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EMELÉSÉÉRT 

A SZERKESZTŐSÉG MEGJEGYZÉSE: E cikknek különös 
időszerűséget kölcsönöz, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
nak jelenleg egyik legfontosabb feladata az 1952. év elején fel
állított önálló vidéki hálózata szervezeti és szakmai meg
erősítése. 

E feladat megoldásában a Szovjetunió Központi Statisztikai 
Hivatala kerületi és városi felügyelőségei tapasztalatainak tanul
mányozása és alkalmazása felbecsülhetetlen jelentőségű. 

A szovjet statisztika gyökeresen különbözik a kapitalista országok sta
tisztikájától, mind a statisztikai szervek felépítése, mind szerepük és funkcióik 
tekintetében. 

A Szovjetunióban a történelemben először valósították meg a számvitel 
és statisztika valamennyi kérdésének országos, egységes irányítását . Több 
mint 50 évvel ezelőtt írta Lenin, hogy a statisztikai tudomány speciális, 
tisztán statisztikai intézmények létrehozását követeli meg, amelyeknek irá-* 
nyítaniok kell az egységes és helyes statisztikai adatgyűjtést és biztosítaniok 
kell az adatok megbízhatóságának ellenőrzését. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom után a szovjet kormány első intézkedései közé tartozott a Köz
ponti Statisztikai Hivatal megszervezése. Lenin 1918. július 25-én aláírta 
az „Állami statisztikára vonatkozó rendelet"-et, amely megvetette a szovjet 
statisztika, az új, szigorúan tudományos elveken nyugvó statisztika alapját. 

A szovjet statisztikai szervezet egyik megkülönböztető sajátossága a 
Központi Statisztikai Hivatal helyi szerveinek, a köz tá r saságokba határ
területek, területek statisztikai hivatalainak, a kerületi és városi felügyelő
ségeknek és a Központi Statisztikai Hivatal járási felügyelőinek szélesen 
elágazó rendszere. 

A kapitalista országokban — ahol a kapitalista társadalom természeté
ből folyóan hiányzik a tervszerű, az egész nemzetgazdaságot átfogó statisz
tika, ahol a számvitel és statisztika a kapitalista monopóliumok szolgálatá
ban áll — nincs és nem is lehetséges egységes, észszerűen megszervezett 
statisztikai szervezet. 

Más a helyzet a Szovjetunióban, ahol a szocialista gazdaságnak a jel
legénél fogva nemcsak/4hogy lehetővé, hanem abszolút szükségessé válik a 
számvitel és a statisztika tervszerű megszervezése, ahol a számvitel és sta
tisztika teljes képet nyújt az egész szocialista népgazdaságról és kultúráról, 
minden népgazdasági ágról, minden egyes vállalatról. Az ilyen .számvitel, 
az ilyen statisztika megszervezése csak akkor valósítható meg, ha helyi 
szervezetek széleskörű hálózatával rendelkező Központi Statisztikai Hivatal 
létesül, melynek szervei együttesen egységes, központosított rendszert alkot
nak. 

A Szovjetunió állami statisztikájának szervezetében fontos helyet tölte-
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nek be a Központi Statsztikai Hivatal kerületi és városi felügyelőségei, ame
lyek élén a kerületi és városi felügyelők állanak. 

A felügyelőségek nagy jelentőségét az határozza meg, hogy a szovjet 
állami statisztika egységes központosított rendszerének láncszemei. 

A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala felügyelőségei vezetik a 
kerületek és városok területén a számvitelt és statisztikát. 

A kerületi és városi felügyelők minden tevékenysége arra irányul, hogy 
a párt és a kormány által a statisztikai szervekre bízott nagy és felelősség
teljes feladatok végrehajtását biztosítsák. 

A területi és városi felügyelőségek legfőbb kötelessége azoknak a statisz
tikai munkáknak elvégzése, amelyeket a Szovjetunió kormányának rendele
tei, a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának statisztikai munkaterve 
és egyes feladatai előírnak. 

A Szovjetunióban az állami statisztika szervei meghatározott terv szerint 
összegyűjtik és feldolgozzák a statisztikai adatokat. Ez a terv olyan mutató
számok összegyűjtését és olyan határidőket ír elő, amelyek az államigaz
gatás és a népgazdaság tervszerű vezetése szempontjából szükségesek. 
A szocialista tervgazdálkodásban a statisztikát is szigorúan terv szerint, 
irányítják. 

