
A lakossági szolgálatások fejlesztési célkitűzései
Szolnok megyében

A lakossági szolgáltatások jelentősége állandóan riő. Ez érthető, hiszen a dolgozók
valamennyi rétegét érinti. Gazdasági szerepe mellett jelentősége politikailag is számot-
tevő. Politikai kérdés az, hogy a szolgáltatás iránti igény ki van-e elégítve, illetve
hogyan, milyen minőségben van kielégítve.

A szolgáltatások igen széles területet ölelnek fel. Tágabb értelemben ide soroljuk
a közszolgáltatásokat - villany, gáz, víz - az egészségügyi, kulturális, közlekedési,
ipari, építőipari, kereskedelmi, kommunális és egyéb, a dolgozók életkörülményeit
befolyásoló szolgáltatásokat.

Szűkebb értelemben a szolgáltatások alatt a lakossági ipari, kereskedelmi és
áruszállítási szolgáltatásokat értjük.

A következőkben én is a szűkebb értelemben vett lakossági szolgáltatások hely-
zetéről, fejlesztési célkitűzéseiről szólok.

Az elmúlt 10 év során a szolgáltatás fejlődésében, alakulásában három, egymástól
jól elhatárolható szakaszt lehet megkülönböztetni.

1. 1960-1967. évek;
2. 1968. január i-től az 1038/1969. kormányhatározat megjelenéséig, illetve végre-

hajtásának megkezdéséig;
3. a jelenlegi helyzet.
Az első szakaszban évről-évre emelkedett a szolgáltatások volumene. Az állami

szolgáltatóipar (GELKA, AFIT) fejlődése mellett a szövetkezetek és tanácsi válla-
latok szolgáltató tevékenysége is jelentősen megnövekedett. Erre az időszakra esik
többek között megyénkben - de más megyékben is - a szolgáltatóházak építése, az
iparpolitikai tervek kidolgozása, melyekben a szolgáltatást végző szervezetek, vállala-
tok, szövetkezetek részére kötelező előírások, tervek voltak megszabva.

A szolgáltatás volumenének emelkedése mellett, az egyes szolgáltatási tevékeny-
ségek között igénykielégítés szempontjából jelentős" eltérések mutatkoztak.

Igen kedvezőtlenül alakult a gépkocsijavítás, karbantartás és a textiltisztítás hely-
zete. Területi vonatkozásban is voltak problémák, ugyanis különösen a kistelepülések
ellátásában nem tudtunk előrehaladni.

Ami ennek az időszaknak az anyagi ösztönzését, anyagi érdekeltségét illeti, arról
a következőket kívánom elmondani.

- Az iparpolitikai tervben meghatározott, előírt fejlesztés a vállalati, szövetkezeti
vezetők jövedelmében jelentősen éreztette hatását. Ez - mivel akkor a fő kérdés,
a fő érdekeltség-vállalati, szövetkezeti szinten nem a nyereség tömegéhez kapcso-
lódott, hanem a termelési volumenhez, a volumennövekedést biztosította (minő-
séget nem).
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- A tanácsok rendelkezésére állt az ún. szövetkezeti fejlesztési alap, melynek segít-
ségével a szövetkezetek szolgáltatásának a tevékenységét nagymértékben befolyá-
solni tudták. A szolgáltatóházak megépítése ennek volt köszönhető.

- Az árrendszer merev, fix árrendszer volt. Ez viszont korlátozta a szolgáltatói
tevékenység jelentősebb kibontakozását.
A második szakaszban a jelenlegi mechanizmus bevezetése után a szolgáltatói

tevékenység a legtöbb területen stagnál, néhány szolgáltatóágazatban visszaesett.

Szolnok megyében pl. 1965. évben 185 millió Ft
1967. évben 281 millió Ft
1968. évben 249 millió Ft
1969. évben 247 millió Ft

volt a szolgáltatási tevékenység összvolumene. A stagnálás, a visszaesés oka szinte
kizárólag az anyagi ösztönzésben, a gazdasági szabályozókban keresendő.

