
STATISZTIKAI HÍRADÓ 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa kitüntette 
a Központi Statisztikai Hivatal négy dolgozóját 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa november 7, a Nagy Októberi For
radalom évfordulója alkalmából a statisztikai feladatok terén végzett jó 
munkájuk elismeréséül Bács György osztályvezetőnek a Magyar Népköz
társasági Érdemérem arany fokozatát, dr. Kovacsics József és Szász János 
osztályvezetőknek a Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozatát, 
Nyitrai Mária csoportvezetőnek a Magyar Népköztársasági Érdemérem 
bronz fokozatát adományozta. 

Minisztériumok statisztikai részlegének munkaversenye 

A Bánya- és Energiaügyi Miniszté
rium, a Könnyűipari Minisztérium, az 
Élelmezési Minisztérium és az Építés
ügyi Minisztérium statisztikai részlegei 
november 7-re versenyszerződést kötöt
tek. A versenypontok a következők 
voltak: 

1. A határidők pontos betartása. 
2. Hibátlan adatszolgáltatás. 
3. Alapos elemzés és szöveges kiérté

kelés elkészítése. 

4. A minisztériumi előzetes, ill. végle
ges tájékoztató elkészítésének határideje. 

5. A statisztikai feldolgozás munkájá
nak megszervezése. 

A Központi Statisztikai Hivatal elvál
lalta a verseny kiértékelését és a ver
senyben kitűntek részére 10.000.-^ Ft ju
talmat ajánlott fel. 

A Központi Statisztikai Hivatal a mi
nisztériumok statisztikai osztályvezetői
vel együttesen a versenyt'kiértékelte és 
a verseny eredményét és a jutalmakat a 
következőkben állapította meg: 

I. Bánya- és Energiaügyi 
Minisztérium 4000.— Ft 

II. Élelmezési Minisztérium 3000.— Ft 

III. Könnyűipari Minisztérium 2000.— Ft 
IV. Építésügyi Minisztérium 1000.— Ft 

Indokolás: 1. A Bánya- és Energia
ügyi Minisztérium a határidőket mind 
betartotta, sőt egyes jelentőlapokat már 
határidő előtt a Statisztikai Hivatal ren
delkezésére bocsátott. E lv i hibákat nem 
követett el, a számolási hibák száma is 
a legkevesebb volt az összes miniszté
riumok között. A Minisztériumon belüli 
statisztikai munkát jól megszervezték, a 
Központi Statisztikai Osztály helyesen 
irányítja a statisztikai csoportokat. Leg
jobban a Bánya- és Energiaügyi Minisz
térium valósította meg a decentralizálás
nak azt a célját, hogy a statisztika az 
operatív vezetés eszköze legyen. A ve
zető elvtársak abból a számanyagból, 
amelyet a jelentőlap-rendszer felölel, 
gyors és pontos értesüléshez jutnak. 
Nincsenek felesleges és párhuzamos fel
dolgozások, a Statisztikai Hivatalhoz be
küldendő jelentőlapokra támaszkodik a 
kollégiumi jelentés teljes egészében. A 
szöveges kiértékelések tárgyilagosak, az 
észrevett hibákat nem leplezik el, a k i 
értékeléseket a statisztikusok készítik és 



így ezek pártatlanok. Az egyes funkcio
nális főosztályok (Munkaügyi, Főköny
velőség) által kiadott külön kiértékelő 
jellegű jelentéseket a statisztika felül
bírálja a helyes adatok és a tárgyilagos
ság szempontjából. 

2. A z Élelmezési Minisztérium a határ
időket általában betartotta, mindamellett 
számolási hibák még elég nagy számmal 
fordultak elő. A statisztikai fegyelem te
rén is hiányosságok vannak, miután a 
párhuzamos és felesleges statisztikák fel
számolása húzódik. Hiányosság az is, 
hogy a statisztikai osztály munkájának 
súlypontját egyelőre nagyrészt adminisz
tratív teendők képezik a helyett, hogy a 
statisztika szervezésével, ellenőrzésével 
és különösen a statisztikai adatok kiér
tékelésével foglalkoznék. Kibocsátott tá
jékoztatóik színvonala állandóan emelke
dik és a feldolgozások határideje le
rövidült. 

