
Az iparág béralapfelhasználásának vizs
gálatánál tehát az elsődleges szempont az, 
hogy betartotta-e az iparág a tervezett bér
hányadát, vagy sem. S erre csak a változó 
ál lományú index adhatja meg a feleletet. 

Más kérdée az, ha nem az iparágnak, 
mint ipa-rágnak a béralapfelhasználását 
akarjuk vizsgálni , hanem azt, hogy hogyan 

használták fel át lagosan béralapjukat az 
iparág vállalatai. Ekkor tényleg a válto
zatlan állományú indexeket kell alkal
mazni, minthogy ez mutatja ki a megta
karításokat, vagy túlépéseket vállalati 
szinten. 
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A selejt elemzése a vállalati statisztikában 

A szocialista ipar feladata a népgazda
s á g egyre növekvő szükségletének iparcik
kekkel való kielégítése. Ezt a feladatot 
vállalataink úgy oldják meg, hogy rend
szeresen emelik a termelés mennyiségét 
és gyártmányaik* minőségét . 

Ötéves tervünk döntő esztendejében a 
párt és a kormány határozatai egyik leg
fontosabb feladatként tűzték ki vállalataink 
e lé a selejt elleni küzdelmet, illetve a 
gyártmányok minőségének emelését. 

A szocializmus építése és felemelt ötéves 
tervünk maradéktalan teljesítése tehát meg
követeli minden dolgozótól, a selejt elleni 
következetes harcot. Ennek a harcnak 
azonban nemcsak a munkapadnál kell meg
nyilvánulnia, hanem a szocialista gazdál
kodás minden területén. 

Nekünk vállalati statisztikusoknak sem 
szabad érdektelenül szemlélni ezt a döntő 
fontosságú kérdést, hanem hathatós segít
séget kell nyújtanunk műszaki és gazda
sági vezetőinknek a selejt elleni küzdelem
ben és a selejt okainak feltárásában. 

Ezen a területen a statisztikai munka 
ezideig meglehetősen kezdetleges és elha
nyagolt volt. Ennek oka legtöbb esetben 
az, hogy statisztikusaink a selejt elleni 
küzdelmet kizárólag műszaki feladatnak 
tekintik. 

Ez helytelen álláspont, már csak azért 
is, mert a statisztikusnak ismernie és meg
figyelés alatt kell tartania a vállalat min
den olyan területét, amely a termelőmunka 
jellemzésére szolgál . Ez alól a selejt sem 
lohet kivétel. Azonkívül a selejt elemzé
séhez szükséges adatok ma már minden 
jelentősebb vállalatnál megtalálhatók, tehát 
azokat minden különös nehézség nélkül be
kapcsolhatjuk megfigyelésünkbe. 

Ehhez nagy segí tséget jelentett a K. G. M . 
2120/1952. számú utasítása, amely köte

lezően előírja a vállalati selejt-ügyvitel 
kialakítását és irányelveket ad a selejt cso^ 
portosítására, egyes selejtfajták é s selejt
okok egyértelmű meghatározására, és a se
lejtkár megállapítására vonatkozóan. A rea-
deléthez csatolt jelentési űrlapok alapján 
a statisztika a különféle elemzési módsze
rek segí tségével a döntő fontosságú ada
tokat folyamatosan és rendszeresen tudja 
megfigyelni. A kérdés tehát csak az, hogy 
milyen módszerrel fogjunk hozzá meg
figyelésünkhöz. 

Mindenekelőtt szükséges tisztázni az 
alapvető fogalmakat és csak aztán lehet 
rátérni a "selejt elemzésének módszereire. 

