
STATISZTIKAI H Í R A D Ó 

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 22/2677/1952 sz. 
utasítása a statisztikai dolgozók szakmai képzéséről szóló 

2067/20/1952 sz. M.T. határozat végrehajtásáról 

A Minisztertanács 2067/20/1952. sz. ha
tározatának végrehajtásaképen az alap-, 
közép- és felsőfokú statisztikai szakvizsga 
rendjét az érdekelt miniszterekkel egyetér
tésben az alábbiakban szabályozom: 

I. Általános rendelkezések 

(1) Minden statisztikai munkakörben dol
gozónak 1954 június 30. napjáig szakmai 
képesítést kell szerezni. Fenti időponttól 
kezdve statisztikai munkakörben csak az 
dolgozhat, aki az előírt v izsgát eredménye
sen letette, vagy akinek a vizsgával egyen
értékű képesítése van. 

(2) A statisztikai dolgozók képzéséről 
az egyetemi, főiskolai és középiskolai okta
tás mellett átmeneti leg tanfolyami úton is 
gondoskodni kell. A statisztikai munka
körbe újonnan belépőknél előnyben kell ré
szesíteni azokat, akik VII. fejezet 1., 2., 3. 
pontjában meghatározott statisztikai szak
vizsgával egyenértékű közép- és főiskolai, 
illetve egyetemi képesítéssel rendelkeznek. 

(3) Az Országos Tervhivatal és a K S H 
elnöke által közösen kijelölt kisebb vállala
toknál, ahol a statisztikai és terves munka
kört rendszeresítetten egy személy látja el, 
az alapfokú tanfolyamokon és v izsgán az 
ОТ é s a K S H által közösen kiadott tan
anyagot tanítják, illetve kérdezik. 

II. Előkészítő tanfolyamok 

(1) Tanfolyamok: 
a) a statisztikai vizsgákat tanfolyamok 

előzik meg. A tanfolyamokat alap- és közép
fokon az illetékes szakminisztériumok, felső
fokon a KSH szervezi. Az előkészítő tanfo
lyamok anyaga azonos a vizsgák anyagá
val. 

b) ш előkészítő tanfolyamok formái: 
egésznapos, esti és levelező. 

Esti tanfolyam: munkaidő utáni oktatás. 
Levelező tanfolyam: egyéni tanulás kon

ferenciákkal. 

с) a statisztikusképzés egyenletességének 
biztosítása érdekében az illetékes miniszté
riumok készítsenek ütemtervet, hány sta
tisztikai dolgozót, milyen időpontig, milyen 
fokon akarnak kiképezni. Ezt az ütemtervet 
az egyes minisztériumok 1953. január 31-ig 
kötelesek bemutatni a KSH-nak. 

(2) Tanfolyamok szervezése. 
a) Tanfolyamokat alap- és középfokon 

egésznapos, esti és levelező oktatás for
májában, felsőfokon egésznapos és leve
lező oktatás formájában lehet szervezni. 

b) Az egyes tanfolyamok szervezési ter
vét a tanfolyam megindulása előtt 2 héttel 
a K S H elnökének be kell nyújtani. A szer
vezési terv a tanfo'yam fokát, formáját, tan
tervét, beindulási idejét, létszámát, hegyét 
és az előadók nevét tartalmazza. 

c) A tanfolyamok oktatóit 
alap- és középfokon az illetékes mi

niszter, 
felsőfokon a K S H elnöke jelöli ki. 
d) A tanfolyamok rendezésével kapcsolat

ban felmerülő költségeket a tanfolyamot 
rendező szerv fedezi. 

e) A tanfolyamot úgy kell szervezni, 
hogy a statisztikai munkakörben dolgozók 
szakmai ágazatuknak megfelelő tanfolya
mot végezzenek. Ha az egyes tárcák és 
szervek statisztikai munkakörben foglalkoz
tatott kisszámú dolgozói részére előkészítő 
tanfolyam szervezése nem indokolt, ezeket 
a dolgozókat munkakörükhöz közelálló mi
nisztérium tanfolyamárai kell beosztani. 

f) 1952. november 30. napjától kezdő
dően statisztikai szakvizsgát, előkészítő tan
folyamot csak a jelen utasítás rendelkezései 
alapján lehet szervezni. 

g) Az ületékes szakminiszter azokat a 
tanfolyamokat (iskolákat), ahol statisztikai 
oktatás folyik, a KSH-nak a megindulás 
előtt. 4 héttel jelentse be. Arról, hogy a tan-
foTyam végén teendő szakvizsga a jelen 
utasításban szabályozott vizsgák valamelyi
kével egyenértékű-e, a K S H elnöke dönt. 



