
Belügyminisztérium Titkársága.

Szám: 20-33/1952.

A belügyminiszter 20-33/1952. B.M. számú
utasítása

a statisztikai munka rendszeréről.

A belügyminisztérium főosztályai és a belügyminisztérium felü
gyelete alá tartozó szervek / tanácsok, rendőrség, tűzoltóság, 
légoltalmi szervek, letartóztató intézeti szervek / statisztikai 
beszámoló jelentéseinek rendszerét alábbiak szerint szabályozom:

1.§.

/1/ A belügyminisztérium valamennyi főosztályán a főosztály sta
tisztikai munkáinak elvégzésére, valamint a főosztály és a köz
ponti statisztikai csoport közötti kapcsolat fenntartására lét
számemelés nélkül a statisztikai feladatok nagysága szerint 
statisztikai csoportot kell szervezni, vagy statisztikai előadót 
illetve statisztikai felelőst kell beállítani.

«A

/2/ A statisztikai csoportok, előadók illetve statisztikai felelő
sök működésűket legkésőbb 1952. évi május hó 15. napjáig kezdjék 
meg.
 2.§.

/1/ A belügyminisztérium főosztályai a jelen utasításom 1. számú 
mellékletében felsorolt beszámoló jelentéseket kötelesek rendsze
resen hozzám / a minisztérium titkárságán szervezett központi 
statisztikai csoport utján/megküldeni.
/2/ Az előző bekezdésben meghatározott beszámolási kötelezettség 
nem érinti az 1902/1951. Min.Titk.sz. a főosztályok havi jelenté
sére vonatkozó rendelkezésem hatályát. A havi jelentéstől függet
lenül a beszámoló jelentésekhez a főosztályok kiértékelő elemzést 
kötelesek csatolni.

/3/ Az 1. számú mellékletben meghatározott beszámoló jelentések 
formáját az ugyanott megszabott tartalommal a központi statiszti
kai csoport irányításával a főosztály statisztikai csoportja, előadó
ja, illetve felelőse 1952. évi május hó 31. napjáig dolgozza ki 
és azokat hozzám jóváhagyás végett mutassa be.

/1/ A jelen utasításom 1. számú mellékletében felsorolt beszámo
ló jelentéseken kívül az egyes főosztályok munkájuk elősegítése 
érdekében más beszámoló jelentést is kérhetnek, azonban valamennyi 
beszámoló jelentést - a már folyamatban lévőket is - engedélyez- 
tetni kell.
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/2/ A közrend esze t„ a légoltalom, a büntetés végrehajtás, vala
mint a tűzrendészet terén elrendelt adatgyűjtéseket /..beszámoló 
jelentéseket / / tűzkárstatisztika kivételével / a belügyminiszter
engedélyezi és a belügyminisztérium központi statisztikai csoport
ja látja el engedélyszámmal. A felsorolt tárgykörökbe nem tartozó 
adatgyűjtéseket / beszámoló jelentéseket / és a tűzkárstatiszti- 
kát a Központi Statisztikai Hivatal Elnöke engedélyezi és látja 
el engedélyszámmal. Az engedélyezést mindkét esetben a belügy- 
minisztérium központi statisztikai csoportján keresztül kell kérni.

/3/ A beszámoló jelentések engedélyezését 2. számú melléklet for
májában házilag készített űrlapon a főosztály statisztikai csoport
jának vezetője, illetve a főosztály statisztikai előadója vagy 
felelőse javaslatára a főosztályvezető kéri.

/4/ A Központi Statisztikai Hivatal Elnöke által engedélyezendő 
beszámoló jelentések engedélyezését - amennyiben, ez nem- történt 
volna meg - 1952. évi május hó 15. napjáig kell kérni. A belügy
miniszter által engedélyezendő beszámoló jelentések engedélyezé
sét legkésőbb 1952. évi május hó 26. napjáig kell kérni.

 /1/ 1952. évi július hó 1. napjától a minisztériumból csak a Köz
ponti Statisztikai Hivatal Elnöke vagy a belügyminiszter engedély-

. számával ellátott beszámoló jelentés adható ki.

