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A Z IPARI ÉS ÉPÍTKEZÉSI M U N K A F O L Y A M A T O K 
GÉPESÍTÉSE SZÁMBAVÉTELÉNEK IDŐSZERŰ 

KÉRDÉSEI* 

SZERKESZTŐSÉGI MEGJEGYZÉS: Az új technika beveze
tése és elsősorban a nehéz fizikai és munkaigényes munkák 
gépesítése a magyar népgazdaság számára is döntő kérdés és 
ezen a téren már eddig is jelentős eredményeket értünk eL 
A gépesítés mértékének és eredményeinek kimutatása komoly 
feladatot ró szocialista statisztikánkra. A feladat sikeres meg
oldásához komoly segítséget nyújt a Szovjetunió élenjáró sta
tisztikai gyakorlata. Ezt az élenjáró gyakorlatot ismerteti 
I. Rizsovnak „Az ipari és építkezési munkafolyamatok gépesítése 
számbavételének időszerű kérdései" című cikke. A cikk alapos 
áttanulmányozása éppen ezért minden statisztikus számára 
rendkívül fontos. 

A munkafolyamatok gépesítése és elsősorban ,a munkaigényes és nehéz 
munkák gépesítése a szovjet népgazdaság technikai ha ladásának egyik 
alapvető iránya, a munkatermelékenység emelésének és a termelés fokozásá
nak legfontosabb tényezője. A X I X . Pártkongresszus irányelveinek tervezete 
a Szovjetunió fejlesztését szolgáló 1951 —1955. évi ötödik ötéves tervben 
előirányozta, hogy az ötéves terv folyamán az iparban és az építkezésben 
alapjában véve befejezik a nehéz és munkaigényes termelési folyamatok 
gépesítését. 

A szocializmus viszonyai között a termelési folyamatok gépesítése tel
jesen új jelentőséghez és új méretekhez jutott. A kapitalista termelés célja 
a maximális profit elérése. A kapitalizmusban a termelési folyamatok gépesí
tése élével a munkások ellen irányul és csak a tőkések nyereségének fokozásia 
céljából valósítják meg. A termelési folyamatok gépesítésének eredménye a 
kapitalista rendszerben a munkások kizsákmányolásának fokozása, a munka
nélküliség és a munkásosztály elnyomordásának növekedése. 

A szocialista termelés célja az egész társadalom állandóan növekvő 
anyagi és kulturális szükségleteinek maximális kielégítése. E cél elérésének 
eszköze a szocialista termelés szakadatlan emelése a legmagasabb technika 
alapján. A termelés további fokozása, a technikai ha ladás és a munkaterme
lékenység emelése nélkülözhetetlen előfeltétele a fokozatos átmenetnek a 
szocializmusból a kommunizmusba. Ennek következtében elsőrendű jelentő
ségű a termelési folyamatok további gépesítése és automatizálása. A szo
cialista gazdaságban az egész társadalom érdekében valósítják meg a gépe
sítést. A gépesítés megkönnyíti a munkát, emeli a munkatermelékenységet, 
növeli a termelés méreteit és emeli a dolgozók kulturális-technikai szín
vonalát. 

* Vesztnyik Sztatyisztyiki, 19Б2, 4. sa., 33—41. old. 



Lenin még 1920-ban a VIII. összoroszországi szovjet-kongresszuson 
mondotta: „Mindenütt több gépet kell beállítani, át kell térnünk minél 
nagyobb arányokban a gépi technika alkalmazására." 1 

A gazdasági vezetők 1931. évi tanácskozásán Sztálin elvtárs rámuta
tott arra: „Aki azt hiszi, hogy a mi munkaütemünk és termelési méreteink 
mellett meglehetünk a munka gépesítése nélkül, az abban reménykedik, hogy 
kikanalazhatja a tengert."2 

Azóta a munka gépesítése terén a népgazdaság minden ágában, külö
nösen ,az iparban és az építkezések terén hatalmas sikereket értek el. 

A legújabb technika alkalmazásának alapján a szénbányászatban már 
1950-ben befejezték a réselés, fejtés és szállítás munkaigényes folyamatai
nak gépesítését, a földalatti szállítás és a vasúti kocsikba a szénrakodás 
gépesítését. A földalatti szénbányászat gépesítése terén 1951. évben új 
sikereket értek el. A „DO 'nbassz"-szénkombájn, a szénrakodó é s kőzetrakodó 
gépek széleskörű alkalmazásával együtt megvalósult az új típusú szén
kombájnok ipari bevezetése az UKT-1 kombájnnak a 0,45—0,70 m vastag
ságú laposdőlésű szénrétegek kitermelésére és a KKP-1 kombájnnak, amely 
0,8—1,0 m vastagságú meredekdőlésű szénrétegek jövesztésének gépesíté
sére szolgál. Az új kombájnoknak a Donyeci, Kuznyecki é s más szénmeden
cék geológiai viszonyainak megfelelő széleskörű alkalmazása a jövesztő-
rakodó vájárok ezreit szabadítja meg a nehéz testi munkától és lényeges 
jelentősége lesz a szénbányászat termelésének •ömelése szeoitpontjából. 

