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IVANOV:

A SZOVJETUNIÓ S T A T I S Z T I K A I H I V A T A L A
JÁRÁSI ÉS VÁROSI FELÜGYELŐINEK
MUNKÁJÁRÓL*
A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Központi Statisz
tikai Hivatal legfőbb feladata, hogy a népgazdaság anyagi forrásaira és
azok kihasználására, valamint a népgazdaság különböző ágai fejlődésének
összefüggéseire és a terv túlteljesítésének tartalékaira vonatkozó statisz
tikai adatokat rendszeresen és idejében közölje a kormánnyal.
A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Központi Statisz
tikai Hivatal munkájában saját helyi szerveire, valamint a minisztériumok
és hatóságok statisztikájára támaszkodik.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának feladata a minisz
tériumoknál és hatóságoknál szervezett statisztikák irányítása és ellen
őrzése, beszámolóik megbízhatóságának ellenőrzése, a beszámolójelentések
lerövidítése és racionalizálása, valamint a törvényellenes beszámolójelen
tések megakadályozása.
De mind az állami statisztika helyi szervei, mind a minisztériumok
és hatóságok által végzett statisztikai munkálatok egyforma mértékben
az elsődleges szervezetek — az ipari vállalatok, az állami mezőgazdasági
üzemek, a kolhozok, a szállító-, az építési vállalatok, iskolák, kórházaik,
stb. — számvitelére és beszámolójelentéseire támaszkodnak.
A szovjet statisztikának az a sajátossága — és ez csak tervszerű szocia
lista gazdaságban lehetséges —, hogy majdnem az összes statisztikai adatok
a vállalatok és intézmények elsődleges számvitelének és beszámolójelen
téseinek okmányain alapszanak. Ezért az elsődleges számbavétel állapotá
nalt az összes vállalatoknál és hivatalokban és az ezek álapján összeállí
tott beszámolójelentések helyességének döntő jelentősége van a statisz
tikai adatok megbízhatóságának biztosításában.
A vállalatok és intézmények számvitelének és beszámolójelentései
nek állapotától függ a statisztikai adatoknak idejében való begyűjtése is.
Ha az egyes vállalatokban és intézményeknél a számvitel és a beszámolás
rossz, az ennek folytán a beszámolójelentések benyújtásánál mutatkozó
fennakadás komoly nehézségeket okoz a statisztikai munkában.
A statisztikai munkának sokféle ágazata van. Sztálin elvtárs mon
dotta: „A statisztika munkája olyan, hogy különböző egyes ágai egy egész
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lánc egyes szemeit alkotják és ha egyetlen láncszem elromlik, meghiúsít
hatja az egész munkát."
A statisztikai adatok főforrása a vállalatok és intézmények számvitele
és beszámolójelentései. Ezeknek ugyanolyan magas színvonalon kell állniok, mint azokban a felettes szervezetekben, ahova a beszámolójelentés
érkezik.
A vállalatok és intézmények számvitelének és beszámolójelentései
nek megszervezése és megjavítása terén igen nagy jelentősége van
a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala járási (városi) felügyelőségei
nek és az ezek alá rendelt körzeti felügyelőségeknek. A Szovjetunió Köz
ponti Statisztikai Hivatala járási felügyelősége áll a legközelebb azokhoz
a vállalatokhoz és intézményekhez, amelyeknek számvitelén és beszámoló
jelentéseim alapszik az egész statisztikai munka.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala járási (városi) felügyelő
ségei azok a szervek, amelyek az illető járás (város) számvitelét és statisz
tikáját irányítják.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala járási és városi fel
ügyelőségeinek feladata a járás vagy város területéhez tartozó minden
vállalat és intézmény számvitelének és beszámolójelentésének ellenőrzése,
azaz nemcsak a járási, hanem a területi, köztársasági, össz-szövetségi vál
lalatoké és intézményeké is. A felügyelő feladata nemcsak azoknak a
beszámoló jelentéseknek ellenőrzése, mely az ő címére, vagy a köztár
saság, vidék, terület statisztikai hivatalának címére érkezik, hanem azok
nak a beszámolójelentéseknek az ellenőrzése is, amelyek a vállalatoktól
és intézményektől a magasabb hatósági szervezetekhez érkeznek.