A gazdasági, közgazdasági szabályozók kidolgozása - ez ismert valamennyiünk
előtt - árutermelő vállalati modell alapulvételével történt. A gazdasági mechanizmus
bevezetésével érvényesülő szabályozók - a nyereségtömeg érdekeltséggel a központ-
ban - egyértelműen az árutermelés erőteljes növelése irányába hatottak. Ennek követ-
keztében a vegyesprofilú vállalatok, tanácsi vállalatok, ipari szövetkezetek egyre in-
kább az árutermelés felé fordultak. Mindezzel együtt járt a már korábban megadott
kedvezmények megszüntetése, az állami támogatások csökkentése, több vonatkozásban
megszüntetése.

így meg lehet kockáztatni azt is, hogy kimondjuk - az új gazdasági mechanizmus
bevezetésével életbe lépett szabályzók, mivel az árutermelés növelésére ösztönöztek,
relatíve a szolgáltatás fejlesztése ellen hatottak, finoman úgy fogalmazható meg, hogy
„a7. új mechanizmus átütő sikert nem hozott a szolgáltatás tekintetében".

A helyzet ilyen formában történő alakulása a figyelmet egyre inkább a szolgál-
tatások felé irányította.

1969-ben a kormány irányelvekben rögzítette a szolgáltatások fejlesztéséhez szük-
séges legfontosabb teendőket. így többek között kimondta:

- növelni kell a szolgáltatás jövedelmezőségét, a szolgáltatási tevékenységben részt-
vevők anyagi érdekeltségét;

- szélesíteni kell a szolgáltatások formáit és módszereit;
- növelni kell a tanácsok felelősségét az igények kielégítésében.

Az irányelveket széles körben megvitattuk, a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
is megtárgyalta. Az irányelvekben foglaltakkal egyetértve - legtöbb javaslat az anyagi
ösztönzés, a gazdasági szabályzók vonatkozásában történt. Ezt követően hozta meg
a kormány az 1038/1969. számú határozatát.

A kormányhatározat már részletesen megjelöli azokat a feladatokat, melyeket
a szolgáltatás színvonalának növelése, a középtávú szolgáltatásfejlesztési terv össze-
állítása és végrehajtása érdekében meg kell tenni.

Kiemelni azt szeretném, hogy a határozat szerint is a javítások, szolgáltatások
végzését és a fejlesztéshez szükséges vállalati és egyéni érdekeltséget általában a
gazdasági mechanizmus szabályzói és ösztönzői útján kell biztosítani.

A kormányhatározatnak megfelelően a lakossági szolgáltatásokra vonatkozó sza-
bályozó rendszert módosították és különböző kedvezmények megadására került sor.
így többek között

- 1970. január i-től a szolgáltatási tevékenység eszközlekötési járuléka visszamarad
a szolgáltatás fejlesztésének növelésére;

~ 5° %-kal csökkentették a lakossági szolgáltatás után képződő fejlesztési alap
adóját; ^
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- a szolgáltatás fejlesztését célzó beruházásokat mentesítették az import letét alól;
- az egyéni érdekeltség fokozása érdekében 2-3%-os adómentes átlagbérszint növe-

kedést engedélyeztek;
- a szolgáltatói létszám növelése nem terheli a részesedési alapot;
- a hitelpolitikai irányelvekben a lakossági szolgáltatás hitelezésénél kedvezmények

adhatók (lejárati idő, kamat mértéke).
Mindezeken túl már 1970-ben a szolgáltatási tevékenység fejlesztése központi

anyagi támogatásban is részesült. Ebből a megye 5,6 millió forintot kapott.
A rendelkezésre álló összeg felosztásánál a vállalatok és szövetkezetek saját erő-

forrásait vettük figyelembe.
Textiltisztításra 1,- millió
Gépkocsiszerviz bővítésre 1,1 „
Háztartási gépek, elektroakusztikai cikkek javítására 0,55 „
Lakáskarbantartás és kap. fejlesztésérc 0,95 „
Szolgáltatóházak befej. 0,4 „
Egyéb ipari szolgáltatási kapacitások fejlesztésére 1,6 „

forintot juttattunk.
Mindezen intézkedések eredményeként 1970-ben már a szolgáltatások volumene

- ha nem is nagy mértékben - növekedett.
A szolgáltatások ellátásában résztvevő szervek 1970. évi teljesítmény értéke 255,6

millió forint volt. Az egy lakosra jutó ellátottsági színvonal pedig 568 Ft.
Az életszínvonal állandó növekedése, a tartós fogyasztási cikkek további gyors-

ütemű terjedése, a lakáskultúra fejlődése, a lakosság anyagi, szociális és kulturális
ellátottságának emelkedése szükségessé teszi, hogy jelentősen tovább növeljük a la-
kossági szolgáltatások színvonalát.

