
Űj vonások a lakosság igényeinek kielégítésében

Pártunk és kormányunk helyes gazdaságpolitikai intézkedései alapján az utóbbi
években a lakosság anyagi, szociális és kulturális színvonalának emelése terén nagy
sikereket értünk el. A lakosság ipari fogyasztási cikkekkel való ellátása különösen
az utóbbi időben évről évre magasabb szintre emelkedett, s a következő években
a fejlődés e téren még nagyobb arányú lesz.

A városokban, de a kisebb helységekben is általános lesz és elterjed az ún.
tartós fogyasztási cikkek: motorkerékpár, televízin, elektromos elven működő ház-
tartási gépek stb. használata. Az életszínvonal állandó emelkedésével az egyéb fo-
gyasztási és kulturális cikkek forgalma is emelkedést mutat, és nő a lakosság igényt
a személyi szolgáltatások iránt is.

A fogyasztási cikkek állományának növekedésével és azok használatával termé-
s?ctszerűen meghibásodásuk is állandóan fokozódik. Ugyanakkor ezek javítására az
eddigiek során tervkötelezett szerveken keresztül nem fordítottunk kellő gondot és
ez - nyugodtan mondhatjuk - táptalajt nyújtott a kultúrálatlan kiszolgálásnak és
a kontárhálózat széleskörű elterjedésének.

A Központi Statisztikai Hivatal Szolnok megye területén 20 helységben végzett
reprezentatív megfigyelést a lakosság javítási igényének kielégítésével kapcsolatban.
A beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy ipari természetű javítási munkát
2641 megfigyelt eset közül 573 esetben saját kivitelezésben végezték el, 236 esetben
pedig kontárral végeztették azt. Ugyanakkor építési munkánál a megfigyelt 781 eset-
ből 325 munka volt saját kivitelezésű és 96 esetben fordult a lakosság kontárhoz.
Ezen számadatok is bizonyítják, hogy a lakosság ipari javítási és szolgáltatási igényo
az eddigiek során nem nyert kultúrált kielégícést. Szükségessé vált tehát egy olyan
országosan kiterjedt, területileg és szakmailag egyaránt magasabb hatékonyságú javító-
szolgáltató hálózat kiépítése, mely biztosítani képes mindenütt a termékek javítását,
karbantartását és egyéb - magas színvonalú, a lakosság igényeit kielégítő - szolgál-
tatások nyújtását.

Éppen ezért a Gazdasági Bizottság 2/1961. számú határozatában leszögezte, hogy
a lakosság szükségletei kielégítésének elősegítésére 5 éves és éves helyi iparpolitikai
terveket kell készíteni. (Nem tartozik a helyi iparpolitikai célkitűzések körébe az
élelmiszeripari és kommunális jellegű szolgáltató tevékenység.) E határozat a tervek
készítésére és jóváhagyására - igen helyesen - a lakosság legszélesebb tömegeivel
kapcsolatban álló tanácsokat jelölte ki.

A feladat újszerű volt. A munka jelentősége nagy körültekintést igényelt és a
kielégítésben résztvevő irányító szerveink széleskörű közreműködésére volt szükség.
Megyei és helyi vonatkozásban munkabizottságok alakultak, mely bizottságok a t á r -
sadalmi és szakmai szervek részvételével segítették és támogatták a tervező szervek
munkáját. E kollektív munka eredményeként született tervjavaslat az érdekelt mi-
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hiszténumok és országos főhatóságok előtt egyeztetésre került. A javaílatot megtár-
gyalták a tanács szakmai ál landó bizottságai, az egyes végrehajtó bizottságok, és az
elfogadott észrevételekkel átdolgozva a Megyei Tanács jóváhagyta.

