
A II. Tiszai Vízlépcső és Öntözőrendszerei hatásterületén
öntözésfejlesztésében részesülő termelőszövetkezetek

mezőgazdasági munkaerő mozgása a IV. ötéves tervben

A Kiskörei Vízlépcső és öntözőrendszerei hatásterületén megvalósuló öntözéses
mezőgazdaságfejlesztési program eredményes végrehajtásának egyik alapvető felté-
tele, hogy az adott térségben kellő számú és képzettségű munkaerő álljon rendelke-
zésre. Ezért szükséges a térség gazdasági munkaerőviszonyainak beható vizsgálata,
a munkaerőhelyzet megítélése és a feladatok meghatározása.

A regionális mezőgazdaságfejlesztési program munkaerőkérdéseinek vizsgálata
megkívánja a mezőgazdaság ágazati szintű munkaerőhelyzetének tanulmányozását.

A IV. ötéves terv időszakában a mezőgazdasági munkaerő létszámában végbe-
menő változás mértéke megközelíti a korábbi, azaz elmúlt tíz év elvándorlásának
ütemét. Rózsa Ferenc: Foglalkoztatottság és munkaerőhelyzet a IV. ötéves terv idő-
szakában című tanulmányában a csökkenés mértékét mintegy 150 ezer főre becsüli.
Ezenbelül, a Kiskörei Vízlépcső és öntözésrendszerihez tartozó megyékben — Bor-
sod, Békés, Heves, Hajdú, Szabolcs. Szolnok — mintegy 60.000 fő elvándorlásával
számol a terv.

A mezőgazdaság szocialista átszervezésével, a mezőgazdaságban végbemenő mun-
kaerőmozgás következtében a foglalkoztatottak számának csökkenése mellett a kor-
összetételben is kedvezőtlen arányok alakultak ki.

A mezőgazdaságot elsősorban a teljes munkabírású és fiatalabb korosztályhoz
tartozó munkaerő hagyta el és helyezkedett el más népgazdasági ágban. A mező-
gazdaság munkaerőbázisa, tehát nemcsak azáltal változott, hogy abszolút létszámában
csökkent, hanem azáltal is, hogy a megmaradt munkaerő munkaképessége — a
korösszetétel miatt — kedvezőtlenné vált.

A KSH felmérései szerint 1970. évben a termelőszövetkezeti tagság 44,1 %-a
volt 60 éven felüli. Ez az arány a Kiskörei Vízlépcső és öntözőrendszereihez tartozó
megyékben az alábbiak szerint alakult: Békés 41.3 " 0. Borsod 49,2 %, Hajdú 40,1 %,
Heves 46,9 %, Szabolcs 39,4 %, Szolnok 43,1 %.

A II. Tiszai Vízlépcső hatásterületén öntözőfejlesztésre jelentkező gazdaságok
azon megyék területén találhatók, amelyekben a mezőgazdaságból elvándorlók
száma és a kiöregedés nagymérvű volt, ugyanakkor összeségében a jelenlegi munka-
erőállomány további elvándorlást tesz lehetővé. Ugyanis a tervszerű arányos fej-
lődés feltételezi a termelőeszközök hatékonyabb felhasználását. Ez bel- és külföldi
tapasztalatok szerint egyaránt mezőgazdasági munkaerő további felszabadítását ered-
ményezi.
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Felvetődik az a kérdés, hogy az öntözésfejlesztésre javasolt gazdaságok munka-
erőellátottságára milyen hatást gyakorol az „elvándorlás", a „kiöregedés", és ez ve-
szélyezteti-e a biztonságos termelést?

Ezért a MÉM Tiszavidék Mezőgazdaságfejlesztési Irodája az öntözésfejlesztésre
kerülő gazdaságokban, (a mezőgazdasági tervezők bevonásával) részletes demográ-
fiai vizsgálatokat végeztetett.

A vizsgált gazdaságokban a dolgozók csökkenésének alapvető oka a kiöregedés.
Ez 1975-ig megközelíti a jelenleg dolgozók 30 "/o-át. Az új belépőkkel, valamint
a gazdaságok munkaerő elszívó hatásának következtében a létszámcsökkenés 15 %-ra
módosul.

A dolgozók tényleges számának alakulását számos tényező módosíthatja. így
a tervadatok mindenkori megítélését szükségessé teszi az éves adatoknak a vizs-
gálata.

A zárszámadási adatok alapján a megvizsgált gazdaságokban dolgozók létszáma
1968—1970 között mintegy 3 %Jkal csökkent. A csökkenés üteme tehát — tényadatok
alapján — elmarad a tervadatoktól. Országosan azt tapasztalhatjuk, hogy a III. öt-
éves terv időszakában a mezőgazdasági termelőszövetkezetek közös gazdaságaiban
a munkadíjelszámolásban részesült tagok száma dinamikájában nem változott, sőt
az alkalmazottak számának növekedésével a dolgozók száma kismértékben növeke-
dett is.