Az ércbányászatban az új gépekkel és gépezetekkel való felszerelés követ
keztében a vas- és színesfémbányászat termelési folyamatának gépesítése 
további fejlődést ért el. Növekedett az ércszállítás és vontatás gépesíté
sének színvonala a fejtési munkahelyeken, valamint emelkedett az akna
mélyítő munkálatoknál az érc és a meddő kőzetek eltakarításának gépesítés: 
színvonala. A nagy külszíni fejtésű vasérc-, salakképzőanyag-bányákban, a 
tűzálló anyagok gyártásához szükséges nyersanyagbányákban az összes ter
melési folyamatok~gépesítését teljesen befejezték. Hasonlóképpen emelkedett 
a gépesítés színvonala a vegyi nyersanyagok és egyéb hasznos ásványok 
bányászatában is. 

A vaskohászati vállalatokban új rakodóhidak, tárolók (bunkerek), fel
vonók felállítása, valamint különféle daruk és egyéb gépezetek alkalmazása 
következtében nagy mértékben gépesítették a kohóknál a be- és kirakási 
munkafolyamatokat, az elegyelőkészítési és az anyagadagolási munkálato
kat, valamint a kohók kiürítési munkáit. A rnartin-műhelyeket felszerelték* 
töltőgépekkel, elektromágneses, híd- és markolódarukkal, amelyek segítségé
vel az elegytéren a munkaigényes munkafolyamatokat és a martin-kemencék 
feltöltését gépesítették. A vaskohászatban a martin-kemencék javításával 
kapcsolatos munkálatok mindig nagy munkaráfordítást igényeltek, Most 
kezdték meg sikeresen e munkálatok gépesítését. A gépesítés következtében 
a hengerművekben a munka sokkal könnyebb és termelékenyebb lett. 

Egyik legmunkaigényesebb termelési ág az öntészet. Az öntvények gyár
tása nagymennyiségű formázó homok és egyéb anyagok szállításával és elő
készítésével jár együtt. Az öntőműhelyekben egy tonna öntvény súlyra eső 
mozgatást igénylő anyagok súlya 60 tonna. Ezért különösen jelentős az 
öntőműhelyek szempontjából á futószalagrendszerű termelés megszervezése 
a gépesített szállítással, a formázó és öntödei anyagok és az öntvények meg-

1 Lenin Mfívei, 31. kötet, Szikra. Budapest, 1951, 527. tfld. 
2 Sztálin Művei, 13 kötet, Szikra, Budapest, 1951, 81. old. 



munkálásának előkészítésével. Az öntödék gépeit és gépezeteit a legújabb 
homokelőkészítő és formázó gépekkel, kiverő és tisztító berendezésekkel, 
valamint felvonó-szállító eszközökkel egészítetlek ki. Ennek eredménye
képpen jelentősen emelkedett az öntödékben az összes alapvető folyamatok 
gépesítésének színvonala. 

Gyors ütemben gépesítik a 'munkafolyamatokat a faiparban, A fakiter
melésben a döntő termelési folyamatokat egyre nagyobb mértékben modern 
technikával felszerelt szakképzett munkások végzik. 

A fakitermelő vállalatok a további gépesítés céljaira 1951-ben nagy
mennyiségű új gépet és gépezetet kaptak, ezek között nagyfrekvenciájú, egy
szerűsített és az üzemeltetésben megbízhatóbb C N I I M E K-5 márkájú villany
fűrészeket, mozgó villamos-áramfejlesztőket, közelítő traktorokat, csörlőket, 
rakodódarukat, faszállító gépkocsikat és egyéb felszereléseket. A Faipari 
Minisztérium erdőkitermelési vállalataiban a teljesített mechanizált munkák 
terjedelme a fakitermelés és közelítés tekintetében 1951. évben az 1950. évhez 
viszonyítva 1,7-szeresére és a fakiszállítás tekintetében 1,2-sz eresére növe
kedett. Számos fakitermelő vállalat a fakitermelés alapvető munkafolyamatai
nak teljes gépesítésével áttért a munkafolyamiatok futószalagrendszerű és 
komplex gépesítési! megszervezésére, ami az egy munkásra eső teljesítményt 
körülbelül kétszeresére emelte és jelentékenyen megjavította a gépi felszere
lések kihasználását. 

Nagy sikereket értek el a tőzegkitermelés gépesítésének területén is. 
A vízzel elárasztott tőzegrétegeknél alkalmazott daruk, a tőzegkiteregető és 
összegyűjtő gépek, a rakodódaruk, a tőzegmaró és más gépek és gépezetek 
alkalmazása a tőzegkitermelést, különösen a rögtőzeg kitermelését, teljesen 
gépesített vállalatokká alakította át. 