A kormánynak csak akkor tudnak megbízható és tudományosan meg
alapozott statisztikai adatokat idejében benyújtani, ha a kerületi és városi 
felügyelőségek végrehajtják a megszabott statisztikai munkaterveket. 

A kerületi és városi felügyelőségek biztosítják a vállalatok, intézmények 
és szervezetek beszámolójelentéseinek határidőit és jó minőségét; a Központi 
Statisztikai Hivatal utasításai szerint összeírásokat és egyéb statisztikai meg
figyeléseket hajtanak végre. Az ál lamnak benyújtott statisztikai anyag jelen
tős részén éppen ezek a kerületi és városi felügyelőségek végzik el az első, 
jelentőségét tekintve rendkívül fontos ellenőrzést. Itt alakul ki sok statiszti
kai munka első eredménye; az összegyűjtött anyagból itt vonják le az elsS 
következtetéseket. 

A Központi Statisztikai Hivatal kerületi é s városi felügyelőségeinek leg
fontosabb feladata a számviteli és statisztikai munkák felügyelete és ellen
őrzése, valamint a számvitel és beszámolójelentés minőségének rendszeres 
ellenőrzése a dolgozók küldöttei szovjetjeinek kerületi és városi végrehajtó-
bizottságaiban és az egyéb kerületi, falusi és városi szervezetekben, falusi 
szovjetekben, kolhozokban, gép- és traiktorállomásokon, szovhozokban, a vál
lalatoknál, építkezéseknél és intézményeknél. 

A Szovjetunióban a szocialista vállalatok, intézmények és szervezetek 
számvitele és beszámolójelentése a statisztikai adatok fő forrása. 

A kerületi és városi felügyelők feladata a számvitel és beszámolójelentés 
aktív megszervezése, megbízhatóságuk ellenőrzése, a törvénytelen beszámoló
jelentések elleni harc, a vállalatok és intézmények beszámolójelentéseibe* 
előforduló hibák és az adatokat meghamisító korrigálások kiirtása. 

Bármely kerület vagy város példáján láthatjuk, hogy a kerületi és városi 
felügvelők tevékenysége milyen sokoldalú, milyen komoly és felelősségteljes 
kérdésekkel kell foglalkozniuk, milyen nagy bizalom mutatkozik meg irányuk
ban. Ezért olyan nagyok azok a követelmények is, amelyeket a kerületi és 
városi felügyelőkkel szemben támasztanak. 

A szovjet statisztika vezető káderei újtípusú statisztikusok, amilyeneket 
a kapitalista országok statisztikája nem ismert és nem is ismerhet. Ezek a 
káderek a szovjet rendszerben nőttek fel és a kommunista párt nevelte őket. 



A szovjet statisztika megkülönböztető vonásai — az igazság és elv-
hüség. A kerületi és városi felügyelők egész munkásságát , valamennyi szovjet 
statisztikusét, át kell hatnia annak a törekvésnek, hogy a dolgok tényleges 
állapotát igaz módon, objektíven és becsületesen jellemezze. A kerületi és 
városi felügyelőknek, az összes szovjet statisztikusoknak munkájukban elv-
hűeknek kell lenniök, számukra az állam érdekeinek kell mindenek felett 
állnia. 

A szovjet szocialista állam érdekei a statisztikusoktól teljesen megbíz
ható adatokat kívánnak, amelyek lehetővé teszik a népgazdaság helyzetére 
vonatkozó pontos következtetések levonását és további fejlődésére vonatkozó 
kérdések megoldását . 

A kerületi és városi felügyelők feladata, — határozott harcot folytani az 
államellenes tendenciák, az egyes dolgozóknak arra irányuló kísérletei ellen, 
hogy a szűklátókörű hivatali és helyi érdeket az állam érdekei fölé helyezzék, 
azokkal a kísérletekkel szemben, amelyek a beszámolási adatok elferdítésére, 
a kihasználatlan felszerelések, nyersanyagok, segédanyagok állami számba
vétel elől való eltitkolására, vagy a valóságban el nem végzett munkának 
a tervteljesítési beszámolójelentéshez való jogtalan hozzáírására irányulnak. 

A kerületi és városi felügyelőknek bolsevik kérlelhetetlenséggel kell for
dulniuk az állami fegyelem megszegői ellen, teljes határozot tsággal le kell 
leplezniük őket, kitartóan és szívósan harcolva a valóságnak teljesen meg
felelő adatok benyújtásáért. 

