
I R O D A L O M 

KÖNYVISMERTETÉS 

Körösi-Hubert : Irodagépek az ügyvitelben és számvitelben 
(Pénzügyminisztériumi Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1951, 107 old.) 

A könyv az irodai gépek általános is
mertetését tartalmazza. Felemelt ötéves 
tervünk teljesítésének eredményekép
pen napról-napra szaporodik nagyválla
lataink száma. A vállalatok, de különö
sen a nagyobb vállalatok vezetése gyors, 
pontos számvitel és statisztika nélkül 
nem képzelhető el. A számviteli és sta
tisztikai munkát gyorsabbá és ponto
sabbá, de ugyanakkor könnyebbé is 
teszi a gépesítés. 

A gépesítés fokozása kétféleképpen 
történhet. Egyrészről a már meglévő 
gépek jobb és célnak megfelelőbb k i 
használásával, másrészről további gépek 
beállításával. A könyv megjelenése ko
moly segítséget nyújt adminisztratív 
vezetőkádereink számára mindkét vo
nalon. 

A műnek különösen az a része emel
hető ki, amely az irodai és számviteli 
gépekkel foglalkozik, merít segítséget 
nyújt az irodagépek rendeltetésszerű 
felhasználásához. Részletesen felsorolja 
a jelenleg forgalomban lévő, illetve 
ismert irodai és számológépeket. 

Ismerteti a könyv a lyukkártya
rendszerű gépeket, a szűkre szabott ter
jedelem következtében azonban nem mé
lyed el a lyukkártya-rendszer részletes 
tárgyalásába, hanem csak az egyes gép
típusok bemutatására szorítkozik. 

Hiányossága az egész műnek az, hogy 
alig emlékezik meg a szovjet gyártmá
nyú irodagépekről. Néhány helyen emlí
tést tesz ugyan, hogy létezik szovjet 
gyártmányú gép is egyes típusokból, 
azonban ez annyira rendszertelen, hogy 
az olvasóban nem alakul ki helyes kép 
a szovjet irodagépgyártás eredményei
ről. 

Ez annál is fontosabb volna, mert a 
szovjet gyártmányú lyukkártya-gépek 
mind hatásfok, mind felhasználhatóság 
szempontjából felveszik a versenyt más 
külföldi gyártmányokkal és sok tekin
tetben, főleg megbízhatóság szempont
jából, felül is múlják azokat. 

Hiányzik a csehszlovák gyártmányú 
mechanikus rendszerű lyukkártya-gépek 
ismertetése is, amelyek szintén igen 
célszerű és megbízható gépek. 

A könyv ismerteti, hogy az egyes gép
típusokkal milyen munkát leheít elvé
geztetni, de nem ismerteti a kezelés 
módját. Ez különösen a számviteli gé
pekre vonatkozik. Ezen a vonalon erő
sen érezhető olyan mű hiánya, amely 
tankönyvül szolgálhatna adminisztratív 
szervezőink számára. 

Mind e hiányosságok ellenére a mű 
hézagpótló, mert az első magyar nyel
ven megjelent hasonló tárgyú könyv. Ta
nulmányozása feltétlen hasznos az érde
keltek számára. 

K Ö N Y V S Z E M L E * 

P O L I T I K A I I R O D A L O M 

A népi Lengyelország. 113 old. Szikra. Budapest. 1951. 
Cseprakov, V. : A békéért vívott harc minden nép 

létérdeke. (Borba za mir — krovnoe delo vszeh narodov.) 
Fordította: Siklósi M . 122 old. Szikra. Budapest. 1951. 

Gheorghiu—Dej, G. H. : Válogatott cikkek és beszédek. 
(Articole si cuvantari.) 269 old.^Szikra. Budapest. 1951. 

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

Glezerman, G. : A kizsákmányoló osztályok felszámo
lása és az osztálykülönbségek megszüntetése a Szovjet
unióban. (Likvidacija ekszploatatorszkrih klasszov i preo* 
dolenyie klasszovih razlicsij v SzSzSzR.) Fordítottal 
Tolnai P. 479 old. Szikra. Budapest. 1951. 

Lenin Művei. 21. kötet. 1914 augusztus—1915 
december. (V. I: Lenin Szocsinyenyija. Тот. 21.) 515 old. 
Szikra. Budapest. 1951. 

Manesho, P. : Albánia a szocializmus útján. (Albanyija 
na putyi к szocializmu.) Fordította: Siklósi M . 162 old 
Szikra. Budapest. 1951. 
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Parker, R. : Mister Attlee Angliája. (Inside Mr. 
Attlee*s England.) Fordította: Makai Gy. 86 old. Szikra. 
Budapest. 1951. 