Fentiek tárgyalásánál a következő kér
déscsoportokat vehetjük fel: 

1. Mi a selejt és hányféle fajtáját kü
lönböztetjük meg? 

2. Mi a selejtkár és hogyan állapítják 
meg annak értékét? 

3. Melyek a legfontosabb selejt-mutató
számok, illetve hogyan állapítjuk meg a 
selejt viszonylagos nagyságát? 

4. Milyen szemléltető elemzési módszer
rel mutatható ki legkifejezőbben a selejt 
alakulása? 

Ad. 1. Selejtnek nevezzük azokat a gyár
tási termékeket, amelyek a rendeltetési 
célra, normális gyártási folyamatok al
kalmazásával nem használhatók fel. Ezek 
szerint a m é g felhasználható munkadarabok 
is selejtnek tekintendők abban az esetben, 
ha gyártásuk a normális gyártási folya
mattól eltérő — többletköltséget okozó — 
gyártási folyamattat hajható végre. 

Ebből következik az, hogy felhasználható
ság szempontjából a selejtnek négy faj
táját különböztetjük meg: 

1. Vég leges selejt. 
2. Javítható selejt. 
3. Részleges selejt. 



4. Előírástól eltérő', felhasználható se
lejt. 

A gyakorlatban beszélnek meg az ú. n. 
tűrt selejtről is, különösen az öntvények
nél. Ugyanis a jelenlegi technológiai szín
vonal mellett a gyártás folyamán a leg
nagyobb gondosság é s szakszerűség mel
lett is bizonyos mennyiségű selejttel kell 
számolni. Türt selejt csak sorozatgyártás 
esetén vehető figyelembe és kiszámításánál 
az egy-egy megrendelő számára negyed
évnél hosszabb idő alatt gyártott azonos 

öntvényeket kell számításba venni. A 
tűrt selejtnek jelentősége van a tervezés 
szempontjából is, hogy a termeléshez 
szükséges anyagkészletről a reális előirány
zatot állítsuk be. 

A termelés elszámolása szempontjából — 
mint tudjuk — a vég l eges selejt nem szá
mítható be a termelésbe. 

A javítható selejtet pedig csak a javí
tá s e lvégzése után szabad a készáruterme-
lésbe elszámolni. 

A részleges selejt lényegi leg a termelés 
e lszámolása szempontjából nem számít a 
selejt közé, hanem mint csökkent értékű 
(П., III. rendű) termék kerül elszámolásra. 

Érmek vizsgálata a választék-vizsgálat 
kategóriájába tartozik. 

Az előírástól eltérő felhasználható selejt 
(e lszámolási lag) nem számítható selejtnek, 
mert a termelési értékbe beszámít. Erre 
azonban különös gondot kell fordítani, 
mert ennek növekedése a tervszerűség 
csökkenésével jár és mindenképpen káros 

a vállalatra és az egész népgazdaságra. 
Ez utóbbi termékek gyártása azt jelenti, 
hogy olyan cikkeket készítünk, amelyre az 
adott időpontban sem a vállalatnak sem a 
népgazdaságnak szüksége nincs, tehát az 
anyagot és a munkaerőt helytelenül hasz

náljuk fel. Az ilyen termékek gyártása aka
dályozza az üzemek és a vállalatok kö
zötti e g é s z s é g e s kooperáció kialakítását. 
Azonkívül jelentékeny forgóeszközt köt le 
és így a vállalat pénzügyi egyensúlyát ve
szélyezteti. Különösen fontos megfigyelési 
terület ez olyan iparágaknál, ahol anyag
ellátási nehézségek merülnek fel. 

A selejtet előidéző okok szerint beszél
hetünk külső vagy anyagselejtről és belső 
vagy munkaselejtről. 

A száll ító vál lalat szempontjából beszél
nek még reklamációs vagy visszaháramló 
selejtről is. Ebben az esetben a vállalat ál

tal gyártott termékek selejtjét a vállala
ton kívüli továbbfeldolgozó üzemben álla
pítják meg. Ez a selejt külső vállalat szem
pontjából lényegében véve anyagselejt, a 
száll ító vállalat szempontjából munka
selejt. 

Ad 2. A selejtkár megállapításával kap
csolatban szükséges tudnunk azt, hogy a 
selejt bármelyik fajtája többletköltséget, 
tehát veszteséget okoz. Ezt a veszteséget 
nevezzük selejtkárnak. 

