
RÉTI PÂLNÉ: 

A Z ELSŐ ANYAGÖSSZEÍRÁS T A P A S Z T A L A T A I 

A szocialista bővített újratermelés hatalmas méretei, a népgazdasági 
ágak közötti kölcsönös kapcsolatok nagymérvű fokozódása következtében, a 
népgazdasági tervek összeállításánál döntő szerepe van az egyes iparágak 
fejlődése közötti helyes arány megállapításának és mindazon szükséges 
intézkedések kidolgozásának, amelyek megakadályozzák azt, hogy a nép
gazdaságban aránytalanságok álljanak elő. Az egyes iparágak közötti helyes 
arányok és az egységes népgazdasági terv biztosításának a megfelelő anyag
ellátás szempontjából legfőbb eszköze az anyagmérlegek rendszere. 

A Szovjetunió anyagmérlegtervének egyik alapja az évenként rendsze
resen végrehajtott anyagösszeírás, amely feltárja azokat a fogyasztó válla
latoknál levő, elfekvő és normán felüli készleteket, amelyekkel a tervezés 
egyébként nem számol. 

A z anyagösszeírások célja a tartalékok feltárása, mivel a gyakorlat meg
mutatta, hogy még az intenzív, folyamatos számbavétel sem tárja fel 
teljes mértékben a vállalatok összes anyagkészletét. 

A legutóbbi 10 év alatt a Szovjetunió Statisztikai Hivatala 170 össze
írást hajtott végre az anyagkészletekre és gépi felszerelésekre vonatkozóan. 
A legfontosabb anyagokat minden év október 1-én írják össze, ennek ered
ményeképpen a következő évi anyagellátási terveket már a feltárt tartalékok 
figyelembevételével lehet elkészíteni. Miután az októberi készletekből a terv 
indulásakori állapotára csak következtetni lehet, az összeírást január 
1-én megismétlik. Az összeírásokat nagy társadalmi mozgósítás kereté

ben, külön bizottságok hajtják végre, amelyek az adatokat tényleges fel
mérés, vagyis leltár alapján veszik fel. 

A tervgazdálkodás fejlődése, a terv min.d nagyobb célkitűzései nálunk 
is szükségessé teszik az anyagokkal való szigorúbb gazdálkodást. 

[Pfártunk IÏ. Kongresszusán Gerő elvtárs rámutatott arra, hogy hazánk
ban a felemelt ötéves terv megvalósítása „ . . . sokkal nagyobb erőfeszítést, 
magasabbfokú szervezettséget, az összes rendelkezésünkre álló eszközök 
céltudatosabb, tervszerűbb felhajsználását követeli m e g . . . " Különösen 
vonatkozik ez az alapanyagokra, amelyek termelése nem tartott lépést szo
cialista iparunk gyorsütemű fejlődésével. Éppen ezért szükséges a belső tar
talékok legnagyobbmérvű mozgósítása, melynek egyik döntő eszköze az 
anyagkészletösszeirás. 

!AI Magyarországon 1951-ben bevezetett folyamatos anyagstatisztikai 
adatszolgáltatás egyedül nem alkalmas arra, hogy feltárja mindazokat a 
tartalékokat, amelyek egyébként az igen szűk keresztmetszetű cikkekből is 

.rendelkezésre állnak. A folyamatos statisztika volt azonban az, amely fel-



hívta a figyelmet, hogy a készletek terén aránytalanságok mutatkoznak és 
a nagy anyaggazdálkodási nehézségek mellett is egyes felhasználó vállalatok 
komoly, több havi készlettel rendelkeznek. 

Szükséges volt tehát, hogy sokkal szélesebb alapokon nyugvó, az 
adatszolgáltatók szélesebb körére kiterjedő egyszeri számbavétellel, a 
Szovjetunió példája nyomán mi is anyagösszeírást hajtsunk végre. 

