
H O Z Z Á S Z Ó L Á S 

Az üzemi statisztika a vállalatvezetés szolgálatában 
A z üzemi statisztika kezdetben nem 

részesült barátságos fogadtatásban és 
találó hasonlattal kifejezve, a vállalat 
mostohagyermeke volt. A statisztikus 
fáradságos munkájának termékeit teljes 
részvétlenséggel és lekicsinyléssel fogad
ták, melyből olykor még egy jó adag 
gúny is kiérezhető volt. így, többek kö
zött, meglehetős idegenkedést tanúsítot
tak a statisztika adatainak operatív i n 
tézkedések céljaira való felhasználása 
iránt. A z idegenkedést az adatok állító
lagos megbízhatatlanságával magyaráz
ták, bár ezt megokolni vagy bebizonyí
tani sohasem tudták. Ennélfogva, ha 
olykor valamely adatra szükség volt az 
üzemben, akkor azt szándékosan nem a 
statisztikustól kérték, hanem egyéni el
gondolások alapján adatgyűjtéseket rög
tönöztek, melyek során a sebtében ösz-
szehalmozott adatokból igyekeztek a lé
nyeget kihámozni. 

Ez az időszak volt az üzem életében 
a kontárstatisztikák virágkora és szo
morú az a tény hogy az üzem vezetői 
az ilyen rögtönzött adatgyűjtés „ered
mény eiit" megbízhatóbbnak tartották, 
mint a statisztikus kellő gyakorlati és 
elméleti ismerettel összegyűjtött, e l 
lenőrzött és rendszerbe foglalt adatait. 
Ilyen sivár kezdet után a statisztikus 
számára nem sok jóval kecsegtetett a 
jövő. Ezért a statisztikusnak saját m a 
gának kellett megteremteni azt a lehe
tőséget, hogy a vállalatvezetés az üzemi 
statisztika adatait operatív intézkedések 
céljaira használja fel. E célból ötirányú 
tevékenységet kell folytatni: 

1. Bebizonyítani azt, hogy az üzemi 
statisztika felépítésénél, rendszerénél és 
ellenőrzési lehetőségeinél fogva minden
kor pontos és megbízható adatokat képes 
szolgáltatni. 

2. Üzemen belül kontárstatisztikák fo
kozatos felszámolását elősegíteni oly
módon, hogy a rögtönzött adatgyűjtések 

megbízhatatlanságát és rendszertelensé
gét bebizonyítjuk. 

3. A vállalatvezetés figyelmét felhívni, 
hogy az üzemi statisztika jó belső szer
vezése és az ezzel együttjáró fürgesége 
folytán sokkal hamarabb tud áttekintő 
vagy részleges adatokat szolgáltatni, 
mint a vállalat más szervei (üzemgazda
ság, bérkönyveléa stb.). így a vállalat
vezetés egészen friss adatokkal dolgoz
hat. 

4. A műszaki és adminisztratív veze
tőkkel megismertetni azt a tényt, hogy 
az üzemi statisztika világos, kifejező, 
rendszerénél fogva annak megértése kü
lönösebb ismereteket nem kíván, tömör
sége folytán pedig áttekinthetőbb az 
üzemkönyvelés bonyolult rendszerénél. 

5. Megismertetni azt, hogy az üzemi 
statisztika az adatokat nemcsak folya
matosan följegyzi, hanem az egyes idő
szakok adatai között összehasonlításo
kat is végez, továbbá az adatok okozati 
összefüggéseit is kikutatja és azokat k i 
is mutatja. 

A fentebb vázoltak sikeres végrehajtá
sához feltétlen szükséges, hogy a statisz
tikus megfelelő műszaki, adminisztratív 
és szervezési ismeretekkel is rendelkez
zék, a statisztikai ismereteken felüL 
Ezeket az ismereteket vállalaton belül a 
statisztikusnak saját magának kell meg
szereznie, mégpedig oly mértékben, hogy 
az üzemi élet minden kérdésében kellő 
jártassággal bírjon, mert csak i lyen fel
készültséggel lehet az adatok közötti ösz-
szefüggéseket meglátni és kimutatni. 
Ilymódon biztosítható, hogy az üzemi 
statisztikus gyakorlati sokoldalúsága 
révén a számszerű adatokat tartalom
mal is meg tudja tölteni és a vállalat
vezetés hasznos és megbecsült segítőtársa 
lehet 

A z előbb felsorolt feltételeket válla-
latunknál már legnagyobb részt megte-



rémtettük és ennek folyományaképpen a 
vállalatvezetés mind gyakrabban hasz
nálja fel az üzemi statisztika adatait 
operatív intézkedéseihez. Hogy milyen 

jelentős szerepet tölthet be az üzemi sta
tisztika a vállalatvezetés szolgálatában, 
azt a továbbiakban vázolom, kiemelve 
egy néhány gyakorlati tapasztalatot. 