A vég leges selejtnél, a selejtkár egyenlő 
az összes ráfordítások önköltségével , le
vonva belőle a selejtes anyag felhaszná
lási értéket. V é g l e g e s selejtnél a felhasz
nálási érték a hulladékértékkel egyenlő. 

Javítható selejtnél a selejtkár egyenlő a 
pótmunkára fordított költségek összegével . 

Meg kell még említeni azt a selejtkárt 
is, mely a vásárolt termék anyaghibéja 
következtében a feldolgozó vállalat kára
ként jelentkezik. Ennél a hibás anyagot 
szállító vállalatra — a fennálló rendelke
zések szerint — csak a vásárolt anyag 
értékét lehet visszaterhelni, az anyagra 
fordított bért é s regiét nem. í g y ez a vesz
teség az összes selejtkár értékét és egy
ben az önköltséget is növeli, ezért erre a 
selejt-elemzésnél fontos külön kitérni. A se
lejtkár értékének megál lapításával és 
könyvelésével kapcsolatban a K. G. M. 
2120/1952. sz. utasítása szerint, az 1952. 
évre érvényes KALISZ. rendelkezései irány
adók. 

Ad. 3. A selejt-mutatószám megállapí
tásánál két kérdést kell eldönteni: 

a) Hogyan határozzuk meg a selejt össz-
terjedelmét? 

b) Mit vegyünk alapul a selejt viszony
lagos nagyságának kiszámításánál, vagyis 
mi legyen az összehasonlítási alap? 

Ezt a kérdést iparáganként külön kell 
vizsgálni . 

Irányelvként leszögezhetjük, hogy a se
lejt összterjedelmét kifejezhetjük a selejt
kár, a selejtre i ordított munkaórák és a 
selejt mennyisége (tonna, db. stb.) alapján, 
összehasonl í tás i alap — azoknál az ipar
ágaknál, ahol a teljes termelést is mér
jük — a teljes termelés. Ha az áruterme
lést vennénk összehasonlítási alapul, abba 
a hibába esnénk, mintha pl. a létszám-, 
óra- vagy béralapfelhasználást az áruter
meléshez mérnénk. 



Ha tehát elfogadjuk a teljes termelést, 
mint viszonyítási alapot, akkor m é g min
dig felmerül az a probléma, hogy milyen 
áron számoljuk a teljes termelési érté
ket. 

A K. G. M. áital kiadott fent emlí
tett selejtrendelet a selejt értékével 
csökkentett összes ráfordítást írja elő vi
szonyítási alapként. Gyakorlatilag — a 
K. G. M . korábbi rendelkezése folytán — 
azonban a havi beszámolójelentéseken a 
változatlan áron képzett teljes termelési 
értékhez viszonyítunk. A mérlegbeszámo
lóknál ugyancsak az utóbbi szerint jár
tunk el. Vi lágos dolog azonban, hogy ez 
az eljárás nem helyes. 

Nézzük meg milyen érvek szólnak az 
egyik és másik módszer mellett. Szavinsz
kij professzor az iparstatisztika tanköny
vében erről a következőket írja: 

,,Ha az önköltség alapján határozzuk 
meg a selejt mennyiségét , akkor vi lágos , 
hogy az összehasonlítási alapot is az ön
költség szerint kell kiszámítani. Az egész 
vállalat szempontjából ilyenkor az összter
melés, egyes műhelyekre vonatkozóan pedig 
a műhely termelése szolgálhat alapul." 
Megállapítja továbbá azt is, hogy ez az 
összehasonlítás a selejt nagyságára vonat
kozóan csak bizonyos mérvű tájékoztatást 
nyújt, azonban sok esetben mégis hibás 
következtetésekre adhat alkalmat. 

Ehhez kívánom hozzáfűzni, hogy az 
összes ráfordítások között általában több 
olyan tétel is szerepel, amely nem a tárgy
havi termelésre vonatkozik, hanem egy 
korábbi időszak stornó, illetve korrekciós 
tételeként jelentkezik, és így — mivel nincs 
elkülönítve — torzítóan hat a .selejt-
mutató alakulására. Döntő hibája továbbá 
az, hogy abból operatív intézkedések aligha 
származhatnak. (Pl. dekádot mérni nem le
het.) 