/2/ Az engedélyszámot a beszámoló jelentés űrlapjának jobb felső 
szélén kell elhelyezni. 

/3/ A Központi Statisztikai Hivatal Elnöke által engedélyezett beszá
moló jelentésén az engedélyszám a következő szövegben nyer elhelye
zést:  

” A Központi Statisztikai Hivatal Elnöke  . .... . szám  
alatt engedélyezte."
/4/ A belügyminiszter által engedélyezett beszámoló jelentés enge
délyszáma a következő szövegben nyer elhelyezést:

” A belügyminiszter ... szám alatt engedélyezte.”
Az engedélyszám betűjelből, sorszámból és évszámból áll. A betű
jelet és a sorszámot kötőjel, a sorszámot és az évszámot törtvo-

 nás kapcsolja össze. A betűjelek a következők:
A közrendészet terén elrendelt beszámoló jelentéseknél R
A tűzrendészet terén elrendelt beszámoló jelentéseknél T
A büntetésvégrehajtás terén " " " B

A légoltalom " " " L

 5.§

/1/ 1952. évi július hó 1. napjától kezdődően a belügyminisztérium 
főfelügyelete alá tartozó szervek csak olyan rendszeres vagy egy
szerű adatszolgáltatást teljesíthetnek mely a 4. § /3/ illetve 
/4/ bekezdésében meghatározott engedélyszámmal el van látva.
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/2/ A belügyminisztérium főfelügyelete alá tartozó szervek saját 
operatív munkájuk alátámasztására az alájuk rendelt egyes szervek
től, vagy azok szűkebb körétől és csak egyszeri alkalommal a Köz
ponti Statisztikai Hivatal Elnöke vagy a belügyminiszter engedélye 
nélkül is kérhetnek be - rendszeres adatszolgáltatásban nem sze
replő - egyes adatokat.

6.§. 

A/ A belügyminisztérium több főosztályának munkaterületét érintő 
adatokat csak a miniszter, az egyes főosztályok területét érintő ada- 
tokat csak az illetékes miniszterhelyettesek vagy főosztály vezetők 
adhatnak ki.

/2/ A belügyminisztérium alá rendelt szervek adatokat kizárólag felet
tes hatóságuk részére adhatnak ki. Adatoknak más szerv részére va
ló kiadásához a felettes, hatóság vezetőjenek engedélye szükséges.

/3/ A belügyminisztérium alá rendelt szerveknél az adatokat tartal
mazó iratokat csak a szerv vezetője adhatja ki.7. §.

Engedélyszámmal ellátott adatgyűjtést megszüntetni, kibővíteni vagy 
leszűkíteni, azon bármilyen változtatást végrehajtani csak az enge
délyszámot adó újabb engedélyével lehet.

8.§. 

/1/ A statisztikai adatok természetüknél fogva állami vagy hivata
li titkot képeznek, melynek megsértése az 1951. évi 21.tvr. sze- 
rint büntetendő cselekmény.

/2/ Jelen utasításom végrehajtását a belügyminisztérium ellnőrzé- 
si osztálya ellenőrizni köteles. 

/3/ Jelen utasításom megszegőivel szemben a statisztikai fegyelem 
betartására vonatkozó jogszabályok értelmében fogok eljárni.

Budapest, 1952. évi május hó 6.-án.

 Házi Árpád s.k.
A kiadmány hiteléül: belügyminiszter.

irodavezető.
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2. sz. melléklet,

Belügyminisztérium,

Beszámoló jelentés engedélyezése,

1./ A beszámoló jelentést kérő főosztály, 
osztály megnevezése. .

2. / A beszámoló jelentés címe és
tartalma.

3. / A beszámoló jelentés egyszeri
vagy folyamatos.

