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A SZOCIALISTA SZÁMVITEL ÉS STATISZTIKA 
KIÉPÍTÉSÉNEK ALAPJAI CSEHSZLOVÁKIÁBAN* 

A csehszlovák gazdaság fokozott növekedése mellett, különösen a leg
utóbbi időben, egyre nagyobb mértékben mutatkoztak meg a népgazdasági 
számvitel és statisztika komoly hiányosságai. 

A csehszlovák népgazdasági számvitel és statisztika nem tartott lépést 
a népgazdaság valamennyi fokán és területén az általános fejlődéssel. Sok 
adat elkésve került a vezetők elé és fontos mutatószámokat a számvitel és 
a statisztika eddig egyálalán nem szolgáltatott. 

A csehszlovák számvitel és statisztika legfontosabb szervezési és tar
talmi hiányosságai lényegükben a következőkben foglalhatók össze. 

Mindeddig a számvitelnek nem volt egységes, és valamennyi dolgozó 
számára érthető mutatószámrendszere, nem volt meg az egységes operatív-
számvitel. Nincs egységes, az egész államra kiterjedő számviteli és statisz
tikai szervezet; a statisztikai és számviteli szervek vezetését nem centralizál
ták megfelelően és így az adatok valódiságának ellenőrzése sem lehetett 
kielégítő, ugyanakkor pedig elburjánzottak az önkényes és szakszerűtlen 
statisztikák. 

A számviteli és statisztikai dolgozóknak gyakran nincs meg a kellő 
szakképzettségük és különösen a marxi-lenini politikai gazdaságtan alap
ismereteinek hiánya jelent nehézséget a számviteli és statisztikai munka 
megjavításában. 

Nem volt tervszerű a káderpolitika sem, mert igen gyakran azokat, 
akik megfelelő szakmai és politikai gazdaságtani ismeretekkel rendelkeztek, 
más területekre — például tervmunkára — osztották be. 

1951 folyamán a Csehszlovák Kommunista Pár t és a kormány foglal
kozott a számvitel és a statisztika hiányosságaival és kitűzte azokat a leg
fontosabb irányelveket, amelyek alapján újjá kell szervezni Csehszlovákiában 
a számvitelt és a statisztikát. 

A Csehszlovák Köztársaság országgyűlése 1951. december 19-én hagyta 
jóvá a népgazdasági számvitel megszervezéséről szóló törvényt. 

A z új törvény elrendeli, hogy a tervezéshez és a népgazdaság irányí
tásához egységes számviteli rendszerre van szükség, és hogy az operatív 
(műszaki) számvitel, a könyvvitel és a statisztika egységes népgazdasági 
számviteli rendszert alkotnak. 

Az új törvény alapja a számvitelnek egységes népgazdasági számviteli 
rendszerbe való foglalása. A törvény előírja, hogy az üzemekben, hivatalok-
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ban és intézményekben meghatározott rendszer szerint előre meg kell hatá
rozni a nyilvántartott adatok körét és mindennap jegyezni kell ezeket az 
adatokat. Ez képezi az elsődleges számbavételt és erre, mint alapra, támasz
kodnak a felettes szervek számára készített számviteli és statisztikai kimu
tatások. A z elsődleges nyilvántartásból vett adatokkal kell alátámasztani 
valamennyi kimutatást . 

A z új törvény jelentőségét aláhúzza az, hogy a kormány hatáskörébe 
utalja az egységes népgazdasági számviteli rendszer megszervezését. 

A törvény a statisztika megszervezésénél, a szocialista statisztikának 
Lenin által megfogalmazott és az állami statisztikáról szóló 1918. július 25-i 
rendeletében foglalt alapelveiből indult k i : 

1. Szükséges, hogy létrejöjjön az állami statisztika egységes, centrali
zált rendszere. 

2. A z állami statisztika mellett szak- (minisztériumi) statisztikának is 
kell léteznie, amelyet módszertani lag az állami statisztika irányít. 