I. Ü z e m i statisztika a termelés irányításának szolgálatában 

Л szocialista tervgazdálkodásra való 
áttérés magával hozta a termelés meg
határozott időszakokban való felmérésé
nek feltétlen szükségességét. E feladat 
ellátására a vállalaton belül az üzemi 
statisztika hivatott. A z üzemi statisztikát 
eme hivatásánál fogva találóan nevez
hetjük a vállalat idegrendszerének, mely 
a termelésben bekövetkezett bármely 
rendellenességre azonnal reagál. 

A z üzemi statisztika ezirányú műkö
désének alapjait azzal kellett megterem
teni, hogy a vállalat meglehetősen szerte
ágazó termelését egy meghatározott 
rendszerbe illesszük be és az ezzel kap
csolatos új fogalmakat és elnevezéseket 
közismertté tegyük, mind a műszaki, 
mind az adminisztratív vezetők körében. 
Ezen a téren igen sok megnemértéssel 
találkoztunk, mely csupán a régi elneve
zésekhez és csoportosításokhoz való i n 
dokolatlan, merev ragaszkodásból szár
mazott, de a türelmes munkának itt is 
megvolt a sikere. 

A z üzemi statisztikának a termelés irá
nyításában nemcsak formaságokat meg
változtató szerepe van, hanem eredmé
nyei más, gyakorlati téren is kimutat
hatók. A statisztikus a vállalat termelési 
eredményeinek összeállításánál csak a 
teljesen elkészült termékeket részletezi 
k i cikkenként, befejezetlen termékek ál
lománykülönbözetét pedig összevontan 
mutatja ki . M i v e l a tervhez való viszo
nyítás is i ly részletességgel történik, a 
vállalatvezetés is fokozottabb figyelmet 
fordított a készárutermelés ütemezésére 
és gyorsítására. Míg a múltban kizáró
lag a szállítási határidő volt az irány
adó a termelésre, most már tekintettel 
kellett lenni arra is, hogy az egyes hó
napok végéig minél több termék érje el 
a teljes elkészültség fokát, mert ezáltal 
a havi gyáripari statisztikában kedve
zőbb értékek jelentkeztek. Ez a hóna
pok közötti ütemeződés a termelés b i 
zonyos fokú átszervezését tette szüksé
gessé, melynek eredménye nem csupán 
a gyáripari statisztikában, hanem a 
gyártmányok átfutási idejének alapos le

rövidítésében és a forgóeszközök forgási 
sebességének gyorsításában, tehát üzem
gazdasági vonalon Í3 jelentkezik. 

Egy igen jellemző példát említek meg 
a statisztikának termelés irányításában 
betöltött fontos szolgálatának dokumen
tálására. 1950. január 1-től a gyáripari 
statisztikában, a mult gyakorlataival 
szemben a CG—04 Autokláv cikket csak 
akkor mutattuk ki termelésként, ha az 
egyes autóklávok valamennyi alkatré
szét bezománcozták. Ilymódon az autó
klávok termelési értékben mutatkozó át
meneti csökkenés arra késztette a vál
lalatvezetést, hogy a gyártás jobb meg
szervezésére intézkedéseket tegyen, így 
a nyersgyártásnál és a zománcozásnál 
bizonyos ütemezést vezettek be, hogy a 
tárgyhó végéig minél több autokláv v a 
lamennyi alkatrésze be legyen zomán
cozva és a gyáripari statisztikában k i 
mutatott termelési érték növekedjék. 
Ezáltal felszámolták az autokláv gyár
tásnál mutatkozó tervszerűtlenséget, 
megszüntették a zománcozó műhelyben 
lévő szűk keresztmetszetet és végül pon
tosan felmérhetővé vált az autókláv-
gyártásunk havi kapacitása is. 

