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Kitüntetések 
a statisztika terén végzett munkáéit 

A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a statisztika megszervezésében 
végzett kiváló munkájuk elismeréséül: 

Pikier Györgynek, a Központi Statisz
tikai Hivatal elnökének, a Magyar Nép
köztársasági Érdemrend IV. fokozatát; 

Mód Aladárnénak, a Mezőgazdasági sta
tisztikai főosztály vezetőjének, dr. Zala 
Júliának, a Közgazdasági főosztály veze
tőjének, Lukács Ottónak, az Iparstatisz
tikai főosztály vezetőjének, a Magyar 
Népköztársasági Érdemrend V . fokozatát; 

Dr. Rotter Zoltánnak, a Népesedés
statisztikai főosztály vezetőjének, Rédei 
Jenőnek, a Szerkesztési, Tájékoztatási és 
Oktatási főosztály vezetőjének, a Magyar 
Népköztársasági Érdemérem arany foko
zatát; 

Pesti Lajosnak, a Gépi Feldolgozási 
osztály vezetőjének, dr. Thirring Lajos
nak, a Népszámlálási osztály vezetőjének, 
Kubinyi Lászlónak, a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium statisztikai cso
portja vezetőjének, Tóth Tibornak a 
Kohó- és Gépipari Minisztérium statisz
tikai csoportja vezetőjének, a Magyar 
Népköztársasági Érdemérem ezüst foko
zatát; 

Balogh Irmának, a Háztartásstatisztikai 
csoport vezetőjének, Grosz Editnek, a 
Gépi Feldolgozási osztály csoportvezető
jének, Téglás Sándornénak, a Tájékozta
tási főosztály segédelőadójának és Karde-
ván Vilmosnak, a Hungária Vegyiművek 
statisztikusának a Magyar Népköztársa
sági Érdemérem bronz fokozatát adomá
nyozta. 

A Központi Statisztikai Hivatai első káderképző-iskolája 
Április elején fejeződött be a Központi 

Statisztikai Hivatal első káderképző
iskolája. A z iskola 1950 szeptemberében 
indult azzal a céllal, hogy a Hivatalnak 
és a minisztériumoknak, a vállalatoknak 
a szocialista statisztika elméletében és 
módszereiben jártas, a statisztika osz
tályharcos feladatait ismerő kádereket 
neveljen. 

A z iskola 67 hallgatót részesített okta
tásban. A z iskolán három szak: ipari, 
mezőgazdasági és kereskedelmi tagozat 
működött. 

A z iskola tananyaga marxizmus
leninizmust, politikai gazdaságtant, a 
szocialista statisztika elméletét-módszer-
tanát, szakstatisztikát, számtant és szám
vitelt ölelt fel. 

A z iskolát befejező vizsga jelentős 
eredményről tett bizonyságot. 

A Hivata l május közepén indítandó 
második iskolájánál felhasználja az első 
hathónapos káderképző-iskola tapaszta
latait. Alapvetően a Hivatal oktatási osz
tálya a következő szempontokat kívánja 
érvényesíteni: 

1. az iskolának a marxizmus-lenin
izmus tanításán keresztül még jobban 
tudatosítani kel l a statisztikának, mint 
osztály- és párttudománynak, az osztály
harc eszközének harci feladatait. 

2. A politikai gazdaságtan anyagában 
elsősorban a szocializmus politikai gazda
ságtanának kel l szerepelnie. 

3. A szocialista statisztika elméletét és 
módszereit jobban kel l alkalmazni és 
összeegyeztetni a szakstatisztikái anyag
gal. 

4. A számvitel-oktatásnak nagyobb 
súllyal kel l szerepelnie, mint eddig, s 
különösen jól meg kel l világítani a 
könyvelés és a statisztika kapcsolatait. 

5. A számtan-oktatás az eddig egysé
ges színvonalú tanítástól eltérően a hal l 
gatók felkészültségének megfelelő, haladó 
és kezdő csoportban kal l végezni. 

