
Az önköltség-számítás eredményei, problémái és feladatai
Szolnok megye termelőszövetkezeteiben

A mezőgazdaság szocialista átszervezése óta megyénk termelőszövetkezetei gazda-
ságilag, szervezetileg és politikailag sokat fejlődtek. Nagymértékben javult a szak-
emberellátottság, a számviteli munka. Már 1962-ben minden termelőszövetkezetben
kettős könyvelést, sőt a termelőszövetkezetek jelentős részében ágazati könyvelést
folytattak, s ezzel megteremtették az önköltségszámítás alapfeltételeit. Ma már a ter-
melőszövetkezetek döntő többségében nemcsak tárgyi, de személyi feltételei is adva
vannak az önköltségszámításnak.

A Magyar Szocialista Munkás Párt VIII. kongresszusán Kádár elvtárs a Központi
Bizottság beszámolójában a gazdasági feladatokról szólva a következőket mondotta...
,,A gazdasági munka általános fejlődésünk kulcskérdése. Ennek megfelelően kell az
eddiginél is nagyobb mértékben mozgósítanunk a pártot, a tömegszervezeteket, az
állami és gazdasági vezetőket, a dolgozó népet az előttünk álló feladatok mielőbbi
és lehető legjobb megoldására. A legfontosabb a termelékenység, a gazdaságosság
növelése és javítása a termelés minden területén."

E meghatározásból következik, hogy a termelés mennyiségi mutatói mellett mind-
inkább nagyobb szerepet kapnak a minőségi mutatók és a gazdaságosság kérdése.
Ahhoz azonban, hogy a termelés gazdaságosságát vizsgáljuk, meg kell teremteni ennek
a feltételét is. A II. 5 éves terv célkitűzéseinek maradéktalan teljesítése megköveteli,
hogy alapos elemző munka alapján foglalkozzunk a termelés problémáival, amelj-
nek egyik alapvető tényezője az önköltségszámítás. Indokolt az önköltségszámítást
elvégezni azért is, mert az utóbbi időben nőtt a holtmunka aránya egy-egy termék
előállításánál. Jelentősen megnövekedett gépparkunk gazdaságos üzemeltetése döntő
mértékben befolyásolja az egész üzem eredményes gazdálkodását. Ezért állandó vizs-
gálat tárgyává kell tenni, hogy mit mennyiért termelünk és hogy a termelési eszkö-
zeinket a lehető legjobban hasznosítsuk. E feladatok sikeres megvalósítása megköve-
teli, hogy minden egyes üzem fordítson az eddigieknél nagyobb gondot a gazdálkodás
elemzésére és ezen belül az önköltségszámításra.

Megyénkben az önköltségszámítást végző termelőszövetkezetek száma évről évre
emelkedik (mint ezt az 1. sz. grafikon mutatja).

A grafikon azon termelőszövetkezetek számát tartalmazza, amelyek önköltség-
számítási adatai értékelhetők. 1962-ben a termelőszövetkezetek 45%-ban készítettek
értékelésre alkalmas önköltségszámítást. 1963. január 1-vel mintegy 120 termelőszövet-
kezetben kezdték el az önköltségszámítást. Az 1959. és 1960. évi önköltség adatai
— mivel a megye tsz-einek csak kis töredékét fogta át, nem adhatott hű képet a ter-
melőszövetkezetek gazdálkodásáról.

A kezdeti időszakban a termelőszövetkezetek vezetői nem nagyon segítették elő
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az önköltségszámítást, ez abból adódott, hogy részben nem értették meg annak jelen-
tőségét, részben pedig a számítás technikai hibák miatt nem volt jó, elég rossz szá-
mok jöttek ki. Helytelen volt, s részben ma is az, hogy a termelést irányító szak-
emberek egy része nem kapcsolódik bele a kapott önköltségek elemzésébe, hanem
azon vitatkozik, hogy nem jók a számok.

Ma már elmondhatjuk, hogy ezen a téren is jelentőset léptünk előre. Ritkábban
hallani olyan megjegyzéseket, hogy minek az az önköltségszámítás, és egyre többen
igyekeznek a meglévő hiányosságokat felszámolni.

A termelőszövetkezetek párt- és gazdaságvezetése részéről az esetek döntő több-
ségében minden támogatást megadnak a könyvelésben dolgozó szakembereknek az
önköltségszámításhoz. A könyvelők többségének felkészültsége megfelelő ahhoz, hogy
önköltségszámítást végezzen.

