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A SZOCIÁLPOLITIKA 
MINŐSÉGI ISMÉRVEI 

DR. CSÖTÖNYI JÓZSEF 

A szociálpolitika mennyiségi jellemzői mellett mindinkább meg
határozóvá válnak minőségi ismérvei. A cikk megkíséreli cso
korba foglalni a szociálpolitika főbb minőségi jegyeit. 

A középtávú (V. ötéves) tervidőszak befejeztével a szociálpolitika legfőbb 
eredménye, hogy összességében pozitív tendenciák jellemezték. A szociálpoli
tika egyrészt önmagához, másrészt a környezetéhez viszonyítva a legnagyobb 
ívű pályát futotta be. A tervezett ráfordítások értékben és naturáliákban meg
valósultak. Ez azt jelentette, hogy a dolgozók élet- és munkakörülményei meg
felelő ütemben javultak. A vállalati szociális ráfordítások nemcsak munkaerő
gazdálkodási érdekeket szolgáltak, hanem társadalompolitikai funkciókat is 
elláttak (lakásépítés, gyermekintézmények támogatása, üdültetés stb.). Hatá
rozottan kirajzolódott az emberi tényező fontossága, még akkor is, ha ez nem 
is tükröződött mindig teljes mértékben a vállalati magatartásban, szemlélet
ben. Az elmúlt V. ötéves tervciklus legfőbb szociálpolitikai tanulsága, hogy elő
térbe került az alkotó ember és erősödtek a szociálpolitika minőségi jegyei. 

A munkakörülmények humanizálása 

A VI. ötéves terv tervidőszakra készült szociális tervekben felvázolt prog
ram nem más, mint egy jövőkép felvázolása, ahová a vállalat szociálpolitikai 
vonatkozásban el kíván jutni. Ennek a jövőképnek a felvázolása, tervezése 
sajátos munka, mert az emberrel foglalkozik, akit életkörülményei befolyá
solnak. Nemcsak életkörülményei, hanem a munkakörülmények is. Éppen ezért 
elsőrendűen fontos feladat a munkakörülmények humanizálása. A monoton 
jellegű munkák, a nagy erőkifejtést igénylő fizikai tevékenységek, a foglalko
zási ártalmak, vagyis összességében a kedvezőtlen munkakörülmények mind
inkább szükségessé teszik, hogy kulturáltabbá váljanak a munkafeltételek, a 
munkakörülmények. 

Az egészségre ártalmas technikát, technológiákat fokozatosan fel kell válta
ni olyanokkal, amelyek az emberi szervezetet alig vagy egyáltalán nem ká
rosítják. 

Egészségcentrikusság 

Az erdőgazdálkodás munkakörülményei más ágazathoz viszonyítva jelentő
sen kedvezőtlenebbek. A munkával összefüggő egészségügyi ártalmak a jövő
ben is hasonlóak lesznek a maihoz. A fizikai megterheléssel ill. foglalkozás
sal összefüggő megbetegedések megelőzésében kiemelkedő szerepe van az 
üzemegészségügyi szolgálatnak. Az egészségcentrikus szemlélet erősítése, az 
üzemegészségügyi szolgálat fejlesztése a VI. ötéves terv kiemelkedő feladatai 
közé tartozik. Jelenleg csak szórványos üzemegészségügyi szolgálatról beszél-



hetünk, legalább 40 kisüzemi egészségügyi szolgálatra lenne szükség, nem ke
vésbé 32 főfoglalkozású üzemorvosra a jelenlegi 2 fővel szemben. 

Kultűrcentrikusság 

A termelés — de az élet minden területén — annak minőségi jegyei vál
nak mindinkább meghatározóvá. Az V. ötéves terv szociálpolitikájában első
sorban a mennyiség kiterjesztése, kiépítése, másként szólva, az alapszükség
letek kielégítése volt a cél. A következő években a szociálpolitikában többről 
lesz szó, mint alapszükségletek kielégítéséről. Fő hangsúlyt kell kapnia az 
életmódnak, a kultúrcentrikusságnak. A mainál nagyobb mértékben és követ
kezetesebben kell a figyelem középpontjába állítani a műveltséget, a szakkép
zettséget, a kultúrált emberi viszonyokat. A megoldás a „permanens művelő
dés" — állapította meg A. J. Cropley, „a művelődést olyan folyamatként kell 
formálisan meghatározni, amely az egyén egész életén keresztül, a korai gyer
mekkortól az öregkorig tart." [1] 

• 
A „korszerű" vállalat 
Növelni szükséges a dolgozó emberrel való foglalkozás kultúráját. A „kor

szerű" vállalat alatt már ma is — de a jövőben egyre inkább—-nem elsősorban 
technikai korszerűséget kell értenünk, hanem az emberi tényezővel való fog
lalkozás korszerűségét. A társadalom, a gazdaság fejlődését — többek között — 
az emberi tényező határozza meg. Túlzás nélkül elmondható, hogy milyen ma 
és milyen lesz holnap egy-egy vállalat, vagy éppen az ágazat, egyre inkább 
szociális kérdés. Az intenzív fejlődési szakasz, amelyik magasfokú műszaki fej
lesztést, nagy szervezettséget, szaktudást, igényességet és nem kevésbé fe
gyelmezett munkát követel, előtérbe helyezte az emberi tényező szerepét. 

