
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
NYILVÁNTARTÓ KÖZPONT

Szám: 82-6-4/1975.

A BM NYILVÁNTARTÓ KÖZPONT VEZETŐJÉNEK 

1 . számú 

U T A S Í T Á S A

Budapest, 1975. évi április hó 25-é n e
jt

Tárgy: A 14 éven felüli magyar állampolgárokról felfekte
tett I V . sz. népességösszeirási adatlapok /a továb

biakban: "IV . Adatlapok"/ egyeztetése a BM NyK Lak
cim- és Közlekedés Nyilvántartó Osztály bizonylati 
anyagával.

A 01/1975*/1.2«/ számú belügyminiszteri utasitás 4* pontja* 

valamint az I. számú államtitkári végrehajtási utasitás 1® 

és 2, pontja értelmében a népességösszeirás során felvett 

adatok nyilvántartási egyeztetését, valamint ezzel össze

függő feladatokat az alábbiakban szabályozom:

1•/ Budapesti állandó bejelentett lakással rendelkező állam

polgárok esetén ellenőrizni kell az összeirási IV, Adat

lapon szereplő

a./ személyadatokata személyi igazolvány számot és érvé

nyességi évet a személyi adatlap /törzslap/ alapián;

b •/ állandó és esetleges ideiglenes lakáscimet, valamint 

beköltözési idejét az eredeti bejelentőlap, illetve 

vidéki ideiglenes lakáscim esetén az erről készült 

feljegyzés alapián, /Szükség szerint összehasonlitva 

a személyi adatlap vonatkozó adatával/;

c */ kódolást az 1/1975# BM-HM-KSH sz, együttes utasítás

ban foglaltak szerint.

Az egyeztetésnél a nyilvántartás népességösszeirás ide

jén fennálló adatait kell alapul venni.

Belső használatra!

Hatályon 

kívül helyezve:  31/85 BM ut.
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2./ Budapest területén kivüli állandó lakással rendelkező 

állampolgárok adatait felül kell vizsgálni - a felter

jesztett IV. Adatlapok alapján ~ a központi személyi 

igazolvány szám és lakcímnyilvántartásban, amennyiben 

az összeírás adatai szerint a helyi rendőri lakcímnyil

vántartásban nem találhatók.

3./ Adategyeztetés során a következő feladatokat kell végre- 

ha.j tani :

a./ Az észlelt hiányosságokat a nyilvántartás, illetve a 

IV. Adatlap alapján kölcsönösen pótolni kell. A téve

désből üresen maradt rovat kitöltésén kivül fel kell 

jegyezni a nyilvántartás vonatkozó bizonylati anyagá

ra :

- utcanévváltozásból, házszámrendezésből eredő lakcím 

eltérés esetén az új elnevezést;

- az esetleg hiányzó ideiglenes lakáscímet;

- 1969. január 1. előtt bejelentett ideiglenes lakcím 

megszűnését, ha az a IV. Adatlapon nem szerepel.

b./ Adateltérés esetén - a helyes adat megállapítása cél

jából - az állampolgár valamennyi nyilvántartási anya 

gát egybevetve kell vizsgálni.

Olyan adateltérés esetén, melynél egyértelműen a nyil 

vántartás adata jó, a IV. Adatlapot javítani kell. 

Egyéb adateltérés kivizsgálására és rendezésére a né

pességnyilvántartás helyi szerveit kell felhívni.

HM személyi igazolvánnyal ellátott, hivatásos állomá

nyú katonák esetén az adateltérést csak jelezni kell, 

az adat tisztázása és a IV. Adatlap javítása a Fővá

rosi Kiegészítő Parancsnokság hatáskörébe tartozik.

BM hivatásos állomány IV„ Adatlapján észlelt adatel

térést minisztériumon belül kell tisztázni és javí

tani .
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c./ A Fővárosi Kiegészítő Parancsnokság kérésére - a 

hadkötelesek nyilvántartásában észlelt adateltérés 

rendezése végett - ismételt adatellenőrzést és szük

ség szerinti vizsgálatot, illetve hibajavítást kell 

végrehaj tani.

d ./ Népességnyilvántartáson átvezetés céljából értesíte

ni kell az illetékes helyi tanácsot :

- a IV* Adatlapon végrehajtott pótlásról, javításról;

- az összeírás idején budapesti állandó lakással ren

delkező állampolgárok személyi igazolványának soro

zatában, számában, valamint érvényességi évében 

1975. január és február folyamán bekövetkezett vál

tozásról .

e./ Figyelemmel kell kisérni a körözés hatálya alatt ál

ló személyeket, s összeirási adataikról értesíteni 

kell a körözést elrendelő, illetve az előállításra, 

elfogásra illetékes bünügyi szervet*

f*/ Az egyeztetett IV. Adatlapokat, valamint a nyilván

tartási bizonylatokat az ellenőrzést, illetve javí

tást vegzö köteles egyéni jelzéssel /számbélyegző

jével/ ellátni.

4./ A IV* Adatlapon az alább felsorolt esetekben és módon

kell feljegyzést eszközölni;

a./ hiányzó adatot piros, illetve az eredeti kitöltésé

től eltérő szinü tintával /golyóstollal/ kell a meg

felelő helyre bejegyezni;

b./ nyilvántartás alapján egyértelműen tisztázható adat- 

eltérés, valamint logikai hiba esetén az 1/1975. sz. 