A meglévő nehézségek egy része az önköltségszámítás módszeréből adódik.
Az élőmunkaráfordítás mérése még nem megoldott, ugyanis a munkaegység nem
megfelelő mértékegység, különösen a termelőszövetkezetek egymásközötti összehason-
lítása szempontjából. Adódik ez részben abból, hogy a termelőszövetkezetek nem
egységes normák alapján dolgoznak, részben pedig abból, hogy a munkaegység érté-
kében benne foglaltatik bizonyos mértékű jövedelemrészesedés is, s így eltér a társa-
dalmilag szükséges munkadíj értékétől. Ezen utóbbi eltérés bizonyos mértékig kikü-
szöbölődik az által, hogy egységes munkaegységértékkel számolják a termelőszövet-
kezetek az önköltséget, de a normákból adódó eltérést jelenleg nem lehet kiszűrni.

Ezek az adottságok kétségtelenül torzítják az önköltségszámítás adatait, ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy ezek az adatok nem segítik elő a gazdálkodás elemzését.
Sőt ellenkezőleg, fel kell használni ezeket az adatokat is a gazdálkodás elemzésére,
mert ha nem is tükrözik fillér pontossággal a tényleges önköltséget, tendenciájukban
mutatják a gazdálkodás színvonalát különösen akkor, ha ugyanazon termelőszövet-
kezetben két vagy több év adatait hasonlítjuk össze. Ugyanis, ha két év adatait
ugyanazon metodikával számoljuk ki, akkor a számok összehasonlításánál a fejlődés
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jól kimutatható még abban az esetben is, ha abszoiut számaiban van is némi eltérés.
Több gazdaság adatainak összehasonlítása során a normák eltérőségétől függet-

lenül (kivéve, ha az átlagostól nagyobb eltérés van valamelyik gazdaságban) helyes
következtetéseket lehet levonni az adott gazdaságok gazdálkodását illetően.

Az önköltségszámítás jelenlegi legnagyobb hibájának tartom, hogy a termelést
irányító szakemberek nem foglalkoznak eleget és körültekintően az alapadatok szol-
gáltatásával, illetőleg a kapott önköltség elemzésével, s nem minden esetben történik
intézkedés a magas önköltség csökkentésére.

Az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy az elmúlt 1—2 évhez viszonyítva
lényeges fejlődés következett be az alapadatok szolgáltatása terén, azonban a meg-
növekedett feladatok végrehajtása megköveteli, hogy még tovább javítsuk ezt a mun-
kát. Néhány termelőszövetkezetünk, pl. a mezőtúri Sallai, már év közben is elemzi
az önköltség alakulását, vagy a karcagi Dimitrov Tsz, ahol 1963-tól kezdve már ter-
vezik az önköltséget, s így egy-egy munkafolyamat befejezésével, vagy még a munka
befejezése előtt lehetőség van arra, hogy figyelemmel kísérjük a ráfordításokat.

Nagyon megszívlelendő kezdeményezések ezek, még akkor is, ha némi módszer-
tani javítani való van is az önköltség tervezésében. Megyénkben jelenleg 15 termelő-
szövetkezet foglalkozik önköltségtervezéssel. E termelőszövetkezetekben az önköltség
tervezése nem egységes elvek szerint történik, ennek ellenére nagyon nagyra érté-
keljük a kezdeményezéseket.

Az önköltség tervezése egy-egy gazdaságon belül még reálisabb alapot ad a gazdál-
kodás elemzéséhez, hiszen így alkalom nyílik a helyi adottságok messzemenő figye-
lembevételére, s a tényleges önköltséget nem egy más adottságokkal rendelkező tsz
adataihoz kell hasonlítani, hanem elsődlegesen a tervezett önköltséghez. Ezen kívül
az önköltségszámítás akkor válik igazi és teljes mértékű mutatójává a gazdálkodás
elemzésének, amikor a tervezett önköltség alapján menetközben is mód nyílik a gaz-
dálkodás elemzésére, amikor helyes, gyors intézkedéssel befolyásolni lehet a gazdál-
kodás alakulását, s nemcsak utólag regisztráljuk a magas önköltségalakulást.

