
A költségvetési üzemek tevékenységének elemzése során 
alkalmazható közgazdasági mutatók 

D r . V ár h el y i Is t v á n őrnagy 

A Magyar Néphadsereg egyes intézetei - különböző idöponttól - áttértek 
az addig folytatott gazdálkodási rendszerükről az ÚIL költségvetési üzemi gaz
dálkodási rendszerre. Az új rendszer alapvető gazdálkodási szabályait a 
64/1973. HM-PM sz. együttes utasítás, valamint a 76/1973. MN PÜSZF uta
sítás tartalmazza. 

Az említett jogszabályok átfogóan és alapjaiban foglalkoznak az új rend
szer szabályaival. A központilag kiadott egyéb intézkedések is csak az alkal
mazható mutatók egy részét írják elő kötelező jelleggel. Az érintett szerveknél 
sem alakult még ki a végleges és teljes információs és gazdasági mutatószám 
rendszer. 

Fentieket figyelembe véve az üzemek különböző szintű vezetéséhez kívá
nok bizonyos segítséget nyújtani azzal, hogy a következőkben felhívom a fi
gyelmet azokra az általam fontosnak tartott közgazdasági mutatókra - a teljesség 
igénye nélkül -, melyek folyamatos figyelemmel kísérése és kiszámítása - év
közben is - lehetővé teszik az elért eredmények értékelését; az optimális és 
hatékony üzemvezetés továbbfokozását. 

Ebben a tanulmányban az ismertetésre kerülő mutatószámokon, kiszámí
tási eljárásokon kívül - helyenként, röviden - azok értelmezésével is foglalkozni 
kívánok. Az egyes mutatók jelentésével, tartalmának értékelésével jelen tanul
mány keretein belül nincs mód részletesebben foglalkozni, azok mélyrehatóbb 
megismeréséhez a vonatkozó szakirodalmat újólag szükséges fellapozni. 

Az ismertetésre kerülő mutatószámok többségét szinte kötelező jelleggel 
kellene alkalmazni. Ugyanakkor néhány mutatót - mely kimondottan üzem
szintű -, kiegészítésképpen lenne célszerű felhasználni. 

Az általam ismertetésre kerülő mutatók természetesen a közgazdasági szak
irodalomban - ha más csoportosításban és megközelítésben is - megtalálhatók. 

A különböző mutatókat az általam kialakított csoportokon belül a magyar 
ABC szerinti sorrendben dolgoztam fel és kívánom ismertetni. A mutatókat a 
következő főbb csoportokba soroltam be: 
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1. Termelés, szolgáltatás eredményének mérésére alkalmas mutatók. 
II. Létszám- és bérgazdálkodás mutatószámai. 
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III. Anyag- és készletgazdálkodás mutatószámai. 

IV. Allóeszközgazdálkodás mutatószámai. 

V. Egyéb mutatószámok. 

I. Termelés, szolgáltatás eredményének mérésére alkalmas mutatók 

Ebben a fejezetben egyrészt olyan mutatók kerülnek felsorolásra, amelyek 
egyértelműen és közvetlen, másrészt közvetet módon (pl.: munkatermelékeny
ség stb.) teszik lehetővé a termelés, szolgáltatás eredményének mérését, vizs
gálatát. 

1. Anyagmentes termelési érték (Tam) 

A marxi értékkategóriák alapján a Termelői ár a e+ V +m elemek ösz
szege, amiből a felhasznált termelőeszközök értéke a „C'' elem. Ennek meg
felelően az anyagmentes termelési érték (Tam) a következő: 

Tam = új érték (v+m elemek összege). 

Azonban a mutatószámot a gyakorlatban a következő séma szerint számítják ki: 

TELJES TERMELESI ERTEK 
(forgalmi adóval - ahol ilyen van) 

Anyagköltségek (alap-, segéd-, tüzelőanyag, energia). 
- Anyagköltségek (alap-, segéd-, tözelőanyag, energia). 

ANYAGMENTES TERMELESI ERTEK 

A mutatószám kiszámításánál - a kiindulásnál - más bruttó jellegű mu
tatószám is szerepelhet. 

Ez a mutatószám annyiban tér el a nettó termelési értéktől, hogy ebben 
az állóeszközök értékcsökkenése is szerepel. 

2. Bruttó termelési ( szolgáltatási} érték T bto 

A bruttó termelés mutatószámai közül a leggyakrabban használatos a tel
jes termelési érték (új terminológia szerint: ipari és építőipari termelési érték), 
amelyet általában az ún. k ö z v e t 1 e n módszerrel a következő séma szerint 
számítanak ki: 
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Késztermékek értéke 
Értékesített félkész termékek 

- Visszaáramló selejt 

KESZTERMELESI ERTEK 



+ Kiszámított ipari szolgáltatás 

BEFEJEZETT TERMELÉSI ÉRTÉK 

± Félkész termékek állománykülönbözete 
± Befejezetlen termékek állománykülönbözete 

IPARI TELJES TERMELÉSI ÉRTÉK 

+ Saját erőkkel végzett építőipari termelés 

TELJES TERMELÉSI ÉRTÉK 

Költségvetési üzemeinknél azonban a mérlegbeszámoló adataira épített 
közvetett módszer alkalmazása célszerűbb: 

ÖSSZES TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 
- Alaptevékenységen kívüli nettó árbevétel 
- Állami visszatérítés 

ALAPTEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 

- Alvállalkozói teljesítése 
+ Építőipari tevékenység (építés) nettó árbevétele 
+ Késtermék készletváltozása 

BEFEJEZETT TERMELÉSI ÉRTÉK 

+ Befejezetlen és félkész készletváltozás 

TELJES TERMELÉSI ÉRTÉK 

3. Bruttó termelési (szolgáltatási) index lbto 

A termelés volumenváltozásának méréséhez az index kiszámításánál mind 
a bázisidőszak (esetleg a tervezett) egységárai (p0), mind a beszámolási időszak 
egységárai (p1) alkalmazhatók, ennek megfelelően az index kiszámítható: 

a) Aggregátforma alapján: 

q a termelés (szolgáltatás) mennyisége, 
p a termékek egységárai, 

o; 1 = a bázis (terv). illetve beszámolási időszak. 
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b) Számtani átlagforma alapján: 

e) Harmonikus átlagforma alapján: 

4. Gazdasági hatékonyság 

Hatékonysági együttható 

E 
R 

P1 

PO 

E a termelési, szolgáltatási folyamat (-ok) ·eredménye (hozam), 
R a termelési folyamathoz felhasznált összes ráfordítás (munka + 

munkatárgy + munkaeszköz). 

Attól függően, hogy a hozammal a ráfordítások milyen körét állítják szem
be, megkülönböztetünk: 

- részleges (parciális), és 
- teljes (komplett) 

mutatószámokat. 