(3) Tanfolyamok időtartamának megálla
pítása. 

a) E g é s z n a p o s tanfolyamoknál: 
alapfokú tanfolyam 3 hónap, 
középfokú tanfolyam 6 hónap, 
felsőfokú tanfolyam 12 hónap. 

b) Az esti és levelező oktatás időtartamát 
a tananyag terjedelmének és a foglalkozá
sok számának figyelembevételével kell meg
állapítani. Ezeknél a tanfolyamoknál a kö
vetkező időtartamok irányadók: 

esti oktatásnál: 
alapfokú tanfolyam 8 hónap, 
középfokú tanfolyam 14 hónap, 

levelező oktatásnál: 
alapfokú tanfolyam 10 hónap, 
középfokú tanfolyam 16 hónap, 
felsőfokú tanfolyam 20 hónap. 

III. Vizsgakötelezettség megállapítása 

(1) Az illetékes miniszter a KSH elnöké
vel egyetértésben határolja el saját terüle
tén azokat a statisztikai munkaköröket, 
amelyek betöltéséhez alap-, közép- és felső
fokú képesítés szükséges. 

(2) Az egyes statisztikai munkakörök el
határolásánál az a'ábbiak irányadók: 

a) Alapfokú statisztikai szakvizsgát kell 
tenniök a helyi tanácsok irányítása alá tar
tozó üzemek, vál'alatok és intézmények, 
továbbá a kisipari termelőszövetkezetek sta
tisztikusainak, valamint a minisztériumok 
irányítása alá tartozó üzemek, vállalatok és 
intézmények beosztott statisztikusainak. 

b) Középfokú statisztikai szakvizsgát kell 
tenniök a minisztériumok irányítása alá tar
tozó üzemek, vállalatok és intézmények ve
zető statisztikusainak, a minisztériumok és 
az egyéb országos hatáskörű hivatalok, va
lamint középfokú irányítószervek nem vezető 
munkakörben dolgozó statisztikusainak. 

c) Felsőfokú statisztikai szakvizsgát kell 
tenniök a K S H elnöke és az érdekelt minisz
terekkel közösen kijelölt legnagyobb válla
latok, a középfokú irányítószervek, va
lamint a minisztériumok és egyéb országos 
hatáskörű hivatalok vezető statisztikusainak. 

IV. Tananyag 

(1) Az alap-, közép- é s felsőfokú tanfo
lyam statisztikai tananyagairól a KSH gon
doskodik. A tananyag többi részeit a KSH 
útmutatása alapján az illetékes minisztéri

umok készítik el, illetőleg azokról gondos
kodnak. 

(2) Az egyes tárcák részéről készített tan
anyagokat jóváhagyás végett a KSH-nak 
be kell mutatni. 

(3) A KSH által rendelkezésre bocsátott 
és jóváhagyott tananyagtól eltérni nem 
lehet. A statisztika módszerei fejlődésének 
megfelelően a KSH elnöke a tananyagot 
módosíthatja. 

(4) A tanfolyamok és vizsgák részletes 
anyagát szakáganként a miniszterekkel 
egyetértésben kidolgozott „Mellékletekében 
közöljük. 

V. A szakvizsgák rendje 

(1) Valamennyj fokú statisztikai szak
vizsga lebonyolításáról a KSH elnöke gon
doskodik. 

