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A Z ÉPÍTŐIPARI STATISZTIKA 
NÉHÁNY KÉRDÉSE 

„A telepített iparoktól erősen visszamaradt, kézműipar jellegű építő
iparunk a tervgazdálkodás bevezetésével és a magánépítőiparnak az 1948. 
év folyamán bekövetkezett államosításával indult meg a szocialista fej
lődés útján. A Párt és a kormány az építőiparról szóló határozataiban 
a népgazdaság egész további fejlődése szempontjából kulcsiparjellegű 
építőipar fejlesztését súlyponti kérdéssé tette. Megjelölte az építőipar fej
lesztésének további irányelveit: a gyárszerűen termelő nagyüzemi jelle
gűvé kifejlesztését, a Szovjetunió iparához hasonló magas termelé
kenységű munkamódszerek alkalmazását, az idény jelleg kiküszöbölését, 
a munka versenynek, a Sztahanovista-mozgalomnak az építőiparban való 
széles alapokra helyezését és mindezek alapján főfeladatként jelölte meg 
az építőipari önköltség jelentős csökkentését. 

Az Országos Tervhivatal az 1951. évi építőipari tervutasítást ezeknek 
az irányelveknek szem előtt tartásával dolgozta k i , de figyelembe vette 
a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének június hó 1-i határo
zatát is, amely a még általánosságban fennálló fogyatékosságok leküz
dését, a tervfegyelem megszilárdítását és a tervezésben fennálló lemara
dás behozását írta elő."1 

Ezeknek az általános irányelveknek szem előtt tartásával készült el 
azután részleteiben is az építőipar 1951. évi terve, mely terv mérése, tel
jesítésének ellenőrzése az építőipari statisztika feladata. 

A z építőipari statisztika az iparstatisztika egyik ága. 
Általános és konkrét feladata minden esetben, a statisztikai kutatás 

konkrét módszerei pedig az esetek többségében, azonosak a statisztika 
szocialista elmélete nyomán fejlődő és eredményesen működő gyár
ipari statisztikának rendszerében megoldásra kerülő feladatokkal s alkal
mazott módszerekkel. 

Konkrét feladatai: adatszolgáltatás a nemzeti jövedelemszámításhoz; 
az inari termelés vizsgálata (teriedelem. minőség és ütemesség szemnont-
jából); a munkaerő, munkaidő, munkabér és a termelékenység vizsgálata; 
a munkaeszközök (elsősorban az állóalapok) vizsgálata: az önköltség rend
szeres csökkentésének és végül a pénzgazdálkodás mutatószámainak meg
figyelése. 

Az előbb említett módszerbeli különbségek, melyek különösen a ter
melés számbavételével és annak statisztikai vizsgálatával kapcsolatos fel
adatok megoldása terén jelentkeznek, magának az építőiparnak a gyár-

i 1951. évi építőipari üzemi részlettervek, 26. old. 



iparral szemben fennálló sajátosságaira (a termelőtevékenység nagyarányú 
tagoltsága s még mindig fennálló idényszerűsége, az építőipar „nem tele
pített" jeliege, stb.), a termelőtevékenység eredményének — a megállapítá
sához szükséges műszaki felkészültség kezdetlegességére és nem utolsó
sorban, a tervezési munkálatok vonalán, a tervezési metodika gyakori 
változtatásából is — tapasztalható hiányosságokra vezethető vissza. Ezek 
az itt vázlatosan érintett sajátosságok és hiányosságok, melyek jellem
zően rányomják bélyegüket jelenlegi építőipari statisztikánkra, természet
szerűleg fokozatosan megszűnnek az építőiparnak „gyárszerűen termelő 
nagyüzemi jellegűvé" fejlesztése folyamán. — Ebben a folyamatban a sta
tisztikának együtt kell fejlődnie az iparral. Nemcsak azért, hogy nyomon 
tudja követni s mindenkor számot tudjon adni az építőipar nagyarányú 
fejlődésének egy-egy állomásáról, hanem hogy — a szocialista statisztiká
val szemben támasztott alapvető követelményeknek megfelelve — időben, 
pontos, megbízható, és a pol ;tikai gazdaságtan, a marxizmus-leninizmus, 
valamint az ipar problémáinak legalaposabb ismerete alapján elemzett 
adatokat szolgáltasson vállalati és népgazdasági szinten egyaránt operatív 
intézkedések megtételére, s ezzel magának az építőipar fejlődésének meg
gyorsítását is elősegítse. 