3. A Könnyűipari Minisztérium statisz
tikai munkájában — bár az elmúlt hó
napokhoz képest fejlődés tapasztalható 
— mégis — tekintetbe véve, hogy a Mi 
nisztérium statisztikai részlegei ebben a 
minisztériumban állnak fenn leghosszabb 
ideje, — számos hiányosság tapasztal
ható. Még mindig előfordul, hogy hiányos 
adatokat kap meg a Statisztikai Hivatal. 
A statisztikai részlegek nem harcolnak 
a statisztikai utasítások betartásáért. A 
Központi Statisztikai Osztálynak nem 
sikerül a párhuzamos és felesleges sta
tisztikát leépíteni. Különösen sok hiá
nyosság mutatkozik a tervszámok ösz-
szeállítása terén; a statisztika nem min
dig tartja be az erre vonatkozó utasítá
sokat (ez részint a Tervfőosztály hibája). 
A legnagyobb hiányosság a kiértékelé
sekben mutatkozik, sőt az is előfordul, 
hogy nem a statisztikusok készítik a ki
értékelést, ami azok tárgyilagosságát is 
zavarja. 

4. Az Építésügyi Minisztérium statisz
tikai munkája is fejlődést mutat, azon
ban még igen sok a hiányosság. A ha
táridőket több esetben nem tartották be, 
a hibák száma nem csökkent. A szep
tember és október havi szöveges kiérté
kelések a vállalatok mentegetőző és szé
pítgető stílusát vették át. Az egységes 
statisztikai rendszer kialakítása elma

radt. A párhuzamos és felesleges, rend
kívül nagyszámú és igen részletes jelen
tések lehetetlenné teszik a vezetés alá
támasztására tényleges szükséges adatok 
elemzését. A főosztályok statisztikusai a 
túlzsúfolt mechanikus munkák között a 
vállalatok ellenőrzésével, a szakmai pro
blémák közvetlen megismerésével nem 
foglalkoznak. A Minisztériumon belül 
— különösen a termelési főosztályon — 
nem tudták még a statisztika jelentősé
gét megfelelően tudatosítani. À tervosz
tályok vezetői és a főosztályvezetők a 
statisztikai osztály munkája iránt kevés 
érdeklődést tanúsítanak. Több esetben a 
jelentőlapokat és a kiértékelést nem ír
ták alá. 

A verseny minden minisztériumban 
a statisztikai munka megjavulását ered
ményezte és a versenyen keresztül a 
hiányosságok feltárása kétségtelenül 
ahhoz fog vezetni, hogy az elkövetkező 
időkben ezeket a hiányosságokat felszá
molják. 

Az első helyezett, a Bánya- és Energia
ügyi Minisztérium a következő verseny
felhívást intézte az egyes miniszté
riumokhoz a verseny továbbvitele érde
kében : 

A most lezajlott pártvezetőség válasz
tásának tiszteletére indított minisztériu
mok közötti munkaverseny eredménye
képpen a statisztikai munkában feltét
len tapasztalható előrehaladás. 

„A Bánya- és Energiaügyi Miniszté
rium a további munkánk előrevitele, az 
ötéves terv maradéktalan végrehajtása 
érdekében szocialista munkaversenyre 
hí vi a ki április 4 tiszteletére a 

Kohó- és Gépipari Minisztérium, 
Élelmezési Minisztérium, 
Könnyűipari Minisztérium, 
Építésügyi Minisztérium, 
Közlekedés- és Postaügyi Miniszté

rium statisztikusait. 
Versenypontoknak a következőket ja

vasoljuk: 
1. Az előírt határidőknek pontos be

tartása. 
2. Hibátlan adatszolgáltatás. 
3. A szöveges kiértékelés elkészítése 

olymódon, hogy annak alapján a vezető 
elvtársak konkrét utasításokat hozhassa-



пак. Tárgyilagosság és a hibák felszínre < 
hozása. 