(2) Jelentkezés a vizsgára: 
a) A tanfolyam elvégzése után a hallga

tók vizsgázni kötelesek. 
b) Egésznapos oktatásnál a tanfolyam 

befejezésekor kell ai szakvizsgát letenni. Esti 
és levelező oktatási formánál legkésőbb a 
tanfolyam befejezésétől számított 2 hónapon 
belül kell a vizsgára jelentkezni. Amennyi
ben a hallgató ezen időszak alatt nem jelent
kezik vizsgára, a tanfolyam érvényét veszti. 
Kivételesen indokolt esetben — külfö'di 

kiküldetés, hosszantartó betegség — az ille
tékes miniszter javaslatára a KSH elnöke 
határidő-módosítást engedélyezhet. 

Aki középfokú, vagy felsőfokú vizsgát 
akar tenni, általában csak abban az eset
ben bocsátható vizsgára, ha alapfokú képe
sítéssel rendelkezik. Ez alól a z illetékes 
miniszter javaslatára a KSH elnöke fel
mentést adhat. 

c) A vizsga letételét tanfolyam elvégzése 
nélkül a tanfolyamot rendező miniszter 
javaslatára — kivételesen indokolt esetben 
— a KSH elnöke engedélyezheti. 

d) Azok a statisztikai munkakörben dol
gozók, akik alacsonyabb beosztásból maga
sabb beosztásba kerülnek, megfelelő fokú 
szakvizsgát köteleseik tenni. 

e) Azoknak a statisztikai dolgozóknak, 
akiket egyik népgazdasági ágból a másikba 
helyeznek át, különbözeti vizsgát kell tenni. 
A különbözeti vizsga anyagát az érdekelt 
miniszterekkel egyetértésben esetenként a 
KSH elnöke állapítja meg. 

(3) A vizsgabizottság összetétele, 
a) Valamennyi fokú statisztikai szakvizs

gát a KSH elnöke által kinevezett vizsga-



bizottság előtt kell letenni. Kivételt képez
nek az I. fejezet (3) pontjában megjelölt 
vállalatok statisztikusai, akiknek a KSH 
és az ОТ elnöke által közösen kinevezett 
bizottság előtt kell a vizsgát letenni. 
A bizottság egy elnökből és ai tantárgyak
nak megfelelő számú szakvizisgáztató-
ból áll. 

b) A vizsgabizottság tagjai közül leg
alább egy fő minden esetben a z illetékes 
szakminisztérium képviselője. 

c) A vizsgabizottságok kinevezett e'nö-
keinek és statisztikai szakvizsgáztatóinak a 
KSH elnöke a vizsgának megfelelő fokú 
oklevelet ad. 

(4) A vizsga menete és módszere: 
a) a vizsga zártkörű. 
b) a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

Az írásbeli v izsgán a vizsgázóknak a KSH 
által elkészített írásbeli feladatot kell kidol
gozni. 

c) a vizsgák tárgyainak írásbeli és szó
beli részét a végrehajtási utasítás „Mellék
letei" szabályozzák. 

d) alapfokon az írásbeli vizsga időtartama 
2 óra, a szóbeli vizsga időtartama statiszti
kából 20 perc, politikai anyagból 15 perc. 

e) a közép és felsőfokú vizsgát két rész
letben lehet letenni. A vizsga két része kö
zötti időtartam legfeljebb két hónap lehet. 

f) közép és felsőfokon az írásbeli vizsgát 
a „Mel lék le t iben meghatározott időtartam 
alatt kell letenni, tárgyanként külön meg
határozott napokon. 

g) közép és felsőfokú vizsgánál a szóbeli 
vizsga időtartama statisztikából 30 perc, 
a többi tárgyakból tárgyanként 15 perc. 

h) a vizsgabizottság a szóbeli vizsga 
megkezdése előtt szavazattöbbséggel hatá
roz, hogy a vizsgázót írásbeli dolgozata 
alapján szóbeli vizsgára bocsátja-e vagy 
sem. A határozatot a szóbeli vizsga meg
kezdése előtt ki kell hirdetni. 

i) a szóbeli v izsgán a szakvizsgáztató 
kérdez. A vizsga színvonaláért a vizsga
bizottság elnöke felelős. 

(5) A szakvizsga minősítése. Oklevél, 
(a) A szakvizsga minősítését mindhárom 

fokozaton az írásbeli és szóbeli vizsga 
együttes eredménye adja. A szakvizsga 

írásbeli és szóbeli részét külön-külön kell 
minősíteni. A vizsga eredményét „jeles" 
(5), „jó" (4), „közepes" (3), „elégséges" 
(2) és „elégtelen" (1) érdemjegyekkel kell 
minősíteni. 