Az 1938/1969. számú kormányhatározat és ennek nyomán született intézkedések
előírják, hogy az átlagosnál gyorsabb ütemű fejlesztést kell megvalósítani a textil-
tisztítás, a gépkocsijavítás, a lakáskarbantartás, valamint az elektromos háztartási gépek
és elektroakusztikai cikkek javítása tekintetében.

A IV. ötéves terv időszakára újabb változások történtek az anyaigi érdekeltség
rendszerében:

- az ipari és kereskedelmi szolgáltatások esetében az cszközlekötési járulékot nem
kell költségként elszámolni, így a vállalatok nagyobb nyereséget érhetnek el;

- a kereskedelmi szolgáltatás fejlesztését hivatott elősegíteni az a változás, mely
szerint e területen az amortizációs befizetés alól mentesítették a kereskedelmi
vállalatokat;

- 1971. évre továbbra is 2-3%-os bérpreferencia teszi lehetővé a kedvezményes bér-
színvonal-fej lesztést;

- néhány területen továbbra is megmaradt az árkiegészítés, pl. a mosási, cipőjavítási
tevékenység esetében;

- a tanácsok állami támogatásból és saját eszközeikből szolgáltatásfejlesztési alapot
képeznek, melyből segítik a szolgáltatás fejlesztését célzó kapacitások létrehozását.
Mindezek figyelembevételével Szolnok megyében elkészítettük az 1971-1975. évekre

szóló lakossági ipari, kereskedelmi és áruszállítási szolgáltatások fejlesztésének tervét.

A megyei szolgáltatásfejlesztési terv célkitűzései a következők:

Ipari szolgáltatások tekintetében 53,7%-os fejlesztést tűztünk ki célul, ami azt
jelenti, hogy az 1970. évi 204,2 millió forintos volumen 1975-re 313,9 millió forintra
emelkedik, ugyanezen idő alatt az egy lakosra jutó ipari szolgáltatás 454 Ft-ról 690
Ft-ra emelkedik.
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Az összes szolgáltatásnál - beleértve a kereskedelmi és áruszállítási szolgáltatási
tevékenységet is - a volumen a IV. ötéves terv időszaka alatt 255,6 millió forintról
580,5 millió forintra nő, mely 48,9%-os növekedésnek felel meg, az egy lakosra jutó
összes szolgáltatás pedig 568 forintról 836 forintra emelkedik.

Az ismertetett fejlesztési célkitűzések jelentős feladat elé állítják a szolgáltatás-
ban részt vevő vállalatokat, szövetkezeteket. A fejlesztésre rendelkezésre álló pénz-
eszközök azonban csak a szintentartó beruházásokra elegendők. A fejlesztés érdeké-
ben az átlagosnál kedvezőtlenebb elhasználódottságú állóeszközállomáiinyal rendelkező
szolgáltatói tevékenységet végző vállalatokat, szövetkezeteket anyagilag is segíteni kell.
Ezt a célt szolgálja a szolgáltatásfejlesztési alap, ami Szolnok megyében jelenleg
a IV. ötéves tervre 45 millió forint, melyből:

textiltisztításra 15 millió
gépkocsi javításra, karbantartásra 14 ,;
háztartási elektroakusztikai eszközök javítására 8 „
lakáskarbantartásra 8 ;;

forintot fordítunk.
A szolgáltatásfejlesztési alap - melynek szétosztása már megtörtént - lehetővé

teszi, hogy az 1971-75. években jelentős előrelépést tegyünk, különösen a szolgáltatás
szempontjából kiemelt négy ágazatban, az igények kielégítésében. Tervezett célkitűzé-
seink megvalósításával a következő eredmények várhatók:

Textiltisztító tevékenységünk jelenlegi színvonala sem mennyiségben, sem minő-
ségben nem elégíti ki az igényeket. A megyei ellátottság 1968-70. évek között lénye-
gében azonos szinten maradt, a kapacitás fejlesztését az anyagi lehetőségek nem tették
lehetővé. Az egy főre vetített lakossági mosás 0,16 kg/évi mennyisége azonos szinten
fill a különben közismerten alacsony országos vidéki átlaggal.

A vegytisztítás Szolnok megyei színvonala a mosásnál lényegesen rosszabb. A 0,17
tétel/főnévi mennyiség a vidéki ellátottsági átlagnak csak 43%-a.