Ezért vé leményem szerint azoknál az 
iparágaknál, ahol a változatlan ár és az 

önköltségi ár között nincs lényeges különb
ség, helyesebb a változatlan áron számí
tott termeléshez viszonyítani a selejtkár 
összegét . Ugyanis ha elfogadjuk azt az 
elvet, hogy a változatlan ár a termelés 
mennyiségi mérésére szolgál , akkor elem
zésünknél nyugodtan támaszkodhatunk erre 
a termelési értékre, amely a legtöbb ipar
ágban kétségkívül jobban mutatja a selejt
mutató dinamikáját. 

A változatlan ár használatának viszont 
hiányossága, hogy általában magasabb ter
melési ériéket képvisel és így a selejt ará
nyát, illetve nagyságát viszonylag kisebb 
értékűnek mutatja. Azoknál az iparágak
nál, illetve vállalatoknál, ahol a változatlan 
ár és az önköltség között l ényeges eltérés 
mutatkozik, lehetőleg más alapot (óra, db., 
stb.) kell keresni, vagy többféle mutatót 
kell használni. 

Szavinszkij professzor azt mondja: „A 
selejt aránylagos nagyságának elbírálásánál 
helyesebben járunk el, ha a selejtáru 
összterjedelmét nem a hasznavehetetlen és 
a kifogástalan minőségű termékek teljes 
értékének összehasonlítása alapján határoz
zuk rneg, hanem ha a selejt es a kifogás
talan termék előállítására fordított ter
melő munkának a munkaóramódszer sze
rint kiszámított terjedelmét állítjuk szembe 
egymással". 

Fentiek alapján nézzük meg, hogy a 
selejt nagyságát milyen mutatószámmal 
jellemezhetjük: 

sele j tkár (Ft) 
• te rmelés önköl t sége (Ft) 

selej tkár (Ft) 
1 ] * teljes te rmelés vá l toza t l an áron (Ft) 

selejtre fordított m u n k a ó r á k összege 
1 l l *össz7 t e l j e s í t e t t órák — seíeTu^^orTított~ó7ák 

se le j tmennyiség (tonna, db., stb.) _ 
' termelés mennyisége (tonna, db. ttb.) 

Fenti mutatókat nem szükséges mind
egyik iparágnál használni, hanem azokból 
ki kell választani azt, ami legjobban meg
felel az iparág sajátosságainak. 

Ad. 4. A selejtmutatók és okok jellem
zésére legkifejezőbben használhatjuk a 
vonaldiagrammot. Nézzük meg tehát ipar
áganként a fenti mutatók alakulását. 

Alábbiakban egy gépgyártó vállalat se
lejt-grafikonját láthatjuk az I., l í . és III. 
mutatóra vonatkoztatva (lásd az 1. sz. 
ábrát). 

A grafikonon jól látható, hogy a selejt
mutató tendenciája általában azonos. A 
selejt nagyságát (január 8,6%) és dinami
kájának alakulását ennél az iparágnál a 
III. mutató fejezi ki legreálisabban. А II. 
mutató az önköltségi és a változatlan ár 
közötti eltolódás következtében aránylag 
alacsony (január 5,4%) értéket mutat, és 
így nem hat e lég Ösztönzőleg. A termelés 



fejlődése — kivéve februárt — a selejttel 
el lentétes irányzatú. 

1. sz. 

SELEJTMUTATÔ 
Selejt % a váttozaHan áras 
ferme/éshez rrsrony/'/va 

•» Se/e// % az onUo/lséghez viszonyi/уэ 
Összes sslejtórsk a telj órák % -ban 

% 
ч ° 1 1 

Az anyagselejt egészen minimális, te
kintve, hogy viszonylag kevés félkészter
méket vásárol a vállalat. Ezzel szemben a 
visszaháramló selejt kb. 'Arát teszi ki a 
selejt értékének, amely azt mutatja, hogy 
a minőségi átvétel hiányossága folytán a 
vállalattói jelentős mennyiségű hibás áru 
került ki. A munka selejt növekvő tenden
ciája a munka jobb megszervezésének 
szükségességére figyelmeztet. 

