
E. SEJNYIN: 

A TERMELÉSI ÜTEM ÉS A N N A K MÉRÉSE-

„Feltétlen kötelességünk, hogy a vállalatok tervnélküli és egyenlőtlen 
ütemű, úgynevezett rohammunkával végzett termelésének véget vessünk 
és arra kell törekednünk, hogy minden üzem, gyár, bánya és vasút naponta 
az előre kidolgozott grafikonok szerint hajtsa végre a maga meghatározott 
termelési programmját." (A SzK(b)P XVII I . Össz-szövetségi konferenciá
ján Malenkov elvtárs beszéde alapján hozott határozatból.) 

I. 

A z ütemes munka bármely termelési folyamat kultúrájának és meg-
szervezettségének egyik döntő mutatószáma. A Párt és a szovjet szerve
zetek igen nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a vállalatok munkájának 
ütemessége biztosítva legyen. A z előírt ütem szerinti termelés, azaz amikor 
a tervfeladatokat naponta teljesítik és túlteljesítik, rendkívül nagy szervező 
hatással van a termelési folyamat egész menetére. Más oldalról nézve, a ter
melési ütem a vállalat munkájának jó megszervezését mutatja. 

Az a tény, hogy egyrészt nincs rohammunka, másrészt pedig a ter
melés ütemesen folyik, a munka kultúrájának egyik alapvető ismérvét 
jelenti, éspedig azt, hogy a vállalat harcot folytat a munkaidő minden egyes 
másodpercéért, „értékelni tudja az időtényezőt". A terv naponkénti tel
jesítése és túlteljesítése a munkaidő minden egyes másodpercéért foly
tatott sikeres harcot, minden egyes másodperc maximálisan hatékony 
kihasználását jelenti a munkanap egész tartama alatt. 

A termelési folyamat hullámzása ellen a napi tervfeladatok állandó 
teljesítéséért folytatott harc végső sorban a termelés ütemességéért való 
harchoz vezet. 

A termelés ütemességéért folytatott harc a termelő munka tervszerű
ségéért, az abban előforduló véletlenszerűségek legyőzéséért folytatott har
cot jelenti. A termelési folyamat egyenlőtlensége azt mutatja, hogy a vál
lalatban még nem küszöbölték k i a tervszerűtlen munkát, az ösztönösséget. 

Az ütem fogalmát és annak mérését a termelési folyamat, különösen 
a futószalagon való gyártás kutatói ezért igen nagy figyelemben részesítik. 
Nincs egyetlen ezekkel a kérdésekkel foglalkozó munka, amely a terme
lési ütem és mérése problémájával ne foglalkozna. Mindezidedg azonban 
nincs eldöntve az a kérdés, hogy miként kel l mérni a vállalat munkájá
nak ütemességét. A z ütemesség helyesen felépített nratatószáma nélkül 

* Vesztnyik sztatisztiki, Goszsztatizdat, Moszkva, 1950. 4. sz., 30—42. old. — Megvitatás 
céljából közölt c ikk. 
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a gazdaságstatisztika nem beszélhet az ütem kérdéséről, minthogy nincs 
objektív kritérium a vállalat munkája ütemességének megítélésére. Az üte
messég kérdésének ilymódon tehát igen nagy gyakorlati és tudományos 
jelentősége van. 

A termelési ütem mérésére jelen cikk szerzője a „szóródási együtt
ható" (varációs koefficiens)1 használatát ajánlja — olyan módszert, ame
lyet több moszkvai vállalat munkájára vonatkozó adatok alapján felül
vizsgáltak. 

Miért javasoljuk erre a célra éppen a szóródási együttható alkalma
zását? 

Az ütem a folyamatnak egyenlő, rövid időszakokon keresztül való 
ismétlődését jelenti. A termelési folyamathoz való viszony szempontjából 
a munka üteme (ritmusa) a termeléssel kapcsolatos, meghatározott műve
leteknek (taktusoknak) egyenlő időszakokon keresztül való ismétlődését 
jelenti. „A szinkronizmust — ami a munka jellemző ismérve a folyamatos 
gyártásnál — azáltal érik el, hogy az adott gyártási folyamat összes műve
letei egyenlő, illetve meghatározott időközökre osztható időszakonként 
következnek be, amit az adott gyártási folyamat munkaütemének nevez
nek és a tervezésnél alapvető számítási egységül szolgál."2 

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ilyen szigorúan ideális ütem 
(ritmus) majdnem sohasem fordul elő, s hogy ezek a műveletek a legjobb 
esetben is csupán csali megközelítőleg egyenlő időkeretű időszakonként 
ismétlődnek. A z ütemesség fokának jellemzője az aritmikusság, azaz attól 
a színvonaltól való eltérés, amelyet a termelés ütemes (ritmusos) folya
mata tükrözne vissza. 

Az ütemesség fokát jellemző aritmikusság mértékét az „ideális" ütem
től (ritmustól) való eltérések mutatják, amelyek a valóságban mindig, min
den egyes esetben előfordulnak. A nagyobb eltérések nagyobb aritmikus-
ságra, illetve rossz ütemre figyelmeztetniek, a kisebb eltérések megfor
dítva, kisebb aritmikusságot és jobb ütemet jelentenek. Ezeket az eltéré
seket az időegységben, másodpercekben, percekben lehet kifejezni (pél
dául az egyes munkaütemaknek [taktusoknak] az átlagtól1 vagy az „ideális 
ütem"-től való időbeli eltéréseiben), ami a legkülönfélébb műveletek soka
sága esetében rendkívül nehéz feladat. Ezt a nehézséget megoldhatjuk 
olyan módon, ha áttérünk az eltéréseknek más egységekben való méré
sére. 

Az adott időközre eső termelési folyamat eredménye az előállított ter
mék meghatározott mennyisége. „Ideális" ütem esetében a termelés adott, 

1 Szóródási együtthatónak (variációs koefficiensnek) nevezik — és v betűvel jelölik — 
a statisztikában azt a viszonyszámot, amely az adott variációs sor tagjai ingadozása tf-jánák 
(a diszperziónak) az átlaghoz (x) viszonyított relatív nagyságát mutatja. 

a • 100 

x 

Ilymódon tehát a szóródási együttható (v ) a i> értékének a sor átlagához (x) viszonyí
tott százalékos aránya. Ez a sor ingadozásának mértéke és igen alkalmas a különböző sorok 
ingadozásainak összehasonlítására. Minél nagyobb a v értéke, annál nagyobb, s minél kisebb a 
» értéke, annál kisebb a sor ingadozása. 