A helyzetnek megfelelően a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága egy évvel ko-
rábban állást foglalt abban, hogy 1975-ig az egy lakosra jutó teljesítményt mosásban
0,60 kg-ra, vegytisztításban pedig 0,88 tételre kell növelni. A célkitűzés meghatáro-
zása óta bekövetkezett jelentős árváltozások számításaink realitását megdöntötték.
Az importigépek árai 30-100%-ig terjedő mértékben emelkedtek és az építőipari ár-
ajánlat is 23%-kal lett magasabb.

A IV. ötéves tervidőszakban rendelkezésre álló pénzeszközök tehát jóval szeré-
nyebb fejlesztés végrehajtására kényszerítenek. Az 1975. évre elérhető 0,36 kg-os egy
főre jutó mosási s 0,63 tétel egy főre jutó vegytisztító kapacitás azonban nem teszi
lehetővé, hogy a vidéki ellátottság ennél mintegy 50, illetve 3O°'n-kal maigasabban ter-
vezett szintjét elérjük. A fejlesztés viszonylag még ebben a csökkentett mértékben is
igen jelentős, hiszen lényegcsen meghaladja a kormányhatározatban textiltisztításra
országosan előirányzott 80%-os átlagos kapacitásnövelést.

A tervek szerint jelentősen bővülni fog a Patyolat Vállalat szolnoki üzemének
kapacitása, azonkívül patyolat-szalonok létesülnek Jászberényben, Karcagon, Kisúj-
szálláson és Tiszafüreden.

A gépkocsi javítás és karbantartás tevékenységében - a szocialista szektornál figye-
lembe vett beruházások megvalósítása 369 000 üzemóra többletet biztosít területünkön
a lakossági igények kielégítésére. Az egy üzemóra fejlesztésre jutó összköltség 135 Ft,
s ezen belül a szolgáltatás-fejlesztési alapból nyújtott támogatás 38 Ft, vagyis 28%-os.
A viszonylag magas költségfajlag a zömében új állomások kialakításával függ össze.

A magánszektorral együtt tervezett fejlesztésekkel lényegében több mint ötszörö-
sére növeli jelenlegi ellátottságunkat, és 1975-re várhatóan elérjük a 70 Ft-os egy főre
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jutó árbevételi szintet. A viszonylag jcientős kapacitásnövelés útján biztosítani tudjuk
azt, hogy a tervidőszak végéig 2 és félszeresére növekvő személygépkocsi állomány
javításával járó igények kielégítése mellett elmaradottságunkat is számottevően csök-
kentsük.

Az egy gépkocsira jutó javító kapacitás az 1970. évi 23,2 óráról a tervidőszak
végéig 38-39 órára fog emelkedni. A rendelkezésre álló anyagi eszközökből meglévő
szervizállomások bővítését, valamint újak építését segítjük Szolnokon, Jászberényben,
Tiszafüreden, Fegyverneken, Cserkeszöllőn, Kisújszálláson és Tiszaföldváron.

Az elektroakusztikai cikkek és háztartási gépek javítására irányuló ellátottság me-
gyénk területén az országos vidéki átlag szintjének megfelelő. A javító kapacitás nö-
velésének meggyorsítása és ösztönzése mégis rendkívül fontos.

A fejlesztések megvalósítását elsősorban a tartós fogyasztási cikkek forgalmának
további gyorsütemű növekedése határozza meg. 1970-75 között a készülékek 100 ház-
tartásra jutó állománya számításaink szerint mosógépeknél 50, hűtőszekrényeknél TOO,
porszívónál 75-80, rádiónál 35 és televíziós készülékeknél 55-60%-kal emelkedik.

A cikkek forgalmának igyorsütemű növekedésével járó javítások átfutási ideje,
a kielégítés kulturáltsága és a szervízhálózat korszerűsítése ugyanakkor nem kielégítő.
Terveink szerint a szocialista szektor célkitűzéseinek megvalósításával összesen 2130 m2

alapterületen jönnek létre szervizállomások. A kapacitásnövelés tehát viszonylag jelen-
tős építési beruházással jár. A beruházás anyagi-műszaki összetétele, forgóalap vonzata
indokolta, hogy a fedezet jelentős része - a fejlesztés összes költségének mintegy
45%-át kitevő mértékben - szolgáltatásfejlesztési alapból kerüljön juttatásra. Az 1 m2

alapterület fejlesztésére jutó tanácsi támogatás 3755 Ft. Ebből jelentős kapacitás-
fejlesztést tervez a GELKA a magye mind a hét városában. A szövetkezetek Karca-
gon!, Kisújszálláson, Túrkevén, Tiszafüreden, Jászárokszálláson, Kenderesen, Kun-
hegyesen, Tiszaföldváron, Cibakházán és Nagykörűben.