A Központi Statisztikai Hivatal első 
káderképző-iskolájának tapasztalatai ala
pul szo.gálnak э következő iskolák jó 
szervezéséhez és lehetőséget nyújtanak 
a statisztikai oktatás eredményességé
nek fokozásához. 



A könnyűipari statisztika decentralizálása 
A Népgazdasági Tanács 21/2/1951. 

N . T . sz. alatt határozatot hozott a sta
tisztikai adatszolgáltatási rendszer decent
ralizálására, meiyet népgazdaságunk fej
lődése tett szükségessé. 

A Központi Statisztikai Hivatal Ipari 
főosztályán az adatgyűjtés a legteljesebb 
centralizmus elvén épült fel. A szak
minisztériumok alá tartozó legkisebb 
iparvállalatok anyaga is minden előzetes 
revízió, feldolgozás, összesítés nélkül, 
közvetlenül került a Központi Statisztikai 
Hivatalhoz. Ez a szervezeti felépítés 
eddig helyes volt, mert csak így lehetett 
biztosítani a statisztika egységes rend
szerbe foglalását. 

A statisztikai munka színvonalánali 
emelkedése elérte azonban azt a pontot, 
ahonnan a decentralizálást meg lehet 
valósítani és ezáltal további gyorsütemű 
fejlődés válhat lehetségessé. A decentra
lizálás fokozottabb mértékben teszi lehe
tővé annak az alapelvnek érvényesülését, 
hogy a statisztika az operatív irányítás 
eszközévé váljék. Ugyanazok a szervek 
kezelik, ellenőrzik a statisztikai kimuta
tásokat, az egyes minisztériumokban, 
amelyek a vállalatok operatív irányítá
sában is résztvesznek. 

A decentralizálás után a szakminiszté
riumok statisztikai részlegei (osztályok, 
csoportok) revidiálják, összesítik, elem
zik a felügyeletük alá tartozó vállalatok 

statisztikai anyagát. A z összesítések 
anyagát megfelelő csoportosításban to
vábbítják a Központi Statisztikai H i v a 
talhoz, ahol népgazdasági szinten tör
ténik meg a végső összesítés. Tehát a 
decentralizálás után az egyes miniszté
riumok területéről nem a Központi Sta
tisztikai Hivatal teljesít adatszolgáltatást 
a minisztériumok felé, mint ahogy az 
eddig történt, hanem a minisztériumok 
teljesítenek adatszolgáltatást a Központi 
Statisztikai Hivatal felé. 

A statisztikai rendszer irányítója és 
felelőse a Központi Statisztikai Hivatal . 
Így irányítania és ellenőriznie kel l a 
minisztériumokban és ezen keresztül az 
iparvállalatoknál folyó statisztikai m u n 
kát. A számadatok birtokában k i kell 
értékelni a népgazdaság egészét. 

A z egységes statisztikai rendszer k i 
építése mellett fel kel l számolni a pár
huzamos és felesleges adatkéréseket. Meg 
kell szilárdítani a statisztikai fegyelmet, 
téljesmértékű érvényesülést kel l szerez
n i a Népgazdasági Tanács előírásainak. 

A z iparstatisztika decentralizációja 
április hó folyamán megkezdődött. Első
nek a Könnyűipari Minisztérium került 
sorra. A könnyűipari statisztika decen
tralizálása az alábbi alapelvek szerint 
történt. Ezeket az alapelveket a Könnyű
ipari Minisztérium és a Központi Statisz
t ikai Hivatal közös kollégiuma fogadta el. 