Magyarországon elsőízben 1951 december 31-én hajtottunk végre 
anyagösszeírást. Ez az anyagösszeírás hengerelt árukra, színesfémekre, 
üzemanyagokra, néhány vegyi- és textilanyagra terjedt ki . Az adatokat az 
összes állami vállalatoknak az évvégi leltározással egybekötött tényleges 
felmérés alapján kellett szolgáltatniuk. 

Az összeírás tulajdonképpen az 1951. é w é g i leltározás adatainak össze
sítését céiozta, mivel azonban egyes cikkekből már évek óta tényleges méré
sen alapuló számbavétel nem volt — annak ellenére, hogy a leltári u tas í tás 
ezt minden évben előírja, — az anyagösszeírást előíró rendelet külön k i 
hangsúlyozta, hogy az adatokat nem az anyagnyilvántartásból, hanem tény
leges mérés alapján kell megadni. 

Az összeírás alkalmával külön-külön számba kellett venni: 
a) a vállalat (építkezés, munkahely, stb.) általános üzemi raktáraiban, 

műhely- és átmeneti raktáraiban, továbbá egyes tárolási helyein lévő kész
leteket; 

b) az üzemek, műhelyek, munkahelyek részére kivételezett és ott még 
fel níem használt (munka számára lefoglalt) anyagokat; 

c) a félgyártmányokat, ideértve a gyártásra előkészített (pl. felszabott) 
anyagokat is, az eredeti cikk (cikkelem) szám alatt, amennyiben az eredeti 
cikk jellegét még nem veszítették el; 

d) a fuvarozás alatt lévő készleteket (vasúton, hajón, k i - és berakó 
helyeken, vasúti állomásokon, vagy fuvarozás közben m á s tároló helyen 
lévő készleteket). 

A gyártásra előkészített pl . felszabott anyagok számbavételére azért 
volt szükség, mivel igen sok vállalatnál ilyen anyagok nagy mennyiségben 
találhatók, ami vagy a helytelen anyaggazdálkodás következménye, vagy 
kifejezetten arra irányul, hogy ezeket, a raktárból már kivételezett készlete
ket a folyamatos adatszolgáltatásból kivonják. 

A z utasítás külön előírásokat tartalmazott az egyes anyagfajtákra 
vonatkozóan, így pl. előírta egyes nagyobb vállalatoknál a megmunkálás 
alatt, tehát a gépeken levő színesfémek bejelentését is. 

A végrehajtott összeírás az alapvető célkitűzések tekintetében valóban 
megfelelt feladatainak, mivel olyan készleteket tárt fel, amelyekkel tervezé
sünk eddig nem számolt, rámutatot t a vállalati anyaggazdálkodásban mutat
kozó aránytalanságokra, az egyes vállalatoknál elfekvő felesleges készle
tekre, valamint a készletek tárolásában és nyilvántartásában mutatkozó hiá
nyosságokra. 

Számos cikkből, amelyekből anyaggazdálkodásunk csak komoly erő
feszítések árán tudja rohamosan fejlődő iparunk szükségleteit biztosítani, 
— a tervezett 1952. éveleji készletnek sokszor 3—4-szeres mennyiségét tárta 



fel az összeírás. Ezeknek a készleteknek feltárását csakis ilyen széles alapo
kon nyugvó összeírás teszi lehetővé, mivel igen sok vállalat, — amely 
jelentéktelen mennyiséget használ fel, — bizonyos cikkekből olyan készle
tekkel rendelkezik, amelyek számára feleslegesek, eldiszponálhatók, de 
anyaggazdálkodásunk mégsem számol ezekkel. Ez főleg a színesfémek terü
letén nyilvánul meg, ahol a döntő felhasználó vállalatok rendszerint nem 
rendelkeznek hatheti szükségletet meghaladó készletekkel (természetesen 
vannak ezen a téren kivételek), ezzel szemben népgazdasági viszonylatban 
egyes színesfémekből, ha csak a fogyasztó vállalatoknál tároló készleteket 
tekintjük, az egész ország szükségletét 3—4 hónapra fedező mennyiségek is 
találhatók. 