Arról, hogy a munkafolyamatok gépesítése az utóbbi években az épít
kezés területén milyen messzire haladt, a kommunizmus nagy építkezéseinek 
példájából győződhetünk meg. A földmunka gépesítésére itt hatalmas, órán
ként 300 és 1000 m 3 teljesítményű földszívó-kotrógépeket, magasteljesít
ményű egy- és sokkanalas exkavátorokat, 6 és 10 köbméteres talajnyesőket, 
talajegyengetőket és más gépeket alkalmaznak. A betonmunka gépesítése az 
automatizált betonüzemek, hatalmas betonkeverők, betonszivattyúk és elek
tromos vibrátorok alkalmazásán alapszik. 

Az emelő-szállítási munkálatokat új, tökéletesített daruk és egyéb gépe
zetek segítségével végzik. Ismeretes például, hogy a Lenin nevét viselő 
Volga—Don hajózható csatorna építésénél a földmunka 98%-át gépek és 
gépezetek segítségével végezték, ebből a teljesítményből a talajnyesőkre 32%:, 
a hidromechanikai gépekre 30%, az exkavátorokra 30% esett. 

A szocializmusból a kommunizmusba való áttérés szakaszában a munka
folyamatok gépesítése egyre jobban összefonódik a termelési folyamatok 
automatizálásával, ami azt jelenti, hogy a fizikai munkát felváltja a gépek 
vezetésének szakképzett munkája. 

Nagy mértékben folyik napjainkban a népgazdaság különböző ágaiban 
a termelési folyamatok automatizálása. 

Széles körben kifejlődött a vízierőművek komplex automatizálása és az 
áramfejlesztő telepek kazánagregátjainál a hőfolyamatok automatizálása. 
A kerületi- vízierőművek több mint 90%-ában az agregátokhak automatikus 
irányítása van. 

Egyre nagyobb mértékben automatizálják a termelési folyamatokat a 
gépgyártásban, ü j automatikus gyártásmenetet vezettek be 1951-ben a 



gyártmányok és alkatrészek megmunkálására . A különböző gépek és gépeze
tek szerkezeti részegységeinek összeszerelésére speciális automatákat vezet
tek be, automatákat és berendezéseket alkalmaznak a tömeges alkatrészek 
méreteinek ellenőrzésére. Folytatták a melegítő és termikus kemencéknek a 
hőfolyamatok automatikus ellenőrzésére és szabályozására szolgáló beren
dezésekkel való felszerelését. 

A Vaskohászati Minisztérium vállataiban bevezették a kohók és martin
kemencék hőfolyamatainak automatizálását, valamint a hengersorok automa
tikus irányítását. A martin-kemencékben kiolvasztott acél termelési folya
matában az automatizálás színvonala 1951-ben elérte a 87%-ot. 

A szénbányákban a munka veszélytelenségének biztosítása szempontjá
ból nagy fontossága van a földalatti gépezetek távolsági és automatikus 
irányítására való áttérésnek. A z 1951. év végéig több mint 1500 szénkom
bájnnál és réselőgépnél, 1350 konvejernél, 1150 ^csörlőnél és csíilletolónál tér
tek át a távolsági irányításra. Automatizálták több mint 1000 kisegítő víz
eltávolító szivattyú munkáját. 

Nagy munkát végeztek a termelés automatizálása terén a színesfém
kohászat, a vegyi-, az ásványolaj-, a könnyű- és élelmiszeripar területén, 
valamint az ipar egyéb ágaiban. 

* 

A z az elsőrendű jelentőség, amelyhez a termelési folyamatok további 
gépesítése és automatizálása napjainkban jutott, és a gépesítési, automatizá
lási munkálatok hatalmas méretei új feladatokat teremtettek ezek számba
vétele tekintetében. 

A statisztika az ipar és az építkezés területén a gépesítés helyzetét két 
alapvető irányban tanulmányozza. 

1. Vizsgálja a gépek és gépezetek segítségével és a kézi erővel előállí
tott termékek mennyisége közötti arányt vagy a gépek és gépezetek segít
ségével és a kézi erővel teljesített munka terjedelme közötti arányt. Minél 
nagyobb a gépek és gépezetek segítségével előállított termékek mennyisége 
vagy a teljesített munka terjedelme, annál magasabb fokú a termelés gépe
sítése. 

2. Vizsgálja a gépesített munkaráfordítások és a kézi erővel végzett 
munkaráfordítások közötti arányt. 

Erinek megfelelően két mutatószámot különböztetünk meg: a termelési 
folyamat gépesítésének színvonalát és a munka gépesítésének színvonalát. 