A kerületi és városi felügyelők nagy munkát végeznek az ellenőrzött, 
megbízható statisztikai adatok összegyűjtéséért. Sok példát lehetne felhozni 
a felügyelők eredményes munkájára, a vállalatok és a kolhozok számviteli 
és statisztikai munkája megjavítására vonatkozólag, amelyeknek nagyszerű 
pozitív eredményei vannak. 

Számos felügyelő munkájában azonban még komoly hiányosságok van
nak, hiányzik a kapott beszámolójelentésekkel szemben támasztott kellő igé
nyesség. 

Nem szabad megbékülni az olyan tényekkel, amikor egyes felügyelők 
liberálisan kezelnek egyes visszaéléseket, az állam becsapását, a beszámolási 
adatok meghamisí tását . Hogyan értékelhetnénk másképp, például az olyan 
tényt, amikor a cskalovi terület buguruszláni kerületének kerületi felügyelője 
Plerevszkája elvtársnő csak március 22-én jelentette a kerületi végrehajtó
bizottságnak, hogy az egyik kolhozban több szarvasmarha és juh hiányzik, 
mikor pedig ezt a hiányt már február 13-án feltárták. 

Ehhez hasonló tények azt bizonyítják, hogy a statisztikai szervek egyes 
dolgozói nem értékelik helyesen azokat a jelenségeket, amelyekkel szembe
kerülnek, nem értik azoknak a kérdéseknek politikai jelentőségét, amelyek
kel foglalkoznak. Nem végezhetik sikeresen a statisztikai munkát az olyan 
dolgozók, akik az eseményeket szűklátókörű prakticistaként, politikai nyárs
polgárokként kezelik. 

Sztálin elvtárs azt tanítja, hogy az állami és pártmunka eredményei 
egyenes arányban állanak a dolgozók politikai színvonalával és marxista-
leninista öntudatával ; minél magasabb valamely állami ágazat , vagy párt
munka dolgozójának politikai színvonala és marxista-leninista öntudata, 
annál magasabbrendű és eredményesebb maga a munka, és viszont, minél 
alacsonyabb politikai színvonala és marxista-leninista öntudata, annál való
színűbb a kudarc és balsiker a munkában. 

A kerületi és városi felügyelőknek tevékenységük közben egészen közel-



röl kell foglalkozniuk a konkrét valósággal , meg kell vizsgálniok az egyes 
vállalatok és kolhozok munkáját, meg kell figyelniük a különböző társadalmi 
jelenségeket és folyamatokat. 

A kerületi és városi felügyelőknek, hogy az életben tájékozódni tudjanak, 
hogy a statisztikai adatok alapján helyesen és objektíven mutassák az életet, 
hogy ne tévedjenek az egyes jelenségek és folyamatok értékelésénél, szaka
datlanul emelniök kell eszmei-politikai színvonalukat. 

Lenin és Sztálin tanítják, hogy ahhoz, hogy valamely dolgot irányítani 
tudjunk, jól kell azt ismernünk, szakemberekké kell válnunk azon a területen. 
A statisztika igen nagy és sokoldalú tudást kíván. 

Feladatainak megoldásában a szovjet statisztika a marxista-leninista 
elmélet ú tmutatásai ra támaszkodik. A statisztika a vizsgáit társadalmi
gazdasági jelenségek és folyamatok minden oldalról való elemzését követeli. 
A társadalmi-gazdasági jelenségek lényegének, formáinak és t ípusainak fel
tárása nélkül, tudományos statisztika nem létezhet. 

A statisztikusnak jó közgazdásznak kell lennie. A statisztikus számára 
kötelező a társadalom gazdasági fejlődéstörvényeinek ismerete, az egyes nép
gazdasági ágazatok konkrét gazdasági kérdéseiben való helyes tájékozódni 
tudás. 

A sikeres statisztikai munka komoly statisztikai szakképzettséget igé
nyel. A statisztikában, akár a tudomány egyéb ágazata iban specifikus szabá
lyok, elvek és törvények érvényesek, amelyeket a statisztikai munka tapaszta
latai igazolnak és amelyek ezeknek a tapasztalatoknak általánosításai . A sta
tisztikusoknak ismerniök kell ezeket a szabályokat, emlékezniök kell rájuk és 
tudniok kell alkalmazni gyakorlati munkájukban. Lehetetlen a statisztikai 
megfigyelés megszervezése, a megbízható statisztikai adatok gyűjtése, össze
sítése és csoportosítása, a kapott anyag mély elemzése, ha nem támaszkodunk 
a statisztikai tudomány tételeire. 