A beszámolók ellenőrzésének legfőbb módja — a beszámolójelentés
adatainak összehasonlítása a vállalat és intézmény könyvelési és elsőd
leges számviteli adataival. Azonban az elsődleges számvitelt is ellen
őrizni kell; például ellenőrizni kell azt, hogy helyesen vezetik-e a mun
kások munkán való megjelenésének táblázatát; megfelelnek-e az anyag
raktár számviteli kartonjain szereplő adatok az egyes anyagok ténylege
sen meglevő mennyiségének, megfelelnek-e a közös kolhoz-állatállomány
leltári bejegyzései a tényleges állatállomány létszámának, stb. A z ellen
őrzés egyik módja a kolhozok, szovhozok, ipari vállalatok különböző okmá
nyainak összehasonlítása: a könyvviteli könyvek adatainak, az évi köny
velési beszámolójelentések és folyó beszámolójelentések adatainak össze
hasonlítása.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala járási és körzeti fel
ügyelőinek feladatai közé tartozik a kolhozok, szovhozok, a járási mező
gazdasági osztályoknak a tavaszi vetési munkálatok menetére, a széna
kaszálás, gabonabetakarítás, az őszi vetés és egyéb mezőgazdasági mun
kák menetére vonatkozó számvitelének és beszámolójelentésének ellen
őrzése, valamint az állattenyésztésre vonatkozó számvitel és beszámoló
jelentés ellenőrzése.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának felügyelői az ellen
őrzés folyamán figyelmüket elsősorban az elsődleges bejegyzések helyes
ségére fordítják, arra, ho-gy ezek a bejegyzések megfelelnek-e a valóságos
helyzetnek, azt is ellenőrzik, hogy ezek az elsődleges bejegyzések a fel
sőbb szerveknek beküldött beszámolójelentéssel megegyeznek-e.
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Például a vetés menetére vonatkozó beszámolójelentések ellenőrzésé
nél a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala felügyelőjének arra kell
figyelmét fordítania, hogy a kolhozok brigádvezetői a bevetett terü
letek felmérését helyesen végezték-e, hogy a brigádvezetők bejegyzései
egyeznek-e a beszámolójelentésekben kimutatott összegekkel, nincsenek-e
hibák az összegezésekben, nem végeztek-e „előlegezett" beírásokat, nem
-számították^e be a tavaszi vetésterületbe az évelő füvek kaszáló terü
letét, stb.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala felügyelője tervének
megfelelően, ellenőrzi az egyes kolhozok mezőgazdasági munkálatainak
menetét, különös figyelemmel a vetés ütemére, a végrehajtását akadályozó
okoknak feltárására, a mezőgazdasági munkák minőségére.
A mezőgazdasági munkák elvégzésénél feltárt összes hibákat a Szovjetiinió Központi Statisztikai Hivatalának felügyelője közli a járási vezető
szervekkel, hogy intézkedjenek a feltárt hibák megszüntetéséről és rövid
feljegyzésben tájékoztatja az állami statisztika felsőbb szerveit.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala felügyelőjének köteles
sége rendszeresen ellenőrizni a kolhozok állattenyésztésének állapotára
vonatkozó számvitelt és beszámolójelentést.