A z üzemi statisztika vízóragyártásunk 
terén is indítóokot szolgáltatott a szűk 
keresztmetszet felderítéséhez. Ugyanis ez 
év elején a vízórában ismételten nem 
értük el a tervszerinti előirányzatot és 
a havi gyáripari statisztikának állandó 
szépséghibája a vízóragyártás volt. A 
statisztikus e tényre nyomatékosan fel
hívta a vállalatvezetés figyelmét, hozzá
fűzve azt is, hogy ne;n elég a tervet glo
bálisan teljesíteni, hanem részleteiben is 
kedvező tervteljesítést kell elérnünk. Ezt 
a közlést nemsokára intézkedés követte, 
felderítették a vízóra összeszerelésénél 
lévő szűk keresztmetszetet és szán
tén a statisztika által kimutatott kapun
belüli munkanélküliek átirányításával és 
betanításával e nehézségeket fel is szá
molták. Azóta vízóragyártásunk mindig I 
teljesíti tervét. 

M i v e l az üzemi statisztikában az elő
irányzattól való lemaradást esetről-esetre 



kimerítően kell indokolni, a statisztikus 
eme indokolások megszerzése során, 
ezinte keresztmetszetben látja az üzem 
termelését. Ilymódon kiváló gyakorlati 
ismereteket szerezvén, hasznos segítsé
gére lehet a vállalatvezetésnek a terme
lést gátló valóságos okok felderítésében. 
A valóságos szót szándékosan használtam, 
mert előfordulhat az is, hogy a statisz
tikust a valóság elkendőzésével téves ös
vényekre is vezethetik. Egyik hónapban 
öntödénk termelésével jelentősen lema
radt. A kapott indokolás szerint a le
maradás oka: anyaghiány. M i v e l a sta
tisztikának nem szabad egyetlen helyről 
kapott adatokra felépülnie, megkérdez
tük a fémraktárt is, hogy miért nem k a 
pott az öntöde a kérdéses hónapban elég 
anyagot. A fémraktár válasza rövid, de 
vi'ágos volt: az öntöde minden anyagot 
megkapott, amit csak igényelt. Termé
szetesen most tovább bonyolítottuk a 
szálakat és most az öntödétől tudakoltuk 
a lemaradás okát. A műhely most már 
állítólagos rendeléshiányra hivatkozott, 
smit megcáfolt az eladási osztály és a 
gyártásintézőség értesítése, amely szerint 
az öntöde el van halmozva megrendelé
sekkel. Végül is kiderült a lemaradás v a 
lódi oka: az öntöde a szériás megrende
léseket helyezte előtérbe, míg a kisebb 
darabszámú megrendelések háttérbe 
szorultak. Ugyanis a munkások húzódoz
tak a darabos munkától azzal az indok
kal, hogy azon nem lehet keresni, a mű
vezető pedig idegenkedett a népszerűtlen 
kérdés felszámolásától. Ezeket a körül
ményeket tüstént a vállalatvezetés tudo
mására hoztuk és sürgős intézkedéssel e 
ferde helyzetet megszüntették. E példá
ból is látható, hogy egy statisztikai adat, 
kellő leleményességgel párosulva, a vál
lalatvezetés számára értékes szolgálatot 
tehet. 

A z eddig felsoroltak csak csekélyebb 
jelentőségű tények, a statisztika igazi 
nagy hivatása a terv ellenőrzése és a ter
melés alakulásának regisztrálása mellett. 
Minden vállalat előtt meghatározott idő
szak alatt elérendő cél: a tervben k i 
tűzött feladat megvalósítása. Ennélfogva 
a vállalatvezetésnek állandó tájékozott
sággal kell rendelkeznie a termelésnek a 
mindenkori tervhez viszonyított állásá
ról. Külön megkötöttség még az is, hogy 
az adatok még a tervidőszak lezáródása 
előtt rendelkezésre álljanak, hogy a vál

lalatvezetés az esetleg szükséges intéz
kedéseket még megtehesse. Ezt a felada
tot az üzemi statisztika egy kis ötlettel 
maradéktalanul meg tudja oldani. 