A statisztika tanulmányozásakor elsősorban Lenin és SztáJin műveihez 
fordulunk. Lenin és Sztálin műveiben megoldást nyertek a statisztika tudomá
nyának legfontosabb kérdései, nagyszerű példák vannak a valóban tudomá
nyos statisztikai vizsgálatra; megtalálják a statisztika jelentőségének és 
szerepének meghatározását a szocialista társadalomban. 

Most, amikor a statisztikával szemben támasztot t követelmények állan
dóan növekszenek, minden kerületi és városi felügyelő számára, minden sta
tisztikus számára elsőrendű jelentőségűvé válik a saját elméleti színvonalá
nak és szakképzettségének rendszeres és állhatatos emelése. 

A megbízható, tudományosan megalapozott statisztikai adatok beszerzé
sében és a kormányhoz idejében történő benyújtásakor szigorúan be kell 
tartani a megállapított programmokat és utasításokat és gondosan ellen
őrizni kell, helyesen alkalmazzák és értékelik-e azokat, biztosították-e az 
összegyűjtött adatok teljességét, megbízhatók-e ezek az adatok. A szigorú 
fegyelem és a vezetés központosítása — a tudományos statisztika egyik 
legfontosabb feltétele. A szovjet statisztika egész munkássága igazolja ezt. 
A Szovjetunióban például minden évben összeírják az üzemekben lévő külön
böző anyagokat, az állatállományt és egyéb nagyjelentőségű statisztikai 
munkákat végeznek. Mmdezeket a munkákat hallatlanul rövid ido alatt, 
rendkívüli pontossággal és teljességgel végzik el. 

Vegyük például az állatösszeírást. A Központi Statisztikai Hivatal a 
Szovjetunió 1951. évi állami nengazdasa^i terv teljesítésének eredményeiről 
szóló 1952. január 29-i jelentésében adatok vannak a kolhozok és szovhozok 



közösségi állattenyésztésének növekedéséről, az állatállomány számszerű 
növekedéséről, a gazdaságok valamennyi kategóriáját illetően. Ezek az 
adatok az 1952. január 1-én végrehajtott összszövetségi állatösszeírás ered
ményei. Az , hogy az állatösszeírást a Szovjetunió egész területén, kivétel 
nélkül minden állami és szövetkezeti gazdaságban, kolhozban, kolhoz
parasztnál , munkásnál és tisztviselőnél és a lakosság egyéb rétegeinél el
végzik és, hogy az összeírásban többszázezer ember vesz részt, mindez ennek 
a munkának bonyolultságát és hatalmas méreteit mutatja. Az összeírás 
eredményeinek ilyen rövid idő alatt történő nyilvánosságra hozatala világos 
bizonyítéka a szovjet statisztika fölényének, a helyi statisztikai szervek és 
elsősorban a Szovjetunió kerületi, városi és körzeti felügyelői nagy munká
jának az állatösszeírás megszervezésében és végrehajtásában. 

Ugyanakkor nem hunyhatunk szemet a statisztikai munkák megállapí
tott végrehajtási rendjének azok előtt a megsértései előtt sem, amelyeket az 
egyes kerületi és városi felügyelők elkövetnek. 

Ismeretes például, hogy az állatösszeírás végrehajtásával kapcsolatos 
szervezési terv értelmében minden számlálóbiztos köteles az állatállományra 
vonatkozó beszámolójelentés átvételekor a saját körzetének területéhez tar
tozó kolhozokban természetben megszámlálni az állatokat. A rosztovi terü
let szalszki-kerületének statisztikai felügyelője, Jereszko elvtársnő, az 1952. 
január 1-i állatösszeírásnál azonban a kerületi összesítő beszámolójelen
tésbe, az állatok természetbeni megszámlálása nélkül, a valóságnak meg 
nem felelő adatokat vett fel a Bugyonnyij nevet viselő kolhozról. 

Egyes kerületi felügyelők nem ellenőrzik az állatállományra vonatko
zóan kapott beszámolójelentéseket és az összesítéseknél durva hibákat követ
nek el. így például a groznyenszki terület groznyenszki já rásának statisz
tikai felügyelője, Lovlinszkaja elvtársnő, minden felülvizsgálat és ellenőrzés 
nélkül a kerületi kolhoz-állatállomány 1952. január 1-i állapotára vonatkozó 
összesítésbe a „Május 1." kolhoznál a kolhoz által 1951. év folyamán tény
legesen vásárolt 99 szarvasmarha helyett 75 szarvasmarhát vett fel. Az-
1952. március 1-i összesítésbe a Lenin nevét viselő kolhoznál a kolhoz be
számolójelentésében helyesen feltüntetett 570 q silótakarmány helyett 
270 q-t vett fel. 