A mutatószám akkor kedvező, ha l-nél nagyobb. 
A gazdasági hatékonyságot az előző mutató reciprokával is mérhetjük, 

melyet „Ráfordításigényességi együttható" -nak (Hr) neveznek. 

5. Munkanorma 
t 

N,=-
q 

vagy: 

R 

E 

N =-q-
P t 

Nt időnorma, amely az elvégzendő művelet szükséges idejét tar
talmazza, 

t időmennyiség, 

q munkamennyiség, 
Nr, teljesítménynorma, amely valamely egységnyi időalatt előállí

tandó gyártmány (alkatrész), szolgáltatás (mosás) mennyiségét 
rögzíti. 

Felhasználásuk szerint megkülönböztethető elemi munkanorma (elem, mű
veletelem, műveletelem-csoport, művelet), valamint összevont munkanorma. Az 
összevont munkanorma tartalmazhatja a közvetlen termelömunkák idöszükség-
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letét (nettó norma), vagy a közvetlen és közvetett munkák időszükségletét 
(bruttó norma). 

A kidolgozás módszere szerint a munkanorma lehet becsült, statisztikai 
vagy műszaki norma. Altalában az utóbbi a legfeszesebb normafajta. 

6. A munkanorma-rendezés hatásának kiszámítása 

A) Munkatermelékenység szintjére: 

M=~ 
Po 

N1 
P1 

M munkaidő megtakarítás a munkaintenzitás növekedéséből és a 
rendezés időszakában végrehajtott műszaki intézkedésekből, 
órában, 

No a beszámolási időszak termelésének normaóra-szükséglete a ren
dezés előtti normákkal számítva, 

N1 a beszámolási időszak termelésének normaóra-szükséglete a ren
dezés utáni normákkal számítva, 

Po átlagos teljesítményszázalék normarendezés előtt, 
Pi a beszámolási időszak átlagos teljesítményszázaléka (normaren~ 

dezés után). 

Az előző mutató fajlagos mutatószáma a következő: 

M 
m = --·100 

01 

m a beszámolási időszakban teljesített órák száma. 
01 a munkaidő-megtakarítás százalékban, 

A munkaidő-megtakarítás átszámítható: 

a) létszám-megtakarításra 

L,0 = M: 

L fö = létszám~megtakarítás,. főben, 

0 
L 

0 a munkások által teljesített munkaórák száma, 
L = a munkások létszáma; 

b) bérköltségek alakulására 

D = (01 + M) · Bo - (01 · B1) 

D a bérköltség-megtakarítás forintban, 
Bo = a normarendezés előtti átlagos munkabér, 
B1 a beszámolási időszak átlagos munkaórabére. 
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B) Normák színvonalára: 

Sz = 

Sz a normarendezés átlagos szorzószáma, 
N1 a beszámolási időszak normaóra-szükséglete a rendezés utáni 

normákkal számolva, 
No a beszámolási időszak normaóra-szükséglete a rendezés előtti 

normákkal számolva. 

A szorzószám nem fejezi ki, hogy a normák mennyire felelnek meg a köve
telményeknek. Arra enged következtetni, hogy a normarendezés előtti időszak
hoz viszonyítva a normák átlagosan mennyit és milyen irányban változtak. 

7. Munkatermelékenység 

A munkatermelékenységet kifejező intenzitás viszonyszám: 

q . 1 
P = -T-- vagy ennek reciproka -p--

T 
q 

q az előállított termékmennyiség, elvégzett szolgáltatás 
- természetes vagy átszámított természetes mértékegységben vagy: 
- értékben, amely lehet halmozott, kész-, befejezett, teljes, 

anyagmentes és nettó stb. termelési mutató; 

T a felhasznált munkamennyiség 
munkaóra, munkanap, 

- munkás létszám, összes foglalkoztatott létszám stb. 

A munkatermelékenységet kifejező mutatók közül mindegy, hogy az egyenes 
vagy reciprok formát választjuk. Az összehasonlítás elengedhetetlen kOvetel
ménye, hogy olyan azonos típusú (egyenes, reciprok) mutatókat viszonyítsunk 
egymáshoz, melyeknek a s z á m 1 á I ó j a és n e v e z ő j e is tartalmában köz
gazdaságilag azonos legyen. 

8. Műszak.kihasználási együttható 
p, 

21. 

Tg az összes teljesített gépórák száma, 
Tg

1 
az első műszakban teljesíthető gé.pórák száma. 

Egy műszakos üzemeknél a mutatószám értéke optimálisan egy, két, három 
műszakos üzemeknél 2, 3. 
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Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló munkahelyeket a legnagyobb 
létszámú ( vagy egyetlen) műszakban sem használják ki, akkor a folyamatossági 
együtthatót is ki kell számítani: 

Lmax = a legnagyobb (egyetlen) műszak munkáslétszáma, 
Me1m = a rendelkezésre álló összes munkahelyek száma. 

A műszakkihasználási együttható és a folyamatossági együtth:itó szorzata 
tájékoztatást ad a berendezések kihasználásáról a foglalkoztatottság szempontjá
ból. 

9. Nettó termelési, szolgáltatási érték 
TntO 

Ez a mutató a marxi értékkategória szerinti v + m elemek összegét tartal
mazza. Az anyagmentes termelési értéktől annyiban tér el, hogy ez nem tartal.
mazza a felhasznált termelőeszközök értékcsökkenését sem. 

A mutató kiszámításának közvetlen módszere: 

Munkabérek 

+ munkabérek közterhei, 
+ különféle, nem ~nyagjellegű költségek, 
+ forgalmi adó és egyéb adók, 
+ vállalati ( üzemi) eredmény, 

T nto = nettó termelési érték. 

A gyakorlatban a vállalatok általában a közvetett, ún. termelési módszert 
alkalmazzák: 

TERMELÉSI ÉRTÉK 

- anyagköltségek (alap-, segéd-, tüzelőanyag, energia), 
- egyéb anyagjellegű költségek (posta, telefon stb. költség), 
- értékcsökkentési leírás, eszközlekötési járulék 

T nto = nettó termelési érték. 

Az utóbbi módszert természetesen a költségvetési üzemi gazdálkodás sa1a
tosságainak megfelelően - értékcsökkenési leírás, eszközlekötési járulék miatt -
módosítva kell alkalmazni. 

10. Nettó termelési, szolgáltatási index 
Into 

Az indexnek kétfajta kiszámítási módszere van. A következőkben azonban 
csak az egyik módszert ismertetném, mivel az üzemek sajátosságaiból adódóan 
a közelítő módszeres kiszámításnak (a termelékenységre jutó nettó termelési 
érték szerint) nincs általában reális alapja. 
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Közvetlen módszerrel számított index a következő: 

-2g1p - 2a1 · r - 2kécs1 

2'gop - 2.'ao · r - 2kécs0 

Into = 

q a termelés, szolgáltatás mennyisége, 
p a termékek, szolgáltatás egységára, 

o; 1 a bázis, illetve beszámolási időszak, 
g a felhasznált anyag mennyisége, 
r a felhasznált anyagok egységára, 

kécs az értékcsökkenési leírás. 