4. A minisztérium belső statisztikai 
munkájának jó megszervezése (terme
lési főosztályokkal való szoros kapcso
lat). 

5. A minisztériumi tájékoztató időbeni 
elkészítése (előzetes tárgyhót követő 13-a, 
végleges tárgyhót követő 20-a). 

6. A statisztika pontosságának és meg
bízhatóságának érdekében a vállalati 
belső üzemi statisztika rendszerének 
megszervezése. 

7. Az 1951. évi statisztika elkészítése. 
A verseny tárgya október, novem-

! ber, december, január és február hó
nap feldolgozása. 

A versenyeredmények kiértékelését ha
zánk felszabadulásának évfordulójára, 
április .4-re javasoljuk. 

Felkérjük a Központi Statisztikai Hi
vatal vezetőségét, hogy a versenyfelhívá
sunkat továbbítsa a többi minisztériu
mok felé s vállalja a verseny kiértékelé
sét a minisztériumok bevonásával. 

Biztosak vagyunk abban, hogy ez a 
szocialista munkaverseny előbbre viszi 
minisztériumi és népgazdasági szinten is 
a statisztikai munkát olymódon, hogy a 
felső vezetés operatíven tudja megjaví
tani az ipar munkáját." 

Értekezlet a középiskolai statisztikai oktatás 
megjavítása érdekében * 

A Központi Statisztikai Hivatal Okta
tási osztálya a Közoktatásügyi Minisz
térium Közgazdasági Középiskolák Ügy
osztályával egyetértésben értekezletet 
tartott a közgazdasági középiskolákban 
statisztikát tanító tanárok részére. 

A megbeszélés célja az volt, hogy a 
középiskolai statisztikatanítás problémái
nak felvetésével és megbeszélésével a 
Hivatal segítséget nyújtson a taná
roknak. 

Az értekezleten felvetődött: 
a tanulóknak a statisztika tanulásához 

való viszonya, 
a tanárok szakmai továbbképzése, és 
a jelenlegi tankönyv bírálata. » 
A megbeszélésen a Hivatal Oktatási 

osztálya a sikeres képzés előfeltételeként 
jelölte meg, hogy a tanárok megszeres
sék és ennek alapján meg tudják a ta
nulókkal is szerettetni a statisztikát. Az 
Oktatási osztály támogatást igért a ta
nároknak. Felhívta a tanárok figyelmét, 

hogy munkájukat megkönnyíthetik, ha a 
szaksajtót fokozottabban felhasználják a 
statisztikai-órákon. A Statisztikai Szemle, 
Statisztikai Tájékoztató, Iparstatisztikai 
Értesítő, stb. elősegíti a tanárok szakmai 
fejlődését, ugyanakkor e kiadványokból 
vett időszerű cikkek és tanulmányok fo
kozzák a statisztikaórák érdekességét. 

A tanárok közül többen bírálták a je
lenlegi tankönyvet és értékes szempon
tokat adtak az 1952/53. tanévre kiadandó 
tankönyv megírásához. A szemléltető 
példák helyesebb megválasztását, a fo
galmak és szakmai kifejezések részlete
sebb magyarázatát, más tantárgyakkal 
való koordináció érvényesítését és a ta
nult anyag gyakorlati alkalmazásának 
bővebb ismertetését javasolták. 

A z értekezleten résztvevők szükséges
nek tartották, hogy a tanárok munkájá
nak megkönnyítése és minőségi javítása 
érdekében a jövőben is szükséges hasonló 
megbeszéléseket tartani. 


