
с.) fejezet a városi terület meghatározá
sát, a városi ingatlanok leltározását, a 
városi ingatlanokra vonatkozó adatok 
összesítését, a városi területet jellemző 
származékos mutatószámokat és a városi 
ingatlanokra vonatkozó adatok elemzését 
tárgyalja. 

А IV. („A városi út- és hídgazdaság és 
az utcai forgalom statisztikája" c.) feje
zet azokkal a kérdésekkel foglalkozik, 
melyek az utak és hidak építésével és 
kihasználásával kapcsolatosak. Ide tarto
zik a városi utcák, utak és hidak és azok 
kihasználásának, a városi gyalogos- és 
teherforgalom és az útfenntartási szolgá
lat statisztikája. 

Az V. („A lakás statisztika" c.) fejezet a 
lakásstatisztika három fő kérdéscsoport
ját tárgyalja: a) a lakóházalapba tartozó 
házak számának és összetételének, b) a 
lakások hasznosításának és с) a népesség 
lakásviszonyainak statisztikaj a. 

А VI. („A községi vállalatok üzemsta
tisztikájának általános kérdései" c.) feje
zet a vállalatok törzskönyvezését, annak 
jelentőségét, tartalmát, a törzskönyvezési 
munkálatok megszervezését és a törzs
könyv adatainak statisztikai feldolgozá
sát tárgyalja. Foglalkozik továbbá a ter
melés számbavételének és statisztikájá
nak kérdéseivel, a munka- és munkabér 
statisztikával. 

А VII. („A községi energiagazdaság sta
tisztikája" c.) fejezet az energiagazdaság 
erőgépei teljesítőképességének megállapí
tásával, az energia és a teljesítőképesség 
mértékegységeivel, a tüzelőanyagfogyasz
tás számbavételével, a munkatermelé-

BARÄT-. 

A Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom után L e n i n több cikkében hangsú
lyozta a proletárdiktatúra gazdaságszer
vező funkcióján belül a nyilvántartás, 
számvitel és ellenőrzés tömegméretű, 
egész népre kiterjedő megszervezésének 

* Számvitel, 1951, 1. sz., 57—71. old. (Rövi
dített közlemény.) 
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kenység, az önköltség kérdéseivel, a l a 
kotthelyek energával való ellátottságá
val, a községi áramfejlésztőtelepek cso
portosításával foglalkozik. 

А VIII. („A községi egészségügyi és 
köztisztasági üzemek statisztikája" c.) fe
jezet behatóan tárgyalja a községi vízmű
vek, csatornaművek, fürdők, mosodák 
munkáját, a munkatermelékenységi m u 
tatószámokat, az önköltség, stb. kérdé
sét. 

А IX. („A városi közúti közlekedés sta
tisztikája c.) fejezet részletesen foglalko
zik a) a pálya-vágánygazdálkodás, 
b) energiagazdálkodás, с) a járműállo
mány, d) a személy- és teherforgalmi 
járművek szállítási statisztikájának, e) a 
személy- és teherforgalom hullámzásá
nak, f) a munka- és munkatermelékeny
ség statisztikájának, g) a szállítási ön
költség, h) a városi lakosság községi köz
lekedéssel való ellátottságának kérdései
vel. 

А X. („A városok komplex leírása" c.) 
fejezet a lakotthelyek komplez leírásának 
léns'egét és feladatait, a komplex leírások 
programmját, a lakotthelyek csoportosí
tását és a vonatkozó származékos mutató
számok kiszámítását tárgyalja. 

A könyv közérthetőségét nagyban elő
segíti hogy a legnehezebb elméleti kér
dések gyakorlati vonatkozásait és a lkal 
mazását megfelelő táblázatok és ábrák 
segítségével világítja meg. 

A könyv különösen jelentős a tanácsok 
időszerű községgazdasági feladatai szem
pontjából. 

fontosságát, i , . . . miután megdöntöttük a 
kapitalistákat és a bürokráciát, a felfegy
verzett munkássággal, az egész felfegy
verzett néppel váltsuk fel őket a terme
lés és elosztás ellenőrzésében, a munka 
és a termékek számvitelezésében."1 

i L e n i n : Állam és forradalom. (Válogatott 
Művek, II. kötet, Szikra, Budapest, 1949, 238— 
239. old.) 