A közvetlen módszerrel számított index felhasználását is korlátozott mér
tékben célszerű alkalmazni, ott, ahol a termelés, szolgáltatás természetes mérték
egységben könnyen mérhető és azok egységára is rendelkezésre áll. Pl.: az MN 
Textiltisztító és Javító Üzem (MN TJÜ) szolgáltatásai. 

Az értékcsökkenési leírás figyelembevétele rendhagyó, mivel az ár ezen 
elemét csak a Magyar Néphadseregen kívüli tevékenység esetén lehet leszám
lázni. Természetesen a behelyettesítésnél is csak a kiszámlázott, a vevőre áthárí
tott értékcsökkenéssel kell számolni. 

11. A,z 'önköltség elemei változásának hatása 

Az önköltségváltozás indexének általános képlete: 

Pt 

Po 

a, + b1 + c1 + d, 
a0 +b0 +c0 +d, 

p a termék, szolgáltatás önköltsége, 
a a közvetlen anyagköltség, 
b a közvetlen munkabér költsége, 
e az egyéb közvetlen költség. 
d a közvetet költségek, 

0 ; 1 a bázis, illetve beszámolási időszak. 

Az általános képlet szerinti összehasonlításon túlmenően, az ún. láncolatos 
behelyettesítési módszerrel állapítják meg általában az egyes elemek változásá
nak hatását. Ez lépésenként a következő: 
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a) a közvetlen anyagköltségek változásának hatása: 

a,+ bo +""+do 
a,+bo+YJ+d, 

b) a közvetlen bérköltségek változásának hatása: 

a,+b,+c,+d, 
ao+bo+YJ+d, 

e) az egyéb közvetlen költségek változásánák hatása: 

ao + b, + e, + do 
a0 +bo+YJ+d0 



d) a követett költségek változásának hatása: 

a0 + b, + Co + d, 
a,+b,+c,+d, 

Az önköltség elemeinek hatását termék, illetve szolgáltatási fajtákra külön
külön is, de az összüzemi tevékenység egészére együttesen is ki lehet számítani. 

12. Az önköltségváltozás tényezői 

Az önköltségváltozás tényezőinek hatása a következő összefüggések szerint 
mérhetők: 

Termelésváltozás hatása 

e-( 1-+} 
e = az állandó költségek részaránya az összes költ

ségeken belül, 
a termelés változásának volumenindexe. 

Termelékenység-változás hatása 

b·( 1-+) 
b a bérköltségek részaránya az összes költsége

ken belül, 
r = a 100 Ft bérre jutó termelés indexe. 

Anyagtakarékosság hatása 

a ( 1-+) 
a = az anyagköltségek részaránya az összes költ;.

ségeken belül, 
k a fajlagos anyagfelhasználás költségindexe. 

13. Selejtmutatók 

A gyakorlatban igen változatos selejtmutatók számíthatók, ezek közül ismer
tetek néhányat, melyek bizonyos szempontok szerint a selejt összetételi megosz
lására utalnak, így: 

a selejt okai szerint: 

S=S.+Sm 

Sa anyagselejt, 
Sm mukaselejt; 
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- a javíthatóság szerint: 

S= SJ"lan + SJ" 

SJian = javítható selejt; 
s; = végleges selejt, 

a minőségellenőrzés alapján: 

s= sb +sk 
Sb belső selejt, az üzem minőségellenörző szerve 

selejtnek nyilvánított, 
Sk = külső, vagy visszaáramló selejt, a megrendelő

től visszaérkezett, vagy a minőségi kifogást a 
megrendelő jelezte. 

Az előző mutatók mellett nagyon fontos olyan mutató kiszámítása, mely a 
selejtet az üzemi (üzemegységi) termelés, szolgáltatás egészéhez viszonyítj'.1. 
Ilyen a selejtszázalék: 

~-100 
q 

sö 
vagy:-~-· 100 

To 

Sq a selejtes „termékek" mennyisége, 
q a selejtmentes „termékek" mennyisége, 

Sö a selejtes termelés önköltsége, 
S ö a termelés önköltsége. 

14. Teljesítményszázalék 

T% 

Az üzemek által kiszámítható mutatók közül az egyik legfontosabb a telje
sítményszázalék. Ennek állandó figyelemmel kísérése folyamatos tájékoztatást 
adhat az operatív irányítás számára. 

T% _tu-·100 
teff 

tu = utalványozott idő a normaidön felüli, ún. pót
idövel együtt, 

teu= ténylegesen felhasznált idő. 

15. Termelési, szolgáltatási költségek megoszlása 
k 

A termelési, szolgáltatási költségek megoszlását sokféle ismérv alapján vizs
gálhatjuk, melyek közül az elszámolási mód szerinti megfigyelést emelem ki: 
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k = kdir + k1nd 

kdir = közvetlenül elszámolható költségek, 
ktnd = közvetve elszámolható költségek. 



16. A termelés, szolgáltatás ütemessége 

Adagos napi termelés 

q = átlagos napi termelés mennyisége (db, súly, 
m2 stb.), 

qi a naponkénti termelés összege az időszakban 
(db, súly, m2 stb.), 

n = a napok száma. 

Adagos, négyzetes eltérés 

o= d'·f 
n 

~ a termelés, szolgáltatás átlagos, négyzetes el
térésének mutatója, 

d naponkénti eltérés az időszaki napi átlagos 
termelésétől, 

f az előfordulás gyakorisága, 
n = napok száma. 

Szóródási együttható (Y) 

y = ó 
q 

Az ütemes termelés a tényleges termelési aadtoknak a trendadatoktól való 
eltérése alapján az utóbbi mutató alapján vizsgálható. A kiszámítás során figye
lemmel kell lenni arra, hogy csak az azonos, természetes mértékegységben (db, 
súly, m2 stb.) számított „termékeket" lehet egy számítási menetben összegezni. 

17. A tervszerűség mértéke 
Ttervsz 

Ez a mutató arról ad hasznos információt, hogy az eredeti. tervszerinti cél~ 
kitűzést - a termelés, szolgáltatás oldaláról - mennyiben valósította meg az 
üzem. A tervszerűségbe beszámítható termelést, szolgáltatást úgy számítják ki, 
hogy a tényleges termelés, szolgáltatás összegéből levonják a terven kívüli és 
terven felüli teljesítéseket A mutatószámot a termelési terv részletezésének meg
felelően, tételesen kell kiszámítani. A mutatószám értéke maximálisan 100°/o. 