Általános szempontok a könnyűipari statisztika decentralizálásához 

1. A decentralizálás eredményeiképpen 
átveendő munkát részben a Minisztérium 
termelési főosztályain megszervezendő 
statisztikai csoportok, részben a Tervfő
osztály keretében felállítandó statisztikai 
osztály fogja ellátni. Alapvető feladat 
annak megállapítása, hogy az országosan 
kiépített statisztikák közül melyek fog
nak az új statisztikai szervezet munka
körébe tartozni és melyek azok, amelye
ket valamelyik általános főosztály irá
nyításával a termelési főosztályok meg
felelő funkcionális osztályai fognak 
végezni. 

Abból az elvből kel l kiindulni, hogy 
mindazokat a statisztikai jelentéseket, 
melyek a vállalatok folyamatos gazda
sági tevékenységét tükrözik, egy-egy fő

osztályon belül egy helyen kel l kezelni és 
feldolgozni. A statisztikai osztályhoz 
(csoporthoz) tartoznak tehát azok a sta
tisztikák, amelyek egységes kerek képet 
nyújtanak egy-egy iparág munkájáról. 
Idetartoznak a termelési, munkaügyi és 
az önköltség-statisztika, a műszaki-
gazdasági mutatószámok statisztikája és 
a munkaverseny-statisztika. 

A z anyagstatisztikát, tekintettel arra, 
hogy szorosan összefügg az anyaggazdál
kodási előadók készletgazdálkodási tevé
kenységével, az anyaggazdálkodási osztá
lyokon, illetve főosztálynál kel l megtar
tani. 

A beruházási statisztikát is meg kel l 
hagyni a beruházási osztályon, illetve be
ruházási felelősöknél, mivel feladatuk 



túlnyomó része a nyilvántartás és ellen
őrzés tevékenységéből áll, amihez szoro
san hozzátartozik a beruházási statisztika 
is. 

A z önköltség-statisztikát jelenleg a 
pénzügyi osztályok dolgozzák fel. Helyte
len lenne, ha az átszervezési munkákkal 
egyidőben kerülne át az önköltségstatisz
tika a pénzügyi osztályról, mert az eddigi 
eredményeket (határidő, minőség) veszé
lyeztetné. A z önköltségstatisztika átvéte
lére a Tervfőosztály elkészíti a megfelelő 
ütemtervet és mindaddig, míg az átvétel 
meg nem történik, a pénzügyi osztályok 
kötelesek a statisztikát feldolgozni. 

2. A Központi Statisztikai Hivatal a 
decentralizálás után a vállalati adatok 
feldolgozásával nem foglalkozik, a Köz
ponti Statisztikai Hivatal felé történő 
statisztikai adatszolgáltatás pontosságáért 
és megbízhatóságáért minisztériumi szin
tig a miniszter felelős. A gyári-pari sta
tisztikának a minisztérium statisztikai 
munkájában tehát központi helyet kell 
elfoglalnia. 

A decentralizálással összefüggésben k i 
építendő szervezet felállításánál m i n d 
amellett további munkákat is figyelembe 
kell venni. 

A minisztériumban az országos gyár
ipari statisztika mellett viszonylag nagy
számú egyéb jelentés is van használat
ban (havi, dekád-, napi jelentés). Ezeket 
a Központi Statisztikai Hivatal a Köny-
nyűipari Minisztériummal együttesen 
felülvizsgálja és a feleslegeseket, pár
huzamosokat leépíti. 

A gyáripari statisztika 

A Statisztikai Hivatal rendszeres (havi) 
feldolgozásai a következő munkákra ter
jednek k i : a beérkező kérdőívek revíziója, 
az adatok gépi úton való összesítése, idő
sorok képzése, viszonyszámok, indexek 
számítása, statisztikai elemzés és a tájé
koztató közlemények elkészítése. 

1. A kérdőívek revízióját eddig a Sta
tisztikai Hivatal és a termelési főosztá
lyok statisztikusai részben párhuzamo
san végezték; a kérdőíveket, illetve mó
dosításokat leegyeztették. 

A kérdőívelienőrzés és a gépi feldolgo
zásra való előkészítés egységes szempont
jainak megismerésére a termelési főosz
tályok statisztikusai március hó 8-a óta 
bekapcsolódtak a Statisztikai Hivatal 
könnyűipari osztályának munkájába. 