! Műszaki lexikon, 1931, 14. kötet, 416—417. old., oroszul. 



változatlan feltételei mellett az egyenlő időközök alatt ugyanolyan 
(egyenlő) mennyiségű terméket kapnánk. Ingadozások, illetve az „ideális" 
ütemtől való állandó eltérések esetében az egyenlő időközökben előállí
tott termékek mennyiségében is ingadozás fog mutatkozni. Ennek ered
ményeképpen variációs sort kapunk, amely az egyenlő időközök alatti ter
melés átlaga körül szóródó termelési mutatószámok sokaságát jelenti. 

Ilymódon tehát a termelés ütemességének fokáról az aritmikusságnak 
az adott időköz alatti átlagos megnyilvánulása alapján értékítéletet alkot
hatunk. Az aritmikusságot az előállított termékmennyiség (a termelés) 
egyes mutatószámainak azon érték körüli átlagos ingadozása mutatja, 
amely értéknek „ideális" ütem (ritmus) esetében ezeket a szóródó rész
értékeket kellene helyettesítenie és megakadályozni bármiféle szóródási 
folyamatot, amikor is az egyes eltérések értéke nulla volna. Gyakorlatilag 
ez az „ideális" eset nem lehetséges. Ezért az időegységre eső termelésnek 
ezt a „valódi" nem szóródó értékét gyakorlati célokra helyettesíteni lehet 
a variációs (gyakorisági) sorból kiszámított átlaggal. Ez az átlag azonban 
csak arra a gyakorisági sorra vonatkozik, amelyből azt kiszámítottuk, mert 
mind a termelési (gyártási) adatok, mind az átlagoktól való eltérések külön
bözők lehetnek és az egyes munkások, műhelyek, stb. szerint változnak. 

A termelőtevékenység eredménye a termelési ütem eredményessége 
szempontjából, amint erre fent rámutattunk, a termelő folyamat viszony
lagos egyöntetűségének fenntartásában és annak állandóságában (stabili
tásában) mutatkozik meg, hogy bizonyos időszakon belül minden egyes 
adott időközben egy és ugyanazon mennyiségű és azonos minőségű ter
méket bocsátanak k i . Ez teljesen érthető is a munka ütemének ama meg
határozásából, mely szerint az ütem „a munka egyes elemeinek és a közöt
tük levő szüneteknek időbeni szabályszerű váltakozása."2 

„Pontosan betartani a megállapított technológiai folyamatot, annyit 
jelent, mint biztosítani a termelési folyamat egyenletes ütemét, minőségi
leg egyenletesen termelni, amikor is az egyik termék azonos a másikkal, 
egyik acélöntés azonos az ugyanolyan márkájú másik acélöntéssel."4 

A termelés kibocsátására vonatkozó számadatok, valamint az egyenlő 
(viszonylag rövid) időközök alatt végzett termelőtevékenység más mutató
számainak sorában visszatükröződő termelési ütem meghatározott szem
pontból a szóródás jelenségének egyik változata, s a szóródási együttható 
alkalmazása e sor ingadozásának jellemzésére teljesen helyes. 

Ilymódon tehát a napi (óránkénti) teljesítmény ingadozásának együtt^ 
hatója vagy a szóródási együttható: a munka ütemének mutatószáma, az 
egyenletességnek, azaz a termelési ütem vizsgált időszak alatti állandósá
gának mutatószáma. 

A naponkénti (óránkénti) teljesítmény szóródó számértékeinek soka
ságát nem lehet a munka ütemessége, intenzitása és egyenletessége köz
vetlen egységes, összesítő jellemzőjének tekinti. Ezek a szóródási együtt
hatóban, mint mérőszámban, azaz az adott időszak alatt teljesített munka 
minőségének mennyiségi kifejezésében, egyetlen számban tükröződnek 

s K i s Szovjet L e x i k o n (Malája Szovjetszkaja Enciklopédia), 1930, 7. kötet, 353. old., 

» Tevoszjan elvtárs felszólalása a SzK(b)P XVIII . össz-szövetségi Konferenciáján. 



vissza. Valamely meghatározott termékfajta óránkénti vagy naponkénti elő
állításának adott átlagos színvonala mellett az a munkás vagy az a műszak 
dolgozik jobban, szervezettebben és megbízhatóbban, amelynél a napi vagy 
havi termelés szóródási együtthatója a legkisebb. A naponkénti vagy órán
kénti termelés szóródási együtthatójának minimális értéke, a nullához közeli 
értékre való csökkentése a folyamat állandóságáért (stabilitásáért) foly
tatott harc sikerét mutatja (természetesen a terv teljesítése és túlteljesítése 
esetében, másképpen ál-ütemességgel állunk szemben, mint amilyen pél
dául a teljes megterhelés esetén kifejtett „ütemes" munka, ahogy mon
dani szokták, „topogás"). A termelés magas kultúrájáért folytatott harc 
eredménye, hogy a szóródás — a termelési folyamat ösztönösségének 
mutatószáma — minimálisra csökken. 

A szóródási együttható ütemességi mutatószámként való használatának 
nem szabad formális jellegűnek lennie. E mutatószámokat a termelés más 
mutatószámaival szoros összefüggésben kell vizsgálni. Különleges és első
rendű jelentősége van itt a tervteljesítés mutatószámának. Olyan ütemes 
munkára van szükség, amely a termelési terv teljesítésével és túlteljesí
tésével jár együtt. Az ütemes munkának a termelés minősége megjavítását, 
a technológiai előírások szigorú betartását kell eredményeznie. A termelés 
terén, a termelés mennyiségének emelkedésével együttjáró kiugrásokat, 
amelyek a termelés új, még magasabb fokra való fellendülését mutatják, 
nem szabad a termelési ütem megbontásának tekinteni. Egyszóval, az üte
messég mutatószámából, a szóródási együtthatóból nem, szabad fétist csi
nálni és azt a vállalat termelési feltételeivel való összefüggéséből kisza
kítva vizsgálni. 

A termelés (termékkibocsátás) szóródási együtthatóját egyidejűleg, 
mint a termelés ki nem használt tartalékainak mutatószámát is tekint
hetjük. Minél nagyobb ennek az együtthatónak az értéke, annál nagyobbak 
a termelés felemelése terén fennálló k i nem használt lehetőségek. 