Képlete: 

Ttervsz ·100 vagy: 2Tbesz ·lOO 

XTterv 

qbesz a tervszerüségbe beszámítható termelés meny-
nyisége, 

qterv termelési terv mennyiségben, 
T besz = tervszerűségbe beszámítható termelési érték, 
T terv termelési terv értékben. 
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II. A létszám- és bérgazdálkodás mutatószámai 

E fejezet tartalma különösebb bevezetőt nem igényel, a cím kifejező. A 
létszám- és bérgazdálkodás különböző vezetési szinten értékelhető mutatószá
mairól lesz szó a következőkben. 

1. Átlagkereset 
B 

Legegyszerűbb képletforma: 
- B 
B---

T 

B elszámolt összes munkabér, 
T felhasznált munkaidő. 

Az átlagkeresetek kiszámításánál nemcsak a ténylegesen kifizetett (nettó) 
béreket, hanem azokat az összegeket is figyelembe kell venni, melyek a dolgo
zóktól különböző címen levonásra kerültek. Vagyis a számítás alapja az ún. 
bruttó bér. 

Az átlagkereset számítása és megfigyelése során a leggyakrabban használatos 
mutatók a következők: 

Adagos alapórabér: 
B, 
0 

Bt = a munkások törzsbére (nem a kinevezetti 
törzsbérről van szó), 

0 a munkások teljesített órái. 

Adagos órabér: 

0 

B t + pr = a munkások törzs bére + prémium. 

Adagos órakereset: 

Bö = a munkások összes bére. 

Egy főre jutó átlagkereset: 

összes munkabér a tárgyidőszakban, 
átlagos állományi létszám. 

Ez az utóbbi egyben az üzemi szintű 
bár állománycsoportonkénti vizsgálódásra 
útján - szintén lehetőséget ad. 

bérszínvonal számítás mutatója is, 
az annak megfelelő behelyettesítés 
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2. Beállási s._int: (0/0-ban) 

A beállási szint az alsó- és felsöhatáros bérrendszerben a különböző üze
mek, üzemegységek (kirendeltségek) dolgozói munkaköri bérszínvonalának, az 
adott lehetőség átlagos kihasználásának összehasonlítására szolgál. A kereseti 
arányok összehasonlítása a munkakategóriák beállási szintje alapján is elvégez
hető. A beállási szintet a gyakorlatban a legjellemzőbb, a legnagyobl, létszámot 
felölelő kategóriákra - és nem egy dolgozóra - célszerű kiszámítani. Ezekután 
a beállási szint kiszámításának képlete: 

..1'BT - 2'BA 
·100 

2'BF - 2'BA 

BT a besorolás szerinti tényleges munkaköri bér, 
BA a munkakörök alsó bérhatárai, 
BF a munkakörök felső bérhatárai. 

A vállalati gyakorlatban a beállási szintet általában csak az alkalmazotti 
állománycsoportra számolják. A Magyar Néphadseregben érvényes bérrendszer 
lehetővé teszi a havidíjas dolgozók mellett az órabéres alkalmazottak ezen mu
tatójának kiszámítását is. Ebben az esetben az egy órára eső bérek alapján 
célszerű a számítást elvégezni. 

3. Bérhányad 
B% 

Ez a mutató gyakorlatilag a bérköltségek hányadát tartalmazza a teljes 
termelési értékhez viszonyítva. 

Bo/0 

ks 
--·100 

T 

kb a bérköltségek összege, 
T a teljes termelési érték. 

A bérhányad változása összefügg a kereset és a termelékenység változásával 
is. Ennek megfelelően a kereseti index és a termelékenységi index összevetése 
alapján ún. bérhányad index számítható. 

Az előző képlet reciprokaként az ún. BÉRRENDSZERSTABILITASI 
mutató számítható ki. Ez a mutató a 100 Ft összes bérre jutó termelési értéket 
fejez ki. A mutató kedvezően alakul, ha - változatlan termék, szolgáltatás -
összetétele mellett - 100°/o-nál nagyobb. Ezt a mutatót a muskások bérköltsé
geire is ki szokták számítani. 

Bér hányad indexe: 
munkavállalók keresetének indexe 

termelékenységi index 

A bérhányad index elemzése során kiszámítható - az ún. standardizálás 
útján -, hogy az egyes tényezők milyen hatással vannak annak alakulására. 
Ennek részletes ismertetésétől azonban eltekintek. 
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4. Bérigényesség 

Tbér 

Addig, amíg a bérhányad szam1tasa során a bérköltségeket a te 1 j e s 
te r m e 1 é s i é r t é k h ez viszonyítjuk, a bérigényességi mutató a bérköltsé
geket a t e r m e 1 é s i k ö 1 t s égek függvényében vizsgálja. 

· 100 

k bér= a termelési költségekből a bérköltség, 
.l'k = a termelési költségek összesen. 

A népgazdasági gyakorlat, ha a bérköltség az összes költségekhez viszo
nyítva 150/o alatt marad k e v é s b é , ha 16-290/o között mozog k ö z e p e -
s e n , és 30°/o felett e r ő s e n bérigényes ágazatot, vállalatot különböztet 
meg. 

5. Fajlagos túlóra-felhasználás 

A túlórákat személyenként, túlóratípusonként (250/o - 500/o - 1000/o) és a 
felmerülés helye szerint (üzemegység, műhely) tartják nyilván, illetve kell ál
talában nyilvántartani. Az alábbi mutatószámot állománycsoportonként célszerű 
kiszámítani: 

0 'l 
--'"-·100 

Ott 

0 túl = az időszakban teljesített túlórák száma, 
Oa = az időszakban teljesített összes órák száma 

túlórával. 

6. A dolgozók időalapja 

A vállalati gyakorlatban ezt a mutatót a teljesíthető munkaórának szokás 
nevezni. Ez a megnevezés egyben a mutató tartalmára is jobban utal. 

Kiszámítása: 

IL= L·n-0 

I az időszak átlagos állományi létszáma (esetleg 
dolgozói létszámra is számítható), 

n az időszak munkanapjainak száma, 
0 egy munkanap alatt optimálisan teljesítendő 

órák száma. 

7. A létszám-összetétel mutatói 

Létszám-összetétel mutatót viszonylag sokat tart nyilván a szakirodalom, 
azoktól eltérő mutatók is könnyen „kialakíthatók". A lehetséges változatokból 
- mint jelleinzőket - a következőket választottam ki: 
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a) Létszámok összefüggése: 

Lm> Lá >Lct 

Lm munkajogi létszám, 
Lá állományi létszám, 
Ld dolgozói létszám. 

Az előző összefüggésben nem szerepel a tervezett létszám, mely nagyság
rendileg leggyakrabban az állományi és munkajogi létszámok közé esik. 

b) Termelő - nem termelő arány: 

Lctir 

L1ncur 

Lail" = közvetlenül termelő munkások létszáma, 
L1nctir = közvetve termelő munkások létszáma. 

e) Munkás - alkalmazotti arány: 

La1k 

Lmunk 

Laik = összes alkalmazottak száma, 
Lmunk = összes munkások száma. 