A feladatoknak egy további fontos cso
portját jelentik a vállalatoknál végzendő 
statisztikai szervezési és ellenőrzési m u n 
kák. 

3. A decentralizálás eredményeképpen 
a statisztika piramisszerűen fog felépülni: 
a vállalatoktól a Statisztikai Hivatal ig a 
felügyeleti szerveken keresztül futnak 
össze az adatok. Minden szerv az alája 
tartozó szervek adatait összesíti és 
elemzi. Ez a felépítés azonban semmikép
pen sem járhat a gépi feldolgozás hát
térbeszorításával. A Népgazdasági Tanács 
előírja, hogy a gépi feldolgozást a de
centralizálás mellett is változatlanul a l 
kalmazni kell. A statisztikai feldolgozások 
menetét és ügyrendjét tehát úgy kell ki
dolgozni, hogy a gépi feldolgozás előnyei 
a jövőben is teljes mértékben kihasznál
hatók legyenek. 

4. A fenti három pontban említett fel
adatok elvégzésére, a szervezeti átalakí
tás során statisztikai osztályt kel l léte
síteni a Tervfőosztály keretében, a ter
melési főosztályokon pedig a statisztikai 
előadók helyébe statisztikai csoportokat 
kell felállítani. Az új statisztikai szerve
zet kiépítésénél figyelembe kell venni 
valamennyi elvégzendő statisztikai fel
adatot. Ennek megfelelően, bár a statisz
tikai rendszer egységes, az előterjesztés 
az elvégzendő feladatokat két részben 
tárgyalja: a Központi Statisztikai H i v a 
taltól a decentralizálással átvett felada
tok, és a minisztériumnak mind operatív 
szervnek működéséhez kapcsolódó már 
meglévő, vagy kialakítandó munkák. 

átvételének fe ladatai 

2. A gépi feldolgozásra előkészített 
kérdőíveket a termelési főosztályok a 
statisztikai osztályon keresztül a jövő
ben is (a Statisztikai Hivatal gépi osztá
lyán) összesítik. Technikai szempontból 
átmenetileg a központoknál a hozzájuk 
tartozó vállalatok adatait kézzel is ösz-
szesíteni kell. Egy további lépésként kell 
majd elérni, hogy a kézi összesítés a köz
pontoknál is feleslegessé váljék. 

3. A z iparági és a nagyobb vállalatok 
adatait és a folyamatos elemzéshez szük
séges mutatószámokat nyilvántartássze-
rűen rögzítette a Központi Statisztikai 
Hivatal , ezt a minisztériumnak tovább 
kell folytatnia. 

4. A gépi feldolgozás által szolgáltatott 
anyagot operatív célokra használhatóvá 



kell tenni, mert az ú. n. gépi feldolgozási 
táblák ilyen célra nem alkalmasak. 
A gépi feldolgozási táblák nyersanyagá
ból kell készíteni a végleges feldolgozá
sokat. A tájékoztatóknak három igényt 
kell kielégíteniük és ennek megfelelően 
háromféle formában készülnek. 

A Statisztikai Hivatal részére szolgál
tatni kell az országos összesítés könnyű
ipari anyagát. Ebben a tekintetben a 
Központi Statisztikai Hivatal adja meg 
az országos feldolgozás igényeit és határ
időit. 

A feldolgozás második változata a mi
nisztérium vezetőinek tájékoztatását szol
gálja. A statisztikai osztály készíti ipar
ági szinten. Ennek a feldolgozásnak rész
letesebbnek kell lennie az országos össze
sítésnél. Iparágon belül szakmai szem
pontból további bontásokat tartalmaz. 

