
úgy tudjuk megfelelően tájékoztatni, ha 
az üzemi statisztikusok a fontos szám
adatokon kívül mindenre kiterjedő, a 
valósághoz szigorúan ragaszkodó kiérté
keléseket is adnak. Ugyanúgy szükségük 
van erre a vállalatok vezetőinek is, mert 
enélkül megfelelő intézkedéseket tenni, a 
rájuk bízott vállalatot megfelelően ve
zetni ők sem tudják. A magyarazgatá-
sokat, a tények elferdítését semmikép
pen sem szabad eltűrnünk. Molotov elv
társ ezzel kapcsolatosan 1937-ben a 
következőket mondta: 

„A mi viszonyaink között annak el
nézése, hogy az üzemek és intézmények 
vezetői félrevezetik az államot, mégha 
csak azért is, hogy jelentést tegyenek és 
eldicsekedjenek ,sikereikker, vagy egy
szerűen könnyelműségből — olyan rés, 
amelyen bedugja áruló mancsát a diver
záns, a kártevő és kém, akiknek oly nagy 
szükségük van vezetőink „megnyerésére*1, 
hogy ártsanak az államnak. Kádereink
nek az állam iránti becsületesség szelle
mében való neveléséért vívott komoly 
és állandó harc nélkül nem lehet biztosí
tani a sikert a szocializmus nagy felada
tainak megoldásában, nem lehet kiirtani 
a ragadozó, kispolgári csökevényeket az 
emberek tudatából.'* 

Minden üzemi statisztikus munkája köz
ben gondoljon ezekre a szavakra, hivata
lunk dolgozóinak segítségével kíméletle
nül mutasson rá a hiányosságokra, jelen
téseibe minden körülmények között csak 
a színtiszta igazságot vegye be. 

A Hivatal és az üzemek kapcsolata 
azonban csak akkor lesz igazán termé
keny, akkor fogja elősegíteni a hibák 
kiküszöbölését és az iparstatisztika 
továbbfejlesztését, ha ez a kapcsolat 
nem marad egyoldalú. Nemcsak az elő

adóknak kell kiszállmáok az üzemekbe-
hanem az üzemi statisztikusoknak is fel 
kell keresniök a Hivatalt — személye
sen vagy levelekkel —, ha mindennapos 
munkájuk közben problémáik támad
nak. A felmerülő kérdésekkel a Hivatal 
minden esetben foglalkozik és levélben, 
vagy — amennyiben a kérdés közérdekű 
— az Iparstatisztikai Értesítő hasábjain 
válaszol. 

Elvárjuk azonban azt is, hogy a statisz
tikusok aktívan vegyenek részt a statisz
tika elméletének és gyakorlatának 
továbbfejlesztésében is és tapasztalatai
kat minél szélesebb körben továbbadják. 
Az Iparstatisztikai Értesítő minden ilyen 
írásnak helyt ad. Így pl. feltétlenül újat 
jelentett az iparstatisztikában a Ganz 
Vagongyár statisztikai brigádjának 
elemzése a munkaidő-kihasználással 
kapcsolatban és Szendehelyi Benedek, 
a Magyar Acélárugyár statisztikusa is 
egy eddig elhanyagolt szempontra hívta 
fel a figyelmet, amikor rámutatott a 
gyártmányok munkaigényességének és a 
béralap- ellenőrzésnek összefüggéseire. 
Abban is biztosak vagyunk, hogy az 
ismertetett pályázatokban összegyűjtött 
tapasztalatok is hasznosak voltak vala
mennyi statisztikus részére. 

A Statisztikai Szemle célja, hogy a 
vállalati statisztikusok lapja is legyen. 
A statisztikusok ezért nemcsak olvasói, 
hanem munkatársai, szerkesztői is kell, 
hogy legyenek. Ezáltal válik a legszoro-
sabbá a Hivatal és a statisztikusok* kap
csolata, így segíthetjük elő a statisztika 
fejlesztését és így válik a statisztika 
alkalmassá arra, hogy az egyre növekvő 
feladatokat hiánytalanul megoldva hoz-
zájárulliasson a szocializmus mielőbbi 
felépítéséhez hazánkban. Pusztai Béla 

A z árutermelés és a befejezetlen termékek összefüggéseiről 

Ezévi termelésünk eddigi eredményei
nek elemzése azt mutatja, hogy az ipar
ban, de különösen a nehéziparban, a be
fejezetlen! termékek állománya a kész
áruk rovására nagyobb mértékben növe
kedett amint azt a termelés folyamatos
ságának és fejlesztésének biztosítása 
megkövetelné. 

Az árutermelés jelentősége a szocializ
mus építésében döntő fontosságú. A k i 

bocsátott áru beruházási célokat szolgál, 
vagy más vállalatoknál kerül felhaszná
lásra, vagy pedig közvetlen fogyasz
tásra kerül. A beruházások megvalósí
tása, a vállalatok közötti együttműködés, 
a fogyasztói igények kielégítése tehát 
csak akkor lehetséges, ha az áruterme-
csak akkor lehetséges, ha az áruterme
lés tervét részleteiben (tervszerűen) és 



határidőre teljesítik a különféle válla
latok. 