FOLYÓIRATCIKKEK ISMERTETÉSE 

FEKETE GYŐR—VIDA: 

Számviteli felsőoktatásunk jegyzeteinek 
és tankönyveinek bírálata* 



Ez azonban csak a kapitalista szám
viteli „tudomány" legyőzése útján lehet
séges. A szocialista számvitel lényegét te
kintve ugyanis ellentétes és nemcsak kü
lönböző a kapitalista számviteltől. Éppen 
ezért csak a kapitalista számvitel ellen 
vívott harcban győzhet és válhat ural
kodóvá. 

Szükséges és elengedhetetlen olyan 
szakkáderek nevelése, akik ezeket a fel
adatokat nemcsak megvalósítani, de szer
vezni, irányítani és ellenőrizni is tud
ják, akik a számvitel elméleti és gyakor
lati problémáit egységükben: fejlődésünk 
perspektívájában világosan látják. A cikk 
a következőkben nem a számviteli felső
oktatás általános bírálatát adja, hanem 
az 1949/50. évben használt jegyzeteket és 
tankönyveket értékeli k i abból a szem
pontból, hogy 

1. mennyire szolgálták számvitelünk 
fejlesztését; 

2. hogyan harcoltak az e téren még 
burjánzó kapitalista maradványok és ten
denciák elleni; 

3. megfelelnek-e a kádernevelés, az ok
tatás pedagógiai követelményeinek. 

A bírálat nem hagyta figyelmen kívül 
azt a körülményt, hogy a tankönyvek és 
jegyzetek egy évvel ezelőtt jelentek meg 
és fejlődésünk jelen szakaszában egy év 
számviteli fejlődésünkön mérve is igen 
nagy idő. Azóta számvitelünkben sok 
minden elavult és a szerzők így idősze
rűtlenné vált jóhiszemű állásfoglalásai 
ma már nem lehetnek bírálat tárgyai. 
Tehát az egy év előtti helyzetből kell 
ki indulni: ebben az időpontban népi de
mokráciánk jellege tisztázott kérdés volt. 
Nemzetgazdaságunk szocialista népgazda
sággá átalakulása gyorsan haladt előre. 
Számviteli rendszerünk azonban szerke
zetében és tartalmában eayaránt messze 
elmaradt politikai és gazdasági fejlődé
sünk mögött. 

A számvitel fejlesztésének nehézségét 
még fokozta, hogy Magyarországon ez e l 
hanyagolt terület volt A Közgazdaság
tudományi Egyetem előadói a haladás 
mellett határozottam kiálltak akkor, ami
kor a szovjet számviteli irodalom alapján 
állították össze előadásaikat. Kezdemé
nyezésük hozzájárult a számviteli szak
emberek eddigi makacs, maradi ellen
állásának megtöréséhez. Ezeknek az elő
adásoknak jelentős szerepük volt abban, 

hogy ma már elfogadott ténnyé vált ná
lunk is, hogy a számvitelt a Szovjetunió 
szocialista számviteli rendszerének isme
rete nélkül nem lehet művelni. Ez az a 
biztos, megingathatatlan alap, amelyre 
számvitelünk fejlesztését építenünk kell. 

Hibájuk, hogy a szocialista számvitel 
ismertetését nem kötötték össze eléggé a 
m i gyakorlatbaini alkalmazott számviteli 
módszerünk kritikájával. 

Szász A n t a l „ A z új típusú könyvvitel 
alapszerkezete" című könyve szemléleté
ben, kifejezéseiben, szerkezetében telje
sen kapitalista beállítottságú, makacsul a 
múltba tekint s a multat veszi mérték
nek. A szocialista és kapitalista gazda
ság közötti lényegi különbségre sehol 
sem utal, ellenben egyenlőségi jelet tesz 
és párhuzamot von a kapitalista és szo
cialista gazdasági fogalmak között. 

A z Üzemgazdasági Enciklopédia szer
kezeti felépítésében követi a régebbi mér
legképes könyvvizsgálói vizsga már 
megjelenésekor elavult, antimarxista te
matikáját. A könyv mellérendeltségi 
viszonyban tárgyalja a kapitalista és szo
cialista gazdasági rendszer történelmi k a 
tegóriáit, terjedelemre a kapitalista rész 
gyakran felülmúlja a szocialista fogal
makról szóló részt és így a súly a kapi 
talista fogalmak tárgyalására helyeződik. 
Hozzá kell azonban rögtön tenni, hogy 
ennek ismeretterjesztő színvonala semmi
vel sem magasabb politikai színvonalá
nál. 