A harmadik séma a termelési főosztá
lyok adataival foglalkozik, de ezekkel a 
legrészletesebben, vállalati szinten. A z 
egyes termelési főosztályok statisztikai 
csoportjai készítik a főosztályok vezetői 

részére. Teljes mértékben alkalmazkodik 
az egyes főosztályok szakmai szempont
jaihoz. 

A Népgazdasági Tanács határozata ér
telmében a minisztérium vagy annak 
egyes szervei saját munkájuk eredményé
ről külső szervek részére jelentéseket 
csak a Központi Statisztikai Hivatal el
nökével egyetértésben adhatnak ki . Csak 
ilymódon biztosítható az adatok egy
értelműsége. 

A minisztériumi tájékoztató elkészítése 
a statisztikai osztály feladata, míg a ter
melési főosztályok belső feldolgozásait 
maguk a termelési főosztályok végzik. 

5. A fenti munkák átvétele fokozatosan 
történik meg, főosztályonként. A z 1. pont 
alatt ismertetett revíziós és előkészítő 
munkák átvételének főosztályonkénti sor
rendjét annak alapján kell megállapí
tani, hogy az átvétel zavartalansága mel
lett a Központi Statisztikai Hivatal pár
huzamos munkáját addig kell fenntartani, 
amíg a minisztériumi zökkenőmentes 
munka biztosítva látszik. 

Feladatok a statisztikai munka színvonalának emelésére 
1. A jelenlegi gyáripari statisztika vál

tozatlanul tartása mellett a könnyűipari 
statisztika egységes rendszerét kell kiépí
teni, melybe szervesen beletartoznak — 
mint a gyáripari statisztika kiegészítése — 
a főosztályokon már meglévő és a szük
ségletnek megfelelően ezután kialakítandó 
statisztikai jelentések. 

2. A jól kifejlesztett jelentésrendszer a 
minisztérium valamennyi szervét ellátja 
a szükséges statisztikai adatokkal. Ezzel 
egyidejűleg fokozott erővel fel kell szá
molni a felesleges és párhuzamos adat
kéréseket. Meg kell szilárdítani a statisz
tikai fegyelmet, hogy teljes mértékben 
érvényesüljenek a Népgazdasági Tanács 
előírásai. A termelési főosztályoknál és a 
vállalatoknál ellenőrizni kel l az ide
vonatkozó rendelkezések végrehajtását. 

3. A havi és dekádjelenltések mellett 
megszervezésre vár egyes iparágakban a 
napi jelentések rendszere. A napi jelen
téseket annak a szempontnak alapján kell 
elbírálni, hogy ne gyűjtsünk több adatot, 
mint amennyit operatív célokra használni 
lehet. Ezzel kapcsolatban meg kell vizs
gálni a normatív rendszer bevezetésének 
kérdését is. 

4. A z eddig felsorolt jielentésfajták 
mindegyikénél meg kell határozni azt az 
utat és módot, ahogy a vállalattól érkező 
adatok a termelési főosztályokon keresz
tül a minisztérium vezetőihez eljutnak. 

5. A z iparágakról és a döntő vállalatok
ról törzslap formájában idősoros nyilván
tartást kell kiépíteni. 

A vállalatoknál hasonlóképpen be kell 
vezetni a törzslap-rendszert vállalati szin
ten. Ezeket össze kel l egyeztetni a Köz 
ponti Statisztikai Hivatal már rendszere
sített munkalapjaival. 

6. Fokozottan rá kell térni a grafikonok 
alkalmazására. A minisztérium vezetői 
részére küldött jelentéseknek bő és jól 
szerkesztett grafikonokat kel l tartalmaz
niuk. 