Olyan eset is előfordul, amikor egyes felügyelők engedékenységet tanú
sítanak az egyes vállalatok és kolhozok részéről benyújtandó beszámoló
jelentések megállapított határidejének be nem tar tása tekintetében, és nem 
intézkedések a beszámolójelentések idejében való beérkezése érdekében. Az 
ilyen felügyelők, hogy elleplezzék a beszámolójelentések rossz megszervezé
sét és saját tétlenségüket, olyan statisztikai adatokat vesznek fel az össze
sítő beszámolójelentésekbe, amelyeket a vállalati beszámolójelentések nem 
támasztanak alá, olyan beszámolójelentéseket készítenek, amelyek nem öle
lik fel teljesen a számvitel keretébe tartozó objektumokat, vagy a beszámoló
jelentésekben az előző időszakra vonatkozó adatokat tüntetik fel. így pé l J 

dául a Krimi területi dzsankoji kerületének felügyelője, Lescsenko elvtárs, a 
kerületi összesítésbe egyes esetekben telefon útján kapott ellenőrizetlen ada
tokat vett fel, más esetekben a beszámolási . adatok helyett az *előző idő
szakra vonatkozó adatokat tüntetett fel. 

Az állami statisztikai szervek minden dolgozójának kötelessége a be
számolójelentés és az egyéb beszámolási anyagok megállapított elkészítési 
és benyújtási rendiének szigorú betartása, a beszámolójelentéseknek hala
déktalan bekérése kivétel nélkül valamennyi üzemtol, intézménytől és szer-



vezettől és az anyag gondos és alapos ellenőrzése. A kerület vagy város 
számvitelét és statisztikáját nem vezetheti az a dolgozó, aki nem tekinti 
magára nézve kötelezőnek a Központi Statisztikai Hivatal utasításainak és 
átmutatásainak pontos teljesítését, aki eltűri a beszámolási fegyelem meg
sértését, hanyagságot és hibákat tűr el a munkában. Az ilyen dolgozóknak 
emlékezetébe kell idézniök Malenkov elvtárs szavait: „Ideje teljes határo
zot tsággal feltenni a kérdést, a kontárság elleni harcot, annak minden meg
jelenési formáját és ennek a szocialista társadalomhoz méltatlan hibának a 
hordozóit illetően. Legyen bár az ipar, a mezőgazdaság dolgozójáról, a tudo
mány, kultúra és művészet művelőjéről szó, nekünk, szovjet embereknek gon
doskodnunk kell arról, hogy a rájuk bízott munkát jól, lelkiismeretesen és 
selejtmentesen végezzék el. Igényeseknek kell lennünk a munka minőségét 
illetően, keményen meg kell bírálnunk a kontárságot, az ügyek lelkiismeret
len kezelését. Nem szabad ezeket a szégyenletes jelenségeket eltitkolnunk, 
bárkit érintsenek is. Fel kell tárnunk ezeket és minél gyorsabban végeznünk 
kell velük." 1 

A Központi Statisztikai Hivatal felügyelőségei az állami statisztikai 
szervek egységes, központosított rendszerének láncszemei. Közvetlenül alá 
vannak rendelve a szövetségi és autonóm köztársaságok, határterületek és 
területek statisztikai hivatalainak. Csak a Központi Statisztikai Hivatal 
vezetője mentheti feP munkája alól a kerületi vagy városi felügyelőt. A Köz
ponti Statisztikai Hivatal felügyelői operatív munkájukban nem függenek 
a helyi szervezetektől. A Központi Statisztikai Hivatal felügyelőinek a Köz
ponti Statisztikai Hivatal engedélye nélkül tilos a megállapítottakon kívül 
bármely statisztikai megfigyelést végezni, vagy kiegészítő statisztikai ada
tokat összegyűjteni. Mindezekben az a szigorú centralizáció mutatkozik 
meg, amely a szovjet állami statisztikai szervek felépítésének megkülönböz
tető ismérve és amely a statisztika szervezésének egyetlen helyes, progresz-
szív elve. 

Emellett a kerületi és városi felügyelőségek a helyi szervek legközvet
lenebb gyakorlati segítői a kerület vagy város gazdasági és kulturális életé
nek irányításával kapcsolatos munkájukban. 

