
Az 1874. évi XXV. törvényczikk az országos statistika 
ügyének szervezéséről. 

(Kihirdettetett az országgyűlés kén i s e löházában 1874. évi j u l iu s -hó 22-én, a 
főrendek h á z á b a n 1874. évi ju l ius -hó 23-án.) 

1. §. A magyar korona országai közállapotának és évről-
évre változó közérdekű viszonyainak nyilvántartása elrendeltetik. 

2 ' §. Az országos statistika vezetését, a statistikai ada
toknak országos gyűjtését, földolgozását, összeállítását és köz
zétételét a központi statistikai hivatal eszközli, mely közvet
lenül a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministernek van 
alárendelve. . . 

Az egyes ministeriumok a körükbe tartozó statistikai 
anyagokat szintén a statistikai hivatalnak adják át. 

3. §. A központi statistikai hivatal mellett, mint szakértő 
testület, az országos statistikai tanács áll, mely az egyes szak-
ministeriumok képviselőiből, valamint a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minister által kinevezett szakférfiakból alakul. 

A tanács elnöke ezen minister, vagy helyettese. 
4. §. Ezen tanácscsal a központi statistikai hivatal utján 

megindítandó országos felvételek szervezete és mintái véle
ményadás végett mindenkor előre közlendők. 

Ugyancsak a statistikai tanács előleges véleménye alá 
bocsáttatnak a szakministeriumok által saját czéljaikra elrendelt uj 
felvételek tervezetei is, kivéve, ha a közszolgálát érdeke halasz
tást nem tür, mely esetben azok a tanácscsal utólag közlendők. 

5. §. A kormányközegek, egyházi, valamint polgári és kato
nai hatóságok, kötelesek az 1-ső §-ban kitűzött czélra szükséges 
adatokat megszerezni, és a maga utján a központi statistikai 
hivatalba beszolgáltatni. 

Köz- és közérdekű czélokkal foglalkozó magánintézetek, 
egyletek és társulatok működésük köréből a fentebbi czélra 
szükséges adatokat a statistikai hivatal felszólítására közvet
lenül oda beküldeni tartoznak. 

0 . §. A statistikai anyagnak hivatalos uton gyűjtése, 
szakszerű megbirálása, összeállítása végett minden törvényhatóság 
bizottsága által állandó statistikai bizottmány alakittatik. 



7. §. A központi statistikai hivatal- és tanácsnak, vala
mint a törvényhatóságok statistikai bizottmányainak ügykörét 
részletcsen külön utasítások szabályozzák. 

Ezen utasításokat a statistikai tanács meghallgatása után 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister állapítja meg. 

A statistikai tanács és a statistikai bizottmányok tagjai 
működésüket díjtalanul teljesitik. 

8. §. A statistikai adatok helyességeért és pontos beszol
gáltatásáért a hatóságok, vagy ez ezeket közvetlenül nyújtani 
köteles intézetek, egyletek és társulatok (5. §.) felelősek. A 
mely adatok megfelelő hivatalos felszólítás, illetőleg a hiányok 
közlése után, a mulasztás kellő és elfogadható indokolása nélkül 
helytelenül, vagy épen be nem szolgáltatnak, azok a mulasztást 
okozott közeg rovására és költségére a helyszinén gyűjtetnek. 

9. §. A jelen törvény végrehehajtásával a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi minister, Horvát- és Szlavonorszá-
gokban pedig Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánja bizatik meg. 

Mi e törvényczikket és mindazt, a mi abban foglaltatik, 
összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak 
vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, 
megerősítjük és szentesitjük, s mind magunk megtartjuk, mind 
más híveink által megtartatjuk. 

Kelt Ebenseeben, ezernyolezszázhetvennegyedik évi julius-
hó tizennyolczadikán. 

Ferencz József, s. k. 
Bittó István, s. k. 

A fapiaczról. 
B u d a p c s t, augusztus 4. 

A befejezett, aratás kedvező eredménnyel ütvén ki, a fa
anyagok kelendősége is kedvezőbb viszonyok közé jutott , s bár 
az árak gyors, és jelentékeny emelkedése, az ugyszólva mindenütt 
meglévő nagyobb készletek folytán, még nem következhetett is 