A termelési folyamat gépesítésének színvonala jelenti a gépesített 
módon előállított termékek mennyiségének vagy a teljesített munka terje
delmének a termékek összmennyiségéhez vagy a teljesített munkálatok össz-
terjedelméhez viszonyított arányát. 

A gépesítés színvonalának e mutatószámát az egyes termelési folyama
tok szerint határozzuk meg. 

Így az erdőiparban a termelési folyamat gépesítésének színvonalát a 
fakitermelés alapvető munkanemei: a faledöntés, közelítés a felső fatelepre, 
rakodás a felső fatelepen, kiszállítás, stb. szerint határozzák meg. Ezek a 
legnagyobb mértékben munkaigényes folyamatok ós munkanemeik alapjában 
véve felölelik a fakitermelés egész folyamatát. 

A munkafolyamatok gépesítési színvonalának meghatározása végett 
— például — a faledöntési munkálatok tekintetében, kiszámítjuk a villany
fürész segítségével ledöntött famennyiségnek mind a villanyfürésszel, mind 



pedig a fakitermelő munkások által kézi erővel ledöntött összes famennyi
séghez viszonyított százalékos arányát . 

A munka gépesítésének színvonala jelenti a gépesített munkafolyama
toknál foglalkoztatott munkások létszámának a* gépesített és kézi erővel vég
zett munkálatoknál foglalkoztatott munkások összlétszámához viszonyított 
százalékos arányát. Néha feltételezik, hogy e két mutatószámnak: a termelési 
folyamat gépesítési színvonalának és a munka gépesítési színvonalának egy
mással egyenlőnek kell lennie. Ez tényleg fennáll akkor, ha az összes munka
folyamatok: mind az alapvető, mind pedig a kisegítő munkafolyamatok tel
jesen gépesítve vannak. Minden olyan esetben azonban, amikor a gépesítést 
nem valósították meg teljes egészében, a munka gépesítési színvonala ala
csonyabb, mint a termelési folyamat gépesítésének színvonala, minthogy a 
munkateljesítmény azonos terjedelme mellett a kézi erővel végzett munka
folyamatoknál a munkaráfordítás mindig magasabb lesz, mint a gépesített 
munkafolyamatoknál, vagy más szavakkal kifejezve, a kézi erővel végzett 
munkálatoknál a munka termelékenysége mindig alacsonyabb, mint a gépe
sített munkálatoknál. 

Bemutatjuk a következő példát. Egy váltás alatt kiásott 400 m 3 földből 
360 m8-t a 2 munkás által kezelt exkavátor segítségével ástak k i , 40 m 3-t 
pedig 12 kubikos ásott ki. Ebben az esetben a földmunkálatok gépesítésének 
színvonala: 

J ^ o _ . 1 0 0 = 9 0 % 

400 

a munka gépesítésének színvonala pedig: 

2 . 1 0 0 = U f 3 % 

14 

Másképpen nem ís lehet, minthogy egy váltás alatt az exkavátort kezelő 
egy munkás munkatermelékenysége 180 m 3 kiásott földet jelent, míg a kubikos 
munkatermelékenysége egy vál tás alatt 3,3 m 3 föld, azaz majdnem 60-szor 
kisebb, mint az exkavátort kezelő egy munkás munkatermelékenysége. 

A munka gépesítésének színvonala számos esetben más okból is alacso
nyabb, mint a termelési folyamat gépesítésének színvonala. A gépesített 
munkálatok terjedelmét rendszerint a termelési folyamatban alkalmazott 
alapvető gépezetek teljesítménye alapján számítják ki . Az építőiparban pél
dául a gépesített módon való betonelőkészítés terjedelmét a betonkeverő-
gépek tényleges teljesítménye alapján határozzák meg, a gépesített beton
feldolgozás terjedelmét az elektromos vibrátorral tömített beton mennyisége 
alapján állapítják meg. A fakitermelő iparban a gépesített faanyagszállítás 
terjedelmét a kiközelítő traktorokkal és a vontatóvillák segítségével teljesí
tett munka terjedelme alapján határozzák meg, stb. 

A gép a legtöbb esetben a termelési folyamatoknak csak egyik alapvető 
műveletét végzi el, míg a többi munkaműveletet gyakran kézi erővel végzik 
el. Éppen ezért, mert a kisegítő munkaműveletek jelentékenyen kisebb mér
tékben vannak gépesítve, ezek elvégzésére nagyszámú kézi erővel dolgozó 
munkás van összpontosítva. A kisegítő munkaműveleteknél foglalkoztatott 
kézi erővel dolgozó munkások alkalmazását a munkafolyamat gépesítésé
nek színvonalát kifejező mutatószám nem tárja fel. 

Vizsgáljuk meg a következő példát. 



Sok építkezésnél a téglaszállító keretekben a tégla felhúzását és a 
munkahelyen való leadását toronydaruval végzik, amelyen egyetlen munkás 
— a darukezelő — dolgozik, a téglaszállító keretekbe a tégla berakására 
azonban számos esetben kézi erőt alkalmaznak. 

