedés.

Központi Statisztikai Hivatal: Gazdasági folyamatok évközi 
változásai (ipar, mezőgazdaság, értékesítés, foglalkoztatottság, 
bérek, lakossági jövedelm ek, árak, beruházások, belkereskede
lem, külkereskedelem , idegenforgalom, közlekedés, posta és táv
közlés). Nemzeti term elés, jövedelem. G azdaságkutató Intézet 
előrejelzése. Népesség, társadalom  (népmozgalom, egészségügy, 
oktatás). Nemzetközi adatok (nemzeti jövedelem, bru ttó  hazai 
term ék, ipari term elés, fogyasztói árindex, exportárindex a tőkés 
világpiacon, m unkanélküliség). Devizaárfolyamok. KSH-kiadvá-
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nyok (K + F  program ok, elemző kiadványok, adatgyűjtemények). 
Megyesoros inform ációk (településhálózat, népesség, m unka
ügy, beruházások, ipar, mezőgazdaság, közlekedés, belkereske
delem, idegenforgalom, szolgáltatás, lakás, közmű, oktatás, köz- 
művelődés, egészségügy).

K ereskedelm i M inisztérium : Termékforgalmazás. Á ruellátás.
M agyar Nemzeti Bank: Lakossági pénzfolyamatok. R efinan

szírozási hitelek. Bankok, pénzintézetek hitel-betét adatai. G az
dálkodó szervezetek hiteltartozásai, betétei, pénzügyi helyzetére 
jellem ző m utatói.

O rszágos Árhivatal: Jelentősebb vállalati áremelések.
O rszágos M eteorológiai Szolgálat: Az elm últ időszak ég

hajlati jellem zői. Éghajlati statisztikák. Előrejelzések 4 és 10 
napra.

O rszágos M űszaki Fejlesztési Bizottság: Az OM FB plénumá- 
nak tagjai. A  kutató-fejlesztő helyek adatai. A VII. ötéves tervi 
program ok. Az 1985- 1987-ben elkészült és a folyamatban levő 
tanulmányok.

Országos Tervhivatal: A  VII. ötéves terv információi (az 1985. 
évi VII. tö rvény és a végrehajtására kiadott M T határozat, a reál- 
folyamatok, a pénzügyi és jövedelem folyam atok, a VII. ötéves 
terv számítási anyaga). Az 1989. évi népgazdasági terv számítási 
anyaga (népgazdaság egésze, ipar, mezőgazdaság, építőipar, te r
melő infrastruktúra, pénzügyek, lakossági fogyasztás, létszám, 
bér, külkereskedelem , lakás, egészségügy, oktatás, beruházás). A 
hosszú m últ (G D P term elés évi átlagos növekedési üteme, im
portváltozásának  növekedési ütem e, állóeszközök nyitó állom á
nya, beruházás, termelékenység, tőkeigényesség, állóeszközfel
szereltség).

Pénzügym inisztérium : A dóreform  adói.

Megyék: Népesség, népmozgalom. Munkaügy. Beruházások. 
Ipar. É pítőipar. Mezőgazdaság. Közlekedés. Posta. Távközlés. 
Belkereskedelem. Idegenforgalom. Szolgáltatás. Lakáshelyzet.
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Közműellátás. Környezetvédelem. Egészségügy. O ktatás. Köz- 
művelődés. Pénzügyi adatok. Tervinformációk. A megye terü le
te, településhálózata (budapesti agglomeráció). A  megyei szék
helyű gazdálkodók száma. Településrendezési tervek. M eteoro
lógia. (A  megyei adatok szolgáltatói a KSH megyei igazgatósá
gai, a megyei tanácsok, a pénzintézetek, az A PEH  megyei igazga
tóságai, az illetékhivatalok, az OM SZ.)

A STADAT ADATBÁZISA: a felsorolt tém akörökben több 
ezer statisztikai táblát, grafikus ábrát, szöveges statisztikai é r té 
kelést tartalmaz.