(b) A vizsgázót , haï a v izsgán kettő, 
vagy több tárgyból kapott „elégtelen" osz
tályzatot, az egész viz.sga megismétlésére, 
ha pedig egy tárgyból kapott „elégtelen" 
osztályzatot, abból a tárgyból kell pót
vizsgára utasítani, amelyből sikertelenül 
vizsgázott . „ 

(c) Sikertelen vizsga esetén: 

alapfokú szakvizsgánál e lső ízben 2 hó
nap múlva, második eredménytelen vizsga 
után pedig 4 hónap múlva kerülhet sor 
újabb vizsgára; 

közép- és felsőfokú vizsgánál , pótvizs
gát szóbeli tárgyakból 2 hónap eltelte 
után, azokból a itárgyakból pedig amelyek
ből a vizsga írásbeli és szóbeli, 3 hónap 
után lehet tenni; 

közép- és felsőfokú vizsgánál 1 tárgyból 
a pótvizisgát csak egyszer lehet megismé
telni, ha ez eredménytelen, az egész vizs
gát meg kell ismételni. 

(d) Az, akit előkészítő tanfolyam végzése 
nélkül bocsátottak vizsgára: 

az alapfokú vizsgánál iatz e l ső eredmény
telen vizsga után 4 hónap, a második ered
ménytelen vizsga után 6 hónap elteltével 
jelentkezhet vizsgára. A közép- és felső
fokú vizsga megismétlésének határidejét a 
vizsgaeredmények mérlegelésével a vizsga
bizottság 6—12 hónapban állapítja meg. 

(e) Mindhárom fokú vizsga eredményéről 
a KSH elnöke oklevelet ad ki. 

(6) A vizsga díja. 

a) Az alap-, közép- és felsőfokú vizsgák 
díját a K S H elnöke későbbi időpontban 
állapítja meg. 

b) A vizsga díját a vizsgára való jelent
kezéskor kell befizetni. 

c) Aki a kijelölt napon nem jelentkezik 
vizsgára, a vizsgadíjat elveszti, kivéve, ha 
a vizsga időpontja előtt legalább 1 nap
pal a megjelenés akadályát hitel tér demlően 
igazolja1. 

VI. Szakfelügyelet, ellenőrzés 

(1) A statisztikai munkakörben dolgozók 
oktatásának elvi irányítása a KSH elnöké
nek hatáskörébe tartozik. 

(2) Az egyes tárcák által rendezett tan
folyamok felett a KSH elnöke szakfelügye
letet gyakorol. 



I.) 1. IPARI SZAK 
Szervezésben résztvevő minisztérumok ; K o h ó - és Gépipari, Középgépipari , B á n y a -

és Energiaügyi , Könnyűipar i , H e l y i Ipari, Élelmiszeripari, Épí tőanyagipar i , 

Közlekedési és Épi tő ipar i Minisztériumok 

Tanfolyam fokozata, t a n t á r g y a k 

Alapfok : 

1. ) Marx.-leninizm. 

2. ) Á l ta lános stat.. 

3. ) Iparstatisztika . 

összesen: 

Vizsgab izo t t ság össze té te le : 

1 e lnök 

2 szakvizsg. 

Középfok : 

1. ) Pol. gazd. (Marx—leninizmus) . 

2. ) A l ta lános stat 

3. ) Iparstatisztika 

4. ) Vál la la t i terv 

5. ) K ö n y v v i t e l 

6. ) Ipari techn 

Tananyag 
old. szám Vizsgák 

Időtar tam 
(perc) 

Írásbeli szóbel i 

200 

180 

230 

szóbel i 

szóbel i é s 

Írásbeli 

6l\> 

500 

250 

350 

160 

150 

100 

szóbel i 

szóbeli é s 

Írásbeli 

irásbeli-szóbeli 

írásbeli 

szóbeli 

120 

300 

180 

120 

összesen: 1510 

Vizsgab izo t t ság összetéte le: 

1 e lnök 

4 szakvizsg. 