Ezzel kapcsolatban igen nagy jelentősége van Potolicsev elvtársnak 
a SzK(b)P XVII I . Össz-szövetségi Konferenciáján mondott beszéde ama 
részének, amelyben a termelési grafikon szerinti munkáról a következőket 
mondja: „A rohammunka káros gyakorlata komoly akadályt jelent az 
üzemek fejlődésében, mert elrejti az üzemek műszaki és termelési lehető
ségeit . . . Valóban, ha az üzemnek megvan a lehetősége arra, hogy a hónap 
utolsó tíz napja alatt termelési programmjának 40—50%-át teljesítse, s az 
első és második tíznapos időszak alatt a tervnek csak 15—20%-át teljesíti, 
akkor nem dolgozik teljes kapacitással. Ez a rendelkezésre álló rejtett és 
kinem használt termelési lehetőségeket mutatja." (A kiemelés E. Sejnyin-
től.) 

II. 

Mielőtt áttérnénk az egyes moszkvai vállalatok termelési ütemének 
mérésére vonatkozó adatok tárgyalására, megvilágítjuk egy kis példán 
az ütemes munka mutatószámának természetét és kiszámításának módját. 

Szmetanyin elvtárs, a híres cipőipari munkás, a „Szkorohod" cipőgyár 
sztahanovistája, 1935. október 6-án az éjtszakai műszakban dolgozva, világ
rekordot állított fel, amikor is a normában megállapított 650 párral szem
ben 1860 pár cipőt készített (azaz normáját majdnem 300%-ra teljesítette). 



Az említett napon Szmetanyin elvtárs a műszak folyamán a különböző 
munkaórák alatt egy pár cipőre átlagosan ráfordított5 

az 1. órában 13,44 másodpercet, 
a 2. órában 13,14 másodpercet, 
a 3. órában 13,70 másodpercet, 
a 4. órában 12,84 másodpercet, 
az 5. órában 13,20 másodpercet, 
a 6. órában 13,62 másodpercet, 
a 7. órában 13,36 másodpercet. 

Számítsuk k i a Szmetanyin elvtárs által 1935. október 6-án kifejtett 
munka ütemének mutatószámát. 

A műszak 
egyes órái 

! A műveietek 
A műveletek átlagos ! átlagos idő

tartama tartamának 
másodpercekben \ eltérése a 

— föátlagtól 
(x) — 

(d = x — x) 

d* 

1 
2 
3 
i 
5 
0 
7 

13,44 
13,14 
13,70 
12,84 
13,20 
13,62 
13,3« 

+ 0,11 
— 0,19 
+ 0,37 
— 0,49 
— 0,13 
+ 0,29 
+ 0,03 

0,0121 
0,0361 
0,1369 
0,2401 
0,0169 
0,0841 
0,0009 

Az ütem mutatószáma: 
(lásd 92. old.) 

Ö . 100 

X 

V 0,0753 .100 
_v 93,30 0,5271 13,33 

_ 0,275.W>0 , 

13,33 x ^ 9 3 - 3 - ^ 13,33 
7 

rt_W?ü- 0,0753 
u 7 

13,33 

_ 0,275.W>0 , 

13,33 

A z ütem 2,06-os mutatószáma az adott esetben azt fejezi k i , hogy 
a végzett munkaműveletre eső időráfordítás a műszak különböző órái alatt 
átlagosan 2,06%-kal ingadozik az egész műszakra vonatkozóan kiszámított 
átlagos időráfordítás (x) értékéhez viszonyítva, illetve ez átlag körül. Bár 
nehéz most abszclút pontosan megállapítani az adott nagyságú ütemmutató 
értékelésének kritériumait, ez alkalommal is megállapítható, hogy egy 
olyan mutatószám, amely 5—10 %-os határok között ingadozik, ama sor 
átlagához viszonyítva, amelyből kiszámították, jó ütemet fejez k i . 2,06%-os 
ütemmutató a normateljesítés magas színvonala mellett rekord és N . Sz. 
Szmetanyin magas szakmai tudását mutatja k i , aki „sohasem tesz semmi 
felesleges, szükségtelen, vagy túlságosan nagy mozdulatot, mindig arra 
törekszik, hogy a munkadarabot a legrövidebb úton vegye gépéhez és pon
tosan ugyanúgy a legközelebbi helyre tegye félre. A mozdulattakarékos
ságban rejlő bölcseség tiltakozik a kezekkel való minden haszontalan moz
dulat (hadonászás) és minden szükségtelen erőkifejtés ellen. Éppen ezek 
a tulajdonságok nyújtottak lehetőséget N . Sz. Szmetanyinnak arra, hogy 
az egész munkanap folyamán egyenletes és nyugodt munkaütemben dol
gozzék, amely mellett, mint ismeretes, a központi idegrendszer a leg-
kevésbbé fárad k i " . 8 

5 A z egy pár cipőre esö átlagos időráfordítás adatait K . Sabrin , , N . Szmetanyin" c. 
könyvéből (21. old.) vettük. 

0 A Leningrádi Állami egyetem tudományos feljegyzései, 1938, 23. sz., 6. füzet, (A biológiai 
tudományok sorozata) 37. old., oroszul. 



III. 

A fent kifejtett tételeket szerző a „Szerp i Molot" („Sarló és kalapács"), 
„Elektroprovod" („Villamos vezeték"), „Parizsszkaja Kommuna" („Párizsi 
Kommün") és „Burevesztnyik" („Viharjelző") moszkvai üzemek munká
jára vonatkozó adatok alapján elemezte. Ez az 1938—1940. évekre vonat
kozó anyag, amelyet a szerző a jelen cikkben részletesen idéz, nemcsak, 
hogy nem avult el, hanem éppen ellenkezőleg a futószalagon való gyártás 
módszereinek az utóbbi évek folyamán bekövetkezett fejlődésével kap
csalatban még aktuálisabbá vált. 