Ha az önköltségek alakulását vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a javuló alap-
adat szolgáltatás következtében mind kevesebb az olyan tétel, amely vita tárgyát
képezi, hogy melyik termékféleséget terheli, s így reálisabbak az önköltségszámitási
adatok.

Az 1961. évi 48 termelőszövetkezet önköltségszámítás adatainak elemzéséből azt
a következtetést lehet levonni, hogy igen magasak az általános költségek, az egyes
növényféleségeknél az ossz költség 17-től 26%-ig terjed. Ez azzal magyarázható, hogy
az ágazati könyvelés terén jelentős hiányosságok vannak. Ezért az 1962. évi önköltség-
számításnál egyik alapvető feladat volt, hogy a költségeket a lehetőségeken belül
közvetlen az adott kultúrára terelhetjük, s ezáltal is pontosabb önköltségi adatokat
kapjunk.

A másik feladat volt az 1961. évi tapasztalatok alapján tovább szélesíteni az
önköltséget számoló termelőszövetkezetek számát. E feladatot sikeresen valósítottuk
meg, mert az önköltséget számoló termelőszövetkezetek száma csaknem megkét-
szereződött.

Az 1962. évi önköltségszámításhoz termelőszövetkezeteink nagyobb tapasztalattal
foghattak hozzá, s így mód nyilt arra, hogy bővítsék azon kultúrák, illetve mező-
gazdasági termékek számát, amelyre önköltséget számolnak, így értük el, hogy 33
termékféleségre számoltak önköltséget termelőszövetkezeteink.

Ha az 1962. évi önköltségek alakulását vizsgáljuk az 1961. évihez viszonyítva,
megállapíthatjuk, hogy az ossz költségen belül lényegesen csökkent az általános költ-
ségek aránya. Nézzünk néhány konkrét példát. A kenyérgabona költségén belül az
általános költség 1961-ben 25%-ot, 1962-ben 21,6%-ot tett ki. Ez az eredmény még
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jelentősebb, ha figyelembe vesszük, hogy 1961-ben az 1 kh-ra eső bruttó költség
1924 Ft volt, s 1962-ben ez 1818 Ft-ra csökkent. Ez azt jelenti, hogy az 1 kh vetés-
területié eső általános költség 1962-ben az 1961. évinek csak 81,2%-a. A cukorrépá-
nál . ugyanezen számok a következőt mutatják. Míg 1961-ben a cukorrépa bruttó
költségén belül az általános költségek 26"0-ot, addig 1962-ben 22,1%-ot képviseltek.
Az egy holdra eső bruttó költség 1962-ben az 1961. évinek 89,5" 0-a az általános költ-
ség az 1961. évinek 76,5" ,,-a. A fenti számok azt bizonyítják, hogy — bár az önkölt-
ség tényleges alakulását figyelmen kívül hagytuk — az önköltségszámításban minő-
ségi változás állott be, erre lehet következtetni az általános költségek arányának
csökkenéséről. Másik következtetés, amit a fenti számokból levonhatunk, csökkent
az 1 kh-ra eső költség, ami feltétlenül összefüggésben van a jobb munkaszervezéssel.
Természetesen e számokból akkor vonhatunk le helyes következtetéseket, ha nem
a 82 termelőszövetkezet átlagos adatait, hanem egy-egy termelőszövetkezet adatait
vizsgáljuk, az egész gazdaság munkaszervezeti, termelőeszközbeni ellátottság és még
sok más tényezővel együtt.

Ha az egyes termelőüzemek adatait az átlagoshoz viszonyítjuk, akkor azt látjuk,
hogy rendkívül nagy a szóródás. Vannak termelőszövetkezetek, amelyek az átlagos-
nál lényegesen olcsóbban állítják elő az egyes terményféleségeket, míg mások lénye-
gesen drágábban. Maradjunk a fenti két példánál, s nézzük meg hogyan oszlik meg
az egyes tei melőszövetkezetek önköltsége kenyérgabonánál. Egy közepes tsz adatát
100%-nak véve a legnagyobb költséggel dolgozó tsz önköltsége 320%. Anélkül, hogy
az abszolút önköltségi számokat vizsgálnánk, megállapíthatjuk, hogy a második tsz
gazdálkodási színvonala lényegesen alacsonyabb, mint az elsőé.