Felsőfok : 

650 szóbel i 15 

2.) Ál ta lános stat 300 szóbel i é s 

3.) Iparstatisztika (e lemzés) 550 Írásbeli 300 30 

4 Л Vál la la t i terv 300 irásbeli-szóbeli 180 15 

440 irásbeli-szóbeli 120 15 

200 szóbel i 15 

7.) El lenőrzés 80 szóbel i 15 

összesen: 2520 1 ! 
Vizsgabizot tság összetéte le: 

1 e lnök 

4 szakvizsg. 

* A tananyag o lda l száma tá jékoz ta tásu l szolgál . A vég leges o lda lszám megál lapí tása a 
részletes tematika alapján a min i sz tér iumokkal egye tér té sben történik. 



VII. Megszerzett képesítések elismerése 

(1) Felsőfokú képesítésnek kell tekinteni. 
a) a Közgazdaságtudományi Egyetemen 

1951/52. tanév befejezése után szerzett ok
levelet, két éves statisztikai munkakörben 
eltöltött gyakorlattal. 

b) Az Agrártudományi Egyetem agrár
közgazdasági karán 1952/53. tanév befeje
zése után szerzett oklevelet, kétéves sta-
tiszitikai munkakörben eltöltött gyakorlat
tal. 

c) A K S H felsőfokú iskoláján 1953. jan. 
1. napja után szerzett oklevelet egyéves 
statisztikai munkakörben eltöltött gyakor
lattal. 

(2) Középfokú képesítésnek kell tekin
teni: 

a) A Számviteli Főiskolán 1951/52. tanév 
befejezése után szerzett oklevelet kétéves 
statisztikai munkakörben eltöltött gyakor
lattal. 

b) A statisztikai tagozatú közgazdasági 
technikumban 1952/53. tanév befejezése 
után szerzett oklevelet, kétéves statisztikai 
munkakörben eltöltött gyakorlattal. 

(3) Alapfokú képesítésnek kell tekinteni: 
a) Az ipari, mezőgazdasági , belkereske

delmi és közlekedési tagozatú közgazda
sági technikumokban 1951/52. tanév befe
jezése után szerzett oklevelet egy és fél 
éves statisztikai munkakörben eltöltött gya
korlattal. 

b) Jelen utasítás megjelenése előtt a 
K S H részéről a NT. 208/12/1950. és a MT. 
2021/6/1952. sz. határozata alapján kiadott 
okleveleket. 

(4) Jelen utasításban nem említett sta
tisztikát oktató egyetemeken, főiskolákon 
és egyéb iskolákon szerzett képesítések 
beszámításáról esetenként a K S H elnöke 
dönt. 

(5) A szakmai gyakorlat idejébe beszámít 
a statisztikai munkakörben az oklevél meg
szerzése előtt eltöltött idő is. 

VIII. Vegyes rendelkezések 

(1) Jelen utasítás kibocsátásának napján 
lép érvénybe. 

(2) A statisztikai szakvizsgára vonatko
zóan a K S H elnöke által korábban kiadott 
rendelkezések egyidejűleg érvényüket vesz
tik. 

(3) Azok a statisztikusok, akik 1952. szept. 
1. napja előtt megindított tanfolyamokon 
vettek részt, a tanfolyamok sikeres elvég
zése után, jelen utasítás megjelenése előtt 
érvényben lévő 11/122/1952. számú KSH 
é'nöki utasítás szerinti1 vizsga letételére 
kötelezettek. 

(4) Jelen utasítás az összes központi 
szervek által indított statisztikai tanfo
lyamra vonatkozik. Az egyes népgazda
sági ágak szakmai sajátosságaira vonat
kozó kérdéseket a végrehajtási utasítás 
„Mellékletei" tartalmazzák. 

(5) A statisztikusok oktatására vonat
kozó rendelkezést (rendeletet, utasítást) az 
egyes miniszterek csak a KSH elnökével 
egyetértésben adhatnak ki. 

Pikier György s. k, 
elnök 

A minisztériumok statisztikai tanfolyamai 

A Minisztertanács rendelete értelmében 
az egyes minisztériumok megkezdték a 
statisztikusok vizsgára előkészítő tanfolya
mok rendezését. 