A „Szerp i Molot" üzem munkájának vizsgálata a hengerde négy hen
germűve munkájára vonatkozó adatok alapján történt. A z elemzés a négy 
hengermű egyes műszakainak munkateljesítményére vonatkozó adatokra 
terjedt k i . A normateljesítés mutatószáma mellett kiszámították az egyes 
műszakok munkája ütemességének mutatószámait (a termelés szóródási 
együtthatóit) is. Rendkívül értékes anyagot adott a 4. hengermű által tel
jesített műszakok munkájának elemzése. Itt határozottan kiemelkedett a 
Lenin-renddel kitüntetett Turtanov mester által vezetett 2. sz. műszak 
munkája. E műszak munkája nemcsak a normateljesítés százalékaival 
emelkedik k i a többi műszak közül, hanem a munka ütemének és egyen
letességének kitűnő mutatószámai által, is: a teljesítmény szóródási együtt
hatója e műszakban 3,9% volt. Ezek a mutatószámok azt bizonyítják, hogy 
a Lenin-renddel kitüntetett Turtanov elvtárs sztahanov-műseakját két
ségtelenül jól szervezte meg, a munka ütemességében magas (kiváló) 
mutatószámot ért el, ami egyúttal a napi termelés magas mennyiségének is 
biztosítéka. Azt mutatják továbbá, hogy ez a műszak az elért termelési 
eredmények szempontjából megbízható és állandó. Sőt, ha a negyedik hen
germű összes műszakai alatt teljesített munka ütemének viszonylag leg
jobb mutatószámait összehasonlítjuk a többi hengerművek műszakaival, azt 
látjuk, hogy Turtanov elvtárs 2. sz. műszakjának munkája kedvezően 
befolyásolta ugyanezen hengermű többi műszakait is. 

Gazdag anyagot adott az ,,Elektroprovod" gyár öt részlege munkájá
nak elemzése is. Itt most csak a gitárhúrokat gyártó műhely munkájának 
vizsgálatára szorítkozunk. A 7-es gitárhúr tekercselését vizsgáljuk, egy 
olyan munlcaműveletet, amelyben igen nagy szerepük van a munkában való 
jártasságtól, a szakértelemtől, azaz magától az embertől függő tényezők
nek. E munkálat során igen nagy számú munkaműveletet kell a munkás
nak elvégeznie; a legkisebb zavar bármelyik munkaműveletnél meghosz-
szabbítja a folyamatot és csökkenti a teljesítményt. Ezért ez a munka igen 
szemléltető az ember munkájától függő tényezőknek a munka ütemére 
gyakorolt befolyása elemzésénél. 

A teljesítménynorma 1010 db. műszakonként. Vizsgáljuk, meg a tömeg
fogyasztási cikkeket gyártó műhely egyes munkásainak három hónap, 1939 
március, április, május alatt teljesített munkáját. E munka eredményét 
az alább következő táblázat tartalmazza: 



A 7. sz. gitárhúr tekercselésével kapcsolatos sztahanovmunka mutatószámai 
a moszkvai „Elektroprovod"-gyár tömegfogyasztási cikkeket gyártó műhe

lyében 1939 március—május havában 

A sztahanovisták 
neve 

Mióta 
dolgozik az 

,.Elektroprovod" 
gyárban 

Március Április Május 

A sztahanovisták 
neve 

Mióta 
dolgozik az 

,.Elektroprovod" 
gyárban 

Napi átlagos 
teljesítmény Szóró

dási 
együtt

ható 

Napi átlagos 
teljesítmény Szóró

dási 
együtt

ható 

Napi átlagos 
teljesítmény Szóró

dási 
együtt

ható 
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gyárban 

db. 
a norma-
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tés %-a 

Szóró
dási 
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ható db. 
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tés %-a 

Szóró
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tés %-a 
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együtt
ható 

2. Durnovszkaja . . . 
1937. II. 6. 
193«. XII. 2«. 
1938. 
1938. 

1135 
1009 
1077 
952 

112,4 
100,0 
lütí.O 
94,2 

11,4 
11,9 
8,0 
5,0 

1330 
1110 
1178 
1034 

131,7 
109,9 
116,6 
102,4 

6,6 
7,0 

10,1 
10,8 

1350 
1152 
1253 
1071 

133,7 
114,0 
124,0 
106,0 

6,5 
6,0 
6,5 
7,0 

Mit látunk ebből a táblázatból? Mindenekelőtt a tömegfogyasztási 
cikkeket gyártó műhely összes munkásainál egyformán közös az a tény, 
hogy a március havi lagymatag, minden ütemet nélkülöző munka április
ban a legmagasabb minőségű, az ütemesség és a termelés mennyisége 
tekintetében legmagasabb mutatószámokkal rendelkező munkává válto
zott, s hogy ez májusban még fokozódott. 

A z „Elektroprovod"-gyár tömegfogyasztási cikkeket gyártó műhelye 
főnökének előadásából kitűnt, hogy április 3-ától a korábban érvényben 
volt munkabéregységárak helyett a teljesítmény növelésére ösztönző új 
munkabéregységárakat vezettek be. A bérfizetés módszerében történt vál
tozás azonnal megmutatkozott, éspedig határozottan pozitív irányban a 
munkateljesítményben: a normákat túlteljesítették és az ütem nem volt 
rossz. 

Meg kell állni a fiatal munkásnők, ffirdjatkina és Oszkina elvtársnők 
munkájának mutatószámainál, akik csak most sajátították el a munkát. 
Ezeknél a munkásnőknél ugyanazt a törést látjuk a munkában áprilisban 
és májusban, mint márciusban. Kirdjatkinának például áprilisban (április 4 
és 10) a teljesítménymutatói részben igen magasak (magasabbak, mint a 
legidősebb munkásnőé, Durnovszkajáé), de emellett vannak igen alacsony 
teljesítménymutatói is. Munkájában még igen sok az ösztönösség, s bár 
a normateljesítés a rekordteljesítmények (április 4-én 1352 db. és április 
10-én 1425 db.) következtében áprilisban jelentősen nagyobb, mint már
ciusban, ez azonban nem jellemző, minthogy az ütem áprilisban rosszabb, 
mint márciusban, eltekintve a normateljesítés mutatószámának emelkedé
sétől. A rekordteljesítménymutatók egyrészt befolyásolták a normatelje
sítés százalékát, amennyiben emelték azt, más oldalról viszont e rekor
dok (az említett két eset) megfordítva rontották az ütemet, ami a szóró
dási együttható értékének növekedését idézte elő. 