7. A fenti adatok végrehajtása a Sta
tisztikai osztály és a termelési főosztályok 
feladata. A Statisztikai osztály feladata 
az is, hogy a Statisztikai Hivatal legfőbb 
irányítása alapján a termelési főosztályok 
statisztikusait megfelelően irányítsa. 
Ennek érdekében megfelelő időközönként 
(kb. havonként) rendszeres megbeszélése
ket kell tartani a termelési főosztályok 
statisztikusaival és állandó, szoros k a p 
csolatot kell velük fenntartani. 
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8. A Központi Statisztikai Hivatal és a 
minisztérium statisztikai munkájának 
szoros összhangja érdekében a miniszté
r ium Statisztikai osztálya a termelési fő
osztályokkal tartott értekezletekre meg
hívja a Statisztikai Hivatal könnyűipari 
osztályát. Hasonlóképpen a Statisztikai 
Hivatal Iparstatisztikai főosztályának ko l 
légiumán résztvesz a minisztérium Sta
tisztikai osztályának vezetője is. 

9. A minisztérium Statisztikai osztályá
nak és a termelési főosztályok statisztikai 
csoportjainak el kell látniok a vállalatok
nál azokat a statisztikai szervezési és el
lenőrzési feladatokat, melyek a Központi 

Statisztikai Hivatal irányítása mellett 
reájuk hárulnak. 

10. A Népgazdasági Tanács intézkedett 
a statisztikusok kötelező vizsgájáról. 
A vállalati statisztikusok vizsgája folya
matban van. A továbbiakban a (vállalati 
és minisztériumi) statisztikusok képzését 
tovább kell fejleszteni. A z általános ipar-
statisztikusi képesítésen kívül magasabb 
fokú szakmai képesítést is kell rendszere
síteni. A vizsga letételét magasabb fizetés-
kategóriával kell összekötni. E tekintet
ben az illetékes szervekkel érintkezésbe 
kell lépni. 

Az 1951 I. negyedévi gyáripari statisztika 
A z első negyedévi gyáripari kérdőívek 

nagyrészt olyan adatokat tartalmaznak, 
melyeket a havi kérdőíveken nem kért 
be a hivatal, miután egyhónapos idő
szakra azok nem mérhetők és n e m is 
mutatnak tiszta képet. 

Egyes iparágak termelésének és terme
lékenységének sarkalatos kérdése a 
munkaerővándorlás, melynek minél k i 
sebb mértékre való csökkentését célozta 
a M . T. 1950. év elején megjelent hatá
rozata is. Ennek a munkaerővándorlás
nak mérésére szolgál az „I. Munkaerő
hullámzás" című tábla, mely a munká
sok és az összes munkavállalók állomá
nyában a negyedév folyamán bekövet
kezett létszámemelkedést és létszám
csökkenést mutatja. 

A naptári napok, illetve kollektív 
munkanapok szerint a termelő munkára 
rendelkezésre álló idő nem használható k i 
100%-ig, miután a dolgozók mulasztott 
munkanapjai a termelő munkából kiesést 
jelentenek. А „II. Mulasztások" című 
tábla a mulasztott munkanapokat mulasz
tási okok szerint méri fel és a belőle 
készített munkaidő-mérleg tervezési és 
programmozási alapul szolgál. 

Ugyancsak az állományváltozásokkal 
foglalkozik a IV/e tábla is, azonban itt a 
hangsúly a felvételeken van, tehát azon, 
hogy a gyáriparba honnan — mezőgazda
ságból, kereskedelemből, közlekedésből, 
iskolákból — kerülnek k i munka
vállalók. Felemelt ötéves tervünk 
650 000 új munkás munkába állítását 
igényli a gyáripar számára, s ezeknek a 

munkaerőknek beállítása a mezőgazda
ság fokozott gépesítése, a kereskedelem 
és közlekedés jobb megszervezése révén 
felszabaduló munkaerőkből, és az isko
lákból folyamatosan kikerülő fiatal erők
ből válik lehetségessé, ötéves tervünk 
sikeres teljesítésének egyik döntő kér
dése tehát az iparnak munkaerővel való 
ellátása. 