4. / A beszámoló jelentés milyen idő
pontra, vagy időszakra vonatkozik,

5. / Az adatszolgáltatók megnevezése,

6. / A beszámoló jelentést mely szerv
nek hány példányban kell beküldeni,

7. / A beszámoló Jelentés beküldésének,
az összesítés továbbításának időpontja 
/ a szervek megnevezésével /.

a. / adatszolgáltató felügy. szervnek
b. / felügy. szerv minisztériumi szak-

főosztálynak
c. / min. szakfőosztály-min.stat.csop.-nak
d./ min. stat.csop.-KSH-nak
e./ min.stat.csop.- OT-nak

8./ mellékelve:.........kérdőiv... ... ..utasítás
Budapest, 1952 ............... hó ..... nap.

főosztály statisztikus. f őosztályvezető.

Javaslom: Engedélyezem:

közp.stat.csop.vez. Titkárság Vezetője Belügyminiszter.

Engedélyszám:
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l. sz. melléklet.

Melléklet

20-33/1952. B.M. számú utasításhoz.

I. Közrendészeti Főosztály.

1. / Naponként.

a. / Az országban keletkezett közlekedési balesetekről,
/ A balesetek száma, oka, foka, az előidéző jármű tulajdo
nosa./

b. / Az országban leleplezett feketevágásokról.
/ A levágott állatok száma, a vágók szociális megoszlása, 
pártállása; hány vágó ellen indult eljárás./

c. / Az országben rendőri őrizetbe vettek számáról,
/ Az őrizetbe vétel oka, az őrizetbe vettek szociális meg
oszlása eljárás foka.

2. / 10 naponként. 

a./  A Budapesten elkövetett közlekedési balesetekről.
/ A napi közlekedési baleseti statisztika Budapestre vonat
kozó adatainak 10 naponkénti összesítése./

3. / Havonként.

a. / A rendőrség létszámáról. / fogyaték, növedék állomány
csoportonként és rang szerint, valamint nemenként; létszám 
hullámzás/.

b. / A rendőrségi gépkocsik teljesítményéről.
/ Megtett kilométerek száma, elfogyasztott üzemanyag és
100 km.-re eső üzemanyag fogyasztás./

c. / Az ország területén elkövetett bűncselekményekről. 
/ A bűncselekmények száma, neme, az elkövetők szociális 
kor és nem szerinti megoszlása./

d. / Közlekedési balesetekről. A balesetek száma, oka, az 
elszenvedett sérülések foka, az előidéző jármű neme, a
baleset által okozott kár, bevont járművezetői igazolvá

nyok száma, közlekedési szabálytalanság ügyében hozott íté
letek száma./

e. / Rendőrőrszemélyzet havi tevékenységéről. / Az őrszemély
zet létszáma, őrhelyek száma, betöltött őrhelyek száma, az 
őrszemélyzet működése./
f. / Országos viszonylatban a rendőrség tagjainak egészségü
gyi viszonyairól. /Megbetegedések szama, betegség időtarta-
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na, kórházba utaltak száma./

g./ Az ország területen elkövetett kihágásokról:
aa./ rendőri kihágások,
bb./ közigazgatási kihágások,

/ Kihágások száma, neme, az elkövetők szociális megoszlá
sa, a kiszabott büntetések./

4. / Negyedévenként.

a. / A rendőrség létszámáról.

b. / Az ország területén elkövetett bűncselekményekről.

c. / Kiadott és bevont fegyvertartási engedélyekről.

/ Az engedélyek száma, az engedéllyel rendelkezők szoci
ális megoszlása./

d. / A rendőrség által internált és ref.alá helyezett sze
mélyekről. / Indok, szociális megoszlás./ 

e. / A rendőrség tagjainak pártállásáról. / Tagok, tagjelöltek 
pártonkívüliek száma./

f. / A rendőrség fegyelmi, helyzetével. / Az elkövetett 
fegyelmi vétségek száma, a vétség neme, a vétséget elköve
tő rendfokozata, beosztása, származása;
Kiszabott büntetések. / A KTBTK-ba ütköző bűncselekmények
ről külön kell adatokat adni.