Jelenleg a következő alapfokú tanfolya
mok vannak folyamatban: 

Könnyűipari Minisztérium: októberben hét 
tanfolyam indult esti oktatással. A közel
jövőben indítanak a vidéki statisztikusok 
részére levelező oktatást. 

Bánya- és Energiaügyi Minisztérium: 
szeptember végén 5, októberben 6 levelező 
tanfolyamot indított. 

Középgépipari Minisztérium: szeptember
ben 2 J e v e l e z ő tanfolyamot indított. 

Kohó- és Gépipari Minisztérium rendezé
sében: októberben 2, novemberben 3 tanfo
lyam indult esti oktatással. December vé
g é i g m é g két vagy három tanfolyamot 
indítanak. 

Posta: októberben 2 tanfolyam mdult 
esti oktatással. 

Belkereskedelmi Minisztérium: októberben 
7 tanfolyam indult esti oktatással. 

Külkereskedelmi Minisztérium: októberben 
2 tanfolyam indult esti oktatással. 



Földművelésügyi Minisztérium rendezé
sében: novemberben alapfokú statisztikai 
tanfolyam indult. 

A Közlekedési Minisztériumban január
ban fog indulni alapfokú statiszitikai tan
folyam. 

A Pénzügyminisztériumban, az Állami 
Biztosítónál és a Magyar Nemzeti Bankban 
októberben indult statisztikai oktatás. 

Az Élelmiszeriparii Minisztériumban, az 
Epítőanyagipari és a Helyiipari Miniszté
riumban a közeljövőben indul meg a sta
tisztikai tanfolyam. 

A Központi Statisztikai I 

Október 31-én tartotta első ülését a Köz
ponti Statisztikai Hivatal Oktatási Bizott-. 
sága. 

Az oktatás elvi problémáival foglalkozó 
Bizottság életrehívását a statisztikai oktatás 
nagymértékű kiszélesítése és színvonalának 
emelése tette szükségessé . A Miniszterta
nácsnak a statisztikai munkára vonatkozó 
határozata alapján a Központi Statisztikai 
Hivatal előtt számos új oktatási probléma 
megoldása áll, mint a statisztikai techniku
mok irányítása, több fokozatú szakvizsga 
bevezetése, az egyetemek, főiskolák, a mi
nisztériumi tanfolyamok statisztikai okta
tásának ellenőrzése. 

Az Oktatási Bizottság feladata megvitatni 
az egyes tanfolyamok, iskolák statisztikai 

Ankét Kocsetov „Vasúti 

A Közlekedési- és Mélyépítéstudományi 
Egyesület szeptemberben előadás keretében 
ismertette Kocsetov: „Vasúti statisztika" 
című könyvét, melyet a Központi Statiszti
kai Hivatal fordítói munkaközössége fordí
tott. Dr. Jenéi Kálmán a Vasúti Tudomá
nyos Intézet tagja a könyv ismertetése so
rán rámutatott arra, hogy Kocsetov pro
fesszor munkájának az a nagy jelentősége, 
hogy a Szovjetunió szocialista vasúti sta
tisztikájának tapasztalatait általánosítja. 
Kipróbált eljárásokat tartalmaiz a vasúti 
munka terjedelmének és minőségének mé-

* Statisztikai Kiadóvál la la t , Budapest, 1952, 388 
oldal . 

ivatal Oktatási Bizottsága 

programmját. a statisztikai "tankönyveket, a 
tanítás módszerét, az oktatás eredményeit 
és hiányosságait. 

A Bizottságban résztvesznek a Statisztikai 
Hivatal vezetői, a Tervhivatal, egyes 
minisztériumok, a Közgazdasági Egyetem, 
a Számviteli Főiskola, az Agrártudományi 
Egyetem, a Közkotatásügyi Minisztérium 
és más szexvek képviselői. 