A lakosság javító-szolgáltató igénye, ennek jelenlegi és tervezett kielégítése tevé-
kenységenként és területenként különbözően jelentkezik, és ez a népgazdaság fejlő-
désének jelenlegi szakaszában még nem küszöbölhető ki. Azonban az ellátottság,
vagyis az egy lakosra jutó tevékenység értéke valójában az egész megye területén
arányos fejlődést mutat.

Egy lakosra jutó javító-szolgáltató Index
Terület megnevezése: teljesítmény Ft-ban

1960. évben 1965. évben 1965/1960.
Szolnok város 494 976 197,5
Jászberény „ 378 661 174,8
Törökszentmiklós „ 300 439 146,3
Karcag „ 253 . 406 160,4
Kisújszállás „ 275 477 173,4
Mezőtúr „ 228 404 177,1
Túrkeve „ 208 402 193,2
Szolnok járás 162 299 184,5
Jászberény „ 265 357 134,7
Törökszentmiklós „ 101 174 172,2
Kunhegyes „ 238 473 198,7
Tiszafüred „ 187 318 170,0
K u n s z e n t m á r t o n „ 175 303 173,1

Megye összesen: 2jz 426 169,0

Minthogy a tervezés járási és városi mélységben történt, ennek kapcsán igyekeztünk
a tervidőszakot megelőzően mutatkozó ellátottsági aránytalanságok csökkentésére.
Az egy lakosra vetített mutatók ennek eredményeit részben tükrözik is, azonban e
számok tükrében kialakított helyzetkép nem teljesen alkalmas az arányok reális meg-
ítélésére. Figyelembe kell venni ugyanis az egyes területek jelenlegi és várható fejlő-
dését, ezenkívül a környező nagyobb, iparilag fejlett települések szívóhatását, illető-
leg ezeknek a terület ellátásában jelentkező szerepét és nem utolsósorban a tényle
ges igények jelentkezését.

A lakosság igényeinek kielégítésében résztvevő szervek valamennyi szektor vonat-
kozásában megtalálhatók. Az egyes szektorok közötti arányok kialakításánál bizo-
nyos adottságokat, meghatározó tényezőket kellett figyelembe vennünk. így a műhe-
lyek és felvevőhelyek, szakkáder-ellátottság, valamint a felszereltség színvonala a fej-
lesztési lehetőségeknek némileg irányt szabott. Az adottságokat azonban a tervkötele-
zett szervek állóeszközfejlesztési terveiben előirányzott forintösszegek felhasználásával
kell a jövőben kiszélesíteni. A Gazdasági Bizottság azon célkitűzésének, hogy a szo-
cialista szektor aránya döntő mértékben emelkedjék - az előző tényezőket figyelembe-
véve -, az alábbiak szerint igyekeztünk érvényt szerezni:

Részesedés az össztc-ljesít-
Szektor megnevezése: menyből %-ban

1960. évben 1965. évben
Minisztériumi ipar 1,3 3,5
Tanácsi ipar 7,1 11,5
Kisipari termelőszövetkezetek ' 47,9 65,6
Földművesszövetkezetek - 0,4
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek 5,7 2,4
Magánkisipar 38,0 16,6
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<.g6o. évben a magánkis ipar lakosság részére végzett tevékenysége megyénkben 44,2
millió forint volt. E n n e k a tevékenységnek a mértéke 1965. évre 32,6 millió forintra
csökken, tehát mintegy 26,0%-os csökkenés jelentkezik. E z a csökkenés abból követ-
kezik, hogy a természetes kiöregedésnek megfelelően ott, ahol a szocialista - első-
sorban szövetkezeti - ipar az igényeket hálózatának fejlesztése útján ki tudja elégí-
teni - főként a városokban és nagyobb településeken - , új engedélyeket nem fognak
kiadni .