Vannak olyan igen szük keresztmetszetű anyagok, így pl. a hengerelt 
áruk, amelyekből az összeírás népgazdasági viszonylatban féléves és azt 
meghaladó készleteket tárt fel, amielyek abból adódnak, hogy helytelen, nem 
megfelelő elosztás következtében igen sok vállalatnál a vállalatok szempont
jából inkurrens (nem megfelelő minőségű, méretű, stb.) készletek tárolnak. 
Az összeírás nemcsak feltárta ezeket a hatalmas készleteket, de egyben mó
dot nyújtott annak elemzésére is, hogy ezek a nagy készletek miből tevőd
nek össze és mennyiben szükségesek azoknál a vállalatoknál, amelyeknél 
tárolnak, a termelés folyamatosságának biztosítására. Az anyagösszeírás 
során ezzel kapcsolatosan megállapított legáltalánosabb jelenség az egyes 
vállalatoknál uralkodó megengedhetetlen önzés, az anyagkészletek felesleges 
halmozására irányuló törekvés. 

A Szovjetunióban a fogyasztó vállalatok általában 4—6 heti szükség
letet fedező készlieteket tárolhatnak, annak ellenére, hogy az országra jel
lemző hatalmas távolságok és az ebből következő hosszabb szállítási és 
utánpótlási idők egy bizonyos fokig nagyobb anyagtartalékok tárolását teszik 
szükségessé. 

Nálunk ezzel szemben az jellemző a vállalatokra, hogy előre nem lát
ható anyagbeszerzési nehézségekre hivatkozva, féléves, sőt ennél hosszabb 
időre elegendő készleteket tárolnak. Tárolnak a vállalatok gyakran olyan 
készleteket is, amelyekre egyelőre nincs szükségük és arra hivatkoznak, hogy 
előre nem látható megrendelések esetén szükségük lehet rá. Sok vállalat 
nem vallja be inkurrens készleteit, azzal az indokolással, hogy a nem meg
felelő, nagy méretekből kisebb átalakítással megfelelő kisebb méreteket ké
szítenek, ami természetesen anyagpazarlást eredményez. Erre hivatkozik 
pl. a Vörös Csil lag Traktorgyár, a budapesti M A V A G , stb. 

Igen helytelen az, hogy még egyes vállalati igazgatók is támogatják ezt 
a káros felfogást. így pl. a készletbejelentés alkalmával igen sok vállalat 
igazgatója különböző indokolással megtagadta annak a rovatnak a kitölté
sét, amelyből kitűnik, hogy a vállalat tulajdonában lévő készlet hány napi 
szükségletét fedezi. Ilyen például az R. M . Fémművek, az Óbudai Hajógyár 
és még sokan mások. 

Kérlelhetetlen harcot kell folytatni egyes gazdasági vezetők szocialista 
gazdálkodáshoz méltatlan álláspontjával szemben, akik teljesen szükség
telen anyagkészleteket halmoznak fel, vagy titkolnak el, akkor, amikor ezek 
az anyagok gyakran a népgazdaságban szűk keresztmetszetet jelentenek. 



így pl. a Budapesti MÂVAG, amely egyes hengerelt árukból, így húzott 
rúdacélból, több mint egy éves készlettel rendelkezik. Hulladékólom készlete 
több mint három évi szükségletét fedezi. 

A Diósgyőri MÁVAG egyes hengerelt árukból szintén egy éven felüli 
készlettel rendelkezik. 

A Darugyár durva rúdacélból háromévi, középlemezből félévi szükség
letét fedező készleteket tárol. 

A Ganz Vagongyárnak több mint kétéves sárgaréz félgyártmánykész
lete, valamint alumínium félgyártmányból 1—2 éves szükségletét fedező 
készlete van. 

Egyik fontos nyersanyagból, több mint négyéves felhasználását fedező 
készlettel rendelkezik a Borsódnádasdi Lemezgyár. Ez a készlet sokfajta 
méretből tevődik össze, amit a vállalat kizárólag előre nem látott megren
delések fedezésére tárol. Tárol a vállalat olyan hengerelt árut is, amiből az 
utóbbi időben semmi felhasználása nem volt. 