A Központi Statisztikai Hivatal kerületi és városi felügyelői az irányító 
kerületi és városi szervekben a Központi Statisztikai Hivatal által megálla
pított terjedelemben, rendben és formában nyújtják be a statisztikai anya
got, a statisztikai adatok alapján elébük terjesztik a kerület és város gaz
dasági és kulturális életével kapcsolatos kérdéseket. A Központi Statisztikai 
Hivatal felügyelői által benyújtott anyagnak segítségül kell szolgálnia a 
helyi vezető szervek számára a jelenségek helyes elemzésében és értékelésé
ben, az élenjáró és elmaradott vállalatok és kolhozok vizsgálatában, a hibák 
feltárásában, a tervtúlteljesítés tartalékainak felszínre hozásában. Ennek 
érdekében a Központi Statisztikai Hivatal felügyelőinek gondosan kell 
tanulmáinyozniok és el kell mélyedniök kerületük életének minden részletébe, 
Ismerniök kell kerületük gazdaságának feltételeit és sajátosságait, az egyes 
vállalatok és kolhozok állapotát és gazdaságát . 

Kedvezően kell értékelni például, hogy a cskalovi terület perevolocki 
kerületének felügyelője (Fedojeszejev kerületi felügyelő), vagy ugyanazon 
terület kuvakdini kerületének kerületi felügyelősége (kerületi felügyelő 

* О M . Malenkov: Moszkva Len ingrád i vá lasz tókerüle te választói gyűlésén 1950. márciue 9-én 
mondott beszéd. Goszpolitizdat, 1950. 20. oldal . 



Zacepin) rendszeresen tájékoztatja a kerületi szerveket a kolhozok szám
vitele és beszámolójelentése ellenőrzésének eredményéről, a kolhozoknak 
gyakorlati segítséget nyújt a közösségi állattenyésztés számbavételének 
belyes megszervezésében. 

Még nem minden kerületi és városi felügyelő vesz azonbari tevékenyen 
részt kerületének, városának életében, nem segíti gyakorlatilag a helyi 
vezető szerveket. Ugyancsak a cskalovi területen vannak olyan kerületi fel
ügyelők, akik egy fél év alatt csak egyszer nyújtottak be a kerületi szervek
nek jelentést olyan fontos kérdésben, mint a kolhozállattenyésztés számvite
lének és beszámolójelentésének állapota. A z ilyen felügyelőknek természe
tesen nincsen tekintélyük. Jogosan tekintik őket olyan embereknek, akik el
szakadtak az élettől, akikből hiányzik a kezdeményezés és az ügybuzgalom. 

A kerületi és városi felügyelőknek ismerniök kell kerületüket vagy váro
sukat, élénken kell érdeklődniük fejlődési perspektívájuk iránt, tevékenyen 
részt kell venniök gazdasági és kulturális életében, el kell mélyedniök a 
statisztikai anyag elemzésében és széles körben fel kell használniuk azt a 
gazdaság és kultúra továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdések kidolgozá
sakor. 

A kerületi és városi felügyelőségek munkájában fontos szerepe van a 
különböző okmányok, jelentések, tervek, határozatok stb. szakszerű elkészí
tésének. Egy statisztikai vizsgálat végrehajtási eredményeit tar ta lmazó, 
idejében elkészített tartalmas beszámoló — olyan szakszerű beszámoló, 
amelyet világos, konkrét, gyakorlati következtetések és javaslatok követnek 
— nagyjelentőségű okmány. Az ilyen jelentés és határozat-tervezet előkészí
tése elsősorban a kérdés gondos tanulmányozását , az anyag összegyűjtését 
és elemzését, a javaslatok minden oldalról való megokolását jelenti. 

Nem elegendő azonban az, ha a jelentést vagy a határozat-tervezetet 
jól előkészítik és a határozatot elfogadtatják. A határozatot gyakorlatilag 
végre is kell hajtani. Ezért az elfogadott határozatok teljesítésének ellenőr
zése is szükséges. 

Az élenjáró kerületi és városi felügyelőségek tapasztalatai meggyőzően 
bizonyítják, hogy ezeknek a felügyelőségeknek jó munkája nagymértékben 
a felügyelők jelentései alapján elfogadott határozatok végrehajtása, minden
napos, kitartó ellenőrzésének eredménye. 

Például a kerületi felügyelő elkészítette néhány kolhozban az állat
tenyésztés számbavételével és beszámolójelentésével kapcsolatos ellenőrzési 
eredményekre vonatkozó jelentését. A helyi vezető szervek e jelentés alapján 
bizonyos határozatokat fogadtak el. A felügyelő megszervezi a határozatok 
végrehajtásának ellenőrzését és szorgalmazza ezek pontos teljesítését. 