A mezőgazdasági munkák menetére és az állattenyésztés állapotára
vonatkozó, a kormány által jóváhagyott beszámolójelentéseket ellenőrizve
a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala felügyelőjének különös figyel
met kell fordítania arra, hogy a kolhozok és szovhozok ne készítsenek
„vad", a kormány által jóvá nietm hagyott beszámolójelentéseket.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala járási és körzeti fel
ügyelőinek egyik legfontosabb feladata, hogy a falusi szovjetek gazda
ságok szerinti számvitelének állapotára felügyeljen. Ennek állapotától függ
sok statisztikai munka elvégzése: a falu népességének számbavétele, a
júliusi állatszámlálás, stb. A faluszovjetek számvitelének fontos gazdasági
jelentősége van.
A faluszovjetek számvitelének rendezése és egyszerűsítése céljából
a kormány meghatározta az összes faluszovjetek számára kötelező rend
szert és jóváhagyta az elsődleges okmányok mintáinak listáját, amelyet
a kormány engedélye nélkül nem szabad megváltoztatni.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala járási felügyelőinek biz
tosítaniuk kell a faluszovjetek számvitelének mintaszerű vezetését. A gaz
daságok szerinti könyveket és jegyzékeket a falutanácsban átnézik és az
egyes gazdaságokat bejárják és azután a Szovjetunió Központi Statisz
tikai Hivatala felügyelői ellenőrzik a gazdaságok szerinti könyvek és a
faluszovjet-számvitel jegyzéke kitöltésének helyességét és megkövetelik,
hogy az utasításoknak megfelelően a könyvekbe és jegyzékekbe bevezes
sék az összes szükséges bejegyzéseket.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala felügyelőinek feladata
azoknak az anyagoknak felülvizsgálása, amelyek a szocialista Munka Hőse
címére és az állattenyésztésben elért magas mutatószámokért a Szovjet
unió rendjeleivel és érmeivel való kitüntetésre érdemesített kolhoz
tagokra, a gép- és traktorállomások, valamint a szovhozok dolgozóira
vonatkoznak; azoknak az anyagoknak felülvizsgálása, amelyek a begyűj
tési terv és az állattenyésztési termékek feldolgozása sikeres teljesítéséért,

a gabona, olajmagvak, ipari növények, burgonya és egyéb mezőgazdasági
termékek begyűjtési terveinek eredményes teljesítéséért kitüntetésre érde
mesített dolgozók felterjesztésére vonatkoznak.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának felügyelője ezt az
ellenőrzést az állami statisztika felsőbb szerveinek speciális utasítása sze
rint végzi. A vizsgálat eredményeiről a járási felügyelő köteles bizonyít
ványt kiadni. A bizonyítványt csak alaposan ellenőrzött és megbízható
adatok alapján adhatja k i .
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala járási és városi fel
ügyelőségeinek feladata a kolhozokban levő autók kihasználására vonat
kozó számvitel és beszámolójelentés, valamint a vállalatok és gazdaságok
szállítási utak építésére vonatkozó számvitelének és beszámolójelen
téseinek ellenőrzése. A z autóval rendelkező gazdaságokban a számvitel
és beszámolójelentés ellenőrzésénél a Szovjetunió Központi Statisztikai
Hivatali felügyelőjének a figyelmét elsősorban a menetlevelek kitöltésé
nek helyességére és teljesítésére kell fordítania, ezek alapján állítják össze
az autók munkájára és kihasználására vonatkozó beszámolójelentéseket.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala felügyelőjének az ipari
vállalatok, kereskedelmi szervezetek, iskolák, kórházak, stb. számvitele
és beszámolójelentései felett reprezentatív ellenőrzést kell gyakorolnia.
A Szovjietunió Központi Statisztikai Hivatala járási (városi) felügyelője
nem tudja egy év alatt a járás és város minden vállalatában és, intézményé
ben a számvitelt és beszámolójelentést ellenőrizni. Ezért a Szovjetunió
Központi Statisztikai Hivatalának felügyelője által a helyszínen a válla
latnál vagy intézménynél végzett ellenőrzés rendszerint reprezentatív
ellenőrzés szokott lenni. Ezzel kapcsolatban ennek az ellenőrzésnek nem
csak a vizsgált vállalat számvitelében és beszámolójelentéseiben mutatkozó
hibák megszüntetése a célja, hanem a járás és a város más vállalatainak
és intézményeinek számvitelében és beszámolójelentéseiben levő hibák
megszüntetése is.
