
S T A T I S Z T I K A I HÍRADÓ 

Pályázati 

Népgazdaságunk minden ágában a 
statisztikus- és tervező-káderek már 
most előkészülnek arra a munkára, 
iiogy az 1952. évi vállalati tervjavas
latokat minél jobban, minél alapo
sabban állíthassák össze. A terv-
munka alapos és jó előkészítésének 
ma nagyobb jelentősége van, mint 
bármikor máskor. Az 1952-es tervév, 
felemelt ötéves tervünk keretein be
lül, az eddiginél is nagyobb igényt 
támaszt ipari, építőipari, mezőgazda
sági, közlekedési, stb. vállalatainknál 
szemben. Az Országos Tervhivatal a 
Központi Statisztikai Hivatallal 
együtt az 1952. évi tervmunka elő
készítését kívánja még jobban elmé
lyíteni és még alaposabbá tenni azzal, 
hogy tervezőink és statisztikusaink 
számára pályázatot hirdet. A pályá
zaton bárki részt vehet, aki tervező 
vagy statisztikai munkával 'foglalko
zik. A pályázat keretében két téma 
közül lehet választani. (Természetesen 
annak sincs semmi akadálya, hogy 
egy pályázó mind a kettőt is kidol
gozza.) 

A pályázat témái a következők: 
1. Hogyan szervezzük meg és készít

sük elő vállalaton belül az 1952. 
évi tervjavaslatok készítését? 

2. Hogyan dolgozzuk fel és haszno
sítsuk a számvitel különböző ágai 
(statisztika, stb.) által szolgálta
tott adatokat az 1952. évi előtervek 

felhívás 

(tervjavaslatok) elkészítésénél, az 
üzemek erőforrásainak feltárásá
nál, a kapacitások fokozottabb ki
használása terén? 

A pályzatokat két példányban, tel
jes név és munkahely feltüntetésével 
kell beküldeni az Országos Tervhiva
tal Tanulmányi Osztályára (Buda
pest, V., Nádor-utca 9.). A beküldési 
határidő: 1951. szeptember 1. A borí
tékon fel kell tüntetni a „Tervpályá
zat" szöveget. 

A legjobb pályázatok pénzjutalom
ban részesülnek; témánként külön-
külön az alábbi pályadíjak kerülnek 
kiosztásra: 

I. díj 3000 Ft III. díj 1500 F t 
II. díj 2500 F t IV. díj 1000 F t 

A (fentieken kívül még számos pénz
jutalom kerül kiosztásra. A megfelelő 
pályázatok az Országos Tervhivatal és 
a Statisztikai Hivatal kiadványaiban 
és egyéb szakfolyóiratokban kerülnek 
közlésre. 

A leközlésért mind a díjazott, mind 
a nem díjazott pályaművek tisztelet
díjban részesülnek. 

Tervmunkásaink és statisztikusaink 
magas színvonalú pályázatokkal segít
sék elő a tervmunka megjavítását, a 
tervjavaslatok jó előkészítését, a szo
cializmus építését és ezzel a béke 
megvédését. 

Országos Tervhivatal 
Központi Statisztikai Hivatal 

Iparstatisztikai oktatásunk eredményei és feladatai 

A Központi Statisztikai Hivatal egy 
évvel ezelőtt indította meg a 208/12/1950. 
sz. N . T. határozat értelmében az ipari 
vállalatok felelős statisztikusai számára 
egyéni tanfolyamát, s e statisztikusok 
vizsgáztatását A vizsgáikon részt vett 
mintegy 1700 vezető statisztikus maga

sabb szakképzettsége elősegítette a sta
tisztikai munka színvonalának emelését. 

A z iparstatisztika folyamatban levő 
decentralizálása a statisztikai munka 
színvonalának további emelkedésére is 
kihat, lehetővé teszi, hogy a felelős irá
nyítás bármely helyén a statisztikus és 



így a vállalatvezető is rendelkezzék az 
operatív irányításhoz szükséges adatok
kal. Ugyanakkor parancsolóan megköve
teli, hogy a statisztikus szakmáját jól 
ismerje, tájékozódni tudjon a számokban 
és a megfelelő összefüggések feltárásá
val a felelős vezetőket tájékoztatni is 
tudja. 