A tégla és egyéb építési anyagok függőleges szállításának gépesítési 
ezínvonala, amelyet a felszállított teher terjedelme alapján állapítanak meg, 
ebben az esetben 100%, a munka gépesítési színvonala azonban alacsony. 

Ebből a példából látható, hogy a termelés gépesítési fokának helyes jel
lemzésére mind a két mutatószámot kell alkalmaznunk: mind a termelési 
folyamatok gépesítési színvonalának mutatószámát, mind pedig a munka 
gépesítése színvonalának mutatószámát. Ezek a mutatószámok egymást 
kiegészítik és helytelen volna, ha valamely termelési folyamat, vagy vala
mely népgazdasági ág gépesítésének színvonalát csak az egyik, izoláltan vett 
mutatószám alapján határoznánk meg. 

Ez annál helytelenebb napjainkban, amikor a népgazdaság számos ágá
ban áttérnek az összes alapvető munkanemek és munkaműveletek gépesíté
sére. 

A termelés gépesítésének folyamata oly módon fejlődött és fejlődik, hogy 
először az egyes, legnagyobb mértékben munkaigényes munkaműveletek és 
folyamatok gépesítését valósítják meg, azaz azokét, amelyekben a munka
termelékenység alacsony színvonala a legnagyobb fokban visszatartja és 
akadályozza a termelés általános emelkedését, azután a technika fejlődésének 
és tökéletesedésének mértékében a munkaműveletek és folyamatok egyre 
szélesebb körét gépesítik. Ily módon a gépesítés fejlődésének folyamán foko
zatosan felszámolják azt a szakadást, amely az egyes termelési folyamatok 
és műveletek között gépesítésük foka tekintetében fennáll. 

Például a réselőgépek bevezetése a szén réselésénél annakidején meg
követelte a jövesztő-rakodó vájárok, az ácsolóvájárok és a kézi erővel dol
gozó egyéb bányászok számának növelését, akiknek munkája kapcsolatban 
volt a réseléssel. A szénkombájnoknak, a jövesztő-rakodógép éknek és a 
gépesített rakodás egyéb eszközeinek bevezetése a szénbányászatba, a vas-
dűcolás alkalmazása, stb. fokozatosan megszűntette azt a szakadást, amely 
a szénbányászat egyes munkafolyamatainak gépesítésében fennállott, ami a 
szénbányának komplex gépesítésére való áttérést jelentette. 

A betonelőkészítés gépesítése az építőiparban a betonkeverő gépek alkal
mazásával kezdődött. Ekkor még csak egy munkaműveletet gépesítettek: a 
beton alkotórészeinek összekeverését; a folyamat többi munkaműveleteit — 
az inert anyagok (homok, kavics, zúzalék) előkészítését, szállítását és azok 
adagolását kézi erővel végezték. A későbbiek során ezeket a munkaművelete
ket is gépesítették. A szovjet mérnökök és konstruktőrök a legutóbbi időben 
az összetett és szétszerelhető betonüzemeknek egy új típusát alkották meg, 
amelyben aa betonelőkészítés egész ciklusát nemcsak gépesítették, hanem 
automatizálták is. 

A termelési folyamat gépesítésének színvonalát kifejező mutatószámot 
korlátozott mértékben alkalmazzák, minthogy ezt távolról sem számítják ki 
az összes termelési folyamatokra és munkaműveletekre és ezért csak részben 
fejezi ki a népgazdaság egyes ágaiban a gépesítés fejlődésének folyamatát. 
A munka gépesítésének színvonalát kifejező mutatószám felhasználásával 
azonban a legtökéletesebben jellemezhető az egész termelés gépesítése a 
maga egészében véve éppen úgy, mint külön-külön az egyes termelési folya
matok gépesítése. 



Éppen ez a mutatószám jutott napjainkban különösen nagy jelentőség
hez, amikor a népgazdaság legfontosabb ágaiban áttérnek a termelés kom
plex gépesítésére. 

# 

A népgazdaságban a munka gépesítési fokának meghatározása szem
pontjából elengedhetetlen előfeltétel, hogy a népgazdaság egyes ágaiban a 
gépesített és a kézi munkában foglalkoztatott munkások megoszlására vonat
kozó adatok rendelkezésünkre álljanak éspedig a fenti csoportokban az egyes 
termelési folyamatok szerinti részletezésben. 

Ezeknek az adatoknak forrásául a munkások szakma szerinti állomá
nyára vonatkozóan évenként végrehajtott összeírások anyaga szolgál. 
A munkások szakma szerinti állományára vonatkozó összeírásak nagy pon
tossággal jellemzik azokat a mélyreható változásokat, amelyek a munkások 
szakma szerinti ál lományában az új technikának a népgazdaság összes ágai
ban történt tömeges bevezetésével kapcsolatban bekövetkeztek. 