Az új törvény elsősorban a statisztikai szervek centralizált rendszerének 
létrehozásáról intézkedik. Ennek élén az Állami Statisztikai Hivatal áll, 
amely statisztika tekintetében a kormány közvetlen szerve. Szlovákiában a 
Szlovák Statisztikai Hivatal az Állami Statisztikai Hivatal területi szerve; 
a kerületekben és a járásokban megalakultak az Állami Statisztikai Hivatal 
kerületi és járási szolgálatai. A z Állami Statisztikai Hivatal kerületi és 
járási szervei nem a helyi nemzeti bizottságoknak, hanem közvetlenül az 
Állami Statisztikai Hivatalnak vannak alárendelve. 

Ami a statisztika megszervezését, irányítását és ellenőrzését illeti, ez 
szigorúan a centralizálás elve alapján történik, ugyanakkor azonban a lenini 
ú tmuta tásnak szellemében a statisztikai munka decentralizált. Az állami 
statisztika új, fontos szervei a minisztériumok statisztikai részlegei aláren
delt szerveikkel együtt, az ú. n. szak-(reszort-) statisztikai szervek. A jövő
ben ezek fogják elvégezni azoknak a statisztikai munkáknak zömét, amelye
ket eddig az Állami Statisztikai Hivatal végzett. 

A minisztériumok és a többi központi hivatal az Állami Statisztikai 
Hivatal módszertani vezetése alatt irányítják és végzik területükön belül 
a statisztikai munkát. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartást a Pénzügy
minisztérium irányítja. 

Az új törvény alapján a Csehszlovák Köztársaság kormánva kormánv-
rendeletet adott ki , amely a következőképpen szabályozza a statisztikai szol
gálat megszervezését: 

1. §• 

1. A statisztika terén a kormány szerve az Állami Statisztikai Hivatal, melynek 
székhelye Prága. 

2. Az Állami Statisztikai Hivatal központi hivatal. Élén elnök áll, akinek helyettesei 
vannak. 

3. Az Állami Statisztikai Hivatal elnöke a kormány elnökének van alárendelve. 

2. §. 

1. Az Állami Statisztikai Hivatal mellett tudományos-módszertani tanács működik 
аг elnök tanácsadó szerveként. A tudományos-módszertani tanács elnökét és tagjait a 
kormányelnök nevezi ki az Állami Statisztikai Hivatal elnökének javaslatára. 



2. A tudományos-módszertani tanács a statisztikát érintő módszertani kérdéseket 
vitatja meg, elbírálja a legfontosabb statisztikai munkák terveit és irányelvét és véleményt 
ad az Állami Statisztikai Hivatal elnökének. 

3. §• 

Az Állami Statisztikai Hivatal elsősorban a következő feladatokat teljesíti: 
1. Helyes és tudományosan indokolt jelentéseket és elemzéseket nyújt be a kor

mánynak és az Aliami Tervhivatalnak az egységes gazdasági terv teljesítéséről, a nép
gazdaság és kultúra fejlődéséről, a népgazdaság anyagi forrásainak állapotáról és kihasz
nálásáról és azokról a tartalékokról, amelyek lehetővé teszik a terv túlteljesítését; 

2. más szerveknek is szolgáltat statisztikai adatokat, amennyiben azokra feladataik 
teljesítéséhez szükség van. A kormány határozza meg, hogy az adatok kivel közlendők; 

3. az e g y s é g e s gazdasági terv követelményeivel összhangban kidolgozza és jóvá
hagyja az egész népgazdaságra vonatkozó statisztikai mutatószámok rendszerét; 

4. tökéletesíti a statisztika szervezetét é s módszertanát; 
5. irányítja a szakminisztériumok statisztikai szervezetét, ellenőrzi annak állapotát 

és a szakminisztériumok által kimutatott statisztika megbízhatóságát; 
6. a kormány megbízásából jóváhagyja a statisztikai kimutatások mintáit; 
7. a kormány utasítására különleges statisztikai adatfelvételeket szervez; 
8. egybehangolja a szakminisztériumok operatív-műszaki számvitelét; 
9. irányítja a statisztikai káderek előkészítését, oktatását és együttműködik elhelye

zésüknél; 
10. statisztikai szakkönyveket ad ki é s népszerűsíti a statisztikát, 
11. gondoskodik a számvitelnek az egész köztársaság területén való gépesítésérőL 

4. §. 