A kérdés ilyenértelmü megfogalmazása viszont kötelezően előírja szá
mos politikai és szervezési, elméleti és gyakorlati részfeladat mielőbbi 
megoldását. Hogy csak néhányat említsünk e feladatok közül: a tervben 
és a statisztikában alkalmazott különböző fogalmak (építő;pari jellegű ter
melés, költségvetési ár, fővállalkozó, stb.) és csoportosítások mielőbbi egy
séges meghatározása; a termelési érték megállapítása terén a meglévőnél 
sokkal tökéletesebb és egységesebb rendszer megteremtése; a vállalati 
adatszolgáltatás helyessége helyszíni ellenőrzésének kiszélesítése, ezzel 
kapcsolatban a számos fogyatékossággal bíró jelenleginél sokkal egysége
sebb bizonylati rendszer (okmányszerű alátámasztás) kiépítése, mely meg
követeli, hogy minden kérdőíven szereplő adat, valamely törvény által 
előírt és jóváhagyott elsődleges okmányokon vezetett kimutatás összege, 
eredménye legyen; az építőipari vállalatok tevékenységére a jelenleg 
használatosnál sokkal jellemzőbb mutatók megszerkesztése, az építőipar
ban a műszaki-gazdasági mutatók bevezetése; az önköltség alakulásának 
vizsgálata, stb. 

Az alábbiakban az építőipari statisztika néhány kérdésével fogunk 
foglalkozni: 

a beszámolási egységnek és a beszámolási egységek iparági csopor
tosításának kérdésével általában (különös tekintettel a tervezés jelenlegi 
rendszerében alkalmazott csoportosításra); 

az építőipari vállalat termelése számbavételének és statisztikai vizs
gálatának egyes kérdéseivel (különös tekintettel az értéki számbavétel 
néhány kérdésére); 

érintve helyenként egy néhány döntő, soron következő feladatot is. 

A beszámolási egység és a beszámolási egység iparági csoportosítása 

I. A beszámolási egység az építőipari statisztikában is a jogszabályilag 
előírt kellékekkel (egyszemélyi felelős vezető, önálló terv, egyszámla a 
MNB-nél, önálló mérleg, zárt üzemi könyvelés) rendelkező építőipari vál-



lalat. A z építőipari vállalatok felsorolását a Központi Statisztikai Hivatal 
és az Országos Tervhivatal kiadványa: „Ipari, Építőipari és Közlekedési 
Vállalatok Besorolása és Egységes Számjelrendszere" tartalmazza. 

A vállalatok dolgozhatnak akár fővállalkozói, akár alvállalkozói minő
ségben. 

A tervkészítés rendszere az építőiparban a fővállalkozói intézményen 
alapul. Ez intézmény jellegéből adódóan minden építkezésen fővállalkozó
nak kell lennie, s minden építkezésen csak egyetlen fővállalkozó lehet. 
Még akkor is, ha esetlegesen a kijelölt fővállalkozó az építkezés kivitele
zésével kapcsolatos valamely nagyobb munkálatot fővállalkozói megbízás
sal ad alvállalatba valamely más vállalatnak. Eov-egy nagyobb létesít
mény kivitelezése ugyanis több vállalat koordinált munkájának ered
ményeként valósul meg s így szükség van a kivitelezés munkájában részt
vevő és együttműködő vállalatok egyikének fővállalkozóként való kijelö
lésére, mely vállalat teljes felelősséggel tartozik az építtető felé. 

Fővállalkozó általában valamely általános építési vállalat, kivételesen 
azonban speciális építővállalat is lehet az esetben, ha az illető építkezésnél 
a speciális szakmunka van túlsúlyban. 

Fővállalkozót az országos építési tervben szereplő munkákra, s ugyan
úgy az év folyamán felmerülő munkákra a miniszter um jelöl k i . E kijelö
lés nyomán a fővállalkozó vállalat az egész kivitelezési munkának irányí
tója és felelőse lesz, s mint ilyennek gondoskodnia kell a különböző vál
lalatok munkájának műszaki egységéről és teljes egybehangolásáról. 

Alvállalkozót a minisztérium általában nem jelöl k i . A fővállalkozó 
közvetlenül léo vele érintkezésbe. A z építőipari termelésnek a gyáripari 
termeléstől való elválasztása érdekében a felügyelete alá tartozó egyes 
vállalatok közötti szerződéskötés módját azonban szabályoznia kell a 
minisztériumnak. E szabályozás jelenleg az alábbiak szerint történik: 

1. Fő-, illetőleg alvállalkozói szerződést egymással kizárólag 
a) általános építési (beleértve kazánfalazó, gyárkéményépítő, valamint 

földmunkát végző vállalatokat); 
b) szakinqri (beleértve szobafestő, mázoló, üveges, burkoló, épület

szigetelő; tetőfedő vállalatokat); 
c) valamint szerelőipari (ideértve központi fűtési, vízvezetékszerelő, 

villanyszerelő, épületbádogozó, csőszigetelő vállalatokat) vállalatok köt
hetnek. 