LEKÉRDEZNI LEH ET: az Értékelő és Tájékoztató Osztályra 
telepített végponton keresztül több lépcsőben. Első lépés az ille
tékes adatszolgáltató szerv kiválasztása (pl. Belügyminisztéri
um), majd fokozatos tartalm i szűkítéssel lehet eljutni a konkrét 
adatokhoz (pl. a belügyi információk - > a bűnözés összefoglaló 
adatai - > a vagyon elleni bűncselekmények - > a társadalmi tu laj
don elleni bűncselekmények -> a társadalmi tulajdon kárára e l
követett lopások száma: 1987-ben ...., 1988-ban ....).

3. A M agyar Távirati Iroda Országos Sajtó és Politikai a d a t
bankja (MTI SAB)

A Magyar Távirati Iroda (M TI) dokum entációs rendszerének 
korszerűsítésére, számítógépes alapokra helyezésére a M inisz
tertanács 1037/1986. (VI. 26.) sz. határozata alapján került sor. A 
rendszer egyes adatbázisaiból 1989. január 1-től indult meg a 
szolgáltatás.

ADATTARTALMA ALRENDSZERENKÉNT:

HIR-alrendszer: tartalm azza a belföldi, a közgazdasági, a kü l
politikai, a sport- és az M TI-Press szerkesztőségek által naponta 
k iadott híreket. Ezek profilja elsősorban a széles értelem ben vett 
politika (gazdaságpolitika, társadalom politika stb.). A  hírek a k i
adásukat követő 24 órán belül az adatbázisban tárolódnak és 
visszakereshetők.
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Évforduló a lrendszer (EVFA): A nemzetközi jelentőségű, va
lam int hazai és külföldi események, személyiségek (születési és 
halálozási) évfordulójára hívja fel a figyelmet nemcsak a politika, 
a közélet, hanem  a tudomány, a kultúra terü letéről is. Az évfor
dulók nyilvántartásán túl rövid összefoglalókat is tartalmaz.

Sajtófigyelő a lrendszer (SAFI): kiegészíti, gazdagítja az MTI 
híreit a hazai és a külföldi sajtóból válogatott cikkek adataival és 
információival. A sajtófigyelés elsősorban a következő tém ákra 
irányul: az egyes országok bel-, kül- és katonapolitikája, gazdasá
gi, kulturális, tudományos életének fő politikai vonatkozásai, 
program jai, reform jai, kapcsolatai, a földrészek, térségek politi
kai, gazdasági problém ái, m eghatározott nemzetközi szervezetek 
tevékenysége, fontos nem zetközi kérdések.

Esem ény-alrendszer (ESEA): Ebbe az adatbázisba kerül m in
den olyan hír, amely jelentős kül-, vagy belpolitikai eseményről 
tudósít, tehát olyan történésről, amely hatással van vagy lehet egy 
ország vagy országcsoport, földrész vagy térség, nép vagy népcso
port életére vagy a világpolitikára. Ilyennek szám ítanak a kül- és 
belpolitikában egyaránt pl. a pártok kongresszusai, jelentősebb 
ülései, a vezető politikusok utazásai, beszédei, találkozói, a ne m- 
zeteközi szervezetek tanácskozásai, a parlam enti választások, a 
magasszintű küldöttségek cseréje, a nagyobb katasztrófák.

Világ K orm ányai (VIKO): alrendszerének adatbázisa ta rta l
mazza 174 ország és 17 tagköztársaság hivatalos nevét, állam főjé
nek, m inisztereinek vagy miniszteri rangú politikusainak, továb
bá állandó ENSZ-képviselőinek aktuális listáját.

Személyiség alrendszer (SZEA): A  politikai, gazdasági, ku ltu 
rális életben jelentős szerepet játszó magyar és külföldi személyi
ség adatait, állam polgárságát, betö ltö tt funkcióit, k itüntetéseit 
és más, hozzá kapcsolódó inform ációkat tartalmaz. (1. 2.)

Az MTI SAB tartalm azza még az Országos Sajtószolgálat, a 
Napi Tájékoztató, továbbá a Rádiófigyelő híreit.