A felsorolt mennyiségek csak kis részét alkotják annak a felesleges 
anyagkészletnek, amit szűk, önző meggondolások alapján a vállalatok tárol
nak és amit az é w é g i készletösszeírás feltárt Meg kell említeni még azt 
is, hogy éppen ezek a vállalatok, amelyekre jellemző a készletek felhalmo
zása, igyekeznek szükségleteiket állandóan új beszerzésekből fedezni é s 
állandó nyomást gyakorolva anyaggazdálkodási hatóságainkra, újabb és 
újabb kiutalásokat szereznek. 

Ugyanakkor, mikor ilyen hatalmas készletek tárolnak egyes vállalatok
nál, sokszor ugyanabban az iparágban, esetleg ugyanolyan profilú vállala
tok igen kevés, jóformán semmi ikószlettel nem rendielkeznek, minek követ
keztében sokszor még a termelés folyamatossága is veszélyben van. így pél
dául pácolt lemezből az Aluminiumárugyár több mint öthavi szükségletet 
fedező készlettel rendelkezik, a Standard Villamossági Vállalat készlete 
pácoltlemezből több mint kétéves szükségletét fedezi, ugyanakkor a Bony
hádi Zománcmüvek — amely ebből a cikkből a főfelhasználó vállalat, — 
készlettel gyakorlatilag nem rendelkezik. 

Vagy például a Kohó- és Gépipari Minisztérium alá tartozó vállalatok 
durvalemez készlete nyolchavi felhasználásuknak felel meg, ugyanakkor 
egyes vállalatai, így például az Első Magyar Gazdasági Gépgyár, а Moson
magyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár nem rendelkezik még a norma sze
rinti készletmennyiséggel sem. 

* 
Az anyagösszeírási rendelet végrehajtását a Statisztikai Hivatal az 

adatszolgáltatási kötelezettség határideje előtt már menetközben és annak 
megtörténte után is ellenőrizte. A z ellenőrzés komoly hiányosságokat tárt 
fel egyes vállalatoknál a raktározás, a leltározás és az anyagnyi lvántar tás 
terén. 

Az anyagok megfelelő kezelését sokszor megnehezíti a raktárak és rak-
területek hiánya, például a Lőrunci Hengerműnél — ahol szűk helyen (lemez
területen) többezer tonna durvalemez van felhalmozva, — többször előfor
dult, hogy ha egy vállalat a megrendelt lemezeket határidőben nem vette 
át, azt későbbi időben a lemeztéren szétválasztani nem tudta és így újból 
kellett gyártani . 



Az Elektermax Gyárnak nincs megfelelő telepe, raktárai meglehetősen 
zsúfoltak -s ezt még fokozza az, hogy több üzem profilírozása következté
ben a megszűnt üzemek anyagkészleteit a vállalat telephelyeire szállították, 
annak ellenére, hogy a vállalat fel sem tudja azokat használni. 

A Diósgyőri MÄVAG udvarán megfelelő raktár hiányában nagy meny-
nyiségű elektroacél fekszik szétszórtan, az ott folyó építkezés következtében 
földdel betemetve. 

A Metallochemíába nagy mennyiségű import anyagok érkeznek anél
kül, hogy a Külkereskedelmi Vállalat megjelölné a beérkezett anyagok tulaj
donosait, ezért gyakran előfordul, hogy az anyagokat akkor diszponálja el 
más válalatokhoz, amikor a Metallochemia már raktárába, vagy a felhasz
nálás helyére szállította. 

Az összeírás alkalmával tárolási hely és tulajdon szerint kellett a kész
leteket bejelenteni; ennek kapcsán kiderült, hogy a Kohászati Alapanyag 
Készletező Vállalat, valamint az Anilin Festék- és V egyitermékért ékesítő 
Vállalat nem tudta, hogy egyes vállalatoknál milyen készletük tárol. Ezek 
és ehhez hasonló hiányosságok nagymértékben megnehezítették a készletek 
mérésen alapuló felvételét. 