2. A z ipari, közlekedési és szolgáltató vállalatok építő vállalattal szer
ződést csupán árueladásra, illetőleg szolgáltatásra köthetnek. 

A miniszter um az általános építési vállalatok részére generál terme
lési tervet és saját termelési tervet állapít meg. A szakipari és szerelő
ipari vállalatok részére a minisztérium csak saját termelési tervet állapít 
meg, bár, mint mondottuk, kivételesen e vállalatok is lehetnek fővállal
kozók. A fővállalkozó a generál termelési terv végrehajtásáért felelős. 

Mint ahogy a tervkészítés helyessége nagymértékben függ a vállala
tok (fővállalkozók és alvállalkozók) felelősségérzetétől és tervfegyelmet 
tanúsító munkájától, úgy a tervteljesítés ellenőrzésének, a statisztikai adat
szolgáltatás helyességének is előfeltétele ez. 

A fentiekben az Építésügyi Minisztérium idevágó, a magasépítő és a 
szerelőiparra vonatkozó szabályozásának ismertetését adtuk. Meg kell 
állapítanunk, hogy a nélkülözhetetlen egyöntetűség megteremtése végett 



nagyon helyes és sürgetően időszerű lenne e kérdésnek a mélyépítő
iparra vonatkozóan is ugyanilyen értelmű mielőbbi szabályozása a Köz
lekedés- és Postaügyi Minisztérium részéről. 

II. Az építőipar iparágak szerinti csoportosítása. 
A vállalatok nagyarányú széttagoltsága miatt az iparágak szerinti cso

portosítás rendkívül nehéz kérdés. A vállalatok részben szakmailag (gyár
építő, lakásépítő, stb.), részben pedig területileg vannak profilírozva. 
Azonban a szakmai profilírozás — pénzügyi (önköltségi) vonatkozásai 
következtében — sem tökéletes. A vállalat termelő tevékenységet foly
tató részei: a sokszor 30—40-nél is több egymástól távolfekvö munkahely 
(egy-egy építkezés), valamint az ú. n. vertikális üzem (asztalos, lakatos, 
bádogos). 

A z iparágak szerinti csoportosítást a jelenlegi tervezési rendszer az 
alábbiak szerint kívánja megoldani: 

I. Magasépítkezés összesen: 
1. É. M . felügyelete alatt álló magasépítési vállalatok. 
2. É. M . felügyelete alatt álló szerelőipari vállalatok. 
3. Helyi tanácsok magasépítési vállalatai. 
II. Közlekedésjellegű mélyépítkezések: 
A) Minisztériumi trösztök: 

1. Ütépítés. 
2. Hídépítés. 
3. Vasútépítés. 
4. Földalatti vasútépítés. 

B) Helyi tanács irányítása alatt álló: 
1. Útfenntartás. 
2. Vasútépítés. 

Ш. Egyéb mélyépítkezések: 
A) M'nisztériumi trösztök: 

1. Vízépítés. 
2. Egyéb mélyépítés. 

B) Helyi tanács irányítása alatt álló: 
1. Vízépítés. 

Ez a megoldás felügyeleti hatóság szerinti bontásban részben vállala
tokat (magasépítőiparban), részben munkálatokat (mélyépítőiparban) cso
portosít egy-egy iparágban. Ez viszont helytelen. Nemcsak azért, mert: 
a) az iparági csoportosításnál nem a felügyeleti szerv a döntő ismérv, mely 
szerint a csoportosítást el kel l végezni; és Ъ) egyszer vállalatokat, más
szor munkálatokat (útépítés, vízépítés, stb.) sorol egy-egy iparágba, tehát 
rrïfert rendszere ötletszerű, nélkülöz minden egységet, hanem azért is; 
c) mert egy-egy iparágba általában vállalatokat és nem munkálatokat 
csoportosítunk. A z iparági csoportosításnál „az osztályozási egység a 
vállalat". 

(Hasonló lenne a helyzet — bár e cikket gyártó vállalat egységesebb 
profilja miatt kevésbbé túlzó —, ha a Kohászatban „Timföld" iparágat 
különböztetnénk meg. Lehet a timföldet mint cikket és az útépítést, mint 
alrovatot megtervezni, s lehet mérni így a teljesítést, de ezekre nézve 



a termelési statisztikában országos szinten például termelékenységet vizs
gálni nehéz lenne. Megközelíteni e problémát az önköltségstatisztika vona
lán kellene!) 