A z „Egyéb üzemgazdaságok" című fe
jezetben pl . a következő felsorolást olvas
hatjuk (a szerzők a teljesség kedvéért ál
lították össze): „bookmaker, cipőtisztító, 
diótörő, fordító, gépíró, grafológus, jósnő, 
kávépörkölő, köszörűs, kútkészítő, kutya
kozmetikus, magánnyomozó, manikűrös, 
masszőr, méhész, műstoppoló, műszövő, 
parkettafektető, pedikürös, sírgondozó, 
szemfelszedő, szendvicskészítő, sokszoro
sító, tűzifafűrészelő és aprító, to-to-iroda, 
stb.". (így betűrendbe szedve) 

A z a tény, hogy a számvitel a kizsák
mányolás mérőeszköze és egyben ellep-
lezője volt, valamint hogy számviteli fej
lődésünk a felszabadulás után viszonylag 
későn indult meg és kétségtelenül elma
radt társadalmi, gazdasági és politikai éle
tünk szocialista fejlődése mögött, semmi
képpen sem ösztönözhet bennünket arra, 
hogy a kapitalista szemlélettel ezen a 



területen kibéküljünk, hanem fokozottabb 
harcot, élesebb állásfoglalást követel meg 
mindazoktól, akik ifjúságunkat a szám
vitel szocialista művelőivé akarják ne
velni, akik a számvitel ügyét akarják 
előrevinni. 

Rajthy Tivadar „Népgazdasági szám
vitel" c. jegyzete rendkívül felszínes, ál
talánosságban mozog és nem hatol a 
problémák mélyére. Állandóan az eszkö
zökről és forrásokról, mint mennyiségi
leg különálló tárgyakról beszél. Az t 
mondja, hogy a szocialista vállalatot 
„eszközökkel éppúgy, mint forrásokkal" a 
népgazdaság látja el, vagy más helyen: 
„két mennyiség áll egymással szemben: 
az eszközöké és a forrásoké". N e m veszi 
észre, hogy itt eszközökről és az eszkö
zök forrásáról (származásáról) van szó, 
arról, hogy sajátjaként vagy kölcsönként 
bocsátotta-e az állam az illető eszközt a 
vállalat rendelkezésére. 

Schranz András arra tanítja hallgatóit, 
hogy „a nagyobb idegen tőkével dolgozó 
magánvállalatot és még inkább a közjel-
legű ügyvezetést (nyilván itt a szocialista 
szektorra gondolt), nem lehetett rábízni 
az „egy vállalat és két szem" rendsze
rére, így azután kialakult a társasveze
tés". Hűségesen kitart tehát a megrögzött 
és begyepesedett kapitalista rágalom és 
hamisítás mellett. N e m zavarják ebben 
a vitathatatlan tények sem: az, hogy a 
Bolsevik Pártnak, Leninnek és Sztálin
nak a Szovjetunió egész története során 
adott útmutatásai állást foglalnak az egy
személyes felelős vezetés mellett. 

De a m i Pártunk és Rákosi elvtárs is 
állást foglalt az egyéni felelősség érvé
nyesítése mellett. Erről Magyarországon 
évek óta minden újságolvasó embernek 
tudomása van. 

A szocializmust építő népi demokráciá
nak ahhoz, hogy népgazdasági méretek
ben a tömegek aktív bevonásával terv
szerűen gazdálkodhassak, a legpontosabb, 
legmegbízhatóbb és kiterjedt számvi
telre van szüksége. Számvitel terén kép
zett dolgozókra nemcsak a vállalatoknál, 
hanem az államigazgatás vonalán, az 
irányító és ellenőrző funkciókban is nagy 
szükség van. E z azt jelenti, hogy nem 
elégedhetünk meg azzal, hogy népgazda
ságunk főiskolái a számvitel akármilyen 
művelőit neveljék, hanem olyan szak
emberekre van szükségünk, ak ik a szám

vitel elméleti és gyakorlati problémáit 
egységükben, fejlődésünk perspektívájá
ban világosan látják és munkájukat a 
szocializmus építésének szolgálatába állít
ják. 