A statisztikai adatok gyűjtésében é s feldolgozásában minden kerület
ben számos dolgozó — közgazdász, statisztikus, könyvelő és számláló
biztos — vesz részt. Több száz ember — munkás, tisztviselő és kolhozparaszt 
— kapcsolódik be a statisztikai megfigyelések végrehajtásába, vesz részt 
a statisztikai adatok ellenőrzésében és biztosítja az adatok megbízhatóságát . 

A kerületi és városi felügyelők eredményes munkájának elengedhetet
len feltétele a kerület nyilvánosságával, az ipari üzemek, építkezések, kol
hozok, gép- és traktorállomások dolgozóival való szoros kapcsolat. Gondol
junk arra. hogy a Szovjetunióban a statisztika az egész népet énn tő kérdés, 
hogy a dolgozók maguk is mélységesen érdekeltek a statisztikai adatok 
helyessége é s pontossáiga kérdésében, abban, hogy ezek az adatok helyesen 



tükrözzék vissza a válialataikban és kolhozaikban fennálló tényleges hely-
zetet. 

A kerületi és városi felügyelők egész tevékenységükkel a körzeti fel 
ügyelőségek munkájára támaszkodnak. A körzeti felügyelő a központosított 
állami statisztikai rendszer elsődleges láncszeme. A körzeti felügyelők mun
kájának minősége attól függ, hogy a kerületi és városi felügyelők hogyan 
irányítják, hogyan nevelik őket. Ismeretes, hogy az emberek jobban dolgoz
nak és gyorsabban fejlődnek ott, ahol a vezetők kellőképpen foglalkoznak 
nevelésükkel, kifejlesztik a munkában a bolsevik kritikát és önkritikát, kezde
ményezésre ösztönöznek, alátámasztják tekintélyüket és magas igényekkel 
lépnek fel a munkatársakkal szemben. A kerületi és városi felügyelőknek a 
legnagyobb figyelemmel kell foglalkozniuk a járási felügyelőségek káderei
vel, ki kell képezniök őket a statisztika kérdéseiben, át kell adni nekik 
tapasztalataikat, ki kell fejleszteni bennük a szakmai becsületet, tudatossá 
kell tenni bennük az általuk végzett munka nagy, állami jelentőségét, gon-
doskodniok kell politikai érettségük emeléséről és kulturális látókörük kibő
vítéséről. 

A kerületi és városi felügyelők közvetlen irányítását a szövetségi és 
autonóm köztársaságok, határvidékek és vidékek statisztikai hivatalai végzik. 

A kerületi és városi felügyelőségek munkájának irányítása, felelőssé
gük emelése az ellenőrzött, megbízható statisztikai anyag idejében való 
benyújtásáért, gondoskodás a felügyelők politikai neveléséről és szakmai 
képzettségük emeléséről; mindez a statisztikai hivatalok valamennyi tevé
kenységének elengedhetetlen alapfeltétele. Egyes statisztikai hivatalokban 
azonban a kerületi és városi felügyelőségek irányításában komoly hiányos
ságok vannak. 

Ez vonatkozik például a Litván SzSzK Statisztikai Hivatalára is. A sta
tisztikai hivatal maga mondott le a kerületi és városi felügyelőségek irányí
tásáról, így például a Litván SzSzK sjauljani területén 1951-ben a 
kerületi felügyelőségek valamivel kevesebb mint 73-át ellenőrizték és 
egyetlen felügyelő beszámolóját sem hallgatták meg, 1952. I. negyedében 
pedig egyáltalában nem végeztek ellenőrzést. A Litván SzSzK legjobb 
kerületi és városi felügyelőinek pozitív munkatapasztalatait sem a köztársa
ság statisztikai hivatala, sem pedig a területi statisztikai hivatalok nem 
általánosították. A felügyelők a területi statisztikai hivataloknak megkül
dött beszámolójelentésekkel és feljegyzésekkel kapcsolatos ellenőrzési 
jegyzőkönyvekre nem kaptak bírálatot és nem bírálták meg a statisztikai 
munkában elkövetett hibákat sem. Igen gyenge segítséget nyújtottak a fel
ügyelőknek a munkák helyszíni megszervezésében. 