A havi operatív terv teljesítésének me
netközben való ellenőrzése céljából k i 
zárólag belső üzemi használatra, félhóna-
ponként is végzünk részletes kiértékelést 
és a vállalatvezetés már minden hó 17-én 
birtokában van azoknak az adatoknak, 
melyek az első 15 nap termelését a fél
hónapra eső tervfeladatokhoz viszonyít
ják. Ilymódon a vállalatvezstőséguek 
még két hét áll rendelkezésére, hogy az 
esetleges lemaradásokat a hónap végéig 
az üzemrésszel behozhassa. 

A negyedévi operatív tervek ellenőr
zése céljából az egyes hónapok termelési 
feladatait vonjuk össze és ilyen módon 
lehetségessé válik a negyedév hátralévő 
időszakában még megvalósítandó feladat, 
mely a havi operatív tervek készítésé
nél kiválóan hasznosítható. 

A z ötéves terv teljesítésének szemmel
tartására cikkelemként mutatjuk k i a 
vállalat termelését (mennyiségben, folyó
áron és terváron), az év kezdetétől az 
egyes hónapok adatainak összevonása ré
vén. Eme összevont adatok alapján az 
év bármely hónapjában meg tudjuk álla
pítani, hogy valamely cikkből vagy c ikk
elemből, illetve az össztermelést tekintve, 
milyen arányban teljesítettük már az 
éveis tervet. Ennek különös jelentősége 
van a tárgyév utolsó negyedében, ami 
kor a terv befejezésének időpontját kell 
meghatározni. Ilyen esetben még egy hó
napnál, vagy félhónapnál is rövidebb 
időközökben végrehajtott kiértékelés ada
tait, hozzászámítva az éves kimutatás 
adataihoz a vállalatvezetés számára pon
tosan kimunkálható, az éves terv befeje
zésének időpontja, illetve az éves terv be
fejezéséhez még hátralévő feladatok. A 
vállalatvezetés természetesen két kézzel 
kap a részletekig menő, pontosan k i m u n 
kált adatok után, melynek ismeretében az 
intézkedéseket megteheti. Itt világlik k i 
legjobban a statisztika fürgeségében rejlő 
ama adottság, hogy a termelés vonalán az 
eseményeket követni képes és azoktól idő
ben nem szakad le. Ezt a körülményt a 
statisztikus a statisztikának üzemen be
lüli megbecsülése céljából a maga j a 
vára kamatoztathatja. 

A termelési eredmények regisztrálása 
is hatékony segítséget nyújthat a vál-



lalatvezetésnefc a termelési kérdések vizs
gálatához. Az üzemi statisztikának ilyen 
irányú tevékenysége kétféle lehet: 

1. A termelési eredményeknek krono
logikus feljegyzése meghatározott idősza
konként részletesen és összevontan. 

2. Egyes időszakok termelési eredmé
nyeinek összehasonlítása egy másik idő
szak eredményeivel , akár részletesen, 
akár csoportosítva, vagy akár globálisan 
is. A kronologikus feljegyzés a terme
lési munkalapok adatainak táblázatba 
való foglalásából és az ehhez kapcsolt 
grafikus ábrázolásból áll. Ebből meg
állapítható, hogy valamely cikkből mely 
időszakban termeltük a legtöbbet, illetve, 
mikor volt a termelés a mélyponton. Ha 
a termelés emelkedésének, illetve csök
kenésének a legjellemzőbb okait is 
regisztráljuk, akkor sűrítve megtalálhat
juk a termelést előmozdító, illetve hát
ráltató okokat (szezonjelleg, tervszerűt
len, nagymértékű szabadságolás, munka
erővándorlás, megbetegedések nagy 
száma, vagy a kétlaki vidéki munkások, 
stb.), melyet a tervezésnél kiválóan hasz
nosíthatunk. Így ugyanis előttünk áll egy 
gyakorlati tapasztalat, hogy mely idő
szakban milyen melléktényezőkkel kell 
számolni. 

Az összehasonlítható feljegyzéseknél, 
mint a neve is mutatja, az egyes idősza
kok termelési eredményeit egy másik 
időszak eredményeivel szembeállítva, 
megállapíthatjuk a fejlődést, vagy egy-
helybentopogást, illetve a legrosszabb 
esetet is fölemlítve, a visszafejlődést. 
Ilyen összehasonlító kimutatást még csak 
az egyes hónapok között végzünk, mikor 
megállapítjuk, hogy valamely cikkelem-
ből a tárgyhó termelése hány százaléka 
az előző hó termelésének. Most fogunk rá
térni a negyedéves összehasonlításra, 
hogy a fejlődést hosszabb időszakra vo
natkoztatva is megállapíthassuk. Az évek 
közötti összehasonlítás a változó terv
metodika miatt még megoldatlan pro
bléma. 