ADATMEZŐI: tartalm azzák az azonosító adatokon túl az in 
formáció teljes szövegét (cím, kiadás időpontja, forrásadatok 
stb.)
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LEKÉRDEZNI LEH ET: az MTI adatbázisaiból az É rtékelő  és 
T ájékoztató Osztályra telep ített végponton keresztül szabadszö
vegesen, tem atikus kódokkal és kulcsszavakkal, időpont, illetve 
időintervallum  megjelölésével.

III. AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK  
SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK 

MÓDOZATAI

A rendszer adatbázisai nyílt és m inősített inform ációkat, ille t
ve inform ációhordozókról (dokum entum okról) szóló azonosító 
adatokat tartalm aznak. Az adatbázisba kerüléskor az inform áci
ók az inform ációforrás, az azonosító adatok pedig a dokum en
tum m inősítését kapják a titokvédelm i és ügykezelési szabályok 
szerint.

A hozzáférési jogosultság

Az egyes alrendszereken belül, dokum entum típusonként ke
rül m eghatározásra. A  jogosultság a vezetői hierarchia szintjei 
szerint került kialakításra. Az egyes szinteket kódok jelölik az 
alábbiak szerint:

1. M iniszter, állam titkár, m iniszterhelyettesek,
2. főcsoportfőnök-helyettesek, országos parancsnokok és he

lyetteseik, csoportfőnökök és helyetteseik, főosztályve
zetők és helyetteseik, önálló és beosztott osztályvezetők, 
BM iskolák parancsnokai, rendőrfőkapitányok és helyette
seik,

3. rendőrkapitányságok vezetői, rendőr-főkapitányságok osz
tályvezetői.

A  hozzáférési jogosultságot jelző kódok a rendszerek, a lrend 
szerek egyes adatbázisai adattartalm ának ism ertetésénél, az 
egyes dokum entum típusoknál külön-külön feltüntetésre kerül
tek. (Az a dokum entum típus, amely m ellett nincs kódszám, vala
mennyi belügyi felhasználó szám ára hozzáférhető.)
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A felhasználó az azonosító adatok m ellett tájékoztatást kap a 
keresett inform ációt hordozó dokum entum  fellelési helyéről is. 
A dokum entum  kiadásáról az annak kezelését, tárolását végző 
szerv vezetője jogosult dönteni.

Az inform áció-elérés és továbbítás módjai

1. A  rendszerből nyílt inform ációt -  a szakmai feladatok ellá
tása érdekében -  valamennyi belügyi dolgozó kérhet minden 
adm inisztrációs kötöttség nélkül. M inősített inform ációt a szerv 
vezetőjének, hozzáférési jogosultsággal rendelkező vezetőjének 
aláírásával e lláto tt, a BM AFTCS É rtékelő és Tájékoztató O sz
tály vezetőjének cím zett szolgálati jegyen lehet igényelni, amely 
tartalm azza a tájékoztatást kérő nevét, rendfokozatát, beosztási 
helyét, m unkakörét, munkahelyi tele fonszámát és inform áció- 
igényét.

Az információigényt a BM AFTCS É rtékelő és Tájékoztató 
Osztály szükséges politikai, jogi, rendőri, szám ítástechnikai fel
készültséggel rendelkező, különböző szoftvereket, lekérdező 
nyelveket, tezauruszokat és kulcsszójegyzéket ismerő m unkatár
sai fogadják, a hozzáférési jogosultságot ellenőrzik, a rendszer 
megfelelő adatbázisaiból a kért inform ációkat, adatokat vissza
keresik, s az alábbiakban felsorolt m ódokon elju ttatják  a felhasz
nálóhoz:

a./ Személyes m egkeresés: A felhasználó előzetes bejelentke
zés és időegyeztetés után az É rtékelő és Tájékoztató Osztályon 
(Bp. XIV., Lum um ba u. 54-56. szám), annak m unkatársai segít
ségével végezhet keresést az adatbázisokban, s kapja meg az ada
tot, információt.

b./ Belügyi távbeszélő: A  felhasználó a nyílt adatbázisokból a 
16-516, a 16-518 és a 16-847-cs tele fonszámokon szóban és te le
faxon kérhet, s ugyanezen a m ódon kaphat információt.