A járási számvitel és beszámolójelentés ellenőrzése mellett a Köz
ponti Statisztikai Hivatal felügyelőségeinek legfontosabb feladata, a kor
mány határozatainak és rendelkezéseinek a Szovjetunió Központi Statisz
tikai Hivatala, a szövetséges köztársaságok statisztikai hivatala, a terü
letek (vidékek, autonóm köztársaságok) statisztikai hivatalai utasításai sze
rint az egyszeri statisztikai megfigyeléseknek és a folyó statisztikai mun
káknak elvégzése a gazdaság és kultúra különböző ágaiban.
A járás vagy város központi statisztikai hivatalának felügyelője, a köz
vetlenül rábízott statisztikai munkák elvégzésénél nem feledkezhet meg
arról, hogy ő a járás és város összes számviteli és statisztikai ügyeinek
irányító dolgozója. A statisztikai munkálatok közvetlen elvégzése — a fel
ügyelő legfontosabb dolga — segíti őt a járás, vagy város számvitelének
vagy statisztikájának irányításában.
A statisztikai anyag összegyűjtésénél hozott számos szervezeti rend
szabály, a tapasztalat szerint legjobb ellenőrzési módszerek és az össze
gyűjtött anyagok feldolgozásának legészszerűbb eljárásai, a statisztikai
munkák határidejének, teljességének és magas minőségének biztosítása
a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala felügyelőjének lehetővé tették,
hagy az általa legjobban végrehajtott munkák tapasztalatai alapján kon
krét gyakorlati segítséget nyújtson a járás (város) hatósági szervezetei
nek a rájukbízott statisztikai munkák elvégzésében.

A statisztikai munkák elvégzése és általában a járás (város) szám
vitelének és statisztikájának állapota jelentős mértékben függ a meglévő
számviteli-statisztikus káderektől. Ezért a Szovjetunió Központi Statisz
tikai Hivatala felügyelőjének, mint a számviteli és statisztikai ügyek járási
(városi) vezetőjének jól kell ismernie az ipari vállalatok, szovhozok, szállító
vállalatok könyvelőit és statisztikusait, a kolhozok számvivőit és azokat
a többi dolgozókat, akiktől függ a járás (város) számviteli-statisztikai
munkája.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala felügyelőjének együtt
kell működnie a hatóságok, vállalatok és intézmények vezetőivel a legjobb
számviteli-statisztikai káderek kiválasztásában és saját hatáskörében
intézkednie kell a járás (város) számviteli és statisztikai káderei szakkép
zettségének emelésére vonatkozólag.
A statisztikai munkáknak az állami statisztika felsőbb szerveinek fel
adatai alapján való teljesítésével, valamint a számvitel és statisztika meg
javítására hozott rendszabályok mevalósításával kapcsolatban a Szovjet
unió Központi Statisztikai Hivatala felügyelőjének kell ellátnia a szám
vitel és statisztika dolgozóinak instruálását. Ebből a célból a felügyelő érte
kezleteket szervez és felülvizsgálja, hogy folyik-e ilyen instruálás a ható
ságok szervezeteiben.