Külön említést érdemel a termelékeny
ségi mutatószámok kiszámítása és folya
matos vezetése, mely egy vállalat ter
melésének eredményességét egyetlen 
adatban sűríti össze. Gyakorlatban azt az 
elvet követi, hogy túlsók termelékenységi 
mutató számítása felesleges, sőt hátrá
nyos is, mert a vállalatvezetésnek módja 
és lehetősége van a „válogatásra". 

Ugyanis a termelékenység emelkedésének 
azt a mutatót választanák ki, amely 
számszerűleg a legnagyobb emelkedést 
mutatja, viszont a termelés csökkenésé
nél, természetesen, azt a mutatót emelné 
ki, amelyik számszerűleg a legkisebb 
csökkenést tökrözi vissza. A sok mutató 
közüli válogatás lehetősége az eredmé
nyek túlbecslését, illetve a hibák némi 
elkendőzését vonná maga után. Kevés, de 
jól megválasztott mutató megválasztása 
esetén a vállalatvezetésnek mindenkor a 
tényekkel kell szembenéznie, mert nem 
választhat a „jó, jobb és legjobb", i l 
letve a „rossz, rosszabb és legrosszabb" 
mutatók közül. Ilyen elvek alapján vá l -
lalatunknál jelenleg csak háromféle mu
tatót számítunk, melyek teljesen elégsé
gesek a vállalaton belül az ilyenirányú 
kívánságok kielégítésére. 

Természetes az is, hogy az ilyen ada
toknak nem szabad a statisztikus íróasz
talában szunnyadnia, hanem sokszor még 
hívatlanul is kilincselni kell velük a vá l 
lalatvezetőnél. De még a legjobban kigon
dolt termelékenységi mutató is csak holt, 
szám, ha nem ad életet belé az okozati 
összefüggések alapján felderített kimerítő 
indokolás. A termelékenység emelkedé
sét, vagy csökkenését soha sem szabad 
csak általános fogalmakkal meghatározni, 
hanem itt alapos és részletekbe menő 
munkát kell végezni. A vállalatvezetés a 
részletes indokolásokat ismerve, mind
járt megtudja azt is, hogy a termelékeny
ségi mutató emelkedése az üzem jó mun
kájának, vagy pedig egy külső tényezőnek 
(új bérrendszer, normarendezés, stb.) kö 
vetkezménye-e , illetve a termelékenység 
csökkenése milyen okok miatt követke
zett be, tehát milyen téren kell a bajokat 
orvosolni. 

Az egyéni é s átlag-teljesítményszázalé
kok kimutatása révén a normák helyes
ségének figyelése, valamint a munkaver
seny lendületének szemmeltartása vál ik 
lehetővé, de ezek a tevékenységek vá l -
lalatunknál a normairoda, illetve a ver
senyfelelős feladatai s nem szándékozom 
az б működésük területén kalózkodni. 

Az üzemi statisztikának a termelés irá
nyításában betöltött szerepét még tovább 
lehetne taglalni, de ezek már lényegükben 
apróbb szolgálatok, ezért azoknak fel
sorolását nem tartom szükségesnek, ha
nem áttérek az üzemi tevékenység m á 
sik fontos területére, az adminisztrációra. 