Az összes lakosság részérc végzett javítást és szolgáltatást - beleértve a textil-
ruházati és cipőipari méretes termelést, mint készárutermelő tevékenységeket is -
megyei terveink 5 év a lat t 69,0"o-os növeléssel irányozzák elő. A teljesítmény növe-
lésének mértéke tevékenységi körönként - összehasonlítva az országos át laggal —
a következőképpen a lakul :

Teljesítményi érték indexe %
Tevékenységi csoportok: (1965/1960)

megyei szinten országos át lagban
Ipari javítás és méretes tevékenység 136,9 115,4
É p í t ő - és szerelőipari tevékenység 248,1 147,6
Személyi szolgáltatás 154,3 133,0

A teljesítményi előirányzat különösen jelentős növelést ír elő építőipari vonat-
kozásban. Az 1965-ig előirányzott volumennövelés - figyelembevevő a bázisidőszak
alacsony szintjét - abszolút számaiban nem m o n d h a t ó túlzottnak, hiszen mindez éven-
kénti át lagban mintegy 50-60 d b egyéni családiház szakszerű megépítését irányozza
elő a lakosság igényeinek kielégítésében résztvevő vál la latok, szövetkezetek és ma-
gánkisiparosok számára, tekintve, hogy a családi házak zömét a családok maguk és
ismerőseik kezemunkájával építik fel.

A megyei iparpol i t ikai terv néhány fontosabb szakmánál szintén erősebb telje-
sítményi felfutást tar ta lmaz.

Az ipari tevékenységek körében a lakosság részére végzett személygépjármű javí-
tás 1960-hoz viszonyítva 5 év alatt 10-szeresére emelkedik. (1960. évi teljesítmény
252 000 Ft, az 1965. évi pedig 2 630 000 Ft.) E tevékenység el látására a nagyjavítá-
sokat és szervízszolgáltatásokat illetően a Szolnoki Vasipari Vál la la t - mint az
Autófenntartó Ipar i Tröszt á l ta l a S K O D A - t í p u s ú személygépkocsik javítására és
alkatrészei biztosítására országosan kijelölt szerv - , az egyéb átfutó m u n k á k végzé-
sére pedig az egyes kisipari termelőszövetkezetek k a p t a k termelési fe ladatokat .

A kerékpár-motorkerékpár, rádió-televízió készülékek és az elektromos háztar-
tasi kisgépek javítását - belkereskedelmi forgalombahozataluk évről évre történő
rohamos emelkedését figyelembevéve - mintegy 170-190" Q-OS felfutással terveztük
az 1960. évi bázishoz képest. Rádió, televízió és elektroakusztikai berendezések javí-
tása terén elsősorban - a garanciális javítási m u n k á k a t országos szinten is ellátó és
jo felszereltséggel rendelkező - G E L K A Vál la latot kívánjuk fejleszteni.

A helyi iparpol i t ikai tervek készítését megelőző felmérés a személyi szolgáltatá-
sok kielégítése terén is jelentős hiányosságokat tárt fel.

N é h á n y területen sem a férfi, sem a női fodrászati igény kielégítése megnyug-
tató' m ó d o n nem volt biztosítva. A prob léma rendezése érdekében e tevékenység
1960. évi 12,2 millió forintos teljesítményi értékével szemben 1965. évre - 41,0° Q-OS
felfutással — 17 millió forintos teljesítményt i rányoztunk elő és az üzlethálózat szá-
m á t összesen 17 db-bal növeljük a megye területén.

V i d é k e n nem volt biztosítva a kozmetikai igények kielégítése sem. E b b e n a
szakmában t ö b b mint háromszoros emelkedést irányoztunk elő 1965-re, és 13 új rész-
leget k ívánunk felállítani.
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A nők háztartási munkájának megkönnyítését célozza a Patyolat Vállalat mosój

vcgytisztító és kelmefestő tevékenységének területi bővítése is. A vállalat ezen tevé-
kenysége az 1960. évinek több mint kétszeresérc fog növekedni. Minden városban
cs járási székhelyen felvevőhelyet kívánunk létesíteni.