c./ Fu tárposta: Az ism ertetett tartalm ú szolgálati jegyen m eg
fogalm azott információigényt a BM AFTCS É rtékelő és Tájé- 
koztató Osztály vezetőjének kell megküldeni.
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ÁBTL - 4.2 - 135 - 17 - 4/1990 /31



d./B M  egységes távadat-átviteli hálózat: A hálózatba kapcsolt 
szervek a távadat-átviteli hálózat kezelői kézikönyveiben leírt 
módon, pont-pont közötti összeköttetés form ájában, vagy az 
adatátviteli hálózat posta funkciója igénybevételével kérhetnek 
inform ációt. A  távadat-átviteli hálózaton történő lekérdezést 
alapvetően m inősített inform ációk esetén kell alkalmazni (az is
m erte te tt tartalm ú szolgálati jegy „m ásolatának” elektronikus 
úton történő  megküldésével). Indokolt esetben a sürgős infor
mációs igények kielégítése érdekében nyílt adatok kérésére is 
igénybe vehető.

A  távadat-átviteli hálózaton keresztül leadott igényekről ké
szített szolgálati jegy eredeti példányát, valam int a kapott választ 
az ügykezelési szabályoknak megfelelően kell kezelni az infor
mációt kérő szervnél.

A  BM AFTCS Értékelő és Tájékoztató Osztály az e lek tron i
kus úton érkezett információs igények és az arra adott válaszok 
m ásolatának hordozóját (mágneslemez, papír) ugyancsak az ügy
kezelési szabályoknak m egfelelően kezeli.

2. M eghatározott tém akörökben az új inform ációk folyamatos 
figyelését, illetve rendszeres megküldését az adatfeldolgozó és 
tájékoztatási csoportfőnöknek címezve kell kérni. Az arra igényt 
tartó , megfelelő technikai eszközökkel, szoftverekkel és felké
szültséggel rendelkező szervek a BM SZÁ D O R  egyes alapadat- 
bázisait, annak egy részét, illetve gyarapodásait mágneses adat
hordozón is rendszeresen átvehetik.

3. A  BM SZÁ D O R , illetve a külső dokum entációs szervek 
rendszerei adatbázisaiban tárolt információk sokszorosított írá 
sos kiadvány form ájában tö rténő  m egjelentetése -  az ada tta rta 
lom szerint illetékes szerv vezetőjének egyetértésével -  adatfel
dolgozó és tájékoztatási csoportfőnöki engedéllyel történik.
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BM ADATFELDOLGOZÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁSI 
CSOPORTFŐNÖKSÉG

Szám: 10- 22/5/1990.

H I B A J A V Í T Á S

A BM Számitógépes Dokumentációs Rendszer (BM SZÁDOR) 
üzembehelyezéséről rendelkező 5/1990. BM paranccsal -  
135- 17- 4/90. számon -  kiadott Felhasználói Kézikönyvben 
elírás történt. A kézikönyv 6. oldalán az 5. pont alatt, az adat
tartalm at ism ertető -  alább idézett -  első mondatból a „Kiad
ványból válogatott” szövegrész kim aradt, ezért kérem kijavítani 
a következők szerint (a pótolandó szavak a szövegben kiem elve):

„ADATTARTALMA: Mintegy 1000 külföldi, valam int kö
zel 400 m agyar nyelvű politikai, jogi, szociológiai, közigaz
gatási, statisztikai, kriminológiai, krim inalisztikai és más, 
zömmel társadalom tudom ányi kiadványból válogatott, a 
belügyi m unka szempontjából érdekes cikk, tanulm ány, to
vábbá ENSZ- és külföldi parlam enti dokumentum, jogsza
bály, am elyek figyelését és feldolgozását a BM AFTCS Ér
tékelő és Tájékoztató Osztályon, a BM Rendőrtiszti Főisko
lán kívül az OGYK Dokumentációs és Információs Osztá
lya, a  KSH K önyvtár és Dokumentációs Szolgálata, továbbá 
más külső dokumentációs szervek végzik.”

Budapest, 1990. április 2.
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