
KOSSÁ ISTVÁN, 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, HOZZÁSZÓLÁSA 

A K Ö Z P O N T I S T A T I S Z T I K A I H I V A T A L 
KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 

A Központi Statisztikai Hivatal költségvetéséről szóló vitához a Magya* 
Dolgozók Pártja nevében Kossá István elvtárs szólt hozzá. Kossá elvtár-
a következőket mondotta: 

Tisztelt Országgyűlés! 

Ötéves tervünk második évének nagyobb feladatait csak mozgósítható 
erőforrásaink pontosabb számbavételével, tervezési munkamódszereinkben a 
statisztika következetesebb alkalmazásával tűzhettük napirendre. Még a kö
zelmúltban is tervgazdálkodási gyakorlatunk egyik számottevő hiányos
sága az volt, hogy irányító szerveink egyrészt nem rendelkeztek megbízható 
adatokkal, másrészt a rendelkezésre álló statisztikai kimutatásokat nem 
használták megfelelően. 

A Központi Statisztikai Hivatal az utóbbi esztendőben megteremtette 
népgazdaságunkban a szocialista statisztika alapjait, az adatgyűjtéseket 
gyorsabbá és pontosabbá tette; ugyanakkor a stat iszt ikának a legutóbbi 
időben végrehajtott decentralizálásával csak most kezdi megvalósí tani azt 
a célt, hogy a statisztika mindenütt , az egyes minisztériumokban és főosz
tályokon, központokban stb. valóban a vezetés és ellenőrzés eszközévé váljék. 

Az ipar, a kereskedelem és a közlekedés területén ma már a statisztikai 
adatokat közvetlenül a minisztériumok gyűjtik be és ami fontosabb: ezeik-
nek az adatoknak az alapján közvetlenül értékelik a felügyeletük alá tar
tozó szervezetek működését. A helyes statisztikai rendszer kialakítását azon
ban az egészségügy és a közoktatás területén is biztosítani kell . A decentra
lizált statisztika már eddig is jelentős eredményeket hozott: a minisztériu
mokhoz, trösztökhöz közelebb került és ezzel ál talánosabbá vált a statisz
tika használata, mint a vezetés, ellenőrzés módszere. Egyes minisztériumok 
—- már saját tapasztalataik alapján — küzdenek a párhuzamos, kontár sta
tisztikák, az adatokat megszépítő helyi befolyások ellen. 

A Központi Statisztikai Hivatalnak — saját gyakorlati tapasztalatai és s 
Szovjetunió statisztikai rendszerének tanulmányozása alapján, — munkáját 
főleg két irányban kell tovább fejlesztenie: egyrészt a felső vezetés tájékoz
ta tására , gyors és megbízható jelentésrendszert kell kidolgoznia és más
részt: ellenőrizni kell az egész népgazdaság egységes számviteli rendsze
rét megbízhatóság, a gyorsaság és nem utolsó sorban a törvénvtelen é& 



felesleges jelentések csökkentése érdekében. Vagyis igen komoly rendszabá
lyok életbeléptetésével meg kell erősíteni a statisztikai fegyelmet. 

A fentieken kívül a Statisztikai Hivatalra egyéb feladatok is várnak. 
Tervezési módszereink finomításával népgazdaságunk irányításához, a 
rendelkezésünkre álló tartalékok fontos felméréséhez ma egyre több adatra 
van szükségünk. így az adatgyűjtések körét ki kell terjeszteni a gépi beren
dezések és fontosabb anyagkészletek évenkénti összeírására. Át kell szer
vezni a műszaki fejlesztés statisztikáját, különös tekintettel a gépesítésnek, 
a termelési folyamatok automatizálásának és a műszaki fejlesztés gazda
sági eredményeinek számbavételére. 

Az iparstatisztika megfigyelését lei kell terjeszteni az iparvállalatoktól 
ténylegesen kiszállított termékek megfigyelésére, hogy a vállalatoknál ta
pasztalt késedelmes szállítások és ezek okai feltárhatók legyenek. Pontosab
ban kell megfigyelni az önköltség alakulását. A mezőgazdaság területén a 
szocialista szektor megfigyelésének rendszerét kell elsősorban tökéletesí
teni, de növelni kell a magángazdaságokra vonatkozó terület, vetés és 
állatösszeírások pontosságát is. A Statisztikai Hivatalnak ezenkívül a 
szovjet módszerek alapján kell megszerkesztenie az egységes népgazdasági 
mérleget, amely felöleli a munkaerő és a társadalmi termék mérlegét: az 
állóalapok és a lakosság jövedelmeinek és kiadásainak mérlegét. Meg kell 
valósítani a belső vándorlások statisztikáját, a falusi lakosságnak a városba 
és különösen ötéves tervünk nagy ipari centrumaiba való áramlásának fel
mérésére 

A Hivatal számára előirányzott költségvetési keret számol az — itt 
vázolt — új feladatokkal és megadja ezek megvalósításának anyagi alap
jait. 