A dolgozók számának változását az alábbi táblázat szemlélteti.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdaságaiban munkadíjelszámolásban
részesültek számának alakulása

(1000 fő)

Megnevezés
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Nyugdíjas tagok
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Családtagok
Családi munkaerő összesen
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* Forrás: Mezőgazdasági adatok 1971/1. 12. p.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetői tudatosan szem előtt tartják,
hogy az elkövetkező időszakban a termelésfejlesztésének fő tényezője a holtmurika
arányának növelése. Ez elsősorban abból adódik, hogy a termelőszövetkezetek mun-
kaerőtartalékai kimerülőben vannak, az új munkába lépő fiatalok megtartása az
„elmaradott munkaviszonyok" megszüntetését, a termelés technikai fejlesztését kö-
veteli meg, különösen a kézi munkaigényes kultúrák termesztésének (cukorrépa,
dohány, zöldség növények) csökkenő tendenciája. így a technikai haladást —
a munka felszereltségének javítását — az újonan munkába lépők mezőgazdaságba
történő elhelyezkedésének megnyerésén kívül, az egyes kultúrák iránti igény is
alátámasztja.

Az állami célcsoportból megvalósuló öntözésfejlesztés a beruházás igényes ága-
zatok közé tartozik. így ennek megvalósítását azon gazdaságok tűzzék maguk elé,
ahol már a szárazgazdálkodás optimumát elérték, vagy megvan annak a lehetősége,
hogy az elkövetkező időszakban ezt elérjék.

119



Á vizsgált gazdaságok terv és tényadatai alapján azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy a soron következő időszakban az állami célcsoportból öntözésfejlesztést
megvalósító gazdaságoknak az öntözővíz megjelenéséig a jelenleg egy kh mezőgaz-
dasági területre jutó bruttó állóeszközértéknek (ami közel 8000 Ft), 60—65 %-os
növelését kell megvalósítaniuk. Az öntözőtelepek üzemelésének időpontjában pedig
a jelenlegi bruttó állóeszközérték megkétszereződik.

A fejlesztési tervek készítésénél, azok termelési és gazdálkodási színvonalának
meghatározásánál figyelembe vettük az állami gazdaságok eredményeit is. Ezen túl
objektív tényezőként szerepelt az is, hogy jelenleg 50 %-kal több eszköz szükséges
a mezőgazdaságban ugyanannyi nemzeti jövedelem előállításához, mint tíz évvel
ezelőtt. (Rabi B.: A beruházások hatékonysága mérésének népgazdasági szintű kér-
dése. — Gazdaság, V. évf. 3. sz.)

A gazdasági mechanizmus továbbfejlesztése új lehetőségeket, egyben feladato-
kat is jelent a mezőgazdasági termelőszövetkezetek számára. A Központi Bizottság
1971. december 1-i határozata alapján a termelési tényezők összhangját a tervben
rendelkezésre álló technikai és munkaerő feltételek mellett kell megoldani.

Kalocsay Ferenc szerint az eredményes szervezés alapja a tényleges szükséges
folyamatok felismerése, ellátásukhoz szükséges funkciók meghatározása, a folya-
matok, illetőleg a funkciók közötti együttműködés, valamint munkamegosztás egy-
értelmű szabályozása.

A MÉM Tiszavidék Mezőgazdaságfejlesztési Irodája által készített középtávú
üzemfejlesztési tervek több változatban készült technológián alapuló jövedelem-
centrikus tervek. így a termelőszövetkezetek vezetői számára kellő időben rendel-
kezésre állnak a technológiai döntési változatok, ez egyben lehetővé teszi — sőt
előre jelzi — a munkafolyamatok korszerű megszervezését.

Ahhoz, hogy a fejlett technológián alapuló munkaszervezés megoldható legyen,
egyre nagyobb súllyal jelentkezik a magasan kvalifikált 'munkaerő igénye.

A II. Tiszai Vízlépcső és öntözőrendszerei hatásterületén a IV. ötéves terv
időszakában állami célcsoportból öntözésfejlesztésre kerülő gazdaságokban elkészült
középtávú üzemiejlesztési terv adatai alapján a szakemberek száma tíz év alatt
— több mint kétszeresére — közel 110 %-kal növekedett. Különösen kiemelkedő,
hogy a területegységre jutó dolgozói létszám alapján 1975-ben minden negyedik,
1980-ban minden harmadik munkaerő képzettséggel fog rendelkezni. '

1000 kh közös m. m. területre jutó szakemberek száma (fő)
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A korszerű technológián alapuló termelés szervezéséhez szükséges terv szerinti
munkaerőigény különösen a szakmunkások iránt nő. így, jelenleg is már fokozot-
tabb mértékben gondoskodni kell a képesítés nélküli munkaerő átképzéséről, az új
munkaerő betanításáról.

