
H O Z Z Á S Z Ó L Á S 

Hogyan segíti a statisztikus a munkamódszerátadást 

Konkrét példán keresztül szeretném 
megmutatni, milyen jelentős segítséget 
nyújthat a statisztikus a vállalatvezetés
n e k különösen ha üzemrészekre bontja, 
összefüggéseiben és időbeli változásában 
nézi a statisztikai adatokat, ha azokon 
keresztül rendszeres ellenőrzést végez és 
ha kiértékelésében nemcsak a hibákra 
hívja fel a figyelmet, hanem javaslato
kat is tesz a hibák megszüntetésére. 

Üzemünk havi munkamozgalmi sta
tisztikájában jó ideig üres volt a munka
módszerátadásra vonatkozó rovat. A sta
tisztikai adatok kiértékelésével akkori 
ban még kevéssé foglalkoztunk és így 
erre sem fordítottunk különös figyelmet. 
Amikor azután fokozatosan kezdtünk 
rátérni az adatok értékelésére, akkor 
fordult figyelmünk e hiány felé. 

Ekkor azután nemcsak a munka
módszerátadás hiányára tudtuk figyel
meztetni a műszaki vezetőkéit, hanern 
egyben olyan módot is megjelöltünk, 
amely alkalmas arra, hogy szervezetteri 
és viszonylag gyorsan behozzuk a le
maradást. A z O M E 1950. évi februári 
határozata lehetővé teszi, hogy legjobb 
dolgozóink társadalmi munkában, külön 
jutalmazás mellett adják át munkamód
szereiket, így indult meg üzemünkben 
1950 decemberében a szervezett mimka-
módszerátadás. 

N e m szerveztük meg azonban az ellen
őrzés munkáját és beértük azzal, hoay 
a munkamozgalmi statisztika adatait 
kísérjük figyelemmel. Nem fordító ttunk 
elegendő gondot arra, hogy a statisztikai 
adatokat összefüggéseikben nézzük, a 
m unkamódszerátadás eredményeit a 100 
százalékon alul teljesítők számának 
csökkenésében ellenőrizzük. Pedig, mint 
később kiderült, erre nagy szükség lett 
volna, mert a munkamódszerátadás 
nagyrészt csak papíron volt meg. 

Erre az időre esett a kongresszusi ver
seny indulása. Dolgozóink nagy odaadás
sal kapcsolódtok a versenybe és így üze

münk dolgozói nevében üzemi három
szögünk igen értékes vállalásokat tett. 
Vállaltuk, hogy negyedévi tervünket 5 
nappal határidő előtt te.jesítjük, jelen
tős anyagmegtakarítást, a gépáilási idő 
csökkentését és a 100% alatt teljesítők 
számának 16%-ról 7%-ra való csökken
tését ajánlottuk fel. Dolgozóink 84%-a 
kapcsolódott be a versenybe és jó m u n 
kájuk révén vállalásunkat általában tel 
jesítettük, de nem csökkent számottevőéül 
a 100% alatt teljesítők száma. 

Ahelyett, hogy menetközben kijavítot
tuk volna a hibát, hogy politikai és szer
vezési munkával biztosítottuk volna az 
eredményt, teret engedtünk téves néze
teknek, amelyek ösztönzés helyett le
kicsinyelték a hibákat, „objektív 
okokra 1' vezet'ék vissza és így természe
tesen állandósították azokat. 

M i k voltak a legfontosabb téves néze
tek? 

1. Legelsősorban az, hogy az üzemünk 
fejlesztése révén újonnan felvett mun
kásoknak tulajdonítottuk a sok 100%-on 
aluli teljesítményt. Voltak, akik azt 
mondták, hogy a mienkhez hasonlóan 
fejlődő üzemnél az „szükségszerű, ter
mészetes" és „úgyis" el fog tűnni, ha az 
új dolgozók beletanulnak a munkába. 

2. Mások egyszerűen nem fogadták el 
a lemaradók nagy számát, mert — sze
rintük — a lemaradók közt mind több 
az. akinek teljesítménye eléri legalább 
a 90%-ot, ez pedig „természetes szóró
dás", aminek elő szabad fordulnia. 

3. A harmadik téves nézet szerint, igaz 
ugyan, hogy nem csökkent a 100% alatt 
teljesítők száma, de „ennek nincs nagy 
jelentősége", mert hiszen januárban, 
februárban is teljesítettük havi terme
lési tervünket. 

Igaz, hogy mindez csak egyesek részé
ről merült fel, mégis üzemünkben álta
lában nem fordítottunk elegendő gondot 
a lemaradók elvtársi megsegítésére, nem 
szerveztük meg kellően a m u n k a 
módszerátadást, ami megindult, az is 



nagyrészt abbamaradt ellenőrzés hiá
nyában. A hiba kijavítására hozzáfog
tunk, hogy a statisztika eszközeivel 
vizsgáljuk meg, m i a fenti nézetekben 
az igazság és mi a tévedés, azután pedig 
a kiértékelés alapján segítséget nyújt
sunk a megoldáshoz. 

Üzemünk — a legtöbb nehézipari üzem
hez hasonlóan — összetett: horizontális és 
vertikális. Egyéb statisztikáinknál is 
meggyőződtünk már arról, hogy opera
tív intézkedésekhez legmegfelelőbb ala
pot az üzemrészekre (műhelyekre) fel
bontott statisztikából kapunk, így ehhez 

a munkához is műhelybontásban fog
tunk hozzá. A bérelszámolás 10 napos 
jegyzékei nyújtottak alapot az egyes 
dolgozók teljesítményszázalékairól. Eze
ket úgy foglaltuk jegyzékbe műhelyen
ként, hogy mindazok szerepeljenek, akik 
a vizsgált időszakban, január és február 
összesen 6 dekadjában akár egyszer is 
100% alatt teljesítettek. 

Munkánkat azzal a szerelőműhellj el 
kezdtük, amely mind a dolgozók számá
nál, mind a súlyos lemaradásoknál 
(100% alatti teljesítések) fogva a kérdés 
szempontjából legérdekesebb. 

Megnevezés 
Január Február Jan. Febr. 
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100%-on aluliak aránya a teljesít-100%-on aluliak aránya a teljesít-
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Ezeknek az alapadatoknak összeállí
tása után megvizsgáltuk statisztikailag 
a három nézetet. 

1. 6 dekád alatt a szerelőműhely dol
gozói összesen 219 alkalommal teljesí
tettek 100% alatt. 

A 100% alatti teljesítés időpontjában 

2 hétnél rövidebb ideje dolgozott a vállalatnál 17 
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Akár abból a szempontból vizsgáljuk 
a számokat, hogy a szakképzett séget nem 
igénylő, viszonylag gyorsan elsajátítható 
szerelőmunkáról van szó, ahol a betanu
lási idő megfelelő tanítás mellett néhány 
hét, akár arról az odaláról, hogy semmi
képpen sem engedhető, hogy a munkába
állás után hosszú hetekkel se teljesítsék 
normájukat, az adatok egyértelműen 
megcáfolják a téves nézetet: a normát 

nem teljesítők 92%-a 2 hétnél régebben 
dolgozott a vállalatnál. (Megjegyzendő, 
hogy nem szerepelnek a számokban 
azok, akiket a belépésük utáni 1—2 hét
ben tanulás címén órabérben számol
tak el.) 

2. Megvizsgáltuk ezután, vájjon 
helyes-e az a nézet, hogy a lemaradók 
nagyrésze 90% fölött teljesítette normá
ját. A számok a következő képet adták: 
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Nem mutat lényegesen más képet az 
sem, ha az (akár egyszer) 90% alatt tel
jesítők számának arányitása helyett a 
5)0% alatti teljesítések számát vetjük 
össze az összes 100% alatti teljesítéssel: 
a 90% alatti teljesítések száma a 6 
dekádban 149 eset, az összesen 219 100% 
alatti teljesítésnek 68%-a. 

E kérdés megvizsgálásánál helyesnek 
látszik tekintetbe venni, hogy egyeseket 
a tanulási idő alatt órabérben számoltak 
el, éppen mert nem tudták még teljesí
teni a normát. Ha ezeket is hozzászámít
juk, akkor számaink 149-ről, ill. 219-ről 
173-ra, ill. 243-ra változnak, a 90% alatt 
teljesítők aránya pedig 71 %-ra 'emelke
dik. Joggal tehető fel ugyanis, hogy a 
tanulási időben órabérben dolgozók telje
sítménye minden esetben nemcsak 100, 
hanem 90% alatt maradt. Ezt mutatja az 
is, hogy az egyes órabéres elszámoláso
kat követő dekadokban a dolgozók telje
sítménye 15 esetből csak 2 esetben került 
valamivel 90% és egyszer sem 100% fölé. • 
Ez egyben jellemző arra is, hogy — 
éppen a szervezett munkamódszerátadás 
híján — milyen lassan futnak fel a m ű 
helyben a teljesítményszázalékok. 

Fentieknél is világosabban mutatja a 
nézet helytelenségét, ha kiszámítjuk, 
hogy a 100% alatt teljesítők teljesítmény
százaléka a két hónap állagában 80,8%. 

Nem lehet végül e léggé hangsúlyozni, 
hogy semiiyen 90% körüli „szóródást" 
sem fogadhatunk el sohasem megfele lő-
niak. A tervet nemcsak globálisan, hanem 
mindenkinek, minden dekádban, minden 
nap, sőt minden órában legalább 100%-ig 
teljesítenie kell, így a normát is legalább 
100%-ig teljesítenie kell. Minden más 
nézet megalkuvó és mozgósítás helyett 
csak fékezi az eredményeket. 

3. Vizsgáljuk meg ezután vájjon va ló
ban „jelentéktelen"-e az a veszteség, ami 
üzemünket, a népgazdaságot érte a le
maradások révén. És vájjon milyen köz
vetlen veszteség érte magukat a norma 
alatt teljesítő dolgozókat — a rengeteg 
közvetetten kívül? Mert nemcsak keve
sebb bért vittek ezek a dolgozók haza 
a borítékban, és szabadság vagy beteg
ség esetén az alacsonyabb bér alapján 
kapják a pótlékokat, de a lemaradás 
révén meglassul az ipar fejlődése, a 
mezőgazdaság villamosítása, szocialista 
átépítése, így végül kevesebb iparcikk és 
é le lem jut rájuk is. 

a) Elsősorban meg kell állapítani, 
hogy nem indulhatunk ki a tervek tel
jesítéséből, túlteljesítéséből, mert jól
lehet üzemünk globálisan teljesíti ter
melési tervét, nem teljesíti minden hó
napban minden műhelyünk és éppen a 
vizsgált szerelőműhely nem teljesítette 
hónapokon keresztül a tervét. 

De vájjon meg lehetünk-e elégedve a 
termelési terv teljesítésével? Vájjon 
jelenti-e egyedül ez az egy körülmény a 
műhely jó munkáját? Vájjon egyáltalá
ban tudunk-e már mai módszereinkkel 
jó tervet készíteni? Nem. 

Menjünk azonban tovább. Könnyen ki
számítható, mennyivel emelkedett volna 
a műhely termelése, ha dolgozóink min
den esetben elérték volna a 100%-os tel
jesítményt. Állítsuk arányba a 100%-on 
aluli lemaradások összegét (4206%) a 
teljesítménybéresek által elért összes 
teljesítményszázalékkal (43 135%) és ki
derül, hogy ezáltal 9,74% esett ki a m ű 
hely termeléséből január és február 
hónapokban! 

b) Hogyan számítsuk ki a lemaradók 
kieső keresetét? 

Állítsuk szembe a két hónapban álta
luk összesen elért teljesítményszázalé
kokkal azt, amennyivel a 100%-hoz 
képest elmaradlak és kitűnik, hogy tel
jesítménybéres alapkeresetük kb. 24%-
kal rövidült meg a norma mögötti el
maradás miatt. Minden 100 Ft helyett 
124-et kereshettek volna, ha teljesítik a 
normát és havonta pl. 550 Ft helyett 
680 Ft-ot vihetnének haza a családnak. 

Ezt a számadatot ugyanúgy ki kell 
vinnünk a népnevelők, műhelybizalmiak 
útján, mint azt, amellyel az üzem, a 
népgazdaság veszteségét számítottuk ki. 
Biztos, hogy a 100% alatt teljesítők nem 
a legöntudatosabb dolgozótársaink közül 
kerültek ki. A két adat együtt a leg
alkalmasabb annak a megvilágítására, 
hogyan találkozik a népi demokráciában 
a szocialista bérezés által az egyéni és a 
közérdek. 