A közvetlenül a vállalatoknál és mtézményeknél végzett ellenőrzései
mellett, a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának felügyelője sok
komoly hibát szüntethet meg a beszámolójelentésekben és a felsőbb szer
vezeteknek beküldendő statisztikai adatokban, ha ezeket az adatokat alapos
logikai ellenőrzésnek és elemzésnek veti alá. A Szovjetunió Központi
Statisztikai Hivatala felügyelőjének állhatatosnak kell lennie ezeknek a
hibáknak megszüntetésénél. Ha a felügyelő a statisztikai adatokban sza
bálytalanságokat fedez fel, a beszámolójelentéseket és összeírólapokat
megvizsgálásuk és kijavításuk végett vissza kell küldenie.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala járási (városi) felügyelő
jének feladata, hogy intézkedjék a neki és a járási hatósági szervezetek
nek beküldött statisztikai adatoknak a járás (város) gazdasági és kulturális
ügyeinek vezetésére és irányítására való felhasználásáról.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának járási (városi) fel
ügyelője nem érvénytelenítheti a jóváhagyott beszámolójelentést, mégha
számára feleslegesnek tűnnék is, csak azt teheti meg, hogy ezt a kérdést
az állami statisztika felsőbb szervei elé terjeszti. A kapott statisztikai' adatok
tudományos feldolgozása és ellenőrzése, valamint a hatósági szervezetek
által kapott statisztikai adatok feldolgozásának és elemzésének megszerve
zése a Központi Statisztikai Hivatal felügyelőjének legkomolyabb fel
adata.
A Központi Statisztikai Hivatal felügyelőségei kötelesek a számviteli
statisztikai anyagot járások (városok) szerint rendszerezni is.
A statisztikai anyag rendszerezésében, tudományos feldolgozásá
ban és elemzésében a járási (városi) felügyelőknek komoly segítséget kell
kapniok az állami statisztika felsőbb szerveitől és elsősorban a terület
(vidék, autonóm köztársaság) statisztikai hivatalától, amelynek a felügyelő
ség közvetlenül alárendelt.
A folyó anyagok elemzésére vonatkozóan a statisztikai hivataloknak
be kell mutstniok a felügyelőségek számára az elemzés módszereit, példa-

kat kell adniok a járás gazdasága és kultúrája egyes ágainak elemzéséről
és rendszeresen segíteniök kell a felügyelők alkotó munkáját ebben az
irányban.
1951-ben a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának járási és
városi felügyelőségei, ugyanúgy, mint az előző években, elvégzik az anya
gok és felszerelések gyors összeírását. A gyors összeírásoknak alapvető
feladata a terv túlteljesítésének érdekében az anyagtartalékok vagy fel
szerelés-tartalékok feltárása. A kapott eredmények arra szolgálnak, hogy
azonnal intézkedhessenek ezeknek a feltárt anyag- és felszerelés-tartalé
koknak kihasználására. Ehhez nemcsak az összeírás eredményeit, hanem
az egyes gazdaságokban feltárt tartalékokra vonatkozó konkrét adatokat is
felhasználják. Ezért az összeírás adatainak rendkívül pontosaknak kell
lenni ők.
A statisztikai munkában igen fontos az állami statisztika, az állami
statisztika szerveinek nagy tekintélye.
A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának felügyelője azzal
szerzi meg tekintélyét, hogy kérlelhetetlen a számvitel és statisztika hibái
val szemben, állhatatos a hibák megszüntetésében, hogy ismeri az ügyeket
és gyakorlati segítséget tud nyújtani a számvitel és statisztika dolgozóinak
feladataik megvalósításában. A felügyelő tekintélye még jobban fog emel
kedni, ha a járási (városi) vezető szervektől támogatást és segítséget kap.
A Központi Statisztikai Hivatal felügyelője ezt a támogatást mindig meg
fogja kapni, ha munkájával, főként a statisztikai adatok elemzése terén,
tevőlegesen befolyásolni tudja a járás (város) szocialista gazdaságának és
szocialista kultúrájának emelkedését.
A Központi Statisztikai Hivatal felügyelőjének, hogy jól végezhesse
el a reábízott feladatokat, állandóan dolgoznia kell politikai színvonalának
és szakmai képzettségének emelésén, tanulmányoznia kell a marxi-lenini
elméletet, a párt- és kormányhatározatokat, a politikai és közgazdasági
irodalmat és tevékenyen részt kell vennie a társadalmi és politikai életben.