Összefoglalásul a következő tanulságo
kat vonja le a cikk: 

1. A szerzők álláspontja szerint Szász 
Anta l „ A z újtípusú könyvvitel alapszer
kezete", Schranz András „Ipari üzemtan", 
dr. Rajthy Tivadar „Népgazdasági szám
vitel" és az „Üzemgazdasági Enciklopé
dia" nem alkalmas arra, hogy szocializ
must építő társadalmunkban tankönyvül 
szolgáljon. Szász Antalnak szemléletét 
alapvetően meg kell változtatnia ahhoz, 
hogy szakmai tudását olyan formában ér
vényesíthesse, amely alkalmas arra, hogy 
oktatás és nevelés céljára tankönyvet ad
hasson. Tárgyi tévedéseik folytán még ha 
helytelenül — szét is akarnók választani 
a szakmai és politikai szempontokat —, 
akkor is azt kellene állítanunk — írják 
a szerzők —, hogy ezek a könyvek még a 
minimális követelményeket sem ütik 
mes, amelyeket joggal megkövetelhet
nénk főiskoláink előadóinak könyveitől. 
Ezen nem változtat az sem, hogy az 
Üzemgazdasági Enciklopédia írói saját 
állításuk szerint „személyi garanciát je
lentenek abban a tekintetben, hogy a 
kézikönyv hasznos oktatást és világos o l 
vasmányt fog jelenteni az ipari üzem
gazdaság kérdése iránt komolyan érdek
lődők számára". (458. old.) 

2. A folyó tanévre levonva ennek ta
nulságát, nem bízhatják a főiskolák tan
anyaguk összeállítását kizárólag az elő
adó egyéni felelősségére. Természetesen 
minden főiskolai előadó felelős azért a 
tananyagért, amit előad egyénileg és sze
mély szerint. Ennek az egyéni felelősség
nek érintetlenül hagyásával azonban fő
iskoláink tanszékei felelősek azért, hogy 
foglalkoztak-e ei?;yes előadók előadáster
vezeteivel és előadásaikkal, hozzásesítet-
ték-e őket bírálatukkal, a problémák fel
vetésével, hogy helyes irányban neveljék 
az ifjúságot. 

3. Támaszkodva arra a tapasztalatra, 
amit a Közsazdaságtudományi Egyetem 
számviteli előadói a mult évben szerez
tek, irányt kel l vennünk a szovjet szám
viteli irodalom önálló feldolgozására és 
alkalmazására a magyar viszonyokra, 
valamint mélyreható elemzés alapján 



ge 
6zámviteli állapotunk krit ikai értékelé
sére. 

4. Ugyancsak a Közgazdaságtudományi 
Egyetem mult tanévi tapasztalatai alap
ján meg kel l valósítanunk az elmélet és 
gyakorlat egységét, tovább kel l fejlesz
teni a szakmai és politikai szempontok 
összekapcsolását és biztosítani kell a tan
anyagnak és a tananyag szempontjainak 

a gyakorlati élettel való szorosabb össze
függését. 

5. Végül, de nem utolsó sorban, az új 
tananyagoknak sokkal élesebben kel l 
harcolni a kapitalista nézetek ellen és 
következetesen végig kell vezetniök, hogy 
a kapitalista és szocialista számvitel nem
csak különböző, hanem egymást kizáró 
ellentétek. 

KÖNYVSZEMLE* 

T á R S A D A I - O M T U D O M A N Y O K 

S T A T I S Z T I K A 

Elmélet, módszertan, történet, szervezet 
A magyar statisztika szocinliata elmértéért. Cikk

gyűjtemény. 103+1 old. Statisztikai Kiadó Vállalat. 
Budapest. 1950. (A „Szocialista Statisztika Könyv
tára'* a Központi Statisztikai Hivatal szerkesztési
ben.) 

A magyar statisztika szocialista gyakorlatáért. 
103+1 old. Statisztikai Kiadó Vállalat. Budapest. 
1950 (A „Szocialista Statisztika Könyvtára" a 
Központi Statisztikai Hivatal szerkesztésében.) 

Wergha, A . : Zasady statijtijki. I. Staiystyka 
ogolna. (A statisztika alapelvei. I. Jltalános sta
tisztika.) 114 old. Polskié Widawnictwa Gospodarcze 
Warszawa. 1950. 

