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Minisztertanácsi rendelet 
az 1951. évi országos általános állatszámlálásról 

A Minisztertanács 41/1951. (11—11) M . 
T . számú rendelete kimondja, hogy 
Magyarország területén 1951. február hó 
25 és 26 napja közti éjféli állapot alapul
vételével általános állatszámlálást kell 
végrehajtani. A z összeírás kiterjed a ló-, 
szamár-, öszvér-, szarvasmarha-, bivaly-, 
sertés-, j u h - és kecskeállományra. A z 
adatok helyi összegyűjtését 1951. március 
hó 3-ig az egész ország területén be kell 
fejezni. 

A z állatszámlálás adatainak helyi ösz-
bzegyüjtésére és az adatgyűjtés közvet
len felülvizsgálására vonatkozó tenni
valókat a Központi Statisztikai Hivatal 
irányítása mellett a megyei, illetve 
Budapest városi tanács végrehajtóbizott
sága felügyelete alatt a végrehajtási 

utasításban megjelölt helyi tanácsok 
végrehajtóbizottságai és az erre a célra 
alkalmazott számlálóbiztosok és ellen
őrök látják el. 

Az adatok feldolgozását és közzététe
lét, a nyomtatványellátást és az össze
írás anyagi fedezetét a Központi Statisz
tikai Hivatal biztosítja. 

A z állatszámlálás sikeres végrehajtása 
érdekében a Minisztertanács rendelete 
szerint kihágást követ el és hat hónapig 
terjedhető elzárással büntetendő az, aki 
tudva hamis vagy valótlan adatot vall 
be, vagy az adatszolgáltatás érdekében 
kívánt felvilágosítást a kitűzött határ
időben meg nem adja, vagy az adatok 
szolgáltatását, illetőleg a felvilágosítást 
megtagadja. 

Utasítás a gazdaságok számbavételéről 
A Magyar Közlöny 1951. február 4-i 

tzáma közli a Központi Statisztikai H i 
vatal elnökének részletes magyarázó 
utasítását a gazdaságok számbavételéről. 

A mezőgazdasági nyilvántartás alap
jául az őszi vetésterületi összeírás szol
gál. Ennek alapján meg kell állapítani 
az egyes községekben (városokban) lakó 
gazdálkodók gazdaságának összes terü
letét, művelési áganként és kataszteri 
tiszta jövedelmét. 

A z utasítás meghatározza, hogy kit 
kell gazdálkodónalt;, és mit kell gazda
ságnak tekinteni. Gazdálkodónak kell 
tekinteni azt, aki mezőgazdasági művelés 
alatt álló ticrületen akár tulajdonjog, 
telekkönyvileg még keresztül nem veze
tett juttatás, haszonélvezet, vagy haszon
bérlet jogcímén, akár bármi más címen 
ténylegesen gazdálkodik. 

Gazdaságnak kell tekinteni az egy 
gazdálkodó hasznosítása alatt álló föld
területet, mely egy gazdasági egységet 

képez, tekintet nélkül arra, hogy annak 
egyes részei mint tulajdon, vagy mint 
haszonbérbe vett területek tartoznak a 
gazdasághoz, továbbá, hogy a gazdaság
hoz tartozó terület egy vagy több köz
ség (város) határában és egy vagy több 
tagban fekszik. 

H a több gazdálkodó — nem szövet
kezeti formában — közösen gazdálkodik, 
közös háztartásban élnek vagy köztük 
rokoni kapcsolat van, a művelésük alat 
álló földterületet egy gazdaságnak kel! 
tekinteni. 

A z utasítás részletesen ismerteti az 
adatfelvétel rendszerét, az összesítés 
módszerét és ütemezését. 



Végrehajtási utasítás az őszi vetésterületi 
összeírás kiegészítéséről 

A Magyar Közlöny 1951. február 2. 
száma közli a Központi Statisztikai H i 
vatal elnökének végrehajtási utasítását 
az őszi vetésterületi összeírás kiegészí
téséről. 

A legutóbb lefolytatott őszi vetésterü
leti összeírás ellenőrzésekor megállapí
tották, hogy több községben, városban, 
városi kerületben a gazdálkodók egy 
részének vetésterületi adatait nem vették 
fel a lajstromba. Ezeknek a gazdálkodók
nak vetésterületi adatait — az eredeti 
összeírás rendszerével teljesen megegyező 
módon — most külön pótlajstromban 
kell felvenni, 

A községi (városi, városi kerületi) 
tanácsok végrehajtó bizottságai kötele

sek minden községben a cím- és lakó-
iegyzék, stb. alapján megállapítani, hogy 
az őszi vetésterületi lajstrom felfekteté
sekor nem maradtak-e k i egyes gazdál
kodók az összeírásból. A z utasítás szerin; 
az összeírásból kimaradt gazdálkodókat 
be kell hívni a Tanácsházára, és vetés
területi adataikat pótlajstromra kell fel
venni. 

A z utasítás kitért a gazdálkodóknak 
más községben lévő területei számba
vételének módszerére, az összesítés és a 
határidőkre vonatkozó szempontok 
ismertetésére. A z őszi vetésterületi pót-
összeírás végrehajtását a tanácsok 
végrehajtó bizottságainak a legszigorúb
ban ellenőrizniök kell. 

A járási statisztikusok nyolchetes tanfolyama 

Balatonlellén a Központi Statisztikai 
Hivatal nyolchetes egésznapos tanfolya
mot rendezett a járási és megyei sta
tisztikusok számára. Mint ismeretes a 
625/32/1950. sz. N . T . határozat a Köz 
ponti Statisztikai Hivatalra bízta a 
termésbecslés végrehajtását és a végre
hajtásához szükséges szervezet fel
állítását. Ebben a munkájában a 
Statisztikai Hivata l döntő mérték
ben a járási tanácsok statisztikai 
felelőseire és megyénként egy-egy füg
getlenített megyei termésbecslés-felelősre 
támaszkodik. A termésbecslésben részt
vevő megyei és járási statisztikusoknak 

a Statisztikai Hivatal Balatonlellén szer
vezett nyolchetes bentlakásos tanfolyam 
keretében adja meg a feladatuk ellátásá
hoz szükséges ismereteket. A z iskolán 
mintegy 250-en vesznek részt az ország 
majdnem valamennyi járásából. A tan
anyag felöleli az agrárpolitika, az álta
lános statisztika alapvető fogalmait, a 
statisztika szervezeti kérdéseit, a termés
becslés módszereit), valamint azokat a 
legfontosabb mezőgazdasági ismereteket, 
amelyek a becslési munka során nélkü
lözhetetlenek. A tanfolyam március első 
hetében ér véget. 
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