Megvizsgálva a szóbanforgó két gazdaság 1962. évi eredményeit (a zárszámadás
alapján), hasonló következtetéseket vonhatunk le. A fenti példámban túlságosan le-
egyszerűsítettem a következtetést, de ezt csak a példa kedvéért tettem, természetesen
ilyen messzemenő következtetéseket akkor lehet tenni, ha nemcsak egy növényféleség
önköltség adatait vizsgáljuk, hanem más tényezőket is figyelembe veszünk.

A cukorrépa önköltségének alakulásánál is hasonló végleteket találhatunk, pl.
az egyik legnagyobb költséggel dolgozó termelőszövetkezet költsége egy közepes tsz
költségének százalékában 345%-ot tesz ki.

Ha az egyes növényféleségek önköltségének alakulását vizsgáljuk az átlagoshoz,
a következő képet kapjuk:

Az átlagtól való eltérés

Megnevezés

Kenyérgabona
Takarmánygabona
Kukorica
Cukorrépa
Burgonya
Rizs
Dohány
Évelő pillangós

%-ban
átlag

alatt
43
41
54
51
43
22
44
45

felett
57
59
46
49
57
78
56
55

tsz-ek szama
átlag

alatt
35
34
44
39
12

6
16
36

felttt
47
48
38
38
16
22
20
44

Ezek az eltérések jelentkeznek egy-egy közigazgatási egységen belül is, tehát
viszonylag azonos körülmények között az egyes termelőszövetkezetek lényegesen
gazdaságosabban termelnek, mint mások, nézzünk erre is egy példát. Ha a tiszaszent-
imrei Haladás Tsz kenyérgabona önköltségét 100%-nak veszem, akkor az Arany-
kalász önköltsége 167%, az Ezüstkalászé pedig 141%. Hasonló a helyzet Karcagon,
ha a November 7 Termelőszövetkezet cukorrépa önköltségét 100%-nak vesszük, akkor
a Béke Tsz önköltsége 117%, a Dimitrov Tsz-é pedig 126%.
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Az állattenyésztés önköltségének alakulását vizsgálva hasonló jelenséget figyel-
hetünk meg, mint a növénytermesztésnél. Itt is csökkent az általános költségek ará-
nya, valamint az egy állatra eső költség is. Nézzünk két példát. A tehenészetben
1961-ben az általános költségek 16" 0-ot képviseltek, míg 1962-ben 13,5%-ot. Az egy
állatra eső költség mintegy 1100 Ft-tal kevesebb, mint 1961-ben.

A sertéstenyésztésben 1,3%-kal csökkent az általános költségek aránya az 1961.
évihez viszonyítva. Az egy állatra eső költség mintegy 240 Ft-tal kevesebb, mint
1961-ben.

Hasonlóan, mint a növénytermesztésnél, igen nagy a szóródás. Ha a legnagyobb
költséggel gazdálkodó termelőszövetkezet önköltségét a legjobb %-ban fejezzük ki,
akkor a tehenészetben 321"0-ot kapunk.

Az átlagos önköltségtől való eltérést a következő táblázat mutatja:

Az átlagtól való eltérés %-ban:
Megnevezés

Tehenészet
Növendékmarha nevelés
Marhahízlalás
Sertéstenyésztés
Süldőnevelés
Sertéshízlalás
Juhászat
Tyúktenyészet
Egyéb baromfinevelés

átlag
alatt

55
52
59
51
36
51
57
84
67

átls
fele
45
48
41
49
64
49
43
16
33

Az eddigi eredmények elemzése alapján az önköltségszámítás terén előttünk álló
feladatokat az alábbiakban látom:

Jelenleg minden termelőszövetkezetben ágazati könyvelés folyik, tehát adva van-
nak a lehetőségek az önköltségszámításhoz, néhány helyen azonban nincsenek meg
a személyi feltételek. Az elkövetkező 1—2 évben el kell érni, hogy minden termelő-
szövetkezetben számoljanak önköltséget. Az önköltségszámítás terén meglévő hiá-
nyosságok felszámolása érdekében fokozni kell a szakmai felkészültséget minden ter-
melőszövetkezetben.

A II. 5 éves terv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tovább kell szélesíteni
az önköltségszámítás alá vont növények számát. A gazdálkodás elemzéséhez szük-
séges, hogy minden gazdaságban a gazdaság egészét átfogó önköltségszámítást vé-
gezzenek.