Ezt a mutatót részviszonyszámonként is szokás kiszámítani. Abban az 
esetben a számlálóban vagy csak az adminisztratív, vagy csak a műszaki al
kalmazottak szerepelnek. Közgazdaságilag az így számított részviszonyszámok
nak is kiemelt jelentősége lehet attól függően, hogy a vizsgálat mire terjed ki. 

8. Munkabéralap tervezése 

A következőkben ismertetésre kerülő általános képlet megfelelő behelyet
tesítése útján kell az egyes állománycsoportok munkabéralapját külön-külön 
megtervezni. A munkás-állománycsoporton belül a teljesítménybéres, időbéres 
és havidíjas munkások bérét szintén elkülönítve szokás tervezni. 

B=L·O·ko 

B a munkabér tervezett összege, 
L tervezett átlagos létszám, 
0 egy főre jutó éves, fizetett órák száma, 
ko előírt, vagy megtervezett órakereset. 

9. Munkabérek csoportosítása 

a) Kifizetés címe szerint: 

B = Bm + B, + Bss + Bp + B. 

Bm munkaköri bér, 
Bt törzs bér, 

Bsz szolgálati időpótlék, 
Bp pótlékok, 
Bk kiegészítő fizetések. 
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b) Állománycsoportok szerint: 

Bmunk 

B. 
Bny 

B1t 

Bá 
B, 

munkások bére, 

alkalmazottak bére, 
nyugdíjasok, részfoglalkozásúak bére, 

ipari tanulók bére, 
állományon kívüliek bére, 

fiatalkorúak bére. 

Az előző csoportosítások alapján képezik a vállalati gyakorlatban a külön
féle bérügyi mutatókat. Pl. bérrendstabilitás, átlagkeresetek stb. 

10. Munkabér indexei 

Ib = 
B, 
L, 

B elszámolt munkabér, 

B, 
Bo 

L = átlagos állományi létszám, 

0 ; 1 = bázis, beszámolási időszak. 

A munkabérszínvonal változását az átlagbérekből kiszámított munkabér
indexek fejezik ki. 

Az átlagbérek változásának leggyakoribb index-vizsgálata a következő: 

a) Változó állományú index: 

B az átlagbér (B :L) mutatószáma. 

A változó állományú indexben kifejezésre jut: 

- az átlagbérek válozása az egyes állománycsoportoknál (termelőegységek~ 
né]), 

- a különböző átlagbérű állománycsoportok (termelőegységek) közötti ará· 
nyok megváltozása. 

b) Változatlan állományú index: 

A változatlan állományú indexben érvényesül az átlagbérek változásának 
hatása az egyes állománycsoportoknál (termelöegységeknél). 
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e) Osszetétel-változási index: 

Ebben az indexben jut kifejezésre a különböző átlagbérű állománycsopor
tok (termelőegységek) közötti arányváltozás. 

Képletben kifejezve: 
2Lr,·Bn 

2'Lo 

Az előzőekben ismertetett indexek közül csak az egyiket, vagy másikat 
kiszámítani nem elegendő. Az alapos értékeléshez mindhármat ki kell számítani. 

11. Munkaerő-felhasználás, forgalom- és hullámzás(váltás) mutatói 

a) Munkaerő-felhasználás: 

Ldo1g • lOO 
Lán 

vagy: 
M., 

Melm 
·100 

a munkások dolgozói létszáma, 
a munkások állományi létszáma, 

Ldo1g = 
Lán= 
M., munkások által teljesített munkanapok száma, 

= munkások által teljesíthető munkanapok szá-Melm 

ma. 

A mutatószám akkor mutat kedvező tendenciát, ha értéke növekszik. Ab
szolut optimális esetben értéke: 100. 

b) Munkaerő-forgalom: 

Szükséges és felesleges forgalmat különböztetnek meg. A mutatószám ala· 
kulása akkor kedvező, ha értéke csökken. 

Lfelv 

Lán 
· 100 vagy: ·100 

Lfelv felvételek száma, 
Lki = kilépések száma, 
Láu = átlagos állományi létszám. 

e) Munkaerő hullámzás ( váltás) V 

L 
V = ---·100 

L áu 

L = a felvételi vagy kilépési forgalom közül a kisebb. 
Ez a mutató akkor alakul az üzem szempontjából kedvezően, ha értéke 

csökken. 

12. Munkaerő-szükséglet számítása 

Tn 

PD/o·I 
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La1r 

T. 

p% 
I 

-

= 

a közvetlen termelő munkások átlagos állo
mányi létszáma, 
a tervezett teljes termelés normaóra-szükség
lete, 
tervezett átlagos teljesítményszázalék, 
egy fő által teljesítendő órák száma. 

A termelés normaóra-szükségletén alapuló számítási módszert a népgazda
sági gyakorlatban azokban az iparágakban alkalmazzák, ahol az alaptermelő 
folyamatokban nagy a kézi munkaidő aránya a technológiai ciklusban, valamint 
az egyes munkafolyamatok normázottak. Azokban az iparágakban, ahol a gyár
tási (termelési) ciklusban a gépi idő a meghatározó tényező, a közvetlen létszám 
tervezése általában a termelő berendezések kiszolgálási normáin alapuló számí
tási módszerrel történik. 

A kisegítő-kiszolgáló létszám tervezésének módszerei még nem forrtak 
ki, az előző képletet ehhez nem lehet alkalmazni. 

13. Munkaidő kiesés 
lk 

Ez a mutató az egész- és törtnapi munkaidő-veszteség megoszlását vizs
gálja. Elsősorban a munkás állománycsoport vonatkozásában szokták alkalmazni. 

Képlete: 

h, 

Ik = Ik,+ lk 2 

az egésznapos munkaidő-kiesések (betegsza
badság, fizetett szabadság stb.), 
a törtnapos munkaidő-kiesések (igazoltan és 
igazolatlanul mulasztott idő). 

Az összes munkaidő-kiesésen belül célszerű külön megvizsgálni az igazol
tan távollétek arányát. Ennek a mutatónak több év tényszámaihoz történő ösz
szehasonlítása rendkívül érdekes következtetések levonását teszi lehetővé. 

14. Munkanap 

A munkanapra vonatkozóan több mutatót különböztetünk meg, így: 

a) Teljesíthető munkanapok száma: 
N,1m 

A következő mutató a rövidített munkahetet is figyelembe veszi, mivel az 
átlagos állományi létszámot az üzemnapok számával kell szorozni: 

Nelm = Lá ·n 

Lá az időszak átlagos állományi létszáma, 
n = a törvényes munkanapok száma. 
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b) Teljesített munkanapok száma: 

LJ az időszak átlagos dolgozói létszáma, 
n = a törvényes munkanapok v. üzemnapok száma. 

e) Mulas::.tott munkanapok száma: 

Ezt a mutatót legegyszerűbben úgy számíthatjuk ki, hogy a teljesíthető 
munkanapokból kivonjuk a teljesített munkanapok számát. 

d) Munkanap átlagos hoss:r.a: N 

Ez nagyon fontos mutató, mely a tényleges, átlagos dolgozói létszám által 
teljesített munkaidő figyelembevételével fejezi ki a munkanap átlagos hosszát. 
A mutató akkor alakul kedvezően, ha az előző időszakhoz vagy a tervezett 
mutatóhoz képest növekszik értéke. 