SM-HM-KSH együttes utasításban foglaltak szerint kell 

javítani a IV. Adatlapot, illetve helyette újat kiállí

tani ;
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c ./ kivizsgálást igénylő aa'atelté résnél a vonatkozó 

rovat elejére fekete grafit ironnal /nyomtatott 

nagybetűkkel/ kell feltüntetni a nyilvántartás 

adatát, esetleges összeirás utáni, legújabb lak

óim - alsó margón történő - feljegyzése mellett;

d./ 1975. január 1. előtti elhalálozásra, valamint 

többszöri összeírásra utaló jelzést /H=halott,

II .=duplikát/ piros tintával a lap bal felső sar

kába kell irni. /Az elhalt személy IV. Adatlapját 

átlósan keresztül is kell húzni/.

5./ Az egyeztetett IV. Adatlapokat az alábbiak szerint kell 

csoportositani :

a./ Adataiban megegyezik az összeirás időpontjára vonat

kozó nyilvántartási adatokkal.

Ide kell sorolni azokat a lapokat is, melyeken

- hiányzó adat pótolva lett ;

- adataiban helyileg javitható eltérés mutatkozott;

- a differenciát időközben bekövetkezett utcanévvál

tozás, házszámrendezés okozta.

b./ Adataiban eltér, s ezért kivizsgálást igényel.

o./ Adat szerint nem szerepel, s ezért a személyi igazol

vány szám nyilvántartásban is egyeztetni kell.

d./ Feleslegesen kitöltött, /pl: az illető 1975. január 1. 

előtt meghalt, vagy duplikát, azaz többször is össze

írták az állampolgárt.../.

e./ Tévesen megküldött lap /pl: 14 éven aluli, külföldi, 

hontalan, vagy nem budapesti állandó lakos.../.

f ./ Belügyminlsztérium hivatásos állományáról kiállitott 

Adatlap.
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6./ Az 5./ pontban foglaltak szerint rendszerezett IV* 

Adatlapokkal a következő feladatokat kell végre- 

ha.j tani :

a ./ Az adataiban megegyezőket továbbitani kell:

- "B** kategória, azaz 14-60 év közötti életkorú 

férfiak esetén a MN* Fővárosi Kiegészítő Parancs

nokságnak /1975. évi egyeztetés során a születési 

idő határdátuma: 1916* január 1*, 1976-ban: 1917. 

január 1,/;

- "B" kategóriába tartozó BM hivatásos /figyelőzött/ 

állomány esetén a BM IV/II-3* Osztálynak;

- "C" kategória, azaz nők és 60 éven felüli férfiak 

osotén közvetlenül a 1145. Budapest, XIV. kerület 

Szugló utca 9-15. szám alatt működő adatrögzítő 

állomásra,

b./ Az adataiban eltérő, kivizsgálást igénylő lapokat

az alábbi megkülönböztetés szerint kell rendezni:

- általában az összeirás idején fennálló állandó 

lakóhely szerint illetékes tanács népességnyil

vántartási szervén keresztül;

- HM személyi igazolvánnyal ellátott, hivatásos 

állományú katonák esetén a Fővárosi Kiegészítő 

Parancsnokság bevonásával;

- BM hivatásos állományúak esetén minisztériumon 

belül *

c./ Az adat szerint npm szerepelő IV. Adatlapokat a BM

NyK. 3. Osztály személyi igazolvány szám nyilván

tartó csoportjának kell átadni felülvizsgálatra.
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d./ A feleslegesen kitöltött, valamint a tévesen meg

küldött lapokat - megfelelő ellenőrzés után - a 

rajta szereplő állandó lakóhely szerint illetékes 

helyi tanács népességnyilvántartási szervéhez kell 

visszaj ut tatni.

7./ Budapesti állandó lakással rendelkező állampolgárok 

IV. Adatlapjainak átvétele, valamint egyeztetés utáni

továbbitása - a munka előrehaladásának megfelelő ütem-/
ben - darabszám szerinti összesítést tartalmazó szál

lítási jegy kíséretében történik, az 1/1975* BM-HM-KSH 

számú együttes utasításban rögzített szabályok szerint.

8./ Budapest területén kívüli állandó lakáscímmel összeírt 

állampolgárok központi felülvizsgálatra szoruló IV. 

Adatlapjait külön kell kezelni. Az egyeztetés végre

hajtását követően az ellenőrzést kérő szerv részére 

kell visszaküldeni. -

9./ A népességösszeirási adategyeztetéssel összefüggő mun

kálatokat az osztály rendszeres feladatainak végrehaj

tása mellett kell elvégezni az e célra vezényelt kato

nák, szükség szerint más munkaerők /pl: BM nyugdíjasok/ 

bevonásával.

10./ Az egyeztetéssel kapcsolatos munkákról kimutatást kell 

vezetni a feladatok végrehajtásának helyzetére vonat

kozó időnkénti beszámoló jelentés, valamint a szüksé

ges elszámolás és az Állami Népességnyilvántartó Hiva

tal részéről biztosított, megfelelő arányú díjazás vé

gett.
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A kimutatásnak tartalmaznia kell:

a./ az adategyeztetésre átvett IV. Adatlapok mennyi

ségét ;

b./ a nyilvántartás adataival megegyező,

c./ a javitott, illetve kiegészített,

d./ az újonnan kiállitott, valamint
#

e ./ felülvizsgálatra felterjesztett IV. Adatlapok szá

mát .

A BM NyK. Lakcim- és Közlekedés Nyilvántartó Osztály vezető

je gondoskodjék az állomány megfelelő kiképzéséről, az adat- 

egyeztetéssel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatok meg

szervezéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről.

Dr. Selmeci György r.ezredes sk. 
BM Nyilvántartó Központ vezetője

Készült: 600 példányban 
Felterjesztve: államtitkár elvtársnak,

miniszterhelyettes elvtársaknak. 
Kapják: elosztó szerint
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