Kifogásolható még fenti csoportosításban, azonfelül, hogy nem teljes 
még az sem, hogy a szerelőipart, talán csupán azért, mert az idetartozó vál
lalatok döntő többségükben az Építésügyi Minisztérium felügyelete alá 
tartoznak, a magasépítőiparhoz sorolja, holott általánosan elfogadott állás
pont szerint ez külön iparág. 

Az építőipar iparágak szerinti osztályozásának, mint az iparstatisz
tikai csoportosítás fő szempontjának, a vállalatok minőségileg döntően egy
nemű csoportokba való összefoglalása alapján kell végbemennie. Az ipar
ágba való besorolás kérdését adott esetben mindig annak alapján kell 
eldönteni, hogv mi a vállalat túlnvomó döntő vonása, számításba véve 
a vállalat meglévő felszerelését a későbbi profilírozás szempontjából.2 

Különösen időszerűnek látszik e kérdés felvetése most, az építő;par 
trösztösítésének idején, mikoris az új iparági csoportosítás szükségessége 
valószínűleg felmerül. Helyesen ezt csupán a fenti szempontok figyelembe
vételével lehet végrehajtani. 

Az építőipari vállalat termelésének meghatározása 

Az építőipari vállalat termelése alatt a vállalat építőipari jellegű 
tevékenységének, valamint új termék létrehozásában, vagy ú. n. terme
lési szolgáltatásokban megnyilvánuló egyéb (szak- vagy szerelőipari) ter
melő tevékenységének közvetlen, hasznos eredményét értjük. 

Az építőipari jeliegű tevékenység (mely általában állandóan változó 
munkahelyen folyik le); 

földmű (földkiemelés, -feltöltés, -egyengetés stb.); 
műtárgy (híd, alagút, zsilip stb.); 
pálya (út, vasút, víziút stb.); 
vezeték (gőz-, víz-, gáz-, olaj-, épületen kívüli elektromos távvezeték, 

kábel stb.); 
épület és egyéb építmény, valamint ezek részeinek létesítésére, bőví

tésére, helyreállítására, karbantartására, átalakítására, áthelyezésére vagy 
lebontására irányuló munkálatot jelent. 

Az építőipari jellegű tevékenység eredményeképpen tehát általában 
ingatlanok létesülnek. 

Az új termék létrehozásában megnyilvánuló termelő tevékenység 
alatt a vállalat üzememek, vagy helyszíni vertikális részlegeinek termelő 
tevékenységére gondolunk. E tevékenység eredménye, bár nyilvánvaló, 
hogy a beépítés (továbbfelhasználás) pillanatától kezdődően már mint 
építőipari jellegű termelés fog jelentkezni, a számbavétel szempontjából 
okvetlenül külön kezelendő, hogy más irányú rendeltetés (pl. eladás) esetén 
is szerepeltethető legyen a vállalat termelésében (árutermelés). • 

Utalunk e kérdéssel kapcsolatban kialakult szovjet gyakorlatra, mely 
szerint ,.az építkezésnél az építkezési anyagot termelő segédrészlegeket 
(vertikális üzemeket) . . . az iparhoz számítják, abban az esetben, ha azok
nak önálló mérlegük van. Ellenkező esetben az építkezéshez tartoznak".3 

2 Szavlnszkij: A z iparstatisztika tankönyve, Tudományos Könyvkiadó, Budapest, 195«, 
43. old. 

3 U . o., 11. old. 



A számbavétel szempontjából a vállalat szak- és szerelőipari tevé
kenysége is — bár általában vállalaton belül ez is az építőipari jeilegű 
tevékenységben jelentkezik — külön kezelendő, hogy esetenként (például 
kiszámlázásra kerülő szolgáltatás esetén) elkülöníthető legyen attól. 

A szerelőipari tevékenység tekintetében az iparnak az építkezéstől 
való elhatárolására kialakult szovjet gyakorlatról Szavinszkij így ír: 
„Statisztikai gyakorlatunkban a berendezések felszerelését az ipari ter
melés befejezésének tekintik olyan esetekben, amikor a berendezést a fel
állítás helyén az az üzem szereli fel, arnely a berendezést gyártotta. Ha 
azonban a berendezés felszerelését maga az építkezési vállalat saját erői
vel végzi, vagy egy külön speciális épületszerelési vállalat, akkor a szerelés 
az építkezéshez tartozik." 4 