II. A z üzemi statisztika az adminisztráció szolgálatában 

A z üzemi adminisztráció legtöbb ága
zatához közvetlenül, vagy közvetve kap
csolódik az üzemi statisztika és ez az 
összefüggés bizonyos együttműködés, i l 
letve egymásrautaltság kifejlődését ered
ményezte. Itt fordulópontot jelentett az 
1950. év januárjától bevezetett új sta
tisztikai rendszer, melynek sokirányú kö
vetelményei a régebbi rendszerű vállalati 
adminisztrációt teljesen felkészületlenül 
érték. Nyugodtan állíthatjuk, ez az idő
szak volt a statisztika hőskora, mert m i 
dőn a statisztikában már az új rendszer 
szerint kellett adatokat szolgáltatnunk, 
ugyanakkor a vállalati adminisztráció 
megfelelő átállítására nem történt intéz
kedés, vagy ha némely részletben tör
tént, az nem mindenben felelt meg a 
statisztika céljainak. Ilymódon a statisz
tika és az adminisztráció együttműködé
sét a szakmai sovinizmus szelleme vál
totta fel. Ilyen kezdet után a (statisz
t ika nem nagyon lehetett az adminisztrá
ció szolgálatára, mert a statisztikus ál
landóan módosításokat, új szervezettsé
get kért, viszont a szolgáltatott adatai
val a vállalatvezetés, az új rendszer 
miatt, hadilábon állt. Hogy milyen nehéz
ségeket okozott a fizikai és szellemi 
munkavállalók fogalma helyett az új ál
lománycsoport-fogalmakat népszerűsíteni, 
azt külön leírni, azt hiszem, nem is kell. 
Lassú, kitartó munkával sikerült az új 
fogalmakat némileg megismertetni és 
csak azután indult meg, eléggé vontatot
tan, a statisztikai adatoknak üzemi ad
minisztratív felhasználása. 

Még ebben a küzdelmi időszakban is 
éreztette hatását a statisztika az üzemi 
adminisztrációban. Ugyanis a munka
időre és munkabérre vonatkozó munka
lapok vezetése az adatok nagyarányú k i 
részletezését tette szükségessé, mely ada
tokat az üzemünkben használatos előírá
soknak meg nem felelő bérlistákból nem 
gyűjthettünk ki . (Itt megjegyzem, hogy 
vállalataiknál a béradatokat nem a bér
osztály, hanem a statisztikusok gyűjtik 
ki.) Ennélfogva az adatokat az egyéni 
bérelszámolási lapokból kellett megsze
reznünk, így az adatgyűjtéssel egyidejű
leg a statisztikus a bérelszámolás techni
kájából igen alapos ismereteket szerzett, 
melynek birtokában a bérelszámolással 
kapcsolatos statisztikai követelményeket 

mindig pontosan meg tudtuk határozni, 
rámutatva a bérelszámolás laza ellenőr
zése folytán keletkezett igen komoly hiá
nyosságokra is. Ezeket a hiányosságokat 
nem takargattuk, hanem konkrét adatok 
közlésével a vállalatvezető, valamint az 
adminisztrációs vezetők figyelmét felhív
tuk a hibákra és az abból eredő követ
kezményekre is. így például egy negyed
év legjellegzetesebb bércsalásait, a leg
kirívóbb hibákat feljegyeztük és több
oldalas jegyzék kíséretében adtuk át a 
vállalatvezetésnek. Hogy ez a jegyzék 
mit tartalmazott, azt most nem részlete
zem, de akadt közte 20,86 forintos óra
keresettel elszámolt selejtválogatás, regie-
időkkel való féktelen visszaélés, norma 
nélkül teljesítménybérben kifizetett m u n 
kák, művezetők által adományozott m u 
tatószámok, mutatószámos bérben elszá
molt sporttelepgondnok, stb. Vállala
tunknak e hiányosságokért nem hibáztat
ható új vezetősége természetesen nem 
kívánta ennek az állapotnak továbbfoly
tatását és a statisztikusok által közölt 
adatok birtokában erélyes intézkedéseket 
tett e gyászos örökség azonnali felszámo
lására. E z a példa is igazolja, hogy a n y i 
tott szemmel végrehajtott adatgyűjtés, 
egy kis tettrekészséggel, hasznos szolgála
tot tehet a vállalatvezetésnek még olyan 
téren is, mint az adminisztráció. 