A széleskörű javító-szolgáltató igény helyileg történő kielégítésének és a kultú-
rált kiszolgálásnak fejlesztése érdekében a földművesszövetkezetek hálózatán keresztül
tovább fokozzuk vidéken az általános felvevőhelyek számát. Valaiaennyi járásban,
mintegy 50 boltegységnél, kapcsolt munkakörben kívánjuk megoldani a meghibáso-
dott, illetve a központi javító műhelyekben kijavított cikkek átvételét és visszaadá-
sát. Az egyéb személyi szolgáltatás keretén belül szintén földművesszövetkezeri vona-
lon növeljük a vidéki kereskedelmi kölcsönzést. E tevékenység nagyrészt szintén kap-
csolt munkakörben, egyes városokban és járási székhelyeken pedig — 1965 végéig ösz-
szesen 7 helyen - önálló kölcsönzőbolt létesítésével fogja a lakosság igényeit kielé-
gíteni.

A lakosság javító-szolgáltató igényeinek kielégítése során természetesen problé-
mák is adódnak.

Sajátos problémaként jelentkezik a javítások elvégzéséhez sokoldalúan képzett
szakmunkások biztosítása. Nyilvánvaló, hogy e sokoldalú tevékenységet csak úgy
lehet megfelelő minőségben gazdaságosan elvégezni, ha az erre a célra beállított
dolgozók legalább a rokonszakmákban alapos jártassággal rendelkeznek. Ennek külö-
nösen a községekben kihelyezett részlegek, valamint a mozgóműhelyek dolgozói eseté-
ben van nagy jelentősége. Az ilyen szakmunkások képzéséhez a jövőben szervezett
formában kell az érintett szerveknek lehetőséget biztosítani.

A tervek kialakítása során - a fejlesztésben érdekeltek részéről - különösen sok
észrevétel hangzott el az anyag- és alkatrészellátás jelenlegi kedvezőtlen helyzete
miatt. Az anyag- és alkatrészellátásban számottevő javulás fog bekövetkezni. Ennek
erdekében az országos szervek megfelelő intézkedést tettek.

A javítási és szolgáltatási árakat is új alapokon kell megállapítani. Ez egyik
feltétele annak, hogy a lakosság igénybe is vegye a tervezett lehetőségeket. Ezeket
a kérdéseket központi intézkedésekkel lehet megoldani, amelyek már folyamatban
is vanriak.

Meg kell oldani továbbá a javító-szolgáltató tevékenység növekedésével párhu-
zamosan a vállalatokra és szövetkezetekre jelenleg kötelezően megállapított jövedel-
mezőségi tervek reális alapokra való helyezését. A jelenlegi rendszer ugyanis ezeket
a szerveket arra kényszeríti, hogy a jobban jövedelmező árutermelési tevékenységet
helyezzék előtérbe, mert ellenkező esetben a részükre meghatározott jövedelmezőségi
terveket teljesíteni nem tudják.

Probléma a hálózatfejlesztéssel kapcsolatban szükséges központi fekvésű helyi-
ségek biztosítása. Egyes városi és járási vezetőknél e tekintetben sokszor helytelen
szemlélet uralkodik. A helyi vezetőknek a területi igények kielégítése érdekében
a jövőben sokkal többet kell tenni. Végre be kell látni, hogy ezeknek a kérdéseknek
a megoldása elsősorban helyi feladat. Éppen ezért a hálózat fejlesztésénél is tartóz-
kodni kell a rosszul értelmezett tárca, helyi, vagy szektorális érdekek érvényesülé-
sétől.

A lakosság helyi szükségleteinek kielégítésében résztvevő valamennyi szervnek
arra kell törekedni, hogy a legkisebb ráfordítással a legnagyobb eredményeket tudják
biztosítani, hogy iparpolitikai célkitűzéseink következetes megvalósításával a kielé-
gítés a lakosság legteljesebb megelégedését váltsa ki.

Sűrű József
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