A Népgazdasági Tanács 280 14/1951. 
számú határozata megjelöli és egyben 
elrendeli azokat a sürgős tennivalókat, 
melyek végrehajtásával rövid időn belül 
felszámolhatók az e térem elkövetett h i 
bák. A statisztikai munkában központi 
feladatként jelentkezik a határozat azon 
része, mely szerint „A terv teljesítése 
szempontjából mindenekelőtt a teljes 
termelési érték helyett az árutermelést 
kell alapul venni és ennek érdekében a 
terv teljesítéséről szóló jelentésben mé
rőszámként elsősorban az árutermelés
nek és csak másodsorban a teljes ter
melésnek kell szerepelnie'4. 

Ez az elv a jövőben következetes ér
vényesítésre kerül mind az egyes műhe
lyek, mind a vállalatok, iparágak, stb. 
munkájának értékelésénél. Ha a válla
lat csak a teljes termelés előirányzatát 
teljesítette, a termelési tervet nem lehet 
teljesítettnek tekinteni. A statisztikus 
tegye tehát vizsgálatainak súlypontjává 
az árutermelés és ezzel együtt a befeje
zetlen termékek (félkész -f befejezetlen) 
állományváltozásának elemzését. (Ter
mészetesen a befejezetlen termelést csak 
az О. T. 10.260/1951. sz. rendeletében 
előírt iparágakban vizsgáljuk.) A befeje
zetlen állomány változása nemcsak azért 
igényel figyelmet, mert az áru- és a tel
jes termelés terv teljesítésének nagyságát 
befolyásolja, hanem, mert szoros össze
függésben van valamennyi részletterv 
teljesítésével. (Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy a munkaügyi és pénzügyi 
tervekkel való összefüggésben, valamint 
a termelékenység elemzésénél a teljes 
termelés az irányadó.) 

Lényeges kivizsgálni és számszerűen 
kimunkálni, hogy a vállalatim belül egy 
meghatározott időszakban (hónap, ne
gyedév) a befejezetlen! állomány válto
zása: 

a) milyen összefüggésben volt а mű
szaki és gazdasági mutatók tényszámai
val, hogy azon keresztül a teljes terme
lés nagysága és összetétele, valamint a 
iermelőberendezések kihasználása kö
zötti egyenes összefüggés világossá vál
jék. Például a gépidő és teljesítmény-
kihasználási mutatók többek között a 
több műszakra való áttérést is kifejezik. 
Ha ezáltal egy szűk keresztmetszet kerül 

felszámolásra, ahol eddig jelentős meny-
nyiségű befejezetlen termelés halmozó
dott fel, úgy a teljes termelési eredmény
ben a készre gyártott termékek arányá
nak a befejezetlen termékekhez képest 
növekednie kell; 

b) milyen összefüggésben volt a beru
házási terv ütemszerű megvalósításával, 
különös tekintettel arra, hogy az eddig 
megvalósított beruházások mennyiben 
enyhítették — az előbbi példánál ma
radva — a vállalaton belüli szűk 
keresztmetszeteknél mutatkozó nehézsé
geket; 

c) milyen összefüggésben volt az 
anyagfelhasználási és munkaügyi tény
számokkal; a befejezetlen állomány vál
tozása milyen mértékben befolyásolta — 
kedvező vagy kedvezőtlen irányban — 
az anyag-, munkaerő- és béralapszük
ségletet ? A befejezetlen termékállomány 
indokolatlan növekedése esetén ugyanis 
a felhasznált anyag és munkaidő egy 
része befagy a megnövekedett befejezet
len állományba. 

d) végül pedig meg kell nézni a forgó 
eszközök forgási sebességének vizsgála
tán keresztül, hogy a befejezetlen ter
mékállomány változása hogyan függ 
össze az önköltségi és pénzügyi tény
számokkal. 

Ilyen elemzés után a gazdasági ténye
zők a termelés technológiai és szerve
zeti tényezőivel kölcsönös összefüggés
ben tanulmányozhatók. így a statisz
tikus igen értékes anyag birtokába ke
rül, ami magában foglalja a kedvező, 
vagy kedvezőtlen árutermelés alakulá
sát előidéző okokat és ezáltal számos 
konkrét intézkedés megtételét javasol
hatja. 

Érdemes röviden áttekinteni azokat a 
tapasztalatokat, melyek — vállalati 
szinten — olyan iparágban lettek össze
gyűjtve, ahol különösen nagy az áru
termelés lemaradásának függvényeként 
a befejezetlen állomány növekedése. 