A szociális tervezés komplexitása 

Ha az emberi tényező fontosságát meghatározónak fogadjuk el, úgy szüksé
ges, hogy a vállalati szociálpolitika követő jellege helyett, annak meghatározó 
jellege kerüljön előtérbe. A meghatározó jelleg csak a szociális tervezés komp
lexitásával valósítható meg. „A teljes komplexitásban felépülő szociális terv 
integrálja majd a vállalati munkaügyi és szociálpolitikai tervek ma még szét
tagolt részfeladatait, s ezzel új szintre emelhető a vállalati tervezés egésze: a 
még széttagolt, egymással csak laza kapcsolatban levő tervek helyére két komp
lex terv lép, melyek fő mutatók tekintetében pontosan összehangoltak. Ha így 
fogjuk fel a szociális tervet, akkor a vállalat második legfontosabb tervévé lép 
elő. A gazdasági terv (a termelési, pénzügyi, műszaki fejlesztési stb. terv) mel
lett összefoglaló szociális fejlesztési terv készül majd, magába foglalva a ká
derfejlesztési, munkaügyi, szociálpolitikai stb. terveket. A két terv megfelelő 
koordinációja esetén sokkalta hatékonyabban valósíthatók meg a vállalati tár
sadalmi célkitűzések." Írja Szirmai Péter [2]. 

Európai szemlélet 

Szintáttörésre van szükség a tervezéssel kapcsolatos szemléletben is. A szűk 
vállalatin túlmenően mindinkább ágazati, népgazdasági, sőt európai szemlélet
re van szükség a tervezésben. A látókör szélesítése szempontjából szükséges a 
baráti szocialista, valamint a nyugati államok erdészeti szociálpolitikájának ta
nulmányutak keretében történő rendszeres tanulmányozása. Ezek a tanulmány
utak kedvezően hatnának a szemléletre, a gondolkodásra. 



Szociológiai elemzések 

A jelen és a jövő kritikus elágazásainak kitapintására célszerű lenne mind 
több, az erdőgazdálkodás egészét és részterületeit érintő szociológiai (valóság
feltáró) elemzéseket végezni, mert információink az erdőgazdálkodás szociális 
struktúráját illetően, eléggé szegényesek. Korszerű szociálpolitika szociológia 
nélkül alig képzelhető el. 

Képzés — felsőfokon 

Mind többen foglalkoznak szociálpolitikával. A szociálpolitikával foglalko
zókat alkalmassá kell tenni, fel kell készíteni feladataik elvégzésére. A közép
fokú tanfolyamok mellett szükséges lenne felsőfokú képesítést nyújtó szociál
politikai tanfolyamokat indítani (az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal kere
tében). 

Az igények es a gazdasági színvonal 

Számolni kell azzal, hogy a szociálpolitikával kapcsolatos igények felgyor
sulnak, módosulnak. Az igényeket gondosan fel kell tárni, rangsorolni. Az igé
nyek kielégítése során mindenkor mérlegelni szükséges, hogy közülük me
lyek azok, amelyek azonnal, középtávon vagy csak hosszú távon oldhatók meg. 
Az igények kielégítésére mindenkor az adott vállalat gazdasági fejlettségi szín
vonala nyújt fedezetet. A szociális célú kiadások legyenek arányosak a .válla
lat műszaki-technikai színvonalával, teljesítőképességével. A gazdasági fejlett
ségi foknak megfelelő szociális ellátást kell megvalósítani, de legalább a hal
mozatlan termelési érték 4—6%-át célszerű — évente — szociális célokra for
dítani. A „maradék-elvet" mielőbb ki kell iktatni a szociális tervezésből. Csak 
így válik az ágazat szociálisan versenyképessé a népgazdaságban. 

Alapvető rendező elv 

A vállalati szociálpolitikai munka alapvető rendezőelve legyen, hogy a gaz
dálkodás valamennyi szintjén az emberi gondok ne szoruljanak háttérbe, ha
nem erősödjék az a szemlélet, hogy a vállalat nemcsak gazdasági-technikai, ha
nem szociális, kulturális közösség is. Az elkövetkező egyáltalán nem köny-
nyű esztendők sok-sok feladatait csak akkor tudjuk maradéktalanul végre
hajtani, ha a termelés, a gazdálkodás emberi oldalát helyezzük előtérbe. Nem 
jótékonykodásról, nem valami vallásos karitásról van szó, hanem humaniz
musról, ami a szocialista társadalom lényegéből fakad. 

IRODALOM: [1] A. J. Cropley: A permanens művelődés pszichológiai alapjai. Budapest. 1976. 
Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. — [2] Szirmai Péter: A szociális tervezés kérdései. 
Vezetéstudomány, 1976,7. sz. 

fZ 7 feketenyar. A feketenyár Európa folyómenti ligeterdeinek fontos fa-
raja volt. A nagy aranyu nemesnyarasítás miatt azonban háttérbe szorult de hely
zetét az is hátrányosan érintette, hogy a nemesnyárak beporzásukkal a tiszta fekete-
nyar-egyedek szamát csökkentették. A fenti okok miatt Északrajna-Vesztfáhá nyugat-
h f ^ f ^ ° m a n í b a n 7 , ^ ? z t a H°to™n című nyugatnémet erdészeti folyóirat 
turul adja - a kipusztulóban levő növényfajokat tartalmazó ún. „vörös listára" tet-

(Ref.: Dr. Szodfridt I.) 