Oszkina elvtársnő munkájának mutatószámai azt mutatják, hogy a 
munkásnő még nem régen dolgozik ebben a munkakörben. Munkája már
ciusban alacsony színvonalon mozgott (átlagosan 94,2% volt), azonban 
aránylag jó ütem mellett (a szóródási együttható = 5,0). Ez megerősíti 
a fent említett tételt, hogy 

a) egyes esetekben (a begyakorlás folyamata, illetve a „betanulás" 
ideje alatt) az alacsony teljesítmény színvonal jó ütemmutatókkal járhat 
együtt (álütemes munka) és 



Ъ) az ütem mutatószámát nem szabad egyedül, a munka többi mutató
számától (teljesítményszínvonal) elszakítva vizsgálni. 

Oszkina elvtársnő teljesítménye áprilisban és májusban már emel
kedő irányzatot mutat, a teljesítmény növekedésével együtt azonban 
— teljesen érthetően — az ütem mutatószáma rosszabbodik: a teljesítmény 
fokozásához szükséges gyakorlata még nincs meg, s ilyen esetekben ter
mészetes az erős ingadozás és ezért az ütem nem lehet jó. Májusban a tel
jesítményszázalék növekedése mellett az ütemmutató sem rossz, ami azt 
bizonyítja, hogy a teljesítmény növelése mellett megkezdődött az ütem 
elsajátítása is: a mozdulatoknak biztosaknak és ütemeseknek kell lenniök. 

Míg a tömegfogyasztási cikkeket gyártó műhelyben a munka meg
javítására irányuló törekvés ilyen határozottan és világosan megmutat
kozik a normateljesítésnek és a munka ütemességének mutatószámaiban, 
addig az üzem többi vezető műhelyeiben a munkásoknak ez az egységes 
akarata és elhlatarozása, hogy jobb ütemmutatót érjenek el a munkában, 
nem mutatkozik kellőképpen, jóllehet a normateljesítés mutatószámai nem 
rosszak. A rossz ütem jó normateljesítési mutatószámok mellett, adott 
esetben azt bizonyítja, hogy a munkában k i nem használt tartalékok van
nak, s a munka rossz megszervezése nem nyújt lehetőséget arra, hogy 
ezeket a tartalékokat kihasználják, hogy a megállapított norma távolról 
sem ideális, s csupán csak a munkának és a technológiai folyamatnak meg
szervezésében zavarok előidézésére alkalmas, s végül, a megállapított 
norma — mint laza norma — a kérdés nem valami „kitűnő" megoldására 
mutat. 

A műszak munkája ütemességének és egyenletességének mutatószáma 
a műszak munkája minőségének elbírálására az egyik legaktuálisabb 
mérőszám. Üzemeink gyakorlatában az ütemességnek — a termelés kul
túrája eme igen1 fontos mutatószámának —meghatározása azonban a helyes 
számítási módszerek hiánya miatt csak „szemmértékkel" (becslésszerűen) 
történik: csupán a legutolsó napok teljesítményadatait hasonlítják össze 
és csak azt vizsgálják meg, hogy ezek között az adatok között vannak-e 
nagyobb kiugrások, ingadozások. Az üzemek dolgozói csupán erre szorít
koznak. Ha nagyobb időközökre vonatkozóan kell a munkát az ütemesség 
szempontjából jellemezni, avagy két vagy több műszak munkáját kell 
összehasonlítani, akkor a statisztika e feladat megoldására képtelen. 

A munka ütemessége mutatószámának a vállalat statisztikai munká
jában való alkalmazására vonatkozó kérdés mellett rendkívül fontos kérdés 
a munkásoknak, brigádoknak, műhelyeknek és az egész váüalatnak a munka 
helyes üteméért — ami a termelés kultúráját mutatja — való jutalmazása 
is, amit a SzK(b)P XVII I . össz-szövetségi Konferenciájának határozatai 
külön is megemlítenek. 

A z ütemes munkában példát mutatók jutalmazása (amennyiben a tár
gyalt mutatószámot elfogadják és a statisztikai gyakorlatba bevezetik) ösz
tönözni fogja a munkásokat, műhelyeket és magát az egész vállalatot is arra, 
hogy harcoljon a jó ütemért, ami kétségtelenül óriási előnnyel jár a ter
melés szempontjából. 



IV. 
A termelési folyamat menetének elbírálása céljából kiszámítjuk аз 

egyes munkások, a brigádok által teljesített termelési ütem mutatószámait 
az egyes munkaműveletekre vonatkozóan. Ugyanígy kiszámíthatjuk az 
egyes műhelyek és végül az egész vállalat termelési ütemének mutató
számait. 

Hogyan számítjuk k i a termelési ütem mutatószámát az egész válla
latra vonatkozóan? 

A z egész vállalatra vonatkozó termelési ütemmutató kiszámítása cél
jából összegezhetjük-e vájjon az összes műhelyek napi teljesítményét сз 
a késztermékkibocsátás e napi adataiból megállapíthatjuk-e a vállalat egész 
évi tevékenységére vonatkozó ütemmutatót? 

Itt két esetet kell megkülönböztetni: 
1. A vállalat a maga egészében úgy tekinthető, mint egy nagy műhely, 

amely naponta meghatározott mennyiségű termékegységet bocsát k i (pél
dául a gépkocsigyár, a traktorgyár naponta meghatározott mennyiségű, 
meghatározott márkájú gépkocsit, traktort bocsát ki). 

2. A vállalat több, vagy sok műhely komplexumának tekinthető, ame
lyek közül mindegyik különböző fajta, de azonos terméket állít elő (pél
dául a cipőgyár különböző műhelyeiben különböző fajta cipőket gyárt). 

Míg az első esetben a napi termékkibocsátás számadatait alapul fogad
hatjuk el az egész vállalatra vonatkozó termelési ütem, mutatószámának 
kiszámítása céljából, addig a második esetben már nem volna helyes, ha 
a vállalat termelési ütemének mutatószámát az összes (együttesen vett) 
műhelyek napi termelésére vonatkozó egyszerűen összegezett — bár az 
egész vállalat késztermékkibocsátását jellemző — számadatok alapján szá
mítanánk k i . Ha a cipőgyár munkaütemének kiszámítása céljából egysze
rűen összeadnánk a műhelyek által az egyes napokon kibocsátott cipők 
számát s ebből az összegből számítanánk k i az egész vállalat termelési 
ütemének mutatószámát, a vállalat munkája ütemességére vonatkozóan 
helytelen mutatószámot kapnánk. Az egyes műhelyek által naponként 
kibocsátott cipők mennyiségéniek összegezése a vállalat munkájának üte
mét kedvezőbbnek (azaz nem rossznak) tüntetheti fel, ugyanakkor, amikor 
az egyes műhelyek ütemmutatói nagyon rosszak. Mondhatjuk-e ilyen eset
ben azt, hogyha az egész gyár napi termelésének műhelyek szerint össze
gezett adatai jó ütemmutatót adnak, akkor az ütem jó, figyelmen kívül 
hagyva, hogy az egyes műhelyek munkájának ütemmutatói nagyon rosz-
szak? Nem, ez nem lehetséges. Ha a különböző és különféle termékeket 
kibocsátó egyes műhelyekben nincs ütem, akkor az egész, válllalatban sincs 
ütem. 