N- Ütt - Ütúl 

Lct·n 

N az egy teljesített munkanapra jutó teljes órák 
száma, 

Ott = az időszakban teljesített munkaórák száma, 
0 túl = az időszakban teljesített túlórák száma. 

15. 11J.unkaórák száma 

Ez az előző témakörhöz képest további almutatókra bonatható, melynek 
jelentőségét a felbontás egyáltalán nem kisebbíti. 

a) Teljesíthető munkaórák száma: 
Üelm 

Altalában az állományi létszámra számítják, de a vállalati gyakorlatban 
előfordul, hogy az alap a dolgozói létszám. Jellegében a teljesíthető munk1-
napok számához viszonyítható; abból úgy számítható ki, hogy azt a kötelező 
(átlagos) napi munkaidővel kell megszorozni. 

Üe1m= La ·n·i 

La átlagos állományi létszám, 
n törvényes munkanapok száma, 

kötelező napi munkaidő. 

b) Teljesített munkaórák s:r.áma: 
Ütelj 

Ezt a mutatót (Üteij) úgy kell kiszámítani, hogy a munkaidőnyilvántartá
sok, munkalapok munkaidőre vonatkozó adatait számbavesszük és összeadjuk. 
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e) Teljesített munkanapon .~ulasztott munkaórák száma: 
Üm 

Ezt az értéket legegyszerűbben az előző két mutató különbségeként lehet 
kiszámítani: 

Üm = Üe1m - Ütelj 

Ha az Üm mutató értékét a ténylegesen teljesített munkanapok számával 
elosztjuk, megkapjuk azt, hogy naponta átlagosan hány órával teljesítettek ke
vesebbet az egész- és törtnapi munkaidő kiesések, valamint az állományi ts 
dolgozói létSzám különbségeként jelentkező létszámlemaradás együttes hatása
ként. 

Az előzőekben (14. és 15. pontban) leírt mutatókat a népgazdasági gya
korlatban szinte kizárólagosan csak a munkás állománycsoportra (esetleg azok
nak képesítés szerinti alcsoportjaira) szokták kiszámítani. 

III. Anyag- és készletgazdálkodás mutatószámai 

Az anyag- és készletgazdálkodás minden vállalati, üzemi gazdálkodási 
rendszer sarkalatos kérdéscsoportja. A mutatók tömege biztosít lehetőséget 
a téma minél mélyrehatóbb elemzéséhez. 

Ebben a fejezetben azonban csak néhány - a témához tartozóan általam 
a legfontosabbnak tartott - mutató kiszámításához kívánok segítséget nyújtani. 

1. Anyagellátottsági mutató 
E 

K 
E=-_-

m 

K = az időszak átlagos anyagkészlete, 
m = az átlagos napi felhasználás; 

ahol az átlagos napi felhasználás kiszámítási képlete a következő: 

F 
m=--

n 

F = az időszak összes anyagfelhasználása. 
n = az időszak napjainak száma. 

Ehhez a ponthoz tartozó mutatókat mind az alapanyagokra, mind az egyéb 
anyagokra, készletekre is ki lehet számítani. Az összevont számítás feltétele az 
azonos, természetes mértékegység. 

Az anyagellátottság napokban való kifejezése (E) egyenlő az egy fordulat
idő tartalmával (N), amely a készletek forgási sebességének egyik mutatója. 

2. Anyaghányad 
a% 

Ez a mutató tulajdonképpen a teljes termelési értéken belül az anyagkölt
ség összegének százalékos arányát fejezi ki. 
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= 
K, 
T 

·100 

Ka = az anyagköltség összege, 
T = a teljes termelés értéke. 

A mutatószámot a közvetlen és közvetett anyaghányadra külön-külön é:11 
együttesen is ki lehet számítani. 

3. Termelés anyagigényessége 
T, 

Ez a mutató azt hivatott kifejezni, hogy az üzem által gyártott termékek, 
végzett szolgáltatások önköltségében az anyagköltség milyen hányaddal szerepe]. 
Az előző mutató tartalmához hasonló, de mégsem azonos. 

T, = __!S_ · 100 
ZK 

Ka = a termelési költségekből az anyagköltség, 
1:1< = a termelési költségek összesen. 

Ha az anyagköltség az összes költséghez viszonyítva: 
55°/o-on alul marad, k e v é s s é, 
56-79°/0 között mozog: köz epe s e n, 
806/o fölött van, e r ő s e n 

anyagigényesnek tekinthetjük az üzemet. 

4. Anyagkészletnorma (időnorma) 

Az anyagkészletnorma fogalma több mutatót takar. Ennek megfelelően 
megkülönböztetünk: 

a) Minimális (törzs-, biztonsági) kés:zletnormát 

KNmin 

Fn = a napi felhasználás, 
I = az a biztonsági időszak, ami a normál szállítási időtől való 

átlagos eltéréssel egyenlő. 

A napi felhasználás kiszámítható: 

vagy: 

évi anyagfelhasználás 
munkanapok száma, 

felhasználási norma · tervezett termelés 
gyártási napok száma 

A minimális készletnorma különben az az időtartam, ameddig a készlet 
fedezni képes a termelés anyagszükségletét. 
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b) Folyókészletnorma 
KNfolyó 

KNfolyó = 

lsz = a szállítási időszak, 
Fn = a napi felhasználás. 

e) Maximális készletnorma: 
KNmax 

Ezen mutató tartalma legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy az tu
lajdonképpen a folyókészletnorma (de a legmagasabb szintű) és a minimális 
készletnorma összege. 

Képlete: KNmax 

5. Anyagnorma 
N. 

Többféle anyagnormát (anyagfelhasználási normát) különböztetünk meg. 
!gy beszélhetünk: 

a) Nettó anyagnormáról: Nanto 

Nanto = Szk 

Szk = a szolgáltatás, termék egységére eső elméleti anyagszükséglete. 

b) Bruttó anyagnormáról: Nabto 

Nabto = Nanto + Sz 

Sz = a megmunkálási súlyveszteség. 

e) Beszerzési anyagnorma: Nab 

Nab = Nabto + Sz~ 

Szs = a normál anyag· és munkaselejt, valamint 
a raktározási súlyveszteség szolgáltatási 
egységre jutó hányada. 

d) Anyagkihozatali norma: N.k 

N _ Nanto 

ak - Nabto 

Úgy vélem: az előző anyagfelhasználási normák bővebb magyarázatra 
nem szorulnak. Csak annyit kívánok megjegyezni, hogy az összes anyagfelhasz· 
nálást a tervidőszak termelési programja, a szolgáltatás ütemessége, valamint 
az anyagnormák figyelembevételével kell előirányozni. 
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6. Fajlagos anyagfelhasználás 
m 

Az előírt (tervezett) fajlagos anyagfelhasználást anyagnormának nevezzük. 
A tényleges fajlagos anyagfelhasználás a szolgáltatási egységre felhasznált anyag
mennyiséget fejezi ki. Kedvező, ha a mutatószám értéke csökken, illetve csök
kenő tendenciát mutat. 