Ötéves tervünk megindulása, feszítet
tebb tervíeladataink teljesítése szükségessé 
tette, hogy feldolgozó üzemeink anyag
ellátásának megjavítása céljából kohászati 
üzemeinknél a termelés el lemzését mélyre
hatóbban végezzük, hogy ezáltal segítséget 
nyújtsunk a rejtett .tartalékok feltárásában. 
Ezzel egyidejűleg az érdekelt szervek be

vonásával átszerveztük selejtügyvitelün
ket, kiegészítettük azt a visszaháramló 
selejt nyilvántartásával, és bevezettük, 
hogy a visszaháramló selejtet a gyártó 
műre kell átterhelni. Ennek eredménye
ként ugrásszerűen emelkedett az eddig ki
mutatott selejt. Például egyik vállalatunk-

Vizsgálhatjuk grafikonon a selejt ala
kulását az előidéző okok szerint (lásd a 
2. sz. ábrát). 
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nál, ahol a régi módszer szerint számítva 
a selejt csak 0,5—1% volt, az új mód
szer szerint számítva 5—6%-ot mutatott. 
Az új selejt ügyvitel bevezetése és az 
általa kimutatott hiányosságok fokozottabb 
ellenőrzésre hívták fel a műszaki veze
tők figyelmét. A visszaháramló selejt át
terhelése nem ment könnyen. Sok vitára 
adott okot az átterhelés jogossága. 

Ezért azoknál az üzemeknél, ahol az 
üzemek egymás között nem tudtak meg
egyezni, központi szerv döntötte el a vitát. 

Ebben az időszakban a selejt mellett 
külön figyeltük a hulladék alakulását is. 
Erre azért volt szükség, mert egyes üze
mek a selejt egyrészét a hulladék közé 
keverték. 

Az ellenőrzés megszigorításával >és a 
hulladékok elkülönítésével megközelítő ké
pet kaptunk a selejt mennyiségéről , illetve 
a selejtkár értékéről. Ezek után a selejt 
viszonylagos nagyságát kellett felmérnünk. 

Ennél a feladatnál viszonyítási alapként 
a termelés mennyiségét (normaóra, tonna, 
db. stb.), illetve — a vállalati összesítés 



t. sz. ábra 

A SELEJT SZÁZALÉKOS Á4EGOSZLASA 
OKOXSZEP/A'T 
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féljából — a változatlan árat é s a terme
lési értéket vettük alapul. Később rátértünk 
az önköltségi árhoz való viszonyításra. 

A fordulat akkor következett be, amikor 
decentralizált szerveinknél az előbb idé
zett 2120/1952. számú K. G. M. rendelet 
szerinti selejtügyvitelt vezettük be. Ennek 
bevezetése újabb hiányosságokat tárt fel, 
és számszerűleg némi növekedést is idézett 
elő. Ezek a hiányosságok főként abból szár
maztak, hogy egyes helyeken a nyilván
tartás körül lazaságok mutatkoztak, más
részt, hogy a javítható selejtre fordított 
órák, illetve a selejtkár elszámolása hiá
nyos volt. 

Természetesen még mindig vannak hiá
nyosságok, de már idősoros tábláink és 

grafikonjaink érzékeny műszerként jelzik 
a hiányosságokat és így azok kiküszöbö
lésére azonnal megtehetik a szükséges 
intézkedéseket. 

Fenti példák csak kivonatosan érintették 
a selejttel kapcsolatos problémákat álta
lánosságban é s egyes iparágakra vonat
koztatva. Ezzel m é g korántsem mentettük 
ki az összes kérdéseket. Ezt az elemzést 
vállalatai statisztikusainknak vállalaton 
belül az önálló mühelyelszámolási egysé
gekig, illetve gyártmányokig kell megvaló
sítaniuk. 

Dr. Adamoviis Jenő 
Rákos! M á t y á s Mövek 
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