Wojlyniak, J . : Zárija afatystylci. (A statisztika 
vázlata.) 217. old. Mieczyslaw Fuksiewicz i S-ki, 
ksiegarnia techniezno nankowa. /Warszava. 1950. 

Ipar 

Egyaégea Árulista. Az I. sz. pótfüzettel módo
sított második kiadás. 191 old. Tervgazdasági Könyv
kiadó. Budapest. 1950. 

Gyáripari statisztikai kérdőivek és utasítások 
1940 október hónapban, 112 old. Központi Statisz
tikai Hivatal Ipari főosztály. Budapest. (Köz
ponti Statisztikai Hivatal kiadványai.) 

Mezőgazdaság 

Sole, Sz, V . : A mezőgazdasági statisztika tan
könyve. (Kuraz szeljazkohozjajaztvennoj áztatisztiki. 
1Э45Л Fordította: A Központi Statisztikai Hivatal 
fordítói munkaközössége. 180 old. Statisztikai Kiadó 
Vállalat. Budapest. 1950. (A ..Szocialista Statisztika 
Könyvtára** a Központi Statisztikai Hivatal szer
kesztésében.) 

Közigazgatás 

Budapest költségvetése az 1951. évre. Sommá
zatok, I—XXII. kerület, és 2 Összesítő füzet. Buda
pest nyomda. Budapest. 1950. 

P O L I T I K A I I R O D A L O M 
Girafeld, A . : Az Egyesült JHamok szerepe G 

szibériai éa távolkeleti szovfetellenea intervenció 
megazervezésében. 24 old. Magyar Történelmi Tár
sulat. Budapest. 1950. (A történettudomány kér
dései. 5.) 

Gyakov: India és az angol imperializmus 
(Nacionaljnüj voprosz i anglijszlcij imperializm v 
Indii.) Fordította: RadÓ György, 1 térkép + 263 
old. Művelt Nép. Budapest. 1950. 

Marx—Engels: Válogatott levelek. 632 old. + 
szövegközti képek. Szikra. Budapest. 1950. 

* Ebben a rovatban a Központi Statisztikai 
Hivatal könyvtárába érkezett fontosabb munkák 
címeit közöljük szakszerinti csoportosításban. 

Sztálin: A központi bizottság politikai beszá
molója a SzK(b) XVI. kongresszusának. (Polifi-
cseszkij otcsot centraljnovo komiteta XVI. 
az' ezdu VKP(b). 122 + 1 old. (A marxizmus 
leninizmus kiskönyvtára. 73—74.) 

Sztálin, I. V . Müvei, XII. kötet. (Szocsinenija. 
Тот. j2, Aprelj 1919 ijunj 1930.) VIII + 426 old. 
Szikra. Budapest. 1950. 

P O L I T I K A I G A Z D A S Á G T A N 

Elmélet, leírás, történet 

Baranszkij, N . N : A Szovjetunió gazdasági 
földrajza. (Ekonomicscszkaja grografija SzSzSzR.) 
Fordította: Auer Kálmán és Völgyi Tibor. 395 + \ 
oid. Szikra. Budapest. 1950. 

Marx—Engels; A ,,Tőke" első kötetéről. Szer
kesztette: Nagy Tamás. 197 + 1 old. Szikra. Buda
pest. 1950. ( A. marxizmus-leninizmus kiskönyvtára) 

Norden, Albert: A német monopolkapitalizmus. 
(Lehren deutscher Geschichte zur politischen Rolle 
des Finanzkapitals und der Junker.) Fordította: 
Homoródi József. 279. old. Szikra. Budapest. 1950 

Tervgazdálkodás 
1951. évi tervező irodai részlettervek. 64 old. 

Tervgazdasági Könyvkiadó. Budapest. 1950. (Az 
Orsz îs:o4 Tervhivatal kiadványai. 16.) 

Nyikitin. D . V . : A szovjet gépgyártás a háború
utáni ötéves tervben. (Masînosztroenie SzSzSzR v 
poszlevojennoj sztálinszkoj pjatiletke. 1949 ) 34 old. 
Népszava, Budapest (A szocialista munka könyv
tóra.) 

Üzemgazdaság, munkaverseny 
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