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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. 
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