Szlovákiában az Állami Statisztikai Hivatal területi szerve a Szlovák Statisztikai 
Hivatal, amelynek székhelye Pozsonyban van. Elén elnök áll, akinek egy helyettese van. 
Az elnököt és helyettesét az Állami Statisztikai Hivatali elnökének javaslatára a kormány
elnök nevezi ki. 

5. §. 

1. Az Állami Statisztikai Hivatal kerületi szolgálata az Állami Statisztikai Hivatal 
kerületi kirendeltsége. Az Állami Satisztikai Hivatal kerületi szolgálatának vezetőjét a 
Statisztikai Hivatal elnöke nevezi ki. 

2. Az Állami Statisztikai Hivatal kerületi szolgálatának az Állami Statisztikai 
Hivatal járási szolgálata van alárendelve. Ennek élén a járási statisztikus áll, akit az 
Állami Statisztikai Hivatal elnöke nevez ki. 

a §. 
Az Állami Statisztikai Hivatal kerületi és járási szolgálata tevékenységét i l letőleg 

független a népi közigazgatási szervektől. 

A 7—10. paragrafusok a kerületi és járási szolgálatok, valamint a 
minisztériumok feladatait tartalmazzák. 

A 11. § kimondja, hogy sem a minisztériumoknak, sem más szerveknek 
nincs joguk arra, hogy a kormány vagy az Állami Statisztikai Hivatal bele
egyezése nélkül új formájú statisztikai kimutatásokat vezessenek be, vagy 
olyan statisztikai adatokat követeljenek, amelyek nem szerepelnek a jóvá
hagyott kimutatásokban. A kimutatások jóvá nem hagyott mintái törvény
telenek. 



Az új törvény új feladatok elé állítja a csehszlovák számviteli és statisz
tikai dolgozókat. Különösen fontos feladat megszilárdítani a szocialista 
fegyelmet a számvitelben és a statisztikában, gondoskodni a kimutatások 
határidőre történő, a valóságnak megfelelő pontos összeállításáról és 
beküldéséről, harcolni a törvénytelen beszámolójelentések ellen. A másik, 
hasonló fontos feladat: emelni szakképzettségüket, tanulmányozni a marxi
lenini politikai gazdaságtant és statisztikát; megismerni a szocialista gazda
ság törvényeit és ismerni annak a termelési folyamatnak technológiáját is, 
amelynek területén dolgoznak. 

A cikk írója a következőképpen fejezi be a csehszlovák statisztika újjá
szervezéséről szóló törvény ismertetését: „Rajtunk múlik majd, hogy nagy 
tanítómestereink nyomdokain haladva a lehető legszorosabban egybekapcsol
juk a számvitelt és a statisztikát, a szocializmus építésének eszközét". 

M e g j e l e n t 

N« N . Rovinszkij 

II Szovietunió állami költségvetése 
c. könyvének II . kö t e t e . 

A szerző teljes részletességgel t á rgya l j a a Szovjet
unió köl tségvetési bevételeinek tervezését , megis
merteti az olvasót a szocialista köl t ségvetés bevé
teleinek különféle formáival , feltárja és elemzi a szo
cialista és kapitalista á l lam köl tségvetése közöt t lévő 
lényeges kü lönbségeke t és különös gonddal foglal
kozik a pénzügyek egyik legfontosabb kérdésével , 
a pénzügyi ellenőrzéssel. 

Rovinszki j k ö n y v é n e k második kö te l e a magyar 
nyelven m á r megjelent első kö te t t e l együ t t teljes 
egészet alkot és nagy segítséget nyúj t a pénz
ügyek elméielével és gyakor l a t áva l foglalkozó szak
embereknek, a helyi t anácsok pénzügyi dolgozóinak 
és a Közgazdasági Főiskola ha l lga tó inak . 

Á r a : k ö t v e Ft 22.— 

Kapható a Pénzügyi Könyvesbo l tban ( V . K e c s k e m é t i u. 2.) 
és minden k ö n y v k e r e s k e d é s b e n 