A műhelyek napi termelési adatainak összegezéséből kiszámított 
ütemmutató eltorzítja a vállalat ütemmutatójának valódi értékét, mint
hogy a napi teljesítményadatok műhelyek szerinti összegezése esetében 
a tényleges ingadozások részben kiegyenlítik egymást és az ilyen össze
gezett adatokban a munka ütemének alakulása sokkal jobbnak látszik, 
mint amilyen valójában. Ezért kell az egész vállalatra vonatkozóan az átla
gos ütemet kiszámítani, amit az egyes műhelyek termelésének mennyi
ségével, vagy értékével mérlegelt műhely-ütemmutatókból kapunk meg. 
Csak e módszer alkalmazása esetében fogja az egyes műhelyek munka
ütemének jó (illetve rossz) mutatószámai mellett az ezekből kiszámított 



átlag, az egész vállalat munkájának jó (vagy rossz) mimkaütemét helyesen 
visszatükrözni, míg a másik módszerrel kiszámított jó ütemmutató még 
nem jelenti azt, hogy a vállalat valóban ütemesen is dolgozik. 

v . 

A statisztikusok egyik időszerű feladata, hogy kidolgozzák a termelés 
egyes láncszemeinek, így a vállalat munkájának ütemességét jellemző 
mutatószámok rendszerét. 

Abban a harcban, amelyet az üzemek dolgozói a munka ütemessé
géért folytatnak, a szovjet statisztikusoknak a termelési ütem számítási 
módszerének kidolgozásával kell segítséget nyujtaníok. Eddig még nem 
jelentek meg olyan munkák, amelyek az ütemesség kiszámításának problé
máját megoldották volna. Érthető ezért, hogy az első kísérlet D. V . 
Szavinszkij professzor „Az iparstatisztika tankönyve"7 c. művének „A vál
lalati munka ütemességének vizsgálati módszerei"8 c. fejezetében különös 
figyelmet érdemel. 

A z ütemesség vizsgálati módszereiről szóló fejezetet Szavinszkij 
professzor az egyes kutatók által a termelés aritmikusságának mérőszáma
ként javasolt szóródási együttható bírálatának szenteli. 

, ,A termelés egyenlőtlensége — írja Szavinszkij professzor — nagyon 
gyakran az egyes napok közötti éles ingadozásokban jelentkezik. Ilyen 
„lázas" jellegű termelési görbe mellett felmerül az a gondolat, hogy az 
ingadozásokat valamiképpen jellegzetesen egybe kellene foglalni. Isme
retes, hogy a variációs sor ingadozásának mértéke a statisztikában a szóró
dási együttható. Egyes statisztikusok azt javasolják, hogy a nem, ritmikus 
termelés mérésére a szóródási együtthatót alkalmazzuk." 0 

Abból a célból, hogy bebizonyítsa, hogy a szóródási együttható nem 
mindig alkalmas a vállalat "munkája minőségének értékelésére, Szavinszkij 
professzor a következő példát hozza fel: „Tegyük fel, hogy valamely foly
tonos üzemű vállalat bizonyos árucikkének termeléséről az alábbi adatok 
állanak rendelkezésünkre (darabban): 

A hónap 
napja 

Tervelő
irányzat 

Tényleges 
termelés 

A hónap 
napja 

Tervelő
irányzat 

Tényleges 
termelés 

1 100 98 16 120 132 
2 100 100 17 120 139 
3 100 105 18 120 140 
4 100 105 19 120 140 
5 100 110 20 120 145 
6 100 110 21 150 150 
7 100 110 22 150 150 
8 100 115 23 150 157 
9 100 115 24 150 157 

10 100 120 25 150 160 
11 120 120 26 150 160 
12 120 120 27 150 160 
13 120 125 28 150 165 
14 120 130 29 150 165 
15 120 130 30 150 170 

i Ю. V . Szavinszkij: A z iparstatisztika tankönyve, Goszplanizdat, Moszkva 1944 és 1949 
evi kiadás, oroszul es u. a., Tudományos Könyvkiadó N . V . , Budapest 1950 

» I . m., 1949. évi kiadás, III. fejezet, 23. §., 130—135. old., oroszul'és u'. a., 116—120 old 
magyarul . " 

» D . V . Szavinszkij: A z iparstatisztika tankönyve, Goszplanizdat, Moszkva, 1949. évi kiadás 
132. old., oroszul és u. a., Tudományos Könyvkiadó N . V . , Budapest, 1950, 118. old. 



Példánkban olyan esetről van szó, amikor az üzem az egész hónap 
folyamán túlteljesítette a tervelőirányzatot s az üzem termelése inten
zívebben fejlődött, mint ahogy azt a terv előirányozta."10 

Szerző felépíti a variációs sort és kiszámítja a számtani átlagot 
(.,• = 133), a négyzetes átlagos eltérést (0 = 21,8) és a szóródási együtt
hatót (v = 16,4%). „Elég magas szóródási együtthatót kaptunk, amely 
16,4%-kal egyenlő, de a szóródási együtthatónak ez a nagysága nem jelenti 
a vállalat rossz üzemvezetését, mint ahogy fordítva nem tarthatjuk jónak 
a vállalat teljesítményét abban az esetben, ha az üzem az árutermelést egy 
és ugyanazon — de a tervelőirányzattal szemben alacsonyabb — színvona
lon tartotta, még ha adott esetben ez a szóródási együttható jelenték
telen i s" 1 1 — mondja Szavinszkij professzor. 

Tegyük fel Szavinszkij professzorral együtt, hogy olyan rendkívüli 
esettel van dolgunk, amikor a termelési folyamat ütemes, a vállalat ter
melési színvonala azonban alacsony, azaz nem teljesíti a tervet. 