A z új munkaerők egy részét munkaerő-
toborzás útján kívánjuk biztosítani. 
A munkaerőtoborzási felhívás kapcsán az 
egész országban megindult a dolgozóknak 
az iparba — különösen a bányászatba és 
építőiparba — való jelentkezése. A tobor
zás első negyedévi eredményeinek fel
mérésére szolgál a „Toborzás, felvételek, 
elbocsátások" című tábla, mely a toborzás 
útján felvett munkások és összes alkalma
zottak nemek szerinti megoszlását is 
kérdezi. 

Munkaügyi vonalon a többi táblák a 
havi kérdőívekkel azonos rovatokat tar
talmaznak. Kérjük tehát a munkások és 
összes alkalmazottak 1950 IV. negyedévi, 
1951 I. negyedévi tervezett és 1951 I. 
negyedévi tényleges, átlagos állományi 
létszámát, és összbéralapját, a munkások 
1951 I. negyedévében teljesített munka
óráit, valamint fizetett, de le nem dol
gozott óráit. A darabbérben dolgozó m u n 
kások teljesített munkaóráinak az utalvá
nyozott órákhoz való viszonyításából a 
darabbéres munkások 1951 I. negyedévi 
átlagos teljesítményszázalékát állapítják 
meg. 



A havi kérdőívek az egyes cikkek 
termelését csak mennyiségben és változat
lan áron mérik. A negyedévi kérdőívek 
most folyóáron is megkérdezik a cikkek 
termelési értékét. 

A z árutermelés és vállalati teljes terme
lés forgalmát mérlegszerű felállításban 
kérik. Ennél a táblánál a január 1-i 
nyitókészlet és a negyedévi termelés, 
valamint egyéb növekedések összegének 
egyeznie kell a március 31-i zárókészlet, 
negyedévi értékesítés, saját beruházás és 
felújítás, valamint az egyéb csökkenések 
összegével. 

Ugyanilyen mérlegszerű elszámolást 
kell adni a vállalatok vásárolt anyagaira 
és anyagfelhasználására vonatkozólag is. 

Külön táblán mérik az értékesítés 
megoszlását a külkereskedelem, belkeres
kedelem — közvetlen értékesítés esetén 
— a termelő és fogyasztó szektorok 
felé is. 

A termelékenységnek a feldolgozott 
anyag értékétől független vizsgálatát teszi 
lehetővé a negyedévi anyagmentes terme
lési érték megállapítása, miután az anyag
érték változása sokszor a termelékenységi 
dinamika eltorzulását vonja maga után. 

A gyáripar első negyedévi kérdőíveiből 
az ipar fejlődése és tervteljesítése szem
pontjából igen fontos kérdésekben kívá
nunk népgazdaságunk vezetőinek tiszta 
képet adni, rá kívánunk mutatni az elért 
eredményekre, és fel akarjuk tárni a 
még meglévő — kiküszöbölésre váró — 
hiányosságainkat is. 

A vállalati számvitel továbbfejlesztése 
(102/5/1951. N. T . sz. rendelet) 

A pénzügyminiszternek a vállalati 
számvitel fejlesztéséről szóló jelentése 
alapján a Népgazdasági Tanács megálla
pította, hogy a számvitelt érintő korábbi 
N . T . határozatot nem hajtották végre 
teljes egészében. Bevált a forgalmi és ter
melési könyvelés egyesítése és a belső 
üzemi statisztika területén is történt fej
lődés. Két számviteli ág azonban nem 
épült még k i : az üzemi statisztika és az 
operatív számvitel általános rendszere. 
Nagy mértékben hátráltatja a vállalati 
számvitel fejlődését az, hogy a dolgozók 
még nem érzik át kellően a számvitel fon
tosságát a munka alátámasztásában. 