M 
m=-~-

q 

M = a szolgáltatás elvégzéséhez felhasznált anyag
mennyiség természetes mértékegységben 
( vagy értékben), 

q = az előállított termékmennyiség természetes 
mértékegységben (vagy értékben). 

A népgazdasági gyakorlatban használatos mutató a fajlagos anyagfelhas'l
nálás reciprok értéke, az ún. anyagkihozatali mutatószám (r) : 

1 q 
r = ----;-- vagy~ 

7. Forgási sebesség, forgóeszközök 
s 

A forgóeszközök megtérülésének gyorsaságát a forgási sebesség mutató
számai fejezik ki. A forgási sebesség növelése a körforgás időtartamának lerö
viditését, a forgási sebesség napokban kifejezett mutatójának csökkenését je
lenti. Kedvező, ha az üzem forgóeszközei egyre kevesebb nap értékesítési be
vételét kötik le. 

a) Fordulatok száma: 
F 

S=-_-
K 

S = a fordulatok száma, 
F = az időszak bevételi forgalma, 
K = az időszak átlagos forgóeszköz állománya 

(kronologikus átlag). 

b) Forgási idő ( megtérülési idő) N 

I K·I N=-- vagy 
S F 

N = forgási sebesség napokban, 
I = az időszak naptári napjainak száma. 

e) Felszabadult forgóeszközök értéke (relatív megtakarítás) K~ 

) 
F1 

Kcs = (n1 - no · --
11
-
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Kcs = a készletcsökkenéssel felszabadult készletek értéke, 
n1 = a beszámolási időszak forgási ideje, 
0 0 = a bázisidőszak forgási ideje, 
F1 = a beszámolási időszak árbevétele, 
11 = a beszámolási időszak naptári napjainak száma. 

A 7/c alpontban ismertetett mutató - mint elnevezése is utal rá - nem 
üzemi eredményt növelő hatást fejez ki, hanem a relatív megtakarítás (túllé
pés) összegét abból kifolyólag, hogy a forgási időszükséglet az egyik időszakról 
a másikra csökkent (nőtt). 

8. Nyitókészlet tervezése 

A tervezési munkálatok során elkerülhetetlenné válik a következő időszak 
nyitókészletének megtervezése is. A következőkben ismertetésre kerülő statisz
tiltai módszer · a legutolsó tényleges készlet adataiból indul ki, melyhez hozzá 
kell számítani a tervidőszak kezedetéig várható növekedést és fogyást is. A 
mutatószám alkalmazása valójában nemcsak az anyagkészletek, hanem vala· 
mennyi eszköz- és forráskészlet tervezésénél ajánlatos és használatos. 

Ko = (q + B + V) - (F + E) 

q = a tervkészítés időpontjában ismert tényleges készlet, 
B = a tervidőszak kezdetéig még várható beérkezés, 
V = a tervidőszak kezdetéig belső tartalékból (vagy 

saját előállításból) várható növekedés, 
F = a tervidőszak kezdetéig várható felhasználás, 
E = a tervidőszak kezdetéig várható eladás. 

IV. Allóeszköz-gazdálkodás 

Bár a költségvetési üzemek gazdálkodásában közel sem kap olyan szerepet 
az állóeszközgazdálkodás, mint a vállalati gazdálkodásban, mégis néhány, e 
témát érintő mutató alakulásának állandó, illetve időszakonkénti figyelemmd 
kísérésére szeretném felhívni a figyelmet. 

1. Allóes'l'/eöz-állomány változása 

Az állóeszköz-állomány változásának vizsgálata kapcsán tulajdonképpen 
egy képletcsokor tagjaira kívánom a figyelmet felhívni: 
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a) Átlagos állóeszköz-állomány 
X 

A',+ A'i A' = -----''------
2 

A' = az állóeszközök nyitóállománya teljes vagy maradék értéken, 
o; 1 = a bázis, illetve beszámolási időszak. 



b) Üzembehelyezési arány 
Ü 0/0 

ü A'ú; -100 
0/o A· 

A' új = az időszak folyamán üzembe helyezett új állóeszközök értéke, 
A' = az állóeszközök átlagos állománya teljes értéken. 

Ez a mutató tájékoztatást ad arról, hogy értékbeni alapon hány száza
léka az új állóeszköz az összes állóeszköznek. Arra is következtetni lehet, hogy 
milyen gondot fordítanak - az üzem és az elöljáró szakmai szerv - az álló·· 
eszközök fejlesztésére, frissítésére. 

e) Kiselejtezési arány 
Ks% 

Ez a mutató semmivel sem kisebb jelentőségű, mint az előző. Az összes 
állóeszköz értékéhez képest a kiselejtezett állóeszközök arányát fejezi ki. A mu
tató kiszámítása során az állóeszközök bruttó értékét kell figyelembe venni. 

A' ' · 100 
A' 

As = az időszak folyamán kiselejtezett állóeszközök értéke. 

2. Gépek átlagos életkora 
Gkor 

f1·a1 + f2·a2 +, ... + fn·an 

f, + f, + .... Ín 

f = a gépek működési ideje (év), 

l'f ·a 

a = az egyes gépfajokhoz tartozó gépek száma, 
1, 2, ... n = a gépfajták száma. 

A géppark korszerűsége jellemezhető az átlagos életkorra]. A hipotézis 
feltételezési alapja az, hogy minél később gyártottak egy gépet, az annál kor
szerűbb. A gépek működési idejéhez képezzünk korcsoportokat (0-5, 6-10, 
11-15, 16-20, 21-30, 30-), majd a csoportközepeket (2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 25, 
35) súlyozzuk az egyes gépfajtákhoz tartozó darabszámmal. 

Ha az egyes gépek életkoráról nem állnak rendelkezésre konkrét adatok, 
úgy következtetéseket lehet levonni a gépek elhasználódottságáról. Ezt a követ
keztetést a gépek nettó és bruttó értékének viszonyából is le lehet vonni. 

3. Gépkihasználás 

A gépkihasználás vizsgálata során is több mutatót célszerű kiszámítani. 
illetve azok alakulását elemezni. Ezek: 
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a) Üzemképesség mutatója: rJA'r 

A
, A'r., 

1J r=---
A', 

A' m = a működőképes állóeszközök állományi mennyisége vagy értéke, 
A' r = a rendelkezésre álló állomány mennyisége vagy értéke. 