Meghatározásunkban a termelő tevékenység kihangsúlyozásával annak 
az Országos Tervhivatal rendelete5 ellenére még ma is sokhelyütt vitatott 
álláspontnak kívánunk ellentmondani, mely a vállalat szállítási tevékeny
ségéből eredő árbevételeit termelésként kívánja számbavenni. A szállí
tási tevékenység nem iránvul sem új termék létrehozására, sem meglévő 
termék elveszett vagy csökkent használati értékének helyreállítására —1 

következésképpen nem ipari termelő tevékenység, s mint ilyen, nem szá
mítható bele a vállalat termelésébe — még az építőiparban sem. Más kér
dés, de okvetlenül fel kell vetnünk, hogy a szállítás és az ipar (építő1'par) 
közötti elválasztó határvonal megvonása igen nehéz feladat. Az elhatá
rolásnál bizonyos egységes irányelveket kell érvényesítenünk: rögzítenünk 
kell , mit értünk elsődleges szállítás alatt, s mit belső anyagszállítás alatt, 
úgyhogy az előbbi semmi esetben sem tartozik a termelés fogalomkörébe, 
s a másod;k is csak abban az esetben, ha a „hasznosság" követelményei
nek megfelel. (A felesleges anyagmozgatás nem emelheti a termelés 
értékét!) 

Hasonló eredményre jutunk a megvásárolt és a 102 900/1951. О. T. 
sz. r. értelmében részszámlában is kimutatható, de be még nem épített 
nyersanyag tekintetében is. 

A termelés érték szerint való számbavétele 
Az építőipari termelés technológiai sajátosságaitól vagy speciális ren

deltetésétől függő természetes mértékegységek nem teszik lehetővé sem 
az általánosítást, sem pedig azt, hogy a különböző rendeltetésű objek
tumokat létesítő vállalat (iparág, építőipar) termelésének összterjedelmét 
egységes mutatószámmal kifejezzük. 

A termelés teljes terjedelmének általános mérőszáma az objektumok 
költségvetési értéke, melyet a műszaki tervrajzhoz csatolt költségvetés 
árai alapján állapítanak meg (számítanak ki). Műszaki terv és költség
vetés nélkül építkezést csak kivételesen lehet megkezdeni, illetőleg foly
tatni; 500 000 Ft-ot meghaladó építkezés esetében az Országos Tervhivatal, 
az 500 000 Ft-ot meg nem haladó építkezés esetében pedig az illetékes 
minisztérium engedélyével. Árelemzett költségvetés nélkül az építkezés 
megkezdése, illetőleg folytatása csak igen fontos ok figyelembevételével 
engedélyezhető — a fennálló rendelkezések szerint." 

* Szavinszkij: I. m., 43. old. 
5 10 260/1951. О. T . SZ. Г. 
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A költségvetési ár a Népgazdasági Tanács által elfogadott költség
számítási normák alapján alakul k i . Az építési és szerelési munkák költ
ségvetéseit az 1950. évi árak és normák alapján állítják össze. 

A Központi Statisztikai Hivatal a vállalatok beszámolójelentésein a 
termelés értékét szintén költségvetési áron kérdezi meg. Ennek helyes
sége vitatott. A jelenlegi költségvetési ár ugyanis egyesek szerint válto
zatlan árnak, mások szerint pedig folyóárnak tekintendő. 

Véleményünk szerint egyik álláspont sem helytálló teljes egészében, 
de mégis a jelenlegi statisztikai beszámolójelentésekben közölt költség
vetési árat változatlan árnak elfogadó álláspont a helyesebb, azért, mert 
a költségvetési ár egy bizonyos meghatározott időpontban érvényben volt 
árak és normák alapján fejezi k i a termelés teljes terjedelmét. Változatlan 
árjellegét az érvényesíthető költségkülönbözetek egy része (1. alább) 
befolyásolja csupán. Ez utóbbi, minimális súllyal szereplő tényre alapítva 
azonban helytelen lenne folyóárnak tekinteni a jelenlegi költségvetési 
árat. Folyóár akkor lenne, ha a költségvetéseket a költségvetés összeállí
tása 'dején érvényben lévő árak és normák alapján állítanák össze! 

Vizsp*áliuk me» közelebbről e vonatkozásában a költségkülönbözetek 
érvényesítésének jelenlegi rendszerét.1 

A kivitelező vállalat a költségvetéstől eltérően jogosult az inkasszó-
rendszerben elszámolni minden indokolt költségkülönbözetet, amplv több
letmunka, pótmunka, árkülönbözet és külön felszámítható köl tőként 
merült fel. A kivitelező vállalat e költségkülönbözeteket az ú. n. költség-
különbözeti íven költségvetési tételenként bontva, külön-külön vezeti 
hetenként, akként, hogy azt az építtető, i l 1 erve a műszaki ellenőr7ő szerv 
és a Beruházási Eank közegei bármikor megtekinthessék és ellenőrizhes
sék. A költségkülönbözetek külön inkasszómegbízással, lehetőleg a rész
számla benyuitásakor érvényesítendők. Ha a kivitelező részszán^át nem 
nyújt be. a költségkülönbözeteket a végszámlában kell feltüntetni. 

1. Többletmunka az olyan munka, amelvet a műszaki tervek meg
valósítása céliából, de annak minőségi megváltoztatása nélkül — az énit-
tető kívánságától függetlenül — a költségvetésben előírt mennyiségektől 
eltérően többletként kell megvalósítani. 

2. Pótmunka a költségvetésben nem szereplő, de a kivitelezés során 
műszaki okból (a tervek és a költségvetés hiányossága) vagy az építtető 
kívánságára szükségessé váló munka. 

M ; n d a két eddig említett költségkülönbözet mögött effektive teljesí
tett munka lévén, költségvetési árunknak változatlan árielleret nem 
befolyásolja. Különösen nem azért, mert akár költségvetésbe felvett, de 
az ott feltüntetett mennv;ségtől eltérően többletként elvégzett munkáról 
(többletmunka), akár költségvetésbe fel nem vett, de pótszerződés alap
ján teljesített munkáról (pótmunka) van szó, a költségkülönbözet összegét 
a költségvetési áron (a bizonyos meghatározott időpontban érvényben volt 
áron) kell megállapítani. 

3. Az árkülönbözet címén felszámítható költségkülönbözet egy része 
csorbítja azonban a költségvetési ár változatlan árjellegét. így az egyedi 
árelemzéssel készült költségvetési tételnél jelentkező és gondos beszerzés 
mellett is mutatkozó, vagy hatósági intézkedés (árváltozás) következtében 
előálló anyagártöbblet; a munkabér-norma hatósági engedély alapján tör-

? 0,370—516/1950. (X . 19.) О . T . sz. r. 



ténő változása következtében a költségvetéstől eltérően kifizetett munka-
bértöbblet. 

Nyilvánvaló azonban, hogy nem befolyásolja a költségvetési ár vál
tozatlan árjellegét az árkülönbözet címén érvényesíthető költségkülönbö
zetnek az a része, amely a költségvetési egységár helytelen vagy hiányos 
kiírásának, illetve a költségszámítási vagy munkabérnormák tételei hely
telen alkalmazásának következtében merül fel, hiszen ezek éppen a ^bizo
nyos időpontban érvényben volt" szintre hozzák vissza az attól eltérő, 
helytelenül beállított árakat. 

4. A külön -felszámítható költségek címen érvényesíthető költség
különbözetek vonalán ugyanilyen kettősség tapasztalható. 

összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy a termelési volumen dinami
kájának mérésére — még az említettek ellenére is — alkalmazhatónak 
látszik a jelenlegi költségvetési ár. A torzítás kiküszöbölésére két mód
szer lehetséges: 1. rendeleti úton szabályozni újból a költségkülönbözetek 
elszámolását, úgyhogy a költségvetési ár változatlan árjellegét befolyá
soló költségkülönbözeteket elkülönítve kezeljék; 2. megfelelő árindex 
kiszámítása, hogy a beszámolási időpontban érvényes áron történő érté
kelés esetén *s lehetővé váli^k számukra a termelési volumen dinamikájá
nak tanulmányozása. Ez utóbbinak megvalósítása folyamatban van. 

A termelési érték megállapításának különféle módszerei 

A termelési érték megállapítása az építőipari statisztikában az egyik 
legnehezebb probléma. Kétséget kizáróan azért, mert az építőiparban a 
havi termelési statisztika alapját lényegileg a befejezetlen termelés 
számbavétele képezi, s ez az építőipar sajátosságaiból folyó és már emlí
tett nagyarányú tagoltságra,továbbá a megfelelően képzett műszaki káde
rek terén fennálló elég szűk keresztmetszetre való tekintettel, még nehe
zebb kérdéssé válik. 

A befejezetlen termelés terjedelmének megállapítására többféle mód
szer használatos: 

1. Tételes keresetelés. Ennek segítségével a vállalat tárgyhavi terme
lését úgy kapjuk meg, hogy a költségvetésben előírt munkák tárpvhóban 
elvégzett s pontos felméréssel természetes mértékegységben megállapított 
mennyiségét a költségvetésben meghatározott egységárakkal megszoroz
zuk, s a szorzatok összegét vesszük. 

2. A műszaki elkészültségi fok alaoián történő megállapítás esetén 
a költségvetésben előírt munkák tárgyhóban elvégzett részeit munka
nemenként műszaki becsléssel állapítják meg. Ezt százalékban fejezik k i , 
s az így nyert százalékszám segítségével számítják k i a költségvetésben 
szereplő ár alapján a tárgyhavi termelés értékét. Nyilvánvaló, hogy még 
a leggondosabb és leghozzáértőbb műszaki becsléssel történő megállapítás 
során is követhető el tévedés, s az ezzel a módszerrel megállapított ter
melési érték terén a hibalehetőség elég nagy. 