Szintén a statisztika volt a felderítője 
annak, hogy igen sokszor m i rejtőzött a 
magas teljesítményszázalékok mögött. 
Feltűnt, hogy a teljesítményszázalékok 
rohamosan emelkednek, vele együtt nőtt 
a kifizetett munkabér is, ezzel szemben 
a termelt érték fokozatosan csökkent. 
Ez a körülmény statisztikai szemszögből 
nézve elképzelhetetlen, tehát meg ke l 
lett vizsgálnunk, milyen módon szület
tek a magas teljesítményátlagok. M e g 
figyelésünk hamar sikerre is vezetett. 
Megállapítottuk, hogy számos dolgozó a 
produktív munkával eltöltött idejét 
szándékosan kevesebbre mondotta be és 
az így keletkezett időhiányt regié m u n 
kák bemondásával pótolta. (Hogy szebb 
legyen a kép, e regiemunkára is meg
kapta a produktív munkával elért tel
jesítményszázalékot), így természetesen 
az utalványozott idő és a ténylegesnél 
jóval kevesebbre bemondott teljesített 
idő arányából magas teljesítményszáza-



lékok születtek, s mivel akkor még idő
normával való elszámolás volt, így a k i 
fizetett bér is alaposan felduzzadt. 
A statisztika vészharangja megkondult 
és az ilyen bemondásra történő regie
munkák elszámolásának is hamarosan 
befellegzett, mert most már a regie
munkákra is külön munkabérutalványt 
kell kiadni. 

A statisztika támogató szerepéről a 
bérkérdésben ízelítőül talán elég ennyi. 
Most térjünk áit a létszám- és munka-
erőnyilvántartás kérdésére. Itt úgy
szólván a semmiből kellett a statisz
tikusnak legalább csak annyit meg
teremteni, hogy e téren egyáltalán 
működni tudjon. A meglévő elavult 
létszámnyilvántartási rendszer egyálta
lán nem volt beilleszthető a statisztika 
fejlett rendszerébe, mert egyrészt nem 
volt állománycsoportokra bontva, más
részt pedig az állománybantartás és az 
állományból való törlésnek a Statisz
tikai Hivata l által meghatározott fel
teleit nem tartották be. Így a statisz
tikusnak magának kellett az állomány
csoportokra való bontást olyképpen 
végrehajtania, hogy arról az adminisz
tráció mitsem tudott. Ezt követte az 
M . 1. munkalapok vezetésének megszer
vezése az előírásoknak megfelelően. M a 
már az a helyzet a vállalatunknál, hogy 
létszámadatokat csaknem kizárólag a 
statisztikusok szolgáltatnak mind a fel
ügyeleti hatóságoknak, mind a vállalat
vezetésnek. Jövőre nézve pedig tervez
zük, hogy az újonnan szervezett munka
ügyi osztály veszi át a helyes létszám
nyilvántartás szerepét a statisztikusok 
ezirányú gyakorlati tapasztalatainak 
átadása révén. 

A kapunbelüli munkanélküliség kér
dése is az üzemi statisztikán keresztül 
került napirendre. Ugyanis 1949. évben 
a tervszerűtlen tömeges szabadságolá
sok révén kiesett munkaerők pótlására 
új munkaerőket vettek fel és a szabad
ságolási csúcsidőszak lezajlása után 
e két létszám a gyárkapun belül talál
kozott. A statisztikában e létszámfel
duzzasztás a termelési érték növekedé-

• seben nem jelentkezett, amely körül
mény a kapunbelüli munkanélküliség 
csalhatatlan jele. Ezt a tényt idejekorán 
a vállalatvezetés tudomására hoztuk. 
A statisztika helyes meglátását a jelen
legi helyzet fényesen igazolja, midőn 

a létszám a múlthoz képest kb. 260 fő
vel csökkent és e létszámcsökkenés 
ellenére is a termelési érték emelkedett, 
tehát vitathatatlan, hogy ez a termelés
ben egyáltalán nem hiányzó 260 fő csak 
a kapunbelüli munkanélküliek seregét 
alkotta. 

A z üzemi statisztika a vállalat m u n 
kavállalóinak állománycsoportokra való 
bontásával élesen elhatárolta a termelés
ben közvetlenül vagy közvetve részt
vevőket a termelésben részt nem vevők
től és ezáltal az eddig soha fel nem mért 
improduktív létszám napfényre került 
Ilyen módon a vállalatvezetésnek mód
jóban áll eme improduktív létszámnál 
mutatkozó esetleges túlméretezettséget 
idejekorán megakadályozni. 