Szakadatlanul növekszik a gépeket, gépezeteket, agregátokat és más
fajta gépi felszereléseket kiszolgáló dolgozók száma. Az új gépek megjele
nése nyomán technikai ismereteket és 'magas képzettséget kívánó új foglal
kozási ágak keletkeztek, megváltozott a munka és a régi szakmai foglal
kozások tartalma. 

Az utóbbi években a munkások szakmai állományában és munkájuk tar
talmában a népgazdaság minden ágában gyökeres változások következtek 
be. A szénbányászatban az új berendezésekkel való ellátás, a gépesítés.új 
eszközeinek bevezetése következtében széles körben elterjedtek az olyan új 
foglalkozások, mint a szénkombájnok, a szénrakodó és kőzetrakodó gépek 
gépészei, a réselő-rakodó gépek gépészei, az elektromos vontatók vezetői: 
és a gépesített munkával kapcsolatos egyéb foglalkozások. Üj szakmai fog
lalkozások jelentek meg a fakitermelő iparban: a villanyfűrészkezelők, az 
áramfejlesztő telepek, a csörlők, daruk, traktorok és gépkocsik vezetői. A z 
építőiparban komoly helyet foglalnak el a gépesített munkával kapcsolatos 
új foglalkozások: az exkavátorok, daruk, kompresszorok gépészei; a beton-
szivattyúk, betonkeverők, habarcskavarók, stb. motorkezelői. A vasúti és vízi 
szállításban a be- és kirakodásnál a rakodómunkások foglalkozása egybe
kapcsolódott a gépesítő munkások foglalkozásával. 

Jelentős változás történt a segádmunkát és kisegítő munkát teljesítő 
munkások munkájának tar ta lmában is azzal kapcsolatban, hogy áttértek a 
gépek és gépezetek kiszolgálására, hogy a gépesített termelési folyamatban 
széles körben alkalmaznak szerszámokat ós felszereléseket, illetve, hogy 
bevezették az úgynevezett „kis gépesítést". 

A munkások foglalkozás szerinti ál lományának az elmúlt években tör
tént összeírásai lehetővé tették nemcsak a munkások foglalkozás szerinti 
megoszlásának jellemzését, hanem azt is, hogy a vállalatok, a minisztériumok 
és a népgazdasági ágak szerint megkapják a munka gépesítésében elért szín
vonalra vonatkozó szükséges adatokat. Ebben van ezeknek az összeírások
nak nagy jelentőségük. 

A legutóbbi időig azonban a munkások foglalkozás szerinti állomá
nyára vonatkozó összeírások prognammja nem nyújtott lehetőséget arra, 
hogy az egyes termelési folyamatok szerint megállapítsuk a. gépesített és a 
kézi erővel végzett munka közötti arányt. Ennek következtében igen nagy-
jeientőségűek azok a módosítások, amelyeket napjainkban a munkások fog
lalkozás szerinti ál lományára vonatkozó összeírások programmjába beve-



zettek, s amelyeknek célja, hogy a munka gépesítésében elért színvonal 
minél pontosabb és mélyrehatóbb vizsgálatát biztosítsák. 

Ezideig, mint már mondottuk, a munkások foglalkozások szerinti 
számbavételét egészében csak a vállalatok, minisztériumok és népgazdasági 
ágak szerint hajtották végre. 

Annak feltárása végett, hogy nevezetesen milyen munkafolyamatoknál 
alkalmazzák a gépesített munkát, milyen munkafolyamatoknál a kézi erővel 
végzett munkát, a munkások állományának foglalkozások szerinti számba
vételét, ami eddig vállalatok szerint történt, feltétlenül ki kell egészíteni a 
vállalatokon belül végzett egyes munkafolyamatok szerinti számbavétellel. 

A Központi Statisztikai Hivatal például a fakitermelésben alkalmazott 
munkások állományának foglalkozások szerinti számbavételénél a munka
folyamatok alábbi osztályozását vezette be: 

a) fakitermelés; 
b) fakiközelítés (vonta tás) ; 
c) a rakodási munkálatok a vágás területén és a felső fatelepeken; 
d) a fa elszállítása; 
e) az erdei szállító utak alsó fatelepein végzett munkálatok; 
/) faúsztatási, tutajozási munkálatok; 
g) kisegítő munkálatok. 

' Az összes foglalkozásoknak csak két csoportra való felosztása számos 
gyakorlati nehézséggel jár t azonkívül, hogy néha szükségessé tette a fel
merült kérdések feltételes megoldásának alkalmazását. 

A gépesített és a kézi erővel végzett munka arányának tanulmányozása 
céljából az egyes foglalkozások munkásainak létszámét az alábbi öt csoport 
szerint veszik számba. 