Szolnok megye ellátottsági színvonala az elektromos javító tevékenységben to-
vábbra is lépést fog tartani az országos vidéki ellátottság fejlődésével. Az elektromos
javítások egy lakosra jutó árbevétele a jelenlegi 38-39 forintról 72-rc, vagyis 86,4%-kal
emelkedik a IV. ötéves tervidőszak utolsó évére.

A lakáskarbantartó kapacitás fejlesztése megyénk 7 városában, Kunszentmárton és
Tiszafüred járási székhelyeken indokolt. Az említett települések kerültek megjelölésre
a fejlesztés helyéül, ahol a megyei szinten karbantartandó összes lakás 55-60%-a talál-
ható, s amely településekről a környék igényeinek kielégítése is lehetséges. E terüle-
teken lévő városgazdálkodási vállalatok és építőipari szövetkezetek kaptak tanácsi
támogatást.

A terv súlyponti kérdése a kijelölt települések állami lakásainak karbantartására
hivatott ingatlankezelő szervezetek hiányzó kapacitását megteremteni, s mellettük a
szövetkezeti szektor munkáját, fejlődését is összehangolni. A kiemelt települések lakás-
karbantartó kapacitását növeli, hogy a környező településeken lévő - Tószeg, Cibak-
háza, Kunmadaras - építőipari szövetkezeteket is támogatjuk azzal ,hogy többletkapa-
citással az ott jelentkező igényeket kell kielégíteni.

Fejlesztési célkitűzéseink megvalósításától a jelenlegi lakáskarbantartó kapacitás
több mint 50%-os növelése várható. Az egy lakásra jutó tervezett ellátás 1975-ben
a jelenlegi 449 Ft-ról 645 Ft-ra emelkedik.

Célul tűztük ki a rugalmas, jól gépesített, mozgékony karbantartó szervezetek
kialakítását, az új és egyre keresettebb eljárások (szőnyegpadló-készítés, parkettázás,
tapétázás tb.) bevezetését.
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Az egyéb ipari, kereskedelmi és áruszállítási szolgáltatásoknál elsősorban a kis-
ipari termelőszövetkezetek vegyes profilú szolgáltatóház hálózatának továbbfejlesz-
tésére számítunk.

Jelentős állóeszközfejlesztést tervez a Volán 7. számú Vállalata. Raktárépítéssel,
forgalmi bázitelepeink bővítésével és gépkocsik beszerzésével segíti elő a lakosság
áruszállítási igényeinek jobb kielégítését.

A kereskedelmi szolgáltatásokat egyrészt a megyeszékhelyen létesítendő új bizo-
mányi áruház útján, másrészt pedig az árukölcsönzés árukészletcinek feltöltésével kí-
vánják a szolgáltató szervezetek kiszélesíteni.

Összegezve az eddigieket, megállapítható, hogy a IV. ötéves tervben - amennyi-
ben a célkitűzések megvalósulnak - jelentős fejlődés következik be a lakossági szol-
gáltatásokban úgy volumenben, mint színvonalban. Ahhoz azonban, hogy a növekvő
igényekkel lépést tarthassunk, illetve a meglévő i.szakadékot", amely az igény és a
kielégítettség színvonala között van, jelentősen csökkenteni tudjuk a kormányhatározat
szellemében további intézkedésekre van szükség. Az intézkedések megtétele felső,
közép és alsó szinten egyaránt szükséges. Ehhez a konkrét javaslatok a következők:

- Feltétlenül indokolt és szükségesnek látszana a Patyolathoz, a GELKÁ-hoz, az
Afit-hoz hasonlóan más ágazatokban és más szektorokban is kimondottan szol-
gáltatói tevékenységet végző vállalatok, szövetkezetek létrehozása, a vegyes pro-
fil megszüntetése, csökkentése. A szolgáltatásokat végző termelőegységekre külön
- árutermelő vállalattól eltérő - szabályzók megállapítása válna szükségessé.