Még nagyobb a hibalehetőség, sőt a nyert termelési érték megbíz
hatósága is igen korlátozott, h я я műszaki becslés л р т munkanemenként 
külön-külön, hanem egy-egy objektum egészére történik. 

3. A ráfordítások szerinti megállapítás ismert okokból kifolyólag csak 
igen szűk körben (költségvetés hiányában, vagy attól eltérően végeztetett, 
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illetve saját rezsiben végezhető munkálatoknál) van rendeletileg engedé
lyezve. 

fentiekből nyilvánvaló, hogy a termelési érték megállapításának 
különféle módszerei közül a tételes keresetelés módszere a legmegbíz
hatóbb. Alkalmazási köre azonban főleg a tervdokumentációk késedelmes 
elkészítése miatt jelenleg elég szűk. A tervező irodák munkájának terv
szerűbbé tételével e kör csaknem teljesen kiszélesíthető lenne, s ez nagy
mértékben elősegítené, megbízhatóbbá tenné a számbavételi munkát. 
Döntő feladat tehát megteremteni az előfeltételét az Országos Tervhivatal 
rendelete érvényesülésének, mely általánosságban kimondja, hogy teljes 
műszaki terv és költségvetés nélkül építkezést megkezdeni, illetve foly
tatni nem lehet. 

Az építőipari termelés legfontosabb értéki mutatószámai 

1. A vállalati teljes termelés. Feladata az, hogy értékben felmérje a 
vállalat termelési tevékenységének teljes terjedelmét. Magába foglalja 
a vállalat által a beszámolási időszak alatt végzett új munkát, helyre
állítást, javítást, átalakítást stb., tekintet nélkül arra, hogy az a vállalat 
építőipari vagy egyéb termelő tevékenvségéből származik-e. 

A vállalati teljes termelés összetevői a vállalat saját építőipari jellegű 
termelésének és egyéb termelésének (árutermelés, kiszámlázásra kerülő 
szolgáltatás, saját beruházási és felújítási keretben végzett nem építőipari 
jellegű szerelések és generáljavítások) értéke. 

A vállalati teljes termelés megállapításánál — bár a jelenlegi gyakor
lat még nem használja — okvetlenül fipyelembe kell venni a vállalat 
üzemei, illetőleg helyszíni vertikális részlegei termelésének (félkész) állo
mánykülönbözetét. Ellenkező esetben ugyanis ezek az értékek vagy két
szeresen szerepelnének (ha a termelés időpontjában jelentenék), vagy 
nagyarányú eltolódással jelentkeznének (ha a beépítés időpontjában jelen
tenék) 

Az állománykülönbözet alkalmazása kiküszöböli mind a két említett 
hiányosságot, s alkalmazásával ténylegesen a beszámolási időszak terme
lését kapjuk meg. 

Nézzünk erre e g y példát. 
Tételezzük fel, hogy a vállalat a beszámolási időszak első napján 

alakult. 
Első havi építőipari jellegű termelése 70 000 Ft, üzemeinek (vertiká

lis részlegeinek) termelése a tárgyhónapban 30 000 Ft volt, mely utóbbi
ból 15 000 Ft már a tárgyhónapban beépítésre került (tehát a 70 000 
Ft-ban szerepel), 10 000 Ft értékűt áruként értékesítettek, 5000 Ft érték 
zárókészlet. 

A vállalat tárgyhavi termelése nyilvánvalóan nem 100 000 Ft lesz 
(70 + 30 000), mert ebben az összegben a vertikális üzemek termelésének 
egy r.'Tze kétszeresen (halmozottan) szerepel. 

Második havi építőipari jellegű termelése 90 000 Ft. üzemeinek 
(vertikális részlegeinek) termelése a tárgyhónapban 45 000 Ft volt. 
A z előző havi zárókészlet (5000 Ft) és a vertikális üzemek tárgyhavi ter
melése (45 000 Ft) összegéből a tárgyhónapban 25 000 Ft került beépí
tésre (tehát a 90 000 Ft-ban benne szerepel), 25 000 Ft értékűt áruként 
értékesítettek, s így a zárókészlet = 0. 



Nyilvánvaló itt is, hogy a vállalat tárgyhavi termelése nem 135 000 
Ft-tal (90 + 45 000) lesz egyenlő. 