Az első csoport az automatáknál , a gépek munkájának megfigyelésénél 
foglalkoztatott dolgozókat foglalja magában . Ehhez a csoporthoz sorolják 
például a gépkezelőket, a szerelőgépkezelőket, a betanító gépkezelőket, az 
automatikus munkapadoknál foglalkoztatott munkásokat, az automatizált 
agregátok, kompresszorok és szivattyú-állomások gépészeit, a diszpécsere
ket, akik az automatizált termelés helyes menetére ügyelnek. 

A második csoport a gépek és gépezetek vezetésével közvetlenül foglal
koztatott munkásokat foglalja magában . Ide tartoznak a különböző foglal
kozási ágakban a szerszámgépkezelők (esztergályosok, marósok, fúrósok, 
gyalusok stb.), a kombájnok, exkavátorok, daruk és m á s gépek, traktorok, 
szkréperek, gépjárművek, elektromos vontatók vezetői, a műszerészek, stb. 

A harmadik csoport ál lományába tartoznak a gépeket és gépezeteket 
kiszolgáló, de kézi erővel teljesített munkát nem végző dolgozók. Ebbe a 
csoportba sorolják a gépészek, mechanikusok, műszerészek, stb. gépészeit. 

A negyedik csoport állományát a kézi erővel, de nem gépek és gépeze
tek mellett, teljesítő munkát végző dolgozók alkotják. Ebbe a csoportba tar
toznak például a kubikosok, a fejszével dolgozó fakitermelő erdei munkások, 
rakodómunkások, kőművesek, ácsok, tetőfedők, bádogosok é s egyéb fizikai 
kézi munkát végző munkások. 

Az ötödik csoport magában foglalja a gépek, gépezetek és felszerelések 
javításánál foglalkoztatott kézi erővel végzett munkát teljesítő dolgozókat. 
A munkásoknak ez a csoportja különféle foglalkozási ágakból áll: lakatosok
ból, kovácsokból és egyéb javító munkásokból. 

A munkások első három csoportja azoknak a munkásoknak foglalko
zásait foglalja magában , akik ilyen vagy olyan mértékben automatizált és 



gépesített munkafolyamatokban vannak alkalmazva. A munkafolyamat 
automatizálásának és gépesítésének színvonalát az első három csoportba 
tartozó munkások létszámának a munkások összlétszámához viszonyított 
aránya jellemzi. 

A termelőeszközök tökéletesítésének és a gépesítés, az automaták, 
automatizált agregátok bevezetésének mértékében a munkások öt csoportja 
közötti arany jelentősen megváltozik. A z első és második csoport munkásai
nak aránylagos súlya progresszíven növekszik, a harmadik, különösen pedig 
a negyedik csoport, aránylagos súlya viszont csökken. A z ötödik csoport 
munkásainak aránylagos súlya a gépek és gépezetek számának növekedésé
vel az első időkben emelkedhet. A javítási munkálatok további gépesítése 
azonban ebben a foglalkozási csoportban is csökkenti a munkasok arány
lagos súlyát. 

A foglalkozások szerinti állomány összeírásaiból kapott anyag feldol
gozásának technikája ilyen kombinált csoportosítás mellett (a foglalkozások 
és a munkanemek szerinti csoportosítása kombinálva a munka teljesítésének 
módja szerinti csoportosítással ) abban áll, hogy az anyagot az egyes foglal
kozások és munkanemek szerint kódolják (tarifalják) s a fent említett öt 
csoport mindegyike megkapja a maga számjelzését. Bemutatjuk ezt az eljá
rást a fakitermelés és a favontatás folyamataiban az erdőkitermelésben. 
Jelöljük a munka terjedelmének módja szerinti csoportokat a következő szá
mokkal: első csoport (az automatáknál a gépek megfigyelésével foglalkoz
tatott munkások) 1; második csoport (közvetlenül a gépek és gépezetek keze
lésével foglalkoztatott munkások) 2; harmadik csoport (a gépeket és gépeze
teket kiszolgáló, de munkájukat kézi erővel teljesítő munkások) 3; negyedik 
csoport (kézi erővel, de nem a gépek és gépezetek melletti munkát teljesítő 
munkások) 4; ötödik csoport (a gépek, gépezetek, felszerelések javí tásánál 
kézi erővel végzett munkában foglalkoztatott munkások) 5. Ebben az eset
ben a munkások foglalkozásainak kódolása az alábbi formában történik: 

ERDÖKITERMELÉS 

Villanyfűrészkezelőik, motorfűrészkezelők a fadöntésnél é s darabolásnál 
a v á g á s területén — — — — — — — — — — — — 2 