5. / Félévenként.

a. / A rendőrség, takarékossági mozgalmának eredményeiről.
/ Negyedévi anyagelőirányzat és anyagfelhasználás forint-

. ban./

b. / A bejelentő hivatalok forgalmáról, / Be és kijelenté
sek száma stb./

II. Légoltalmi Főosztály.

1. / Havonként.  

a./Létszámjelentés függetlenített személyekről.
/ Beosztás, nem, létszámhullámzás./

2. / Negyedévenként.

a,/ A Légoltalmi szervezet felkészültségi fokáról szakágan
ként. / Riasztás, elsötétítés, óvóhelyek, híradás, egész
ségügy, tűzvédelem, vegyvédelem, kiképzés, rendfenntartás./
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b./ Függetlenített személyek fegyelmi helyzetéről.
/ Az elkövetett fegyelmi vétségek száma, a vétség neme, 
a vétséget elkövető beosztása, származása; a kisza
bott büntetések./

III. Helyi Tanácsok Főosztálya.

1. / Naponként.

a./ A társminisztériumok által megküldött egyes kampány
feladatokról. / Aratás, cséplés, begyűjtés, szántás, 
vetés./

2. / Havonként.

a. / Létszámjelentés. a tanácsapparátus alkalmazottairól.
/ Beosztás, nem,létszámhullámzás./

3. / Negyedévenként

a./ A tanácsülésekről. / Résztvevők, felszólalók, 
közérdekű javaslatot tevők, ellenséges megnyilvánulások 
száma; tanácstagok által tartott beszámolók száma. 

b./ A tanácstagok fegyelmi helyzetéről. / Az elkövetett 
fegyelmi vétségek száma, a vétség neme, a vétséget el
követő beosztása, származása, kiszabott büntetések./

4./ Évenként.

a./ A megválasztott tanácstagok számáról. / Szociális és 
nembeli megoszlás, kor, stb./

 b./ A tanácsok ügyforgalmáról / keletkezett, elintézett 
elintézetlen ügyek./

IV. Tűzrendészeti Főosztály.

1./ Havonként. 

a. / Tűzkárstatisztika. / Az országban keletkezett tüzek 
száma, ebből a kárral járt tűzesetek részletes bontásban, 
az okozott kár összege, megmentett érték./

b. / A tűzoltóság létszámáról. / fogyaték, növedék, rang
és beosztás szerint, nemenként; létszámhullámzás./

2./ Negyedévenként.

a./ A tűzoltóság tűzoltószerekkel való ellátottsága.
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/ A szükséges és meglévő tűzoltó szerek száma. /

b. / Tűzkárstatisztika. / A havi tűzkárstatisztikai
adatok negyedévi összesítése. 

c. / A tűzoltóság fegyelmi helyzete./Az elkövetett 
fegyelmi vétségek száma, a vétség neme, a vétséget el

követő beosztása, származása; kiszabott büntetések./

V. Beruházási Főosztály.

1./ Negyedévenként.

a./ Testületi beruházások tervteljesítése. 
/Közrendészeti, tűzrendészeti és légoltalmi főosztály-
nak megfelelő bontásban./

VI. Személyzeti Főosztály. 

1. / Negyedévenként.

a. / A minisztérium létszámhelyzete. / Növedék, fogya
ték, szociális és nembeli megoszlás, létszámhullámzás./

b. / Az oktatás helyzete. / Iskolák hallgatóinak száma 
azok indulásakor és befejezésekor, lemorzsolódás, ered
ményesség, tanfolyamok időtartama./

VII. Büntetésvégrehajtási Főosztály.

1./ Havonta.  

a. / Létszámjelentés / fogyaték, növedék, rang és beosz
tás szerint, nemenként; létszámhullámzás.

b. / KÖMI termelési mutatói.
2. / Negyedévenként.

a. / Fegyelmi helyzetről. / Fegyelmi vétségek száma, 
neme, az elkövetők beosztása, származása, kiszabott 
büntetések./
b. / Rablétszám.

VIII. Pénzügyi Főosztály.
1./ Negyedévenként.

a./ Költségvetési beszámoló jelentés. /A Pénzügyminisz- 
tériumnak küldendő jelentés egy példánya./
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