A Népgazdasági Tanács a hibák és hiá
nyosságok kiküszöbölésére, valamint a 
vállalati számvitel továbbfejlesztésére a 
következő határozatot hozta: 

A számviteli rendszer továbbfejlesztése 
érdekében: 

a) Biztosítani kell, hogy a vállalatok 
havonként a tárgyhót követő hó 15-éig 
elkészítsék a könyvviteli zárlatot. 

b) A számviteli zárlati határidők bizto
sítása és lerövidítése érdekében a szak
miniszterek szakmánként gondoskodjanak 
az utókalkuláció számviteli megszervezé
séről. 

c) A szakminiszterek dolgozzák k i leg
később f. év végéig a belső üzemi sta

tisztika rendszerét szakmánként, kezdve 
a legfontosabb szakmákon. (A belső üzemi 
statisztika rendszerének kidolgozását a 
Központi Statisztikai Hivata l irányításá
val kell végezni.) 

A szervezések során gondosan kel l 
ügyelni arra, hogy a bizonylatok rend
szere egységes legyen. 

A Népgazdasági Tanács felhívja a szak
minisztereket, helyezzenek fokozottabb 
súlyt a vállalatok belső üzemi adatszol
gáltatásának hatékonyabb megszervezé
sére. 

Ennek érdekében: 
a) A vállalati dolgozók körében tudato

sítani kell a belső üzemi adatszolgáltatás 
rendkívüli fontosságát a vállalat m u n 
kája szempontjából. 

b) A vállalati igazgatók körében tuda
tosítani ke l l a vállalati számvitel fontos
ságát a vezetés alátámasztása szempont
jából. Igen fontos, hogy az igazgatók is 
elsajátítsák a számvitel alapvető elemeit. 

c) Elő kell mozdítani, hogy a vállalatok 
műszaki alkalmazottai is megismerkedje
nek az alapvető számviteli tudnivalókkal 
és megtanulják azok hasznosítását m u n 
kájukban. 

d) A számviteli dolgozók más munka
körbe való helyezését lehetőleg kerülni 
kell. 



e) A miniszterek szervezzék meg egyes 
szakmákon belül a számviteli tapasztalat
cserét. 

i) A pénzügyminiszter kísérje figyelem
mel az új számviteli rendszer gyakorlati 
alkalmazását a vállalatoknál, s tapaszta
latait közölje az illetékes szaktárcákkal. 

A számvitellel hivatásszerűen foglal
kozók körének szélesítése érdekében a 
jelenlegi magasabb képesítéshez kötött 
könyvelői munkakörök mellett segéd
könyvelői munkakört is kel l rendszeresí
teni. Azokat, akik a segédkönyvelői vizs
gát letették, magasabb bérkategóriába 
kell sorolni. 

A számviteli dolgozók képzésének és 
továbbképzésének fejlesztése, valamint a 
számviteli továbbképzésnek a munkaerő
gazdálkodási követelményekhez való a l 
kalmazása érdekében: 

a) A számviteli oktatást népgazdasági 
áganként, az iparon belül pedig iparágan
ként kel l szakosítani. 

b) A szakiskolákon és a szakközépisko
lákon a szakosított számvitel tanítását 
kell bevezetni. 

c) Brosúrákat kell kiadni a legelemibb 
számviteli szakismeretek elsajátítása ér
dekében. 

d) A pénzügyminiszter vizsgálja felül a 
magasabbfokú számviteli vizsgák anya
gát és csökkentse m a i túlterheltségét. 

A számviteli képzés megszervezésénél 
tekintettel kell lenni az egyes népgazda
sági ágak fejlesztése következtében nö
vekvő igényekre. Ezért különös gondot 
kell fordítani a mezőgazdasági üzemek és 
a tszcs-k könyvelőinek képzésére, szem 
előtt tartva, hogy a tszcs-k részére főleg 
tszcs-tagokból, vagy azok családjaiból 
kel l a képzésre kerülő könyvelőket k i 
választani. 

A pénzügyminiszter a Számviteli Képe
sítő Bizottsággal és az O. Sz. B . -ve l 
egyetemben a számviteli oktatás egysé
ges tervét 2 hónapon belül dolgozza k i 
és terjessze a Népgazdasági Tanács elé. 