Szavinszkij professzor azt a következtetést vonja le, hogy a termelés 
aritmikusságát mérő szóródási együttható alacsony értéke esetében a vál
lalat teljesítményét nem tarthatjuk jónak. Felmerül a kérdés, hogy kell-e 
ilyen esetekben az ütemmutatót alkalmazni és milyen módon? Erre a kér
désre azonban Szavinszkij professzor nem ad választ. Ilyen esetben a tel
jesítmény szóródásának mutatószámát a vállalat munkájának elemzésénél 
a norma-, valamint a tervteljesítés mutatószámaival és más mutatókkal 
együtt kel l alkalmazni. Ez megmutatja a munka álütemességét. 

Figyelembe kell venni, hogy egyedül csupán az ütemmutató alapján 
nem lehet a munka egészéről véleményt mondani — az ütemesség azon
ban a jó termelési eredmények egyik legfontosabb feltétele. 

A termelés ütemessége, a termelési terv teljesítése és túlteljesítése 
között közvetlen összefüggés van. Űj statisztikai mutatószámok vizsgála
tánál (mint amilyen az ütemmutató) mindenekelőtt a szokásos termelési 
feltételeket kel l alapul venni és nem az eltéréseket és rendellenességeket, 
mint ahogy ezt a szerző teszi. Ha e mutatószám viselkedését a normális 
feltételek mellett már megállapítottuk, akkor már áttérhetünk az eltéré
sek vizsgálatára. 

Az a következtetés, amelyet Szavinszkij professzor példájából levon, 
azaz hogy bár az aritmikusság értéke (16,4%) elég magas, ez nem jelenti 
azt, hogy a vállalat rosszul dolgozik, minthogy az üzem az egész hónap 
folyamán túlteljesítette a tervet, s e mellett a termelés intenzívebben növe
kedett, mint ahogy az a tervben elő volt irányozva — hibás, ez ellentmond 
annak a tényleges összefüggésnek, ami az ütemesség és a vállalat mun
kájának eredménye között fennáll. 

Ezt a következtetést maga a szerző cáfolja meg statisztikai adatokkal. 
Szerző azt állítja, hogy a havi termelés napi tényleges teljesítményeit kife
jező 30 mutatószám egynemű sokaságot képvisel, amelynek tagjai a vala
mennyiükre egyformán közös átlag (133) körül szóródnak. 

A hónap egyes tíznapos időszakai a termelés színvonala tekintetében 
különböznek egymástól: ezt bizonyítják a tervszámok és a tényleges ter
melés mutatószámai, ez világosan látszik a szerző által közölt grafikon
ból is. 

»» D . V . Szavinszkij: A z iparstatisztika tankönyve, Goszplanizdat, Moszkva, 1949. évi k i 
adás, 131—132. old., oroszul és u. a., Tudományos Könyvkiadó N . V . , Budapest, 195«, ЦТ. old. 

и I. m., 133., Ш. 118. old. 



A termékkibocsátásra vonatkozó adatokat bemutatjuk az alábbi táb
lázatban: 

Tíznapos időszakok 
A napi termékkibocsátás (db.) 

Tíznapos időszakok 
terv szerint ténylegesen 

100 
120 
150 

98—120 
120—145 
150—170 

Amint az idézett táblázatból látható, a második tíznapos időszakban 
a terv a napi termékkibocsátásnak lOO^ról 120 darabra, azaz 20°/o-os, a 
harmadik tíznapos időszakban 120-ról 150 darabra, azaz 25%-os növe
kedését irányozta elő, a tényleges termékkibocsátási adatok azt mutat
ják, hogy á tíznaponkénti tervelőirányzatot nemcsak teljesítették, hanem 
túlteljesítették. A számok azt mutatják, hogy a második tíznapos időszak 
termelési folyamata minőségileg különbözik az első tíznapos időszak ter
melési folyamatától, a harmadik tíznapos időszak termelési folyamata pedig 
a második tíznapos időszak termelési folyamatától. A vállalat az egymás
után következő tíznapos időszakok alatt különböző termelési színvonalon 
dolgozik, s minthogy a példa — mint a szerző mondja — folytonos üzemű 
vállalat munkájára vonatkozik, a termelési folyamatban bekövetkezett 
változások kétségtelenül kapcsolatban vannak a termelésnek az egyes tíz
napos időszakokra való kiszámításával. 

A z ütemesség mutatószáma — mint bármely statisztikai átlag — meg
kívánja, hogy az a sokaság, amelyből kiszámítjuk, minőségileg egynemű 
legyen, s ha a vállalat munkájának az adott hónap alatti ütemességét 
a szerző által idézett adatok alapján meg akarjuk állapítani, akkor k i kell 
számítanunk az átlagos ütemességet, éspedig úgy, hogy először kiszámít
juk az egyes tíznapos időszakok alatti munka ütemmutatóit s ezekből szár 
mítunk átlagot, azaz nem megkülönböztetés nélküli, hanem korrigált 
átlagot számítunk. 

Ilymódon eljárva, a következő ütemességi mutatószámokat kapjuk a 
Szavinszkij professzor által idézett adatok alapján: 

A tíznapos időszakok 

I. II. III. 

1000 
1088 

108,8 

1200 
1321 

132,1 

1500 
1594 

159,4 

V 42,96 = 6,55 

6,55 X100 
- -6,12% 

108,8 

У 69,09 = 8,31 

8,31 x 100 
- 6,29% 

132,1 

У 36,44 - 6,04 

6,04 X 100 „ „ л „ , 
- 3,79% 

159,4 

Megnevezés 

A termelés mennyisége: 
terv szerint 
ténylegesen 

Napi átlagos teljesítmény (T) 

Négyzetes átlagos eltérés (o") 

Szóródási együttható (») . . . 

A z átlagos szóródási együttható: 

- = 6,12% Л 088+6,29%. 1321 + 3,79%. 1594 
4088 

5,26 % 



Ilymódon tehát a vállalat munkájának ütemességét kifejező mutató
szám az első tíznapos időszak alatt 6.12%, a második tíz nap alatt 6,29%, 
a harmadik tíz nap alatt pedig 3,79%, a napi termékkibocsátási adatok 
alapján számított és az egyes tíznapos időszakok termelésével mérlegelt 
átlagos termelési ütem a hónap folyamán 5,257» és semmiképpen som 
16,4%, amint ezt Szavinszkij professzor a megkülönböztetés nélküli átla
goknak a szovjet statisztikából már régen száműzött, s általa alkalmazott 
módszerével megállapította. 