Szung Csing-Ling: Az új Kína a haladás4"útján. 
(Progressz novovo KitajaJ Fordította: Siklósi M . 54Jold. 
Szikra. Budapest. 1951. 

P O L I T I K A I GAZDASÁGTAN 

Karnauhova, E . Sz.: A szocialista mezőgazdaság 
üzemágainak szerkezete és elhelyezése. (Szociálisztyi-
cseszkoje szelszkoje hozjajsztvo, evo otraszlevaja sztruktura 
i razmescsenyije.)67 old. Szikra. Budapest.] 951.(A SzK/b/P 
Pártfőiskolájának anyaga.) 

TERVGAZDASÁG 

A helyi tanácsok gazdasági feladatai. (Területi ter
vezés.) 43 old. Országos Tervhivatal. Budapest. 1951. 

A kötelező általános ipari számlakeret. 1951. 122 old. 
Pénzügyminisztériumi Könyv- és Lapkiadó Vállalat. 
Budapest. 1951. 

A termelés rejtett tartalékai és felderítésük módszerei. 
2. kiadás. 62 old. Tervgazdasági Könyvkiadó. Budapest. 
1951. 

Hrzsanovszkij, Sz. N . : Kovácsüzemek tervezése. 
(Projektyirovanyije kuznyecsnih cehov.) Fordította: 
Zvakovszky Z. 41 old. Nehézipari Kiadó. Budapest. 1951. 

2. sz. segédlet az 1952. évi népgazdasági terv elkészí
téséhez . Az 1952. évi népgazdasági terv elkészítésénél 
alkalmazott műszaki-gazdasági mutatószámok jegyzéke. 
190 old. Tervgazdasági Könyvkiadó. Budapest. 1951. 

3. sz. segédlet. Segédlet az 1952. évi beruházási tervek 
elkészítésének módszeréről szóló 10. számú tervezési utasí
táshoz. 255 old. Tervgazdasági Könyvkiadó. Budapest. 
1951. 

Szerebrjakov, Sz. V . : A szovjet kereskedelem szerve
zése és technikája. (Organyizacija i tyehnyika szovjetszkoj 
torgovli.) Sajtó alá rendezte: Kis Etel és Kádas Kálmán. 
649 old. Kereskedelmi Szakkönyvkiadó. Budapest. 1951. 

Tervgazdasági ismeretek az 1952. évi előzetes vállalati 
és üzemi, szakmai tervezéshez, összeállították :1 Jakab L . 
és Bálint S. 208 old. Nehézipari Könyv- és Folyóirat
kiadó. Budapest. 1951. 

SZÁMVITEL 

Bevezetés a kereskedelmi könyvvitelbe. 235 old. Keres
kedelmi Szakkönyv- és Lapkiadó. Budapest. 1951. 

Kasztanajev, H . G. : Termelési elszámolások a gépgyár 
műhelyeiben. (Ucset proizvodsztvo v cehah.) Fordította: 
Szakara Gy. 127 old. Nehézipari Könyv-eés^Folyóirat-
kiadó. Budapest. 1951. 

Zsujkov. G. G . : Az elsődleges nyilvántartás és szám
vitel a falusi szovjetekben. (Ucset v szelszkih szovjetah.) 
176 old. Statisztikai Kiadó Vállalat. Budapest. 1951. 
(A Szocialista Statisztika^Könyvtára. ) 

S T A T I S Z T I K A 

Statisztika a vállalatvezetés szolgálatában. Útmu
tató ipari üzemek számára. 2. kiadás. 59 old. Statisztikai 
Kiadó Vállalat. Budapest. 1951. (A Szocialista Statisztika 
Könyvtára.) 

A L K A L M A Z O T T TUDOMÁNYOK 

Veje, V. J.: Villamosenergiagazdálkodás az iparban. 
(Ekonomija elektroenyergii vpromislennosztyi.)Fordították: 
Boros L . és Halmi F. 215 old. Nehézipari Könyv- és 
Folyóiratkiadó Vállalat. Budapest. 1951. 

EGYÉB 

Fogarasi: Logika. 352 old. Akadémiai Kiadó. Buda
pest. 1951. 

Láng I.: Orosz-magyar, magyar-orosz orvosi szótár. 
(Russzko-vengerszkij'% i venger s zko-ruszkij medicinszki 
szlovar.) 398 + 312 old. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1951 
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A STATISZTIKAI SZEMLE, STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ, 
IPARSTATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ 
ÉS A STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ 

k i a d ó h i v a t a l á n a k 

ú j c í m e : 

II, K E L E T I KÁROLY'UTCA 5.1. I. TELEFON- 350426, 130«as mellék 

F . k.: Statisztikai Kiadó Vállalat igazgatója 

51/5036 — Egyetemi Nyomda. Budapest. (F.: Erdő* László) 