A villanyfűrész és a motoros fűrész kezelőinek segédei — — — — 3 
Fadöntő villával dolgozó munkások — — — — — — — — — 4 
Gal lyazó és 'gallyhordó erdei munkások — — — — — — — — 4 
A szálfák felmérői a darabolásnál — — — — — — — — — 4 
A mozgó áramfejlesztőtelepek vi l lanyműszerészei — — — — — — 2 
A mozgó áramfejlesztőtelepek motorvezetői (gépészei) — — — — 2 
Fűrészköszörülő lakatosok — — — — — — — — — — — 4 
Kézi erővel dolgozó favágók — — — — — — — — — — — 4 
Egyéb kézierővel dolgozó favágók — — — — — — — — — 4 

FAKIKÖZELÍTÉS (VONTATÁS) 

Traktorvezetők a vontatásnál ('kiközelítésnél) — — — — — — — 2 
Vil lakezelő munkások a vontatóvilIáiknál — — — — — — — — 2 
A traktorvezetők segédei a fa gépesített szállításánál — — — — — 3 
Fuvarosok a vontatásnál (kiközelítésnél) — — — — — — — — 4 
Lerakodó munkások a fa gépesített kiközel ítésénél — — — — — 3 
Rakodó és lerakodó munkások a fa lóigával való kiközelítésénél — — 4 
A favontatásnál kézierővel dolgozó egyéb munkások — — — — - — 4 
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Ugyanilyen módon jelölik meg a munkások foglalkozását az erdőkiter
melés egyéb termelési folyamatainál is. 

A z ilyen kombinált csoportosítás eredményeképpen miképpen mutat
koznak a munkásál lomány összeírásának eredményei? Ez látható az alábbi 
példából (az adatok önkényesen választot tak) . 

A termelés i folyama
tok és munkanemek 

Az összes 
m u n k á s o k 

A gépek és gé
pezetek veze-

sénél 

A gépek és 
gépezetek ki
szolgálásánál 

kézierővel vég 
zett m u n k á b a n 

Kéz i erőve l 
végze t t , de 

nem gépek és 
gépezetek mel
letti m u n k á 

ban 

Gépek és g é p e 
zetek j a v í t á s á 
nál kézi e r e j ű 

m u n k á b a n 

megnevezése foglalkoztatott m u n k á s o k 

létsz . %-a létsz . %-a létsz . %-a lé tsz . %-a létsz . %-a 

66 100 12 18,2 10 15,2 42 63,6 2 3,0 

Fakiközel í tés (vonta-
28 100 8 28,6 8 28,6 12 42,8 

R a k o d á s a vá sás terü
leteken és felső fatele-

18 100 4 22,2 4 22,6 8 44,4 2 11,2 

Fakiszál l í tás 26 100 8 30,8 2 7,7 16 61,5 — — 
Az erdői szál l í tó utak 

alsó telepein v é g z e t t 
101 100 36 35,6 12 11,9 51 50,5 2 2 

Faúsz ta tás i m u n k á l a 
tok 42 100 4 9,5 8 19,0 30 71,5 — — 

Kiseg í tő m u n k á l a t o k . 167 100 24 14,4 29 17,4 72 43,1 42 25,1 

Munkások összesen . . . 448 100 96 21,4 73 16,3 231 51,6 48 10,7 

Ily módon a bemutatott példában a munkafolyamatok gépesítésének 
színvonala 37,7 (21,4+ 16,3). 

Ha az összes munkásokat csak két csoportra — a gépesített és a kézi 
erővel végzett munkálatokban foglalkoztatott munkásokra — osztjuk, akkor 
a munkások néhány foglalkozási ága helytelenül hozzászámítható a kézi erő
vel végzett foglalkozásokhoz és a munkafolyamatok gépesítésének ily módon 
kiszámított színvonala nem tükrözi vissza az ügyek tényleges állását. 

Egyéb iparágakban és az építőiparban a munkások foglalkozás szerinti 
állományának számbavételére vonatkozó programm kidolgozása feltételezi, 
hogy ezekben az iparágakban is megállapítsuk a munkások foglalkozásainak 
fent ismertetett csoportosításával kambinálva e munkálatok teljesítési módja 
alapján a munkanemek meghatározott osztályozását. Például a szénbányá
szatban össze kell állítani a munkanemek osztályozását mind a felszín alatti, 
mind pedig a külszíni bányászatban az egyes termelési folyamatok szerint 
az alábbi alcsoportokkal: a felszín alatti bányászatban — a szén réselése és 
fejtése, a szén rakodása, szállítása, a bánya dúcolása, stb.; a külszíni szén
bányászatnál : a szén feltárása és kitermelése, útfenntartási és elszállítási 
munkálatok, stb. Az építőiparban külön kell részletezni a földmunkálatokat, 
a tégla-falazást, fémszerkezetek szerelését, beton-munkálatokat, stb. 

A foglalkozás szerinti számbavétel módszerének alkalmazása lehetővé 
teszi, hogy a szocialista népgazdaságban a munkafolyamatok gépesítésének 
és automatizálásának szétágazó folyamatait minden irányban kiterjedően 
jellemezzük. 