Nem lehet letagadni, hogy vannak olyan esetek, amikor egy és ugyan
azon színvonalú termelési folyamat mellett (a terv által előirányzott idő
szakok alatt) néha annak ellenére, hogy a normateljesítés mutatószámai 
jók és a tervet is túlteljesítették, az ütemmutató mégis rossz, ebből azon
ban nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a vállalat az adott eset
ben jól dolgozik. 

Annak a vizsgálatnak során, amikor szerző a moszkvai „Elektro-
provod"-gyár egyes munkásai 1940—1941. évi teljesítményadatait tanul
mányozta, bebizonyosodott, hogy a begyakorlott két és fél normát telje
sítő munkások ütemmutatója rossz volt. A rossz ütem okait természetesen 
nem ilyen egyszerű dolog megállapítani. E célból a termelési folyamat 
konkrét feltételeit kel l vizsgálat alá venni az adott területen az üzem 
egész munkájával összefüggésben. 

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy jó normateljesítési mutatószámok 
mellett a rossz ütem arról tanúskodik, hogy a munkában k i nem használt 
tartalékok vannak, s hogy a munka rossz megszervezése nem nyújt lehe
tőséget e tartalékok kihasználására, a megállapított norma alacsony, о 
munka megszervezésében és a technológiai folyamatban zavarokat idéz 
elő, hogy a megállapított norma laza. Következik-e ebből az, hogy a norma-
és tervteljesítés mutatószámaival ellentétben álló ütemmutató a dolgok 
valódi állását nem tükrözi vissza? Kétségtelenül nem. Megfordítva, a rossz 
ütem az adott esetben azt jelzi, hogy a külső, kedvező tünetek mellett 
rejtett hibák vannak a termelésben, s hogy ezeket a hibákat fel kell tárni 
és meg kell áUapítani, a normát és a tervmutatókat korrigálni kell . 

A z ütemes munka mindenekelőtt az összes láncszemek, a műhelyek 
és az egész vállalat munkájának megegyezését mutatja, mikor is a ter
melés magas színvonala mellett a munka üteme nem gyengül. 

A z ütem fogalma mindig kapcsolatban van a termelés (tervben meg
határozott időszakok alatti) adott, változatlan színvonala mellett a munka 
mennyiségi és minőségi mutatószámainak egyneműségével. 

Az ütemet mindig az adott színvonalra vonatkozóan kell érteni. Ezért 
nem szabad az ütemmutatót a termelési folyamat különböző színvonalai, 
mellett elért adatok alapján kiszámítani, minthogy az ilyen mutatószám 
elveszíti értelmét, mint minden általános átlag. 

A termelési ütem mérése kérdéseinek vizsgálatánál meg kell külön
böztetni: 1. az időbeli szóródást, azaz az időben megismétlődő jelenségek
nek a meghatározott színvonal körüli szóródását az egynemű sokaságban; 
például a beszámolási adatok a vállalat napi termékkibocsátási adatainak 
a tervben előirányzott színvonal körüli szóródását mutatják; vagy az idő
mérési adatok a munkás teljesítményének szóródását mutatják; 2. vala
mely jelenség időbeli változását jellemző dinamikát; ebben az esetben az 



időben bekövetkezett (pozitív, illetve negatív) változásokról van szó a szín
vonal állandó változása mellett. 

Míg az első esetben a szóródási együtthatót kell alkalmazni, addi« 
a második esetben az elemzés céljára más mutatószámokat kell alkalmazni: 
a színvonalmutatót, az abszolút növekedés mutatószámát, a dinamika és 
az ütem együtthatóit. Ha a beszámolási adatok olyan időszakra vonatkoz
nak, amikor a termelés színvonala változik, amikor az első és második faj
tájú jelenségek, azaz a szóródás és dinamika kombinációjával találkozunk, 
akkor az elemzés céljára mind a szóródási együtthatókat, mind a dinamika 
fent említett mutatószámait használni kell . 

Szavinszkij professzor hibája abban áll, hogy nem különbözteti meg 
a szóródás és a dinamika fogalmát. Ez teljesen nyilvánvaló az idézett tan
könyv (1949. évi kiadás) 120. oldalán idézett példából, amely három kép
zeletbeli „különböző konfigurációjú" dinamikus sort mutat be. Jellem
zésük céljából kiszámítja a szóródási együtthatót s ezzel ismét egy olyan 
esetet mutat :be, amikor ez a mutatószám „hibás". Az ütemesség mutató
száma a vizsgálathoz csak úgy nyújt segítséget, mint bármily más statisz
tikai mutatószám, azaz abban az esetben, ha a vizsgálati módszer helyes 
és közvetlenül a vizsgált jelenség minőségi elemzéséből folyik. 

VI . 

A futószalaggyártás módszereinek utóbbi években bekövetkezett fej
lődésével kapcsolatban az a vélemény alakulhatott k i , hogy ennek követ
keztében a vállalat munkája ütemességének mérése és elemzése jelenleg 
már nem olyan időszerű és lényeges kérdés, mint a háború előtt volt, ami
kor a SzK(b)P XVII I . össz-szövetségi Konferenciája a vállalatok ütemes 
munkája kérdésének oly rendkívüli figyelmet szentelt. Ez a vélemény 
nemcsak hamis, hanem szerfelett veszélyes és káros is. Különös erővel kell 
itt hangsúlyozni, hogy a futószalaggyártás módszerének fejlődésével kap
csolatban a vállalatok ütemes munkájának kérdése, a kibocsátandó ter
mékek és félkésztermékek teljességének (komplettségének), valamint a vál
lalatoknak a szállítók részéről, illetve az egyik műhelynek ugyanahhoz a 
vállalathoz tartozó másik műhely részéről való ütemes ellátásának kérdése 
rendkívül fontossá vált. Itt kel l megemlíteni azt is, hogy e tekintetben 
a vállalatoknak még sok feladatot kell megoldaniok. 

SZERKESZTŐSÉGI MEGJEGYZÉS: 

A Szemle szerkesztősége felhívja az üzemstatisztikusokat, hogy a cikkbea 
felvetett kérdésekhez szóljanak hozzá: mennyire használható az E . Sejnyin 
által ajánlott módszer üzemi gyakorlatukban. 