Vállalaton belül a befejezetlen állo
mány növekedése elsősorban az egyes 
gyártmányok átfutási idejének (anyag
raktártól a készáruraktárig) megnősz-
szabbodásából ered. Ennek okai a kö
vetkező típusesetekbe sorolhatók: 

a) indokolt vagy indokolatlan pro-
grammváltozás miatt a folyamatban 



lévő gyártás félreállítása (pl. sürgősségi 
sorrend); 

b) kooperáló vállalat anyag, félkész, 
készáru szállításának elmaradása miatt 
a folyó gyártás megszakítása; 

c) magán a gyártmányon menetközben 
— a megrendelő kívánságára — végre
hajtott konstrukciós és minőségi változ
tatások. Ilyenkor igen gyakran készülék
es szerszámhiány szokott előállni, ami 
leginkább a szérigyártást hátráltatja 
(pl. szerszámgép, motorkerékpár); 

d) a készregyártási időszakban elő
bukkanó — leginkább alkatrész — selejt 
esetén a végszerelés megáll, lia azonnal 
nem áll rendelkezésre megfelelő selejt
pótlás; 

e) raktári vagy minőségi átvevőhelyek 
kapacitási és technikai (műszer, stb.) 
elégtelensége következtében' előálló át
vételi torlódások, (Rosszul ütemezett 
munka!) 

j) gyakori üzemzavarok a megelőző 
(preventív) karbantartási hiányosságai 
miatt; 

g) s végül részleges vagy lassított 
üzemmenet munkaerőhiány következté
ben. 

Ezeknek a tényezőknek ismertetése 
mutat rá legjobban arra, hogy a gazda
sági elemzés sorám nemcsak gazdasági, 
hanem sokszor elsősorban műszaki kér
dések tanulmányozása szükséges, tehát 
a statisztikusnak a gyártás technológiá
jával is meg kell ismerkednie. 

Meg kell még említenünk, hogy szá
mos vállalatnál állandó tehertételként 
húzódnak végig a hónapok során olyan 
befejezetlen termékek, amelyek vagy 
soha nem kerülnek befejezésre (vissza
vont rendelések), vagy pedig a kísérleti 
gyártás fogalma alá tartoznak. Ilyen ese
tekre feltétlenül külön k i kell térni. 
Ugyancsak meg kell itt emlékeznünk 
egy, az üzemekben igen elterjedt káros 
szokásról, arról ugyanis, hogy egész szé
riákhoz egyszerre vételezik ki az összes 
anyagot és előfordul, hogy tekintélyes 
értékű anyag növeli a befejezetlen ter
mékek állományát, holott talán még 
egyáltalán nem vettek munkába. 

Helytelen lenne a jellegénél fogva k i 
zárólag gépgyártási példából arra követ
keztetni, hogy a felsorolt esetek bár
melyike egy más profilú vállalatnál nem 
léphet fel, mint a gyártmányok átfutási 

idejét meghosszabbító tényező. Azonban 
azt is le kell szögezni, hogy a nem 
tervszerinti befejezetlen állományválto
zás okait nem lehet kizárólag műszaki -
anyagellátási vonalra átvinni. Igen lé
nyegesek a számviteli hiányosságok is, 
melyek elsősorban a tervezési, mérési és 
ellenőrzési módszerek fogyatékosságaiból 
erednek, bár ma már kevés olyan válla
lat van, ahol a műszaki és számviteli 
szakemberek ne törekednének a befeje
zetlen állomány mérési módszerének 
megjavítására. Ezen a téren folytatott 
széleskörű és következetes szervező 
munka eredményeként számottevő előre
haladás történt, amire kitérni egy vázla
tos ismertetés keretén belül nem lehet
séges. 

A befejezetlen termeléssel szorosan 
összefüggő, de már megoldás alatt álló 
célkitűzés, a vállalatok közötti kooperá
ció gyors megjavítása. Valamennyi is
mertetett hiányosság közül ez a legdön
tőbb, mely leghátrányosabban befolyá
solja az árutermelés alakulását. Ez év
ben az N. T. 215/10/1951. sz. határozatára 
a kohó- és gépiparban kerültek elsőízben 
bevezetésre kooperációs tervek, olyan 
kiemelt gyártmányokra, melyeknél nagy
fokú lemaradás mutatkozik és nem túl
ságosan nagy az alvállalkozó szállítók 
száma. Éves viszonylatban először 1952. 
évre készülnek kooperációs tervek, me
lyekben az összes vállalatok féltermék és 
késztermék szállítási igényei terven ke
resztül lesznek összegyűjtve és biztosítva. 

A kooperációs tervek elkészítése és le-
mérése műszaki és számviteli feladat 
egyaránt. Itt jelentkezik ismételten, 
konkrét formában az a követelmény, 
hogy a számviteli dolgozók forduljanak 
jobban a műszaki ismeretek felé, de a 
műszaki értelmiség is, felíszámolva a muH 
hagyományait, ismerje fel a számvitel s 
ezen belül a statisztika jelentőségét. 

Néhány szempontot adtunk csak azon 
tényezők vizsgálatához, melyek az áru
termelés tervének teljesítését akadályoz
hatják. A statisztikus feladata, hogy 
elemzései segítségével ezeket és más 
hasonló akadályokat felfedjen és a vál
lalatvezető tudomására hozva őket, el
hárításukat elősegítse. 

Kóldor Mihály 
K G M Tervföosztály 