Ezzel a statisztikai munka első részé
nek végére értünk. Nem foglalkoztunk 
a 100% alatti teljesítések minden vonat
kozásával. Üzemünk műszaki vezetői •— 
különösen 1950-ben és 1951 első hónap
jában — igen jelentős eredményeket ér
tek el a munka szervezése, a termelés 
fokozása területén. A teljesítmények 
emelésében változatlanul komoly nehéz-



ségeket ki&H leküzdenünk, pl . a folya
matos termelés megszervezésében, mert 
üzemünk több száz gyártmányt készít és 
komoly kérdés az anyag időben való biz
tosítása a felemelt termeléshez. 

A nehézségek arra valók, hogy jó m u n 
kával leküzdjük őket. Elvégeztük-e a 
statisztikai munkát azzal, hogy így meg
vizsgáltuk egy műhely eredményeiből a 
100% alatt teljesítők adatait, hogy meg
cáfoltuk a téves nézeteket? Korántsem. 

A z első és legfontosabb további fel
adat a statisztikai kiértékelés eredmé
nyeivel széles körben megismertetni a 
dolgozókat, műszaki vezetőket, hogy vég
leg szétromboljuk a fékező nézeteket és 
hogy ismertté váljanak az ösztönző, moz
gósító adatok. 

A termelési osztály vezetője, az üzem-
és művezetők felelősségtudatát kel l meg
erősíteni a termeléskiesésről szóló ada
tokkal, rámutatva egyben arra is, hogy 
prémiumuk biztosításának legjobb módja 
éppen a lemaradók módszeres, terv
szerű megsegítése. 

De mutassunk rá egyben a megoldás 
módjára is. A népnevelőket, a műhely-
bizalmiakat meg kell ismertetni — a 
pártszervezeten, üzemi bizottságon ke
resztül —• a csoportjukba tartozók kon
krét, névszerinti adataival, hogy felelős
nek érezzék magukat a csoportban dol
gozók lemaradásának behozásáért. Bár 
általában a lemaradás politikai képzet
lenségre, öntudat és szakértelem, gya
korlat hiányára vezethető vissza, nem 
szabad elhanyagolni az okok egyénen
kénti megismerését. A z egyéni foglalko
zás is csak erre építhető rá. Ezzel egy
idejűleg kell megszervezni a munka
módszerátadást. Névszerint beütemezve, 

hogy k i kitől, mikor, meddig fog munka
módszert átvenni. A munkamódszer-
átadókat k i kell oktatni, mert nem biz
tos, hogy a jó munkás tanítani is jól 
tud és vagy függetleníteni ke l l egye
seket, vagy a már említett O M B hatá
rozat alapján jutalmazni azokat, akik 
az oktatást társadalmi munkában vál
lalják. 

A termelési osztállyal közösen már 
induláskor meg kel l szerveznünk az 
azonnali, rendszeres ellenőrzést, k i 
értékelést. A z első két hétben naponta, 
azután 10 naponként figyeljük, hogyan 
alakulnak a munkamódszerátvevök tel
jesítményszázalékai. 

A részletes vizsgálódás sok egyéb 
haszonnal is járt. M u n k a közben láttuk 
igazolva, mennyire igaz üzemünkben is 
Gerő elvtárs kongresszusi megállapítása: 
a mutatószámos elszámolás burkolt idő
bér. Eddig együtt kezeltük a műhely
átlag, az elmaradók számának kiszámí
tásánál a teljesítmény- és mutatószámos
béreseket, ezután különválasztjuk őket. 
Tisztábban fogunk ezután látni. 

Még szorosabb lett kapcsolatunk munka 
közben a műhellyel, ami az ö munká
jukat és a mienket is javítani fogja. 
Láttuk — és felhívtuk a vezetők figyel
mét arra is —, hogy nemcsak a munka
módszerátadás gyengült meg, hanem 
újítások sem jönnek ebből a műhely
ből. 

Feladatunknak fogjuk tekinteni, addig 
foglalkozni ezzel a kérdéssel, amíg az 
üzem egyéb jó eredményeit itt is elérjük, 
sőt túl fogjuk szárnyalni 

Svéd András 
Е К л statisztikusa 
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