Tovább kell javítani az önköltségszámítás metodikáját, hogy ezáltal abszolút
számaiban is pontos képet kapjunk a termelés gazdaságosságáról. Ennek érdekében
elsősorban az élőmunka felhasználás pontosabb mérését és pontosabb nyilvántartását
kell megoldani. Véleményem szerint rövid időn belül a munkaegységet, mint az élő-
munka ráfordítás mérő eszközét ki kell zárni az önköltségszámításból, s helyette át-
menetileg a ledolgozott munkanapokat kell venni, azért átmenetileg, mert a későb-
biek folyamán az élőmunka felhasználás mértéke — a termék előállításához — társa-
dalmilag szükséges munkabér kell, hogy legyen.

Az önköltségszámítás pontosabbá tétele végett néhány viszonylag könnyebben
megoldható problémát is rendezni kell. Ilyenek pl.: tovább kell javítani az alapadat-
szolgáltatást annak érdekében, hogy a felmerülő költségeket azon kultúrákra terhel-
jék, amelyek termesztése folyamán felmerültek. Tovább kell javítani az ágazati köny-
velést, valamint az analitikus nyilvántartásokat.

Az önköltségszámítás pontosabbá tétele érdekében a termelést irányító szak-
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emberek íeladatául kell adni minden gazdaságban az alapbizonylatok helyességének
ellenőrzését, itt a felhasznált anyagok, takarmány és élőmunkaráfordításra gondolok
elsősorban. Nagyon fontos, hogy a könyvelés által kimutatott önköltségek elemzésével
ne csak a főkönyvelő, hanem a főagronómus és főállattenyésztő is foglalkozzon.
Ez szükséges azért, mert ők a részadatokból jobban látják, hogy a termelés folyamán
hol lehetett volna megtakarítani anyagot, vagy munkaerőt, stb.

A gazdálkodás színvonalának emelése érdekében szükséges, hogy az önköltség
alakulását ne csak év végén vizsgáljuk, hanem folyamatosan, hogy még időben intéz-
kedést lehessen tenni a hiányosságok felszámolására.

Mint már arra utaltam, az önköltségszámítás akkor nyújt igazán nagy segítséget
a gazdálkodás elemzéséhez, hogy ha megtervezzük az önköltséget, így a gazdaság
adottságait messzemenően figyelembe lehet venni és lehetőség nyílik a gazdálkodás
folyamatos elemzéséhez. Nagy jelentőségű ez azért is, mert így minden brigádvezető
tudja, hogy mire mennyi anyagot, takarmányt, munkaerőt, stb. használhat fel, s
mennyi értéket kell neki ezzel előállítani.

Az önköltségtervezés a termelőszövetkezetekben még nagyon kezdetleges, mód-
szertanilag nincs még kidolgozva. Jelenleg két fő módszertani elképzelést alkalmaz-
nak. Egyik ilyen az állami gazdaságokéhoz hasonló költségnemes tervezés, a másik
forma a Szovjetunió kolhozaiban alkalmazott módszer alkalmazása.

Bár módszertanilag még jó néhány kérdés tisztázásra vár, mégis elengedhetetlen
HÍ. előkalkuláció alkalmazásának szélesítése. Termelőszövetkezeteink vezetői legyenek
igényesek a szakvezetéssel szemben, s ahol megvannak a személyi feltételei, ott meg
kell kezdeni az előkalkulációkat.

E cikk keretében nem volt célom az önköltségszámítás módszertani részének
részletes elemzése, csupán arra szorítkoztam, hogy az önköltségszámítással kapcso-
latos néhány főbb kérdésben foglaljak állást.

A félreértések elkerülése végett szeretném még egyszer leszögezni, hogy annak
ellenére, hogy az önköltségszámítás metodikájában vannak még hiányosságok — me-
lyekre utaltam is —, az önköltségszámítást hasznosnak és szükségesnek tartom. A je-
lenlegi módszerekkel számított önköltségi adatok is alkalmasak arra, hogy felhasz-
náljuk őket a gazdálkodás elemzésénél és az egyes gazdaságok összehasonlításánál.

Tévesnek és nagyon károsnak tartom egyes termelőszövetkezeti vezetőknek azon
nézeteit, hogy „nem számolunk önköltséget, mert úgy sem tükrözi a valóságot". —
Az ilyen és ehhez hasonló állásfoglalásokat el kell ítélni, mert azok akadályozzák
a gazdálkodás elemzésének lehetőségét.

Szöllősi János