A tárgyhavi tényleges termelés értékét az állománykülönbözet alkal
mazásával kapjuk meg a következőképpen: 

Érték 1000 Ft 
Megnevezés 

I. hó II. hó 

70 90 
10 25 

+5 —5 

Vállalati ttljes tern.elés Я5 110 

Az elmondottak alapján a vállalati teljes termelés értékét megkapjuk, 
ha a vállalat saját építőipari jellegű termelésének és egyéb (áru-) terme
lésének összegéhez hozzászámítjuk a vállalat üzemei (vertikális részlegei) 
termelésének az előző időszakról áthozott s nyitókészletként jelentkező 
értéke és a beszámolási időszak végén zárókészletként jelentkező értéke 
közötti állománykülönbséget. 

II. A fővállalkozói (generál) termelési érték az építőipari termelés 
második legfontosabb értéki mutatószáma. A vállalat fővállalkozói (gene
rál) termelési tervének mérésére szolgál. 

Feladata az, hogy értékben kimutassa mindazon építőipari jellegű 
tevékenység teljes terjedelmét, amelyre nézve a vállalat felelős (fővállal
kozó) volt. A fővállalkozói (generál) termelési érték magában foglalja 
ezekszerint mindazon építőipari munkálatoknak az értékét, amelyeket 
a vállalat sajátmaga fővállalkozóként végzett el, valamint azokét, amelye
ket a vállalat alvállalkozói végeztek el. 

A kérdés itt az, mit értünk az alatt: „amelyeket a vállalat sajátmaga 
fővállalkozóként végzett el", s mit az alatt „amelyeket a vállalat alvállal
kozói végeztek el"? 

A z Országos Tervhivatalnak az 1951. évi építőipari üzemi részlet
tervek elkészítéséhez kiadott utasítása szerint a vállalat más minisztérium 
szakfelügyelete alá tartozó fővállalkozótól kapott alvállalkozói megbízás 
alapján végzett termelését nem az alvállalkozói termelési tervben, hanem 
a saját fővállalkozói (generál) tervében kell feltüntetni. Ennek megfelelően 
a fővállalkozó sem tüntetheti fel termelési tervében a más minisztérium 
szakfelügyelete alá tartozó vállalat részére alvállalatba adott munkát. 
E rendelkezés kiadása azért vált szükségessé, hogy a rmnisztériumok ösz-
szesített tervei helytelen adatokat ne tartalmazzanak. 

Feltett kérdésünkre tehát a tervutasítás ad választ. Helyesebben adna 
választ. Zavaró ugyanis, hogy pl . az Építésügyi Minisztérium (és így a 
felügyelete alatt álló vállalatok) generál termelési terve nem így készült 
el. Abban szerepel az összes fővállalkozóként végzendő munkálatok értéke 
és szerepel az összes alvállalkozók által kivitelezésre kerülő munkálatok 
értéke is, függetlenül attól, hogy mely tárca (saját, vagy idegen) felügyelete 
alá tartozó vállalatok az alvállalkozók. 

A fővállalkozói (generál) termelési érték kiszámítási módja egyszerű: 
a tényezők összeadása. A tényezők kiválasztása azonban más az első (uta
sítás szerinti) és más a második (végrehajtás szerinti) módszer alapján. 



Szemléltetően mutatják a két módszer közti eltérést az alábbiak: 
Fővállalkozói tevékenység tényezői a 
tervutasítás szerint. 

A vállalat saját fővállalkozói megbízás 
alapján végzett fővállalozói termelése. 

A vállalat saját, idegen tárca megbízá
sából végzett alvállalkozói termelése. 

Saját tárcához tartozó alvállalkozók ter
melése. 

Fővállalkozói tevékenység tényezői a 
végrehajtás szerint. 

A vállalat saját fővállalkozói megbízás 
alapján végzett fővállalozói termelése-

Saját tárcához tartozó alvállalkozók ter
melése. 

Más minisztérium szakfelügyelete alá 
tartózó alvállalkozók termelése. 

Nyilvánvaló, hogy fővállalkozói (generál) termelési értékként más 
eredményt kapunk a tervutasítás szerinti s mást a végrehajtás szerinti 
módszer alkalmazásával. 

* 
A fentiek az építőipari statisztika csak néhány elvi és gyakorlati kér

dését tárgyalják, különösen azokat, melyek a fogalmak és utasítások egy
öntetű értelmezésének hiányában mind a tervezésben, mind a statisztikai 
számbavételnél nehézséget jelentenek. Ezeknek a tisztázása nélkülözhe
tetlen mert az építő'pari statisztika azoknak a jelentős feladatoknak a 
végiehajtását, amelyeket a Párt és a kormány határozata, a felemelt ötéyes 
terv az építőipar számára megszabott, csupán így tudja maradék nélkül 
elősegíteni. 