A különböző méretű és minőségű anyagok egymásrahalmozása követ
keztében sok esetben még mindig becslésen, vagy könyvszierű anyagnyilván
tartáson alapul a készletjelentés. Ez történt például a Melallochemiában, a 
Ganz Hajógyárban, a MÁVAG-nál, a Győrt Vagon- és Gépgyárban, ahol 
például rengeteg árura 10 éve nem volt leltárfelvétel. 

A legtöbb vállalatnál komoly nehézséget okoz a készletadatok meg
adása terén a vállalati anyagnyilvántartás nem megfelelő, rendezetlen volta, 
(gen sok vállalatnál a központi anyagnyilvántartás állítólagos leltárkészlet
adatai nem egyeznek az egyes üzemi részek leltáradatainak összességével, 
például a Csepeli Autógyárnál. Több üzemnél kétféle „leltáradatot" tarta
nak nyilván, ezek közül rendszerint egyik sem fedi a valóságot. Előfordul 
olyan vállalat is, ahol a rezsianyagokról semmiféle leltárfelvétel nem tör
tént, azokról rnég kartonok sincsenek felfektetve és így a bejelentett meny-
nyiség, -— amelyek becslés alapján állapíttattak meg, — teljesen ellenőriz
hetetlen. Ilyen pl. az R. M. Csőgyár. Ezt tapasztaltuk a Budapesti MÁVAG-
nál is. 

Mindezek a tényezők megnehezítették a népgazdaság összes anyagkész
leteinek pontos feltárását. Ennek ellenére igen nagyok voltak azok az ered
mények, amelyeket az első anyagösszeírás alkalmával elértünk, mivel a 
fentemlített hibák feltárása is többek között az anyagösszeírás eredményei 
közé sorolhatók. 

* t 

A felsorolt eredmények mellett azonban komoly hiányosságai is voltak 
az összeírásnak, egyrészt az előkészítés területén, másrészt a vállalatok 
részéről a helytelen végrehajtás tekintetében. 

Hiányosság volt elsősorban az, hogy az összeírás szervezését nem 
kezdtük meg kellő időben, aminek több vonalon mutatkoztak káros következ
ményei, így későn jelent mieg a rendelet és az utasítás, amely elrendelte az 
anyagösszeírást. Ezáltal nem értük el minden vonalon azt a célkitűzést, 



hogy z évvégi leltárrendelet mérésen alapuló végrehajtásának kötelezettsé
gét külön is kihangsúlyozzuk. 

A nem megfelelő szervezés következménye volt az is, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal és az egyes minisztériumok között az összeírás tekinte
tében nem yolt meg a megfelelő együttműködés. Az egyes minisztériumok 
az anyagösszieírást elrendelő utasí tás előtt adtak ki olyan leltárrendeleteket, 
amelyek nem voltak minden szempontból összehangolhatok és így az anyag-
összeírási rendelet utasí tása bizonyos, — ha nem is lényeges — eltéréseket 
mutatott az egyes minisztériumok leltárrendeleteitől. A Kohó- é s Gépipari 
Minisztérium például folyamatos leltárt engedélyezett a vállalatoknál és az 
1951 második felében a készletek újraleitározását nem rendelte el. Az anyag
összeírás utasítása ezzel szemben — az egyes nagytömegű és ennélfogva 
tényleges méréssel le nem mérhető anyagok kivételével — az év végével új 
felmérést renaelt el, ezzel is azt akarta biztosítani, hogy az összeírás ne 
könyvszerű leltáron alapuljon. 

A rendeletek közötti eltérés következtében a Kohó- és Gépipari Min i sz 
térium egyes vállalatai nem az összeírási rendeletben előírt felmérés alapján, 
hanem az évközi, folyamatos leltározás adatai szerint jelentették be kész
leteiket. 

Mindamellett meg kell mondani, hogy a Kohó- és Gépipari Miniszté
rium volt az, amely az összes tárcák közül leginkább felismerte az anyag
összeírás nagy népgazdasági jelentőségét és ellenőrző, felvilágosító munká
jával igyekezett azt minél eredményesebbé tenni. Nem ez volt a helyzet az 
Építésügyi Minisztériumnál, amely mereven elzárkózott mindennemű 
támogatás megadásától , nem adott idejekorán utasítást vállalatai felé a ren
delet végrehajtására vonatkozóan és éppen ennek következtében a vállala
tok által megadott jelentések hiányosak, megbízhatatlanok voltak. 

Helyenként félreérthető volt a rendelet végrehajtási utasítása is. így a 
nyomtatványok felesleges felvásárlásának és ebből kifolyólag a nyomtat
ványellátásban bekövetkezett fennakadásoknak egyik oka az volt, hogy az 
utasí tásnak a méretenkénti felmérést és leltározást elrendelő részét egyes 
vállalatok félreértették és nemcsak a felmérést, hanem a bejelentést is mére
tenként eszközölték. Ez a hiányosság nyilvánvalóan az utasí tás félreérthető
ségéből származott . 

Félreérthető volt továbbá az utasí tásnak az a része is, amely a gyár
tásra előkészített, például felszabott félgyártmányok bejelentését írta elő. Ez 
a megfogalmazás túl szűkszavú és egy bizonyos fokig pontatlan is volt, 
mivel ebből igen sokan azt a következtetést vonták le, hogy az összes fél
gyártmányokban feldolgozott nyersanyagokat mint anyagot kell jelenteni. 
Nyilvánvaló, hogy nem ez volt a cél. A korábbiakban már vázoltuk, hogy 
a cél annak az elkerülése volt, hogy egészen jelentéktelen kis munkafolya
matokkal az anyag eredeti jellegét meg nem változtatva a vállalatok egyes 
anyagokból „félgyártmányokat" képezzenek és ezáltal ezeket a bejelentési 
kötelezettség alól kivonják. Erre feltétlenül szükség volt, mert ennek elle
nére előfordult, hogy pl. az Egyesült Izzó Villamossági Rt. 3,5 tonna sá rga 
rézlemezt kettévágott, majd azt „belső anyagnak" nyilvánította és nem 
jelentette be. 

A Szovjetunióban az összeírások tekintetében állandóan évről-évre 
fokozzák a követelményeket az összeírási programm terjedelmével és az 



összeírás végrehajtásában a módszertani és szervezési munkálatok szín
vonalával szemben. Világos, hogy a Magyarországon elsőízben végrehaj
tott anyagösszeírás tekintetében még fokozottabb mértékben áll ez a köve
telmény, még inkább le kell szögeznünk a tapasztalt hiányosságokból a 
következtetéseket, hogy az összeírások hazánkban is betölthessék az eléjük 
tűzött célokat. 

Az anyagösszeírás még mindig nem tárta fel az egyes vállalatoknál 
levő összes készleteket, ami főleg abból adódik, hogy a vállalatok pontat
lan, nem a valóságos leltárkészleteket tar talmazó adatokat jelentettek be. 
Ezek okát egyrészt a már említett és eléggé részletesen vázolt vállalati 
sovinizmusban kell keresnünk, amely arra vezetett, hogy igen sok vállalat 
nem értette meg az anyagösszeírás jelentőségét az anyaggazdálkodás szem
pontjából. Nem értette meg, hogy a pontos adatszolgáltatás, a valóságos 
készletek felmérése az egész népgazdaság szempotjából az anyaggazdálko
dás megkönnyítését eredményezi és ezen keresztül azok a vállalatok is 
könnyebben jutnak a számukra szükséges anyagokhoz, amelyek most az 
esetleges beszerzési niehézségekre számítva olyan vállalatoktól vonják el az 
anyagot, amelyeknél a nyersanyag hiánya egyébként a termelés folyamatos
ságát veszélyezteti. 

A vállalati jelentésekben előforduló hiányosságoknak másik oka a már 
említett anyagraktározási , nyilvántartási és leltározási hiányosságokban 
keresendő. 

Az anyagösszeírás 'szocial is ta iparunk gyorsütemű fejlődése szempont
jából döntő jelentőségű, azáltal, hogy új anyagforrásokat tár fel. M e g 
engedhetetlen mindennemű, a készletek eltitkolására, hamis adatok közlésére 
irányuló tevékenység és bármilyen lazaság az összeírás végrehajtása tekin
tetében. 

Nem fordulhatnak elő olyan lazaságok, mint pl. a Csepeli Autógyárnál, 
amely hat tonnával kevesebb rezet, több mint 1,5 tonnával kevesebb alumí
niumot jelentett be, mint a tényleges készlete, azért, mert bejelentését nem 
a leltáradatok, hanem a központi anyagnyi lvántar tás alapján tette meg. 
A Láng Gépgyár négy tonnával kevesebb rezet jelentett, a Kismotor- és 
Gépgyár 3,5 tonna bronzot hagyott ki a jelentéséből a cikklista nemismerése 
következtében. Az Ölomárugyár 32 tonna ólommal jelentett kevesebbet. Az 
ilyen hamis adatok bevallásával ezek a vállalatok népgazdaságunk vezetőit, 
dolgozó népünket vezetik félre. 

Jóformán alig akadt vállalat, amely a kérdőívnek a felesleges készletek 
bejelentését előíró rovatát kitöltötte volna, annak ellenére, hogy mint fent 
számos példával bizonyítottuk, többéves szükségletet fedező készletek tárol
nak egyes vállalatoknál. Ezeket a vállalatok mind úgy igyekeztek feltün
tetni, mint az 1952 évben feltétlenül felhasználásra kerülő anyagokat. 

A leltáradatokon alapuló készletbejelentések ellenőrzése még jelenleg is 
folyamatban van. Azok ellen a vállalatok ellen, amelyek a rendelet be nem 
tartása, vagy az anyagkészletek tudatos eltitkolása folytán a valóságnak 
nem megfelelő adatokat jelentettek, vagy egyáltalán nem tettek eleget adat
szolgáltatási kötelezettségüknek, a Központi Statisztikai - Hivatal elnöke, 
mint a te rvgazdaság érdekeit veszélyeztetők ellen — eljárás megindítását 
kéri. 



Az 1951 december 31-i összeírás az első kísérlet volt, hogy a Szovjet-
mint a tervgazdaság érdekeit veszélyeztetők ellen — eljárás megindítását 
készletek ellenőrzésének széleskörű rendszerét, az anyagtervezést szolgáló, 
reális tartalékokat feltáró összeírást. 

A fentiek csak kis részét ismertetik a gazdag tapasztalatoknak, ame
lyeket ez az összeírás eredményezett. De ebből is látható, hogy ha válla
lataink, ^minisztériumaink jés anyaggazdálkodó hatóságaink valóban Ifel-
figyelnek a feltárt hiányosságokra és vállalataink belátják, hogy a felesle
ges készletek felhalmozásával hatalmas kárt okoznak egész népgazdasá
gunknak, ha minisztériumaink mind szélesebb alapokon nyugvó mozgalmat 
indítanak, a Kohó- és Gépipari Minisztériumhoz hasonlóan, abban az irány
ban, hogy maguk a vállalatok ajánlják fel a számukra felesleges készlete
ket, — akkor az összeírásban feltárt tartalékok nemcsak papíron lesznek meg, 
hanem nagymértékben hozzá fognak járulni ötéves tervünk mielőbbi meg
valósításához, a szocializmus építéséhez. 

Ennek figyelembevételével kell a továbbiakban a Szovjetunió példája 
nyomán rendszeresíteni az anyagkészletösszeírást, melyet a jövőben a vá l 
lalatoknak is úgy kell tekinteniök, mint egy újabb alkalmat arra, hogy meg
könnyítsék anyaggazdálkodási problémáink megoldását. 

1952 május havában jelenik meg a 
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