A mutató akkor optimális, ha értéke egyenlő 1.-gyel. Ez a mutató követ
keztetési lehetőséget ad arra is, hogy az üzem milyen gondot fordít az álló
eszközök karbantartására, illetve a használhatatlan állóeszközök kiselejtezésére. 

b) A működő állomány aránya ~An 

Ez a mutató a működő állóeszközökön belül fejezi ki azon állóeszközök 
arányát, melyeken ténylegesen dolgozni. Vagfyis arra enged következtetni, hogy 
az üzem a működőképes állóeszközeinek üzemeltetése érdekében milyen erő
feszítéseket tett, a rendelkezésre álló létszámmal mennyit képes működtetni. 

A
, A'u 

'Y/ II '=--
A'm 

A' d = a ténylegesen dolgozó állóeszköz-állomány mennyisége 
vagy értéke. 

e) Állóeszköz-felhasználás együttes mutatója r;A'm 

A
, A', 

1{ III =--
A', 

Ez a rendelkezésre álló állóeszközökböl működtetett (ténylegesen dolgozó) 
állóeszközök arányát fejezi ki. 

d) Kapacitáskihasználás mutatója 17Cint 

Ez a mutatószám az időalap és gépteljesítmény kihasználását és az állo-· 
mány felhasználását összefoglalóan fejezi ki. Ezért integrális mutatószámnak 
nevezik. 

e qeff 
17 int=--

qma:<: 

C1nt = a kapacitás integrális kihasználása, 
C,u = a vizsgált időszak (nem időegység) alatt a gépeken előállított 

tényleges termékmennyiség, végzett szolgáltatások mennyisége, 
Cmax = a vizsgált időszak alatt maximálisan előállítható tényleges 

termékmennyiség, végezhető szolgáltatások mennyisége. 

4, Gépkocsik fajlagos kihasználása 

Ebbe a családba tartozó mutatók figyelemmel kísérésére elsősorban az MN 
TJÜ-nél van lehetőség, mivel jelentős - a szolgáltatás részét képező - szállí
tási feladatot látnak el. 
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a) Munkaidő kihasználás Gk• 

Gk - 0,., .----0, 

Om = menetben töltött órák száma, vagyis a tényleges 
közlekedési idő, 

Of = fuvarban töltött órák száma, vagyis a gk. telep· 
helyről történő kiállása és beállása között eltelt 
idő. 

A mutatószám javul, ha a menetben töltött órák száma jobban emelkedik, 
mint a fuvarban töltött órák száma. 

b) Forgalmi sebesség Gk, 

Gk,= -'-"-
0, 

tk = teljesített kocsikilométer. 

Ennél a mutató értéke akkor fejez ki javulást, ha a teljesített kocsikilo
méter jobban emelkedik, mint a fuvarban töltött órák száma. 

5. T ermelőberendezés időalapia 

A termelőberendezések időalapját szintén több mutatószám alapján lehet 
reálisan értékelni. 

a) Naptári időalap Ieim 

I„m = 365 nap · 24 óra = 8760 óra. 

Ez egy berendezés elméleti időalapja. Valamennyi berendezés naptári idő· 
alapját úgy kapjuk meg, ha a 8760 órát a termelőberendezések számával 
beszorozzuk. 

b) Hasznos idóalap I, 

r. - l,1m - cr., + !.,) 

Ik1 = a karbantartáshoz szükséges idő, 
Ik2 = az elrendelt biztonsági vizsgálatok időigénye. 

e) Munkarend szerinti időalap lm 

lm = I,1m - (I,1 + !"' + r., + I.J 

Ik3 = a munkaszüneti napok ideje, 
h4 = a kieső műszakok ideje. 

d) Produktív idóalap lpcoct 

Iprod = lm - t 

t = a munkaidőn belüli elkerülhetetlen veszteségidők, állásidők, 
pótidök stb. 
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A termelőberendezések időalapját az átlagosan rendelkezésre álló beren
dezések számának és egy gép fajlagos időalapjának szorzataként állapíthatjuk 
meg, úgy, mint azt a naptári időalapnál ismertettem. 

A különböző időalapok közül a munkarend szerinti időalapnak a terve
zési időszakban kiemelt jelentősége van. Valamennyi termelőberendezésre ná
mított hasznos ídőalapból - megfelelő számítások útján - következtetéseket 
lehet levonni a termelési terv mennyiségének realitásáról. 

V. Egyéb mutatók 

Ebbe a csoportba mindössze két mutató ismertetését kívánom megtenni. 
A következő két mutató az általam elvégzett csoportosítás alkalmával az első 
négy fejezet tartalmába nem illett, ezért ismertetem külön ezeket. 

1. Arváltozásból eredő megtakarítás vagy többletkiadás 
ph 

Ph = -"q1 •p1--"QJ ·Po vagy: -"Qt· (p1 - p.) 

q = a termelés mennyisége, 
p = a termékek egységára. 

A megtakarítás, illetve többletkiadást az árindex számlálójának (.Eq1 • p1) 

és nevezőjének (2~q1 • p0) különbsége mutatja. 
A második összefüggés szerint először megállapítjuk az egyes termékek 

egységére vonatkozó megtakarítást vagy többletkiadást (p1 - p0). Utána a 
vásár o 1 t mennyiségre vonatkozó eltérések összegezése adja az összes meg
takarítást vagy többletkiadást. 

A mutató alakulása elsősorban a fix árak alapján számlázó üzemeknél 
,,izgalmas". 

Ezzel a mutatóval vizsgálni és bizonyítani lehet egyrészt a vásárolt anya
gok, energia stb., másrészt a saját szolgáltatások árváltozásainak hatásait. 

2. Baleseti aránymutató 
B, 

a 
B,=~·100 

Láll 

a = a balesetek száma, 
Lán = átlagos állományi létszám. 

Az átlagos állományi létszámként alkalmazni lehet csak a munkás állo
mánycsoportra külön, vagy a munkás-, műszaki- és kisegítő állománycsoportokr.1 
összevontan számított létszámot. 

A balesetek gyakoriságát (különös tekintettel a halálos balesetekre) a nép
gazdaságban általában 1000 fő létszámhoz viszonyítva fejezik ki. De értelme 
van a 100 főre számított mutatónak is. 
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A tanulmányban feldolgozott és ismertetett közgazdasági mutatószámok 
célszerű alkalmazása lehetőséget nyújt azon alapvető elemzések elvégzéséhez. 
amelyek a gazdaságosabb termelést, a korszerű gazdálkodási tevékenységet 
segítik. Célom ezek közreadásával mindenekelőtt az alkalmazható mutatószá
mokra történő figyelem felkeltése volt, s ha csak szerény mértékben is segít
hettem a szakemberek munkáját, már célom elértem. 
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