120



Á MÉM 131970. (V. 9.) számú rendelete lehetőséget teremt a fizikai dolgozók
minden rétegének szervezett továbbképzésére". A továbbképzés rendszerét az 1. sz.
melléklet szemlélteti.

A MÉM Tiszavidék Mezőgazdaságfejlesztési Irodája az elkészült középtávú
üzemfejlesztési terveken keresztül a IV. ötéves tervben öntözésfejlesztésre kerülő
gazdaságokban operatíve közreműködik a Központi Bizottság 1971. december 1-i
— a vállalati üzem- és munkaszervezés korszerűsítés — határozatának következetes
megvalósításában. így az öntöző szakmunkás igényt felmérik, az oktatási anyagot
korszerűsítik, a szaktanfolyamokat megszervezik.

A IV. ötéves terv időszakában a hatásterületen öntözésfejlesztésre kerülő ter-
melőszövetkezetekben összességében kevésbé kell számolni munkaerőhiánnyal.
Ugyanakkor szem előtt kell tartani azt, hogy munkaerőhiány és felesleg együtt,
egyszerre fog jelentkezni, mivel a nehéz fizikai munka elvégzésére egyre kevesebb
jelentkezőt lehet találni, kedvező jövedelem feltételek mellett is.

Az öntözésfejlesztésre kerülő gazdaságok munkaerőhelyzetének stabilizációja fej-
lett termelési és gazdálkodási színvonaluk eredménye. A jövedelmező gazdálkodás
segítségével elérték, hogy a dolgozók jövedelme 1968—1970 között mintegy 10—15
%-kal haladta meg az országos átlagot. így a gazdaságok maguk is vonzáskörzetet
jelentettek.

A dolgozók foglalkoztatási szintje a vizsgált gazdaságokban kiemelkedő, 1968-
ban az egy dolgozóra jutó ledolgozott munkanapok száma 13,3 ",o-al haladta meg
az országos átlagot.

A termelési folyamat korszerűsítése azonban megkívánj/a a munkaerő belső
összetételének minőségi változását. A vizsgált termelőszövetkezeteknek a munkaerő
..szakmunkás gárda' kialakítása, a belső üzemi szervezet megváltoztatását, moder-
nizálását is megköveteli.

A termelőszövetkezetek munkaerő szükségletüket csupán belső összetétel változ-
tatásával nem tudják megoldani. így egyre nagyobb szükség van arra, hogy a fa-
lusi fiatalok minél nagyobb számban helyezkedjenek el a termelőszövetkezetekben.

Mivel népgazdasági szinten 1973-tól a munkába lépő fiatalok száma ismert de-
mográfiai okok miatt korlátozódik, ez felhívja a gazdaságok figyelmét arra, hogy
a szakmunkáskérdést a Központi Bizottság 1971. december 1-i határozata szerint
kellő időben és hatásfokkal oldják meg.

Dr. Dzur Gábor
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1. sz. melléklet

Fizikai dolgozók továbbképzési rendszere
(a 13/1970. (V. 9.) MÉ M számú rendelet alapján)

Képesítéssel
nem rendelkezők

Ismereteket bővítő
továbbképzés

— termelési feladatok szaksze-
rűbbé tételét,

— a termelékenység javítását
szolgáló rövid céltanfolyam, be-
mutató, ill. tapasztalatcsere.

Betanított
munkások

Üj technika,
ismertető

— géptípus,
— berendezés
— technológiai

ill. technológia
továbbképzés

kezelésére,
alkalmazására

felkészítő tanfolyam időszako-
san szervezett elméleti és gya-
korlati foglalkozások, ill. elő-
adássorozat

Szakmunkások

I
Különleges munkakörökre

felkészítő „szakosító"
továbbképzés

1. Szakma kiegészítő tovább-
képző (14 szak).

2. Specializáló továbbképző
(45 szak)

tanfolyam, ill. időszakosan szer-
vezett foglalkozások.
3. Második szakma megszer-

zése
(a 13/1969. Xn. 30. Müm sz.)
rendelet szerint.

I Vezetői feladatokra felkészítő
továbbképzés

a) Csoport-,
b) Munkacsapat-, ill.
c) Brigádvezetöi tanfolyam
(az üzemi szervezethez igazodó
szakosítással)