- Indokolt a szolgáltatásoknak azon a területén, ahol az alkalmazott ár- és önkölt-
ség csak minimális nyereség elérését teszi lehetővé a teljes nyereségadómentesség
bevezetése. Olyan területen pedig, ahol a nyereség az iparági átlag körül mozog,
az F nyereségrész adójának elengedése. Ezzel is elősegítenénk a szolgáltatások
területén magasabb arányú fejlesztési pénzeszköz képződést. Azért, hogy a na-
gyobb összegű fejlesztési fedezet ne növelje tovább az építési piacon meglevő
feszültséget, jogszabályilag kell rendezni, hogy az előbbiek alapján képződő pénz-
eszközöket a vállalatok ne építési beruházásra, hanem műszaki fejlesztésre for-
dítsák.

- A kormányhatározat fontos feladatként jelöli meg a tanácsok részére a szolgál-
tatás fejlődésének elősegítését. A jelenlegi tanácsi szemlélet általában elsődleges-
nek tekinti a kommunális szolgáltatások fejlődését. Nem vitatható ennek fontos
sága. De a lakossági ellátás szempontjából legalább ilye."1 súlyt kell, hogy kapja-
nak az ipari és kereskedelmi szolgáltatások is. '
Éppen ezért szükséges, hogy a tanácsok saját pénzeszközeikből az eddigieknél
nagyobb részt fordítsanak a lakosság ipari, kereskedelmi és áruszállítási szolgál-
tatásainak fejlesztésére. Ennek érdekében célszerű, ha a tanácsok a többletbevé-
teleiknek egy bizonyos hányadával a központi keretből biztosított szolgáltatás-
fejlesztési alapot kiegészítik.

- Ismertek a szolgáltatási szféra munkaefő-utánpótlási nehézségei. Ebben nem kis
része van annak, hogy a szolgáltatást végző vállalatok bérszínvonala sok esetben
jelentősen almarad az árutermelést végző vállalatok bérszínvonalától. A bázis
megállapítása idején már meglevő különbségek az eltelt három év alatt nemhogy
csökkentek volna, hanem jelentősen fokozódtak.
Az évenként megállapított bérpreferencia nem eredményez gyökeres változást ezen
a területén. Amellett az évenkénti megállapítás bizonytalanság érzését kelti a vál-
lalatokban. . ^. - i

Éppen ezért indokolt a szolgáltató vállalatok esetében egy olyan bérszínvonal ren-
dezés, mellyel biztosítani lehetne az árutermelést végző vállalatok bérszínvonala-
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hoz való közelítést. Ezzel részben meg lehetne akadályozni az egyéb - viszonylag
magas bérszínvonallal rendelkező - vállalatok részéről jelentkező munkaerő el-
szívó hatást, másrészt biztosítani lehetne ezeknél a vállalatoknál is a megfelelő
szakemberutánpótlást.

Amennyiben a bérszínvonal általános emelése nem lehetséges, a probléma rende-
zését jelenthetné az, ha a lakossági szolgáltatást végző vállalatok bérfejlesztése
50%-os kedvezményes befizetés alá esne mindaddig, amíg egy bizonyos felső ha-
tárt a bérszínvonal el nem ér.

Amennyiben ezt a határt elérte, a továbbiakban progresszív bérfejlesztési befizetést
teljesítene a vállalat az általános rendelkezésnek megfelelően.

Természetesen a szolgáltatások további fejlesztése terén jelenleg még fennálló
problémákat nemcsak a javasolt, főként a szabályzók változtatását igénylő intéz-
kedésekkel lehet megoldani.
Szükséges ezek mellett az is, hogy a szolgáltatási tevékenység végzésében közre-
működők - elsősorban vezetők - szemléletében is változás következzen be. Sok
esetben helytelen helyzetmegítélési, megalapozatlan közgazdasági munka riasztja
vissza a vállalatokat, szövetkezeteket egy-ogy szolgáltatásfejlesztés irányába ható
döntés meghozatalától.

A szolgáltatási tevékenység végzését, annak fejlesztését, a lakosság igényeinek
ilyen irányú kielégítését fontosságánál fogva társadalmi üggyé kell tenni. Állami,
társadalmi szervek is többet foglalkozzanak vele, segítsék, támogassák a válla-
latok, szövetkezetek tevékenységét

Soós István
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