Komoly hiányosságok vannak a cskalovi terület kerületi felügyelőségei
nek vezetésében is. A cskalovi terület statisztikai hivatala a legutóbbi időkig 
csak kis mértékben segítette a kerületi felügyelőket a kolhozállattenyész
tésre vonatkozó számbavétel és beszámolójelentés ellenőrzésében, nem segí
tett ezeknek az ellenőrzéseknek végigvitelében, nem követte rendszeresen 
figyelemmel az ellenőrzés által felfedett hibák megszüntetésére hozott intéz
kedéseket. A statisztikai hivatal rendszerint nem adott véleménvezést a kerü
leti felügyelők ellenőrzési eredményekkel kapcsolatos jelentéseihez, egyes 
esetekben nem felelt a felügyelők által feltett közvetlen kérdésekre sem. 

A kerületi és városi felügyelőségeknek szükségük van mindennapos, 
részletes irányításra, a statisztikai hivatal konkrét segítségére. 



Nagy jelentősége van a kerületi és városi felügyelőségek és körzeti 
felügyelők munkája helyes tervezésének. Röviddel ezelőtt egyes statisz
tikai hivatalok, amikor a kerületi és városi felügyelőségek munkatervét 
összeállították, nem vették tekintetbe, hogy ezek a hónap első dekádjában 
a központi tervvel kapcsolatban igen meg vannak terhelve munkával. 
A nyári hónapokban pedig, amikor a vetésterület számbavételi munkáit és 
a terméshozam megállapítását végzik, a statisztikai hivatalok megbízták a 
felügyelőségeket a főhatósági beszámolójelentés ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok elvégzésével, a statisztikai anyag elemzésével és egyéb munkák
kal. Az ilyen tervezés nem segítette elő a felügyelők által végzett munkák 
minőségének további emelését és az anyagnak a statisztikai hivatalokba 
idejében való beérkezését. Nemrégen a Központi Statisztikai Hivatal 
részletes utasításokat dolgozott ki a Központi Statisztikai Hivatal helyi szer
veinek munkaszervezési rendjére vonatkozóan. Ezeket az útmutatásokat a 
Központi Statisztikai Hivatalnak „A kerületi és városi felügyelőségek, vala
mint a Központi Statisztikai Hivatal körzeti felügyelői tervezési munkájá
nak megjavítása" című utasítása tartalmazza. A statisztikai munka terve
zésének megjavítása elengedhetetlen feltétele az egész statisztikai appará
tus pontos, összehangolt munkájának. 

A statisztikai hivatalok fontos feladata az élenjáró felügyelőségek 
tapasztalatainak tanulmányozása és általánosítása, a gyengébb felügyelősé
gek aktív megsegítése. Minden köztársaságban, határterületen és területen 
számos olyan felügyelőség van, amelynek munkája, a munkához való 
viszony, a szervezettség, a kezdeményezés, a kötelesség, a hivatali munka 
kifogástalan teljesítése tekintetében példaként szolgál. E dolgozók tapasz
talatainak felhasználása az elmaradók felzárkóztatására, az általános fel
emelkedésre, a statisztikai munka színvonalemelésének egyik legfontosabb 
feltétele. 

Az állami statisztika munkájában elért eredmények közvetlen össze
függésben vannak a kerületi és városi felügyelőségek munkájának minősé
gével. A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala és a helyi statisztikai 
szervek életbevágó feladata, a felügyelőségek munkája irányításának sza
kadatlan javítása, annak elérése, hogy a felügyelőségek munkája teljes mér
tékben megfeleljen a szovjet statisztika dolgozóival szemben támasztott 
követelményeknek. 

* 
Valamennyi kerületben és városban, a Szovjetunió valamennyi üzemé

ben és kolhozában öntudatos munka folyik, amely a kommunizmus építésé
nek hatalmas lendületéről, a szovjet emberek politikai öntudatának és alkotó 
kezdeményezésének növekedéséről tanúskodik. 

A szovjet statisztikusok — éppúgy, mint a népgazdaság minden ágának 
dolgozói — tevékeny résztvevői a kommunizmus építésének. 

Minden kerületi és városi felügyelőnek, minden körzeti felügyelőnek, 
az állami statisztikai szervek minden dolgozójának törekednie kell a statisz
tikai munka további javítására, el kell érnie, hogy a statisztikai adatok fel
tétlenül megbízhatók, tudományosan megalapozottak legyenek, el kell érnie 
azt, hogy a szovjet statisztika azoknak a nagy, felelősségteljes feladatoknak 
a színvonalán álljon, amelyeket a Kommunista Párt és a szovjetkormány 
reábízott. 