A hiányzások terén az M . 1. munkalap 
bevezetése előtt a vállalatvezetés soha
sem kapott összefogó képet sem az ösz-
szes hiányzások számáról, sem pedig a 
hiányzási okok kirészletezéséről. A vál
lalaton belül fellelhető volt ugyan a 
napi jelentés kezdetleges formája, de ez 
nem terjedt k i az egész vállalatra, csak 
egyes műhelyekre és megbízhatóságuk
hoz is kétség fért. A z M . 1. munkalap 
bevezetése szükségessé tette a hiányzási 
okok kirészletezését és így a művezetők 
kénytelenek voltak a hiányzásokkal be
hatóbban törődni. Ilyen módon váltak 
ismeretessé a „szombatisták", az „idő
zített betegek'' és a távolmaradások 
megokolásának széles skálái. A statisz
tikus a hiányzási okokat személyek 
szerint kérte és ez alól a művezető nem 
talált kibúvót. A mulasztott napok 
számának esetleges ugrásszerű emelke
dését a vállalatvezetésnek feltétlenül 
jelenteni kell, különösen a III. negyed
évben, hogy az ilymódon mutatkozó 
létszámkieséseket a szabadságok óvato
sabb engedélyezésével ellensúlyozni 
lehessen. 

A munkaerőnyilvántartásnak az E g y 
séges Foglalkozási Jegyzék szerinti meg
szervezése még csak most folyik az 
újonnan szervezett munkaügyi osztá
lyunk keretében. Egy ilyenirányú, egyéni 
elgondolás alapján összeállított napi 
jelentés már régóta fut a vállalaton 
belül. A statisztikusnak kellett bebizo
nyítania, hogy ez a napi jelentés, 
az üzemenbelüli kontárstatisztikónak 
tipikus példája megérett a kimúlásra, 
mert a sok adathalmaz mellett a lénye-



get nem lehet belőle kihámozni. í g y 
többek között e napi jelentésből nem 
lehet meghatározni azt a „csekélységet'', 
hogy az egyes szakmából hány fő van 
az üzem állományában. Tehát a vál la
latvezetésnek a statisztikus jóakaratú 
javaslatára kellett hallgatnia. Az elő
írásszerinti munkaerőnyilvántartás meg
szervezéséhez a statisztikus átadja gya
korlati tapasztalatait é s helyi ismereteit, 
továbbá a megszervezés technikai lebo
nyolításában tevékenyen résztvesz annál 
is inkább, mert a munkaerőnyilvántar
tásnak teljesen egybehangzónak kell 
lennie a munkaerőterv felépítésével. 
A közös munkának eredménye, egy 
szabályszerűen megalkotott munkaerő
nyilvántartás a vállalatonbelüli munka
erőgazdálkodás alappillére lesz. 

Az üzemi statisztika sohasem pihen
het, ha hivatásérzeténél fogva segítőleg 
akar közreműködni az üzemi adminisz
trációban. Állandóan tájékozódva kell 
lennie az új, adminisztratív vonatkozású 
rendeletekről, amelyeket az üzemben 
való bevezetésük előtt meg kell vizs
gálni, hogy mennyiben érintik az üzemi 
statisztikát.' í gy a statisztikus a helyi 
részletintézkedések kiadása előtt meg 
tudja határozni a statisztika kívánsá-
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gait és követelményeit, melyeket a rész-
lelintézkedésekbe még idejekorán be 
lehet foglalni. Csakis ilyen módon biz
tosítható a vállalaton belül a statisztika 
és az adminisztráció súrlódásmentes 
együttműködése. 

A jövő kilátásait tekintve az üzemi 
statisztika jelentősége és üzemenbelüli 
felhasználhatósága az eddiginél sokkal 
nagyobbmérvű lesz. A tervgazdálkodás 
növekvő intenzitása, a gazdaságos szám
vetésnek küszöbönálló bevezetése szá
mos új feladat megoldását fogja a sta
tisztikusokra bízni. Ezzel kapcsolatban 
fel kell készülni arra is, hogy a vál lalat
vezetés érdeklődése a statisztikai adatok 
iránt az eddiginél sokkal intenzívebb 
lesz. Ennélfogva a statisztikusok fel
adatai hatványozott mértékben megnőnek 
s e megsokszorozódott feladatok ellátása 
feltétlenül szükségessé teszi a statisz
tikus elméleti é s gyakorlati ismeretei
nek széleskörű kifejlesztését, mert csa
kis felkészültségének alapos fokozásával 
biztosíthatja fontos őrhelyének szolgá
latát, valamint emellett a vál lalatveze
tés hasznos és értékes támogatását. 
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