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V. V. Anyiszimov és N. A . Kokovin : 
A községgazdaság statisztikája 

(Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1951) 

„ A Szocialista Statisztika Könyvtára 
a Központi Statisztikai Hivatal szerkesz
tésében" című sorozat kilencedik kiadvá
nyaként jelenik meg V . V . Anyiszimov 
és N . A . Kokov in szovjet szerzők „Köz
séggazdasági statisztika" (Az O S z F S z K 
Községgazdasági Minisztériumának k i 
adása, Moszkva, 1947) c. tankönyve. 

A községgazdasági statisztika a gazda
ságstatisztika egyik ága. Vizsgálatának 
körébe tartozik a lakotthelyek minden 
típusa (város, község, munkás- és n y a 
ralótelep, stb.), figyelmét azonban főkép
pen a városok és városi jellegű települé
sek községgazdaságának vizsgálatára össz
pontosítja, s ezért nevezik gyakran a 
községgazdasági statisztikát városgazda
sági statisztikának. 

A községgazdaságnak számos, a helyi 
lakosság mindennapi anyagi szükségletei
nak ellátásával foglalkozó ága van. 

A községgazdaság következő ágait kü
lönböztetjük meg: a) városi földek, b) la 
kásgazdálkodás, c) közúti és hídgazdaság, 
d) a lakotthely egészségügyi-köztiszta
sági vállalatai (víz- és csatornaművek, 
köztisztasági vállalatok, fürdők, moso
dák, stb.), e) energiatermelő üzemek 
(áramfejlesztőtelepek, hőenergiacentrá-
lék, gázgyárak), f) városi közúti közleke
dés (villamos, autóbusz, trolleybusz, stb.), 
g) városi külső kényelmi berendezések 
(zöldültetvények, utcai világítás, stb.), 
h) olyan ipari vállalatok, amelyek köz
vetlenül a községgazdaság részére ter
melnek 

A községgazdasági statisztika konkrét 
feladatai ennek megfelelően a követke
zők: 1, a lakotthelyek tervezési munkái
nak statisztikai adatokkal való közvetlen 
ellátása, 2. statisztikai adatok szolgálta

tása a községi lakásgazdálkodáshoz tar
tozó építkezési beruházások tervezéséhez, 
3. a községgazdaság építési terveinek el
készítéséhez, 4. a lakásgazdálkodás és a 
községi vállalatok üzemtervének össze
állításához, 5. az operatív munka céljaira, 
valamint a községgazdaság építkezési és 
üzemi tervének ellenőrzéséhez. 

A forradalom előtti Oroszországban 
rendszeres községgazdasági statisztika 
nem volt. Jelenleg a Szovjetunióban min
den községgazdaságban végeznek statisz
tikai munkálatokat. 

A tankönyv tartalmi szempontból tíz 
fejezetre oszlik. 

Az I. („A községgazdasági statisztika 
tárgya és szervezete" c.) fejezet a cím
ben megjelölt kérdéseken kívül a köz
séggazdasági statisztikának, mint konkrét 
tudományágnak feladatait ismerteti. E 
feladatok a következők: 

a) megállapítani és elméletileg megindo
kolni azokat a mutatószámokat, amelyek
kel a lakotthelyek tervezését és építését, 
valamint a községi lakásgazdaság terve
zését, építését és hasznosítását meghatá
rozó körülményeket kell megfigyelni; 

b) megállapítani és elméletileg meg
indokolni az adatok összesítésénél a lkal 
mazandó csoportosításokat; 

c) megállapítani és elméletileg megin
dokolni az alkalmazandó származékos 
mutatószámok számítási módszereit. 

A II. („A községgazdaság (városgazda
ság) állóalapjainak statisztikai vizsgálata" 
c.) fejezet az állóalapok csoportosításá
val, osztályozásával, műszaki (technikai) 
leltározásával s ennek kapcsán az álló
alapok értékelésével, a beruházások sta
tisztikájával foglalkozik. 

A III. („A városi terület és a városi 
ingatlanok hasznosításának statisztikája" 



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.) 
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