Az október 31-i első ülésen a Bizottság 
megvitatta a 2067/1952. számú miniszter
tanácsi rendelet végrehajtási utasítását a 
három fokú statisztikai szakvizsga rendjére 
vonatkozóan é s megvitatta a közgazdasági 
technikumok „Altalános statisztika" c. tan
könyvét. 

statisztika"* c. könyvéről 

résére és ezen keresztül biztos támpontot 
nyújt a gazdaságos vezetéshez és az ön
költségcsökkentés intenzív megvalósításá
hoz. Az egyre nagyobb szállítási feladatok
kal megbízott magyar vasút zavartalan 
munkájához igen nagy segítséget ad Ko
csetov professzor könyve. Jenéi elvtárs 
hangsúlyozta, hogy vasúti statisztikánk 
szocialista statisztikává való kiépítésében 
támaszkodjunk bátran Kocsetov könyvére, 
a szovjet vasúti staitisztikára, használjuk 
fel a Szovjetuniótól kapott módszereket. 

Az ismertetéshez a M A V több igazgató
sága és a Központi Statisztikai Hivatal 
Közlekedési osztálya részéről számosan 
hozzászóltak. 



CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG 

Harc a statisztikai fegyelem megszilárdításáért 
a Csehszlovák Köztársaságban 

A Csehszlovák Állami Statisztikai Hivatal 
az e g y s é g e s statisztikai és számviteli b̂e
számolási rendszer életbeléptetése óta fo 
kozott harcot vív a törvénytelen és vad
statisztikák ellen. A statisztikai fegyelem 
megszilárdítását nagymértékben akadályoz
zák a törvénytelen, a szükségtelen és a 
hibás adatfelvételek. 

Gyakori eset, hogy az Állami Statisztikai 
Hivatal engedélye nélkül, jóvá nem hagyott 
kérdőíveken adatfelvételt rendelnek el a kü
lönböző szervek. Bár, a kormány már mult 
évben elrendelte, hogy minden statisztikai 
adatfelvételhez ki kell kérni az Állami Sta
tisztikai Hivatal jóváhagyását , a miniszté
riumok és a területi nemzeti bizottságok 
egyes szervei m é g mindig megkísérlik 
önkényes, törvénytelen statisztikákkal ter
helni a statisztikai apparátust. Az Állami 
Statisztikai Hivatal most rendszeresen ellen-

A csehszlovák népgazdaság rohamos fejlő
dése szükségessé tette a statisztikai káder
képzés kibővítését és új alapokra helyezését. 

Az 1951/52. tanév v é g é i g a főiskolai sta
tisztikai oktatás a Prágai Cseh Műszaki 
Főiskola különleges tudományok mellett 
működő karán összpontosult. Az oktatásnak 
ez a rendszere nem sokkal különbözött a 
régi burzsoá köztársaság oktatási rendsze
rétől. A régebbi oktatási rendszer mellett 
nem domborodott ki a szükséges mértékben 
a közgazdasági tudományok jelentősége és a 
hallgatókat nem győzték meg arról, hogy az 
új Csehszlovákiában milyen fontos szerep 
vár a statisztikusokra. Ezeket a hiányossá
gokat gyakran megvitatták, különösen az 
Állami Tervhivatalban és az Állami Statisz
tikai Hivatalban, azonban csak ebben az év
ben sikerült érvényt szerezni annak a törek
vésnek, hogy a statisztika oktatását kifeje
zetten közgazdasági iskolára, mégpedig a 
Politikai és Gazdasági Tudományok Főisko-

őrzi a statisztikai beszámolási rendszert, 
aminek eredményeképpen 1952 januártól 
májusig 45 törvénytelen ^adatgyűjtést sike
rült megakadályoznia. 

Az Állami Statisztikai Hivatal által 
nem engedélyezett adatgyűjtések nagy 
része indokolatlan, mert a kért adatukat 
rendszerint már egy előző adatfelvétel so
rán begyűjtötték, vagy mert olyan adato
kat kérnek, amelyeket semmiféle intézke
désre nem lehet felhasználni. Igen gyako
riak a szakszerűtlenül megszerkesztett 
kérdőívek, melyekre nem lehet egyértelmű 
választ adni, és ennek következtében lehe
tetlen összesíteni az adatokat. 

