
BM INFORMÁCIÓFELDOLGOZÓ ÉS BELSŐ HASZNÁLATRA
FELÜGYELETI CSOPORTFŐNÖKSÉG

Szám: 65- 115/1974.

A RENDŐRSÉG BŰNÜGYI ÜGYFORGALMI 
STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSÁNAK

SZABÁLYZATA

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. tvr. hatálybalépése szüksé
gessé tette az egységes rendőrségi, ügyészségi bűnügyi statisztika 
módosítását. Az adatszolgáltatás körében végrehajtott igazítások 
indokolják az ügyforgalmi statisztikai adatszolgáltatás egyes kérdé
seinek megváltoztatását.

A 2/1974. számú belügyminiszteri utasítás felhatalmazása alapján 
kiadom a rendőrség bűnügyi ügyforgalmi statisztikai adatszolgálta
tásának szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat).

I. Az adatszolgáltatás célja

1. Biztosítani, hogy a Belügyminisztérium vezetése, a központi és 
területi rendőri szervek vezetői a bűnügyi ügyforgalom alaku
lásáról, a bűnüldözés eredményeiről és problémáiról kellő tájé
kozottsággal rendelkezzenek.

2. Kielégíteni az operatív vezetés igényeit.

II. Az adatszolgáltatás rendszere

1. Az adatgyűjtés ügyforgalmi jellegű. A megfigyelés alapegysége 
 az iktatott bűnügy.

2. A személyek javait károsító lopások esetén az elkövetés tárgyára 
és módszerére vonatkozó ismérvekről a bűncselekmények száma 
szerint, az egységes rendőrségi, ügyészségi bűnügyi statisztika 
"B” adatlapjai alapján történik az adatszolgáltatás.

3. Az adatgyűjtés kiterjed az alábbi intézkedésekre is:
-  közbiztonsági őrizetbevételek;
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-  körözött személyek elfogása, tartózkodási helyük megállapí
tása;

-  figyelmeztető levelek;
-  öngyilkosságok;
-  üzemi balesetek,
-  bűnügyi megkeresések.

4. Az adatszolgáltatást erre a célra rendszeresített „Havi ügyfor
galmi jelentés” című nyomtatványon (a továbbiakban: Jelen
tés), az abban közölt tartalommal és a kitöltési utasításnak meg
felelően kell teljesíteni.

5. Az adatszolgáltatás alapbizonylatai:
a) iktatókönyv;
b) szignalizációs levél;
c) az egységes rendőrségi, ügyészségi bűnügyi statisztika "B” 

adatlapjairól készített gyűjtőívek;
d) a nem bűnügyi ügyforgalmi jellegű adatokra vonatkozó 

gyűjtőívek.

6. Az ügyforgalmi statisztikát a bűnügyi iktatókönyvek vezetői 
naprakészen vezetik és minden hónapot követő hó 1. napján ös
szesítik, majd az összesítő lajstromos kérdőíveket megküldik a 
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok bűnügyi nyilvántar
tóinak.

7. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok bűnügyi nyilván
tartói az alárendelt szervektől beérkező lajstromos kérdőívek 
adatait összesítsék és a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig ter
jesszék fel a BM Információfeldolgozó és Felügyeleti Csoportfő
nökséghez (továbbiakban: Csoportfőnökség), Belügyminisztéri
um 1903. Budapest 62, Pf.: 314/29. címen. (Ha a határidő mun
kaszüneti napra esik, akkor az a következő munkanapon jár le.)

8. Az adatszolgáltatás rendjének betartását, és az adatok pontos
ságát a szervek vezetői rendszeresen ellenőrizzék.

III. Adatfeldolgozás és tájékoztatás

1. A Csoportfőnökség a felterjesztett jelentéseket saját hatásköré
ben dolgozza fel.

2. Az adatfeldolgozás során havi, illetve negyedévenkénti tájékoz
tatók készülnek.

a) A nyomozás elrendelésekről, a folyamatban levő és befejezett 
nyomozásokról, a nyomozás megtagadásokról és a bűnügyi 
feljelentések alakulásáról a Csoportfőnökség havonta -  a 
hónapot követő 15-ig -  készíti el az országos összesítéseket.
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A havi összesítések megyei bontásban nem tartalmaznak ada
tokat.

b) Az I., III. negyedévet, az I. félévet és az évet követő hó 15.
napjáig országos összesítések készülnek:
-  a feljelentés-kiegészítésekről,
-  a nyomozás-megtagadásokról,
-  a folyamatban levő és pótnyomozásokról,
-  a befejezett nyomozásokról,
-  a szignalizációkról,
-  a nyomozási határidőkről.

A Csoportfőnökség a felsorolt adatokat kiemelt bűncselekmé
nyek és főkapitányságok szerinti bontásban adja ki.

3. A negyedévi, a félévi és évi adatokat tartalmazó tájékoztatók az 
illetékes központi szervek és a megyei (budapesti) rendőr-főka
pitányságok számára, a havonta megjelenő tájékoztatók csak a 
központi szervek vezetői részére készülnek.

4. A folyamatos adatszolgáltatást meghaladó igényeket kellő idő
ben kért megkeresések alapján a Csoportfőnökség a lehetőségeknek

 megfelelően teljesíti.

5. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok jelentéseit a Cso
portfőnökség az adatfelvételezés után 2 évig megőrzi és tárolja.

IV. Vegyes rendelkezések

1. Az adatszolgáltatókat a szükséges nyomtatványokkal a Csoport- 
főnökség látja el.

2. Az adatgyűjtés során felmerülő értelmezési kérdésekben a Cso
portfőnökség az illetékes központi szervek vezetői véleményé
nek figyelembevételével foglal állást.

3. A Csoportfőnökség az adatszolgáltatást rendszeresen ellenőrzi és 
az eseti hibás adatokat az adatszolgáltatókkal egyetértésben ja
vítja; az ismétlődő hiányosságok megszüntetését pedig a hatáskörileg

 illetékes parancsnok útján kezdeményezi.

4. A nyomozások befejezésére vonatkozó adatszolgáltatások a bün
tető eljárások rendőrségi szakaszához kapcsolódnak, és előzetes 
információknak tekinthetők, ezért nem pótolják az egységes 
rendőrségi, ügyészségi bűnügyi statisztika adatait.

5. A Szabályzat 1974. január 1-én lép hatályba és a folyamatban 
lévő ügyekben is kell alkalmazni.

Budapest, 1974. január 15.
DR. KAMARA JÁNOS s. k.,

 r. ezredes
csoportfőnök
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