A decentralizált iparstatisztika szerve
zetét az egyes minisztériumokban a 
624/32/1950. N . T. határozat mondta ki. 
Eszerint a minisztériumok termelési fő
osztályain statisztikai csoportokat, a mi 
nisztérium tervfőosztálya alatt pedig sta
tisztikai osztályt kellett szervezni. 

A z új szervezeti felépítés megköveteli, 
hogy a szakmai képzettség színvonalát a 
minisztériumban dolgozó statisztikusok
nál is emeljük, s ezért a Népgazdasági 
Tanács 21/2/1951. sz. rendelete előírja, 
hogy a minisztériumokban statisztikai 
munkakörben dolgozóknak statisztikai 
szakvizsgát kell tenniök. 

Az 1950-ben kiadott iparstatisztikai 
szakvizsga tananyagának kötelező olvas
mányai és brosúrái az elmúlt esztendő 
folyamán bizonyos mértékben elavultak. 
A z iparstatisztika fejlődése új kérdése
ket — mint az anyagstatisztika, ön
költségstatisztika, a műszaki mutató
számok, stb. — vetett fel. Ennek meg
felelően az 1950. év folyamán kiadott 
tananyagot át kellett dolgozni. A Köz
ponti Statisztikai Hivatal Oktatási osz
tálya az Ipari főosztállyal karöltve ezt 
a munkát elvégezte és az új programmot 
a Gazdaságstatisztikai Bizottság jóvá
hagyta. Június 29-én a gazdasági mi 
nisztériumok iparstatisztikusainak je
lenlétében megtartották az új tanfolyam 
megnyitóját. 

A minisztériumi statisztikusok tanulá
sának jelentőségére, a statisztikai munka 
színvonala emelésének szükségességére a 
Központi Statisztikai Hivatal Iparstatisz
tikai főosztályának vezetője mutatott rá: 
„A statisztika nem jelenti néhány szám 

összeadását. A statisztika ott kezdődik, 
amikor a feldolgozott és kész számszerű 
anyagot a statisztikus gazdasági össze
függéseiben* kezdi vizsgálni. A statisz
tika a szocialista vállalatok ellenőrzésé
nek, a tervek ellenőrzésének és a tervek 
végrehajtásának eszköze. Ha jól készí
tik, éles fegyver a munkásosztály kezé
ben, az osztályharcban. Ezzel szemben a 
rosszul, felelőtlenül készített statisztika 
olyan, mint a kicsorbult fegyver. A jó 
statisztika előfeltétele a jó, képzett sta
tisztikus. A jó statisztika pedig azt je
lenti, hogy 

1. adatait gyorsan szolgáltatja; 
2. az adatok a valóságot tükrözik, te

hát megbízhatók; 
3. és tömör, áttekinthető formában áll

nak az illetékesek rendelkezésére. 
Hogy a statisztikával szemben támasz

tott követelményeknek statisztikusaink 
eleget tudjanak tenni, elengedhetetlen 
követelmény a szakmai képzettség szín
vonalának emelése. A minisztériumi sta
tisztikusok az iparstatisztikai szakvizsga 
átdolgozott tananyagát 10 havonta meg
rendezett konferencián sajátítják el. 

Az iparstatisztikai szakv zsgával nem 
rendelkező statisztikusok még az 1950-
ben kiadott tananyagból 1951. szeptem
ber l - ig vizsgázhatnak. 1951. szeptember 
1-től a vizsgabizottságok a vizsgákat az 
új tananyag alapján fogják lebonyolí
tani. 

A z új tanfolyam résztvevőinek több
sége a minisztériumi statisztikusok közül 
kerül ki. Emellett azonban a tanfolya
mon résztvehetnek az ipari vállalatok
nál újonnan munkába lépett statisztiku
sok, az eddig még vizsgát nem tett fele
lős vállalati statisztikusok, az egyesülé
sek, a trösztök vizsgával nem rendelkező 
statisztikusai is. 

A konferenciákon való megjelenés min
den résztvevő számára kötelező mind
addig, amíg vagy vizsgát nem tett, vagy 
a konferenciák sorozata véget nem ért. 