Az Állami Statisztikai Hivatal a szak
szerűtlenül szerkesztett kérdőívek megszün
tetése érdekében kérdőív-mintákat bocsá
tott ki. 

jára vigyék át. Ez a két-három éves elma
radás súlyosan érezteti hatását a népgazda
s á g minden területén, ahol a szocialista 
számvitel szakembereire van szükség. 

Az új kormányhatározat szerint az 
1952/53. tanévben a gazdaságstat iszt ika 
oktatását a Politikai és Gazdasági Tudomá
nyok Főiskolájának gazdasági karára 
viszik át. 

Mivel egyre nagyobb számban van szük
sége a csehszlovák népgazdaságnak képzett 
marxista közgazdászokra, ezért az 1953/54 
tanévben a Politikai és Gazdasági Tudo
mányok Főiskolájának jelenlegi gazdasági 
karát a Moszkvai Állami Közgazdasági 
Intézet mintájára önálló közgazdasági főis
kolává fejlesztik. 

A prágaihoz hasonlóan szervezik majd 
fokozatosan át a bratyiszlavai Gazdaság
tudományi Főiskolát is, ahol 1953. szep
tember 1-ével alakul meg a közgazdasági 
főiskola. 

A statisztikai oktatás újjászervezése 
*a csehszlovák főiskolákban 



A statisztika főiskolai oktatásának íúj 
szervezete lehetővé teszi a közgazdasági 
ismeretek alapos'elsajátítását. A négy évig 
tartó oktatás alatt a hallgatók megismer
kednek a marxizmus-leninizmus alapjaival, 
a SzKP történetével, a marxista filozófiával, 
és a Cseh Kommunista Párt történetével. 
A főiskolán az V. szemeszterben különböző 
szakstatisztikákat is tanítanak a népgazda
sági tervezés, a pénz- és hitelügy, a gazda-
ságstatisztika és a többi tantárgyakon kí
vül, amelyek közös tantárgyak. A hallgatók 
választhatnak, hogy iparstatisztikusok, 
mezőgazdasági statisztikusok, vagy keres
kedelmi statisztikusok kívánnak lenni. 

Az új kormányrendelet érvényre jutta
tása után Csehszlovákiában gyakorlatilag 

elsőízben fogják teljes terjedelmében oktatni 
a gazdaságstatisztikát. A kormányrendelet 
végrehajtása során számos nehézséget 
kell m é g legyőzni. Elsősorban a főiskolai 
oktatók kérdése okoz nehézséget. Az ú} 
statisztikai oktatás megszervezése nemcsak 
az iskola dolgozóinak ügye, hanem az ösz-
szes gazdasági minisztériumok és elsősor
ban az Állami Statisztikai Hivatal érdeke. 
E szervek megfelelő képzettségű kádereit fel 
kell majd használni a főiskolai statisztikai 
oktatásban. Ezenkívül a statisztikai tan
széknek arra kell törekednie, hogy kialakítsa 
pedagógiai és tudományos munkatársainak 
kollektíváját. Ez az első feltétele annak, 
hogy a főiskolai statisztikai oktatás szín
vonala emelkedjék. 

A SZOCIALISTA STATISZTIKA KÖNYVTÁRA 
A KÖZPONTI S T A T I S Z T I K A I H I V A T A L SZERKESZTÉSÉBEN 

c. kiadványsorozatban megjelentek a 

Statisztikai példatár. Általános statisztika 
Á r a : 6 . — F t 

és a 

Statisztikai példatár. Mezőgazdaság 
Á r a : 9 . — F t 

• c. könyvek 

A „Statisztikai példatár" a statisztikai oktatás eredményes
ségének fokozása érdekében készült és az általános statisztikán 
kívül a főbb népgazdasági ágak (ipar, mezőgazdaság, kereskede
lem) gyakorlati statisztikai számításaira tartalmaz példákat. 

A legegyszerűbb statisztikai számításoktól kezdve a nagyobb 
felkészültséget igénylő feladatokig nagyszámú példa között válo
gathat az olvasó. A „Statisztikai példatár" füzetei hasznos segít
ségül szolgálnak a gyakorlati statisztikai munkával foglalkozó 
dolgozóknak, a statisztikai tanfolyamok hallgatóinak, tanárok
nak, az egyetemi és középiskolás diákoknak. 

Kaphatók a z 
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