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A munkaerőmozgás lehetséges
feltételei
Vonzásviszonyok Szolnok megyében, különös tekintettel
a megyeközpont munkaerő-vonzáskörzetére

E kérdéskört egy nagyobb tanulmány keretében elemeztük, melynek
összefoglaló következtetéseit mutatjuk be. A vizsgálat középpontjá-
ban a különböző társadalmi-gazdasági tartalmú, változatos formájú
„kistérségek" sajátos típusa, a munkaerő-vonzáskörzet állt, amely
az ország területén ismétlődően jelen van és azt lefedi. Mint területi
szerkezeti elemet, a gyors és extenzív gazdasági fejlődés tette általá-
nossá és határozottá, valamint az a kapcsolat, ami közte és a közép-
fokú ellátási körzet között megnyilvánul.

A munkaerő-vonzáskörzetek funkciója, stabilitása

A Szolnok megyei vonzásviszonyok, ezeken belül különösen Szolnok város mun-
kaerő-vonzáskörzetének vizsgálata több, szakmai érdeklődésre számot tartó
jelenségre hívta fel a figyelmet. Rámutatott arra, hogy az ún. „kis térségi" szer-
veződés tipikusan vonzáskörzeti szerveződést ölt; benne a területi munkameg-
osztás egy-egy oldala vagy akár sajátos lényegi kapcsolatrendszere fejeződhet
ki. A területi kapcsolatok vonzáskörzeti szerveződése változó társadalmi-gazda-
sági tartalmat foglalhat magába; ennek megfelelően változik a vonzáskörzetek
típusa, „nagyságrendje".

A munkaerő-vonzáskörzetek külön figyelmet érdemlő képződmények, nem-
csak azért, mert a „mendöli településfogalom" megjelenítői, amennyiben a
a munka- és lakóhelyek között — minden területi formációt figyelembe véve —
az egyensúlyhoz legközelebb álló kapcsolatot hozzák létre, hanem azért is, mert
különböző tulajdonságaikra alapozva a területi tervezéshez, irányításhoz komp-
lex egységként alkalmazhatók. A foglalkoztatás területi viszonyainak vizsgála-
tán, tervezésén túl alkalmasak az ún. középfokú ellátást jelentő szolgáltatások
tervezéséhez, de mint társadalmi-gazdasági tartalom szerint komplex egységek
a termelés és fogyasztás (természetesen értékben kifejezett) kapcsolatának elem-
zéséhez és bizonyos feltételek teljesülése esetén az előbbiek szabályozásához,
továbbá más, gazdasági irányítási funkciók térbeli szervezéséhez is. Az irányí-
tásban való alkalmazás módja azonban függ a gazdasági mechanizmus egészétől,
a szervezeti, intézményi feltételektől, stb.

23



A munkaerő-vonzáskörzetek kitüntetett kezelése, kiemelése természetesen
nem jelenti a más típusú vonzáson alapuló térségek alkalmazhatóságának taga-
dását. Ezek szerepe elsősorban akkor domborodhat ki, ha az adott vonzáskör-
zetet kialakító társadalmi-gazdasági tartalomhoz kapcsolódik az irányítási aktus.
Ugyanakkor a munkaerő-vonzáskörzet a társadalmi-gazdasági élet olyan térbeli
szerveződése, ami magában hordozva a hagyományos területi munkamegosztás
csíráit, alkalmas keretet, mozgásteret ad a termelőerőknek — a jelenen keresztül
a jövőbe nyúló — térbeli újjászerveződéséhez, a változó telepítési követelmé-
nyektől függően. E tulajdonsága — ami tehát történelmi és anyagi-társadalmi
fejlődésében, nem pedig „tetszésszerűen" változtatható szervezési elvben vagy
megoldásban gyökerezik — teszi lehetővé, hogy mint tipikus „kis térség", saját
átformálódása, külső és belső kapcsolatainak folyamatos változása alapján ^szer-
ves" átmenetet közvetítsen a területi szerkezet múlt- és jövőbeni állapota között.

Nem véletlen tehát, hogy az a munkaerő-vonzáskörzet, amit a vizsgálat
középpontjába helyeztünk, a városok és közvetlen környékük együttesének,
mint hagyományos, de tartalmában átalakult formációnak a képében jelenik
meg. A területi szerkezet jelen állapota, a társadalmi-gazdasági funkciók térbeli
megoszlása alapján Magyarországon másfélszáz ilyen egység van. Énnek hang-
súlyozása nemcsak a fogalom tárgyi tartalmának pontos meghatározása érdeké-
ben szükséges, hanem azért is, hogy megkülönböztessük azt más térségtípustól.
A legtöbb település ugyanis rendelkezik valamelyest munkaerővonzással, ami-
nek alapján bizonyos vonzásterület is megrajzolható; a fő kritériumok viszont
általában nem alkalmazhatók e képződményekre, nevezetesen a komplexitás
valamint a munka- és lakóhelyek egyensúlya.

Az előző természetesen nem jelenti azt, hogy az általunk meghatározott (és
középfokú szolgáltatások stb. területi szervezéséhez is keretet nyújtó) munka-
erő-vonzáskörzet kiterjedésében változatlan. Nemcsak belső társadalmi-gazda-
sági tartalma alakulhat át, hanem a benne lévő települések száma, stb. is. A
vonzáskörzetek — a változásukra ható általános társadalmi-gazdasági feltételek-
től függően — kibővülhetnek, illetve összeszűkülhetnek, miközben csökken vagy
növekszik a központi funkciót ellátó települések száma egy nagyobb térségen (pl.
az országon) belül. Elég arra utalni, hogy Magyarországon a hatvanas évek eleje és
a nyolcvanas évek közepe között a városok száma mintegy megduplázódott, ami
a vonzáskörzetek méretének csökkenését vonta maga után; jóllehet a munkaerő-
vonzás erősségét tekintve az „újabb" kisebb központok általában elmaradnak
a régebbi, nagyobb városok mögött.

A Szolnok megyei vonzásviszonyok változása

Szolnok megye munkaerő-vonzásviszonyainak 1949-ben jellemző fejletlensége
összefüggött a megye iparosodottságának alacsony fokával, a településrendszer
sajátosságaival. A közép-, illetve nagyfalvas hálózat lehetővé tette, hogy a szol-
gáltatások — más településhálózati viszonyokhoz képest — nagyobb arányban
településenként és csak kisebb mértékben településközi jelleggel szerveződjenek.
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A gazdaságfejlesztés megyei sajátosságai (mint az átlagosnál lasúbb ütemű
iparosítás, stb.) következtében 1949 és 1960 között a megye településrendszeré-
ben aránylag kis mértékű polarizálódás zajlott le. A munkaerő-vonzásközpontok
száma lényegesen nem gyarapodott, ugyanakkor Szolnok vonzóhatása erősödött,
kiterjedt. Mellette Jászberény vált lényeges vonzásközponttá.

A hatvanas és a hetvenes években a gazdasági makrostruktúra, illetve a
foglalkoztatási szerkezet mélyreható változása Szolnok megyét is elérte. Ennek
hatására felerősödtek a vonzáskörzetek alakulására ható folyamatok, amelyeket
adminisztratív intézkedések is előmozdítottak. Ugyanakkor a munkaerő-vonzás-
körzetek formálódására is hatottak Szolnok megye sajátos adottságai, a mező-
gazdasági ágazatból felszabaduló jelentős munkaerő-tartalékok a mezővárosok-
ba^ amelyeket az iparosítás számításba vett. Az iparosításra 11 települést jelöl-
tek ki a megyében, az új iparosítandó központok fejlődése fel is gyorsult, a
vonzásviszonyok bizonyos értelemben átrendeződtek. Erősödött az előbbiek kap-
csolata más településekkel a munkaerő felhasználásában. Ugyanakkor kiemel-
kedett Martfű is, mint új vonzásközpont. Mindezek ellenére 1980-ban is két
(jelentős) munkaerővonzással rendelkező település maradt. Mindenekelőtt Szol-
nok, és másodiknak, bár nagyságrendben lényegesen elmaradva a megyeszék-
hely mögött: Jászberény.

Részben az említett törekvések és fejlesztési stratégia, részben más, közöt-
tük adminisztratív intézkedések hatására a megye vonzásviszonyai 1960 és '80
között bonyolultakká váltak. A viszonylag nagyobb térségre kiterjedő munka-
erő-vonzáskörzet (Szolnok stb. és környéke) mellett kisebb települési integráció-
kat létrehozó munkaerővonzások is kifejlődtek, rendszeressé váltak. Ezek létre-
jötte összefüggött a mezőgazdasági üzemeket ért centralizációs folyamatokkal,
az összevont üzemeken belüli munkamegosztás elmélyülésével, a kisegítő mel-
léküzemágak szerepének növekedésével. A néhány településre kiterjedő munka-
erő-vonzáskörzetek a területi irányításban a nagyobb — tehát a középfokú szol-
gáltatási vonzáskörzettel azonos nagyságrendű — térségek mellett szerepet kap-
hattak: közöttük munkamegosztás jött, illetve hozható létre.

A nyolcvanas években a gazdasági és ipari fejlődési ütem lelassulása, az
új munkahelyek létesítésére fordítható beruházási források beszűkülése, az
intenzifikálási törekvések hatására, az ipar munkaerőlekötő képessége gyengült,
ez az anyagi termelés és szolgáltatások bázisán fejlődésének, további kiterjedé-
sének megtorpanását, bizonyos mértékű visszafejlődését vonta mag után. Nem
kérdő jelezhető meg azonban az ilyen vonzáskörzetek léte. Ezzel szemben a
a mezőgazdaság viszonylagos stabilitása, termelési szerkezetének diverzifikáló-
dása folytán az agrárbázison létrejött munkaerő-vonzáskörzetek visszafejlődése
kevésbé fenyegetett.

A Szolnok megyei munkaerő-vonzásközpontok és a magasabb fokú szolgál-
tatást nyújtó központok lényegi igazolását mutatta ki a vizsgálat; vagyis azt,
hogy az említett szolgáltatási intézmények döntően a munkaerő-vonzásközpon-
tokban létesültek. így — jóllehet a vonzáskörzetük pontos meghatározásához
hiányoznak a megfelelő információk — valószínű, hogy a munkaerő területi
mozgása és a szolgáltatások igénybevételét lehetővé tevő településközi utazás
egymással párhuzamosan zajlik.
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Szolnok munkaerő- és középfokú vonzáskörzetének alakulása

Szolnok városban 1949 és '80 között nagy arányú népességkoncentráció zajlott
le; a város lakossága ez időszak alatt 201%-ra nőtt, részesedése a megye városi
lakosságának számából közel 40%-ra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a város
munkaerő-vonzáskörzete is kiterjedt, ami közvetve azt mutatja, hogy a munka-
helyek meglehetősen erős koncentrálódása valósult meg a megyeközpontban.

Az ipar mellett a szolgáltató ágazatok vonzáskörzetet formáló szerepe is ki-
mutatható. Szolnok munkaerőt vonzó hatásának erősödését részben az jellemzi,
hogy még intenzívebbe vált a hozzá legközelebb eső településekre gyakorolt
vonzása. Ennek következményeként — szűkebb környezetét érintően — agglo-
merálódási folyamat bontakozott ki. Vizsgálatunk ezt olyan szoros kapcsolati
jellemzővel mutatja ki, miszerint az érintett települések keresőinek több, mint
30%-a Szolnokra ingázik.

A Szolnok térségében tapasztalt munkahely- és népességkoncentrálódás,
valamint vonzáskörzet-kiterjedési folyamat akkor értékelhető több oldalúan, ha
olyan képbe helyezzük azt el, amit a helyitől eltérő településhálózati viszonyok
között lezajlott fejlődés rajzol meg. E célból néhány — döntően aprófalvas tér-
ségben elhelyezkedő — megyeszékhely fő fejlődési irányzatait is megvizsgáltuk.
Jellemző az az összehasonlító kép, amely szerint a kis- és aprófalvas környezet-
ben elhelyezkedő megyeközpontok 1960 és 1980 között többnyire nagyobb mér-
tékben és intenzívebben terjesztették ki vonzásukat a szomszédos településekre.
Szolnok ilyen tekintetben is igazodott a tágabban értelmezett környezeti felté-
telekhez (alternatív központok nagyobb száma, az erőforrások egy részét lecsa-
poló hatása, bár Szolnok esetében is megfigyelhető az alapinfrastruktúra erős
koncentrációja, ami egyebek mellett a lakosságszám eléggé gyors növekedési
ütemében nyilvánul meg). Ugyanakkor a megyeszékhelyek között közeledés
ment végbe a vonzásintenzitást tekintve, ami az említett városkategória funkció-
ját illetően bizonyos kiegyenlítő fejlődés jele.

Szolnok — munkaerőt vonzó hatásán túl — jelentős egyéb vonzással is
rendelkezik. Ezt döntően a több telephelyes — Szolnok központú — iparválla-
latok, valamint a városba települt felső fokú intézmények működése (pl. Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Főiskola) hívta életre. Az iparban érvényesülő
centrális szervezés (főként azért, mert magas jövedelmezőségű vállalatok itt
nagy súllyal vannak jelen) a megye (közvetve a város) számára anyagi előnyt is
jelenthetett. Potenciálisan a társadalmi tiszta jövedelem — centralizálási lehető-
ségén keresztül (1985-ig bezárólag) —, gyakorlatilag az irányító tevékenységek
és a magasan képzett szakemberek nagyobb aránya, mint településfejlesztő
tényező révén.

A városkörnyéki közigazgatási szervezet azon felismerésen alapulva jött
létre, hogy a központi települések és környezetük között sok irányú, meghatá-
rozott körben igen intenzív kapcsolat van. Ez megkívánja az intézmények műkö-
désének, fejlesztésének közös szemléleti alapra helyezését, illetve azt, hogy a
központi település (város) megfelelő szervei igazgatási szolgáltatásokat nyújtsa-
nak a vonzáskörzet telepüféseine^ ami egyben költségtakarékoskodást is jelent.
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Ebből adódóan, a szolnoki városkörnyék jelentős részben a munkaerő-vonzás-
körzetbe tartozó településekre terjedt ki, ugyanakkor a két vonzáskörzet jobb
térbeli megfelelését intézményes vagy más okok gátolták. A kétszintű közigaz-
gatás bevezetésével megszűnik a településközi koordináció laza szervezeti kere-
te és a súly a közös feladatok együttes megoldásában a települési társulásokra
helyeződik át. Mindez azonban a munkaerő-vonzáskörzet irányítási funkcióját
alapjaiban nem befolyásolja, de hatással van az alkalmazás módjaira.

A gravitációs modell alkalmazása Szolnok megyében hasonló munkaerő-
vonzáskörzeteket rajzolt ki, mint amiket a tapasztalati adatok alapján nyertünk.
Ez a körülmény a vonzásviszonyok aránylag stabil és szabályszerű jellegét mu-
tatja. A kisebb eltérések egyrészt visszavezethetők a különböző módszerek sze-
rinti lehatárolások hibaforrásaira, másrészt rámutatnak arra is, hogy a vonzás-
központok munkahelyi koncentrációjának állapotára, változásaira a vonzáskör-
zetek meglehetősen érzékenyek.

A Szolnok megyei vonzásviszonyok vizsgálata alapján olyan összefoglaló
következtetés is adódik, hogy a gazdaság és a társadalom megyén belüli szerke-
zetét, a közlekedés által lebonyolított kapcsolatrendszert a vonzásközpontok
fejlesztése, munkahelyi koncentrációjuk és választékuk változása jelentős mér-
tékben meghatározza. A vizsgálat rámutatott Szolnok város vonzáskörzetének
környezetéhez képest kiemelkedő fejlettségére. A megyei terület- és település-
fejlesztési stratégia — ilyen tekintetben megfogalmazódó — alapfeladata, hogy
megjelölje az alternatív központok fejlesztése közötti kívánatos viszonyt (neve-
zetesen, hogy tovább fokozódjék Szolnok és vonzáskörzetének megyén belüli
társadalmi-gazdasági jelentősége, illetve a fejlesztés súlya áttevődjék-e a többi
kevésbé fejlett központba). Ugyanakkor az is feltételezhető, hogy a_megyei és
országos irányítás cselekvési szabadságát behatárolja a gazdasági fejlődés inten-
zív jellege, az eszközök korlátozottsága, stb.

Egyensúlyi viszonyok vizsgálata vonzáskörzetek alkalmazásával

Számszerű adatok igazolták Szolnok megyei példán azt az elméleti hipotézist,
amely szerint a foglalkoztatási egyensúly (vagyis a munkahelyek és a munkaerő-
források összhangja) települési szinten nem vizsgálható és nem korrigálható. Ez
természetszerű következménye a munkaerő-vonzáskörzetek kialakulásának, lé-
tének, mivel azok egyik lényegi sajátossága a munkahelyek nagyobb arányú (és
aránylag kevés településre kiterjedő) koncentrációja a lakóhelyekhez képest.
A munkaerő-vonzáskörzetek a jövőben is várhatóan stabilak maradnak. A már
említett okok kiegészíthetők a következőkkel: A munka- és lakóhelyek között
— hazánk településhálózati viszonyai és várható gazdaságfejlődési tendenciái
mellett, a következő rövid vagy középtávú időszakban — településszinten nem
lehet megfelelést (összhangot) teremteni. Sem úgy, hogy a munkahelyeket szét-
telepítik a lakóhelyekhez igazodóan (amihez elvi lehetőséget az állóeszköz-állo-
mány teljes megújítása és műszaki korszerűsítése kínálna, természetesen csak
akkor, ha az infrastruktúra minden településen megfelelő szintre fejlődik). Sem
úgy, hogy a lakóhelyeket (és ezzel együtt a munkavállalókat) a központi telepü-
lésekben vonják össze. Ehhez is hiányoznak az anyagi források, de nem is lenne
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célszerű sem a pénzügyi eszközök hatékony felhasználása szempontjából, sem
pedig össztársadalmi közelítésben. Ismeretes, hogy különféle érdekek fűződnek
ahhoz, hogy a falvak népességmegtartó képessége erősödjék; ez egyik fő szem-
pontja a jelenlegi terület- és településfejlesztési politikának.

Ha azonban a munkaerő-vonzáskörzetek hosszú távú létére kell számítani,
akkor az irányításban való alkalmazásuk sem kampányfeladat. A teljes foglal-
koztatás és más témakörök vizsgálata, tervezése, nem decentralizálható telepü-
lési szintre és központilag (megyeileg) sem oldható meg más területi egység,
csak a munkaerő-vonzáskörzet alkalmazásával. Különben a vizsgálat és az intéz-
kedés hibaforrása jelentősen megnő. Ebből az is következik, hogy a foglalkoz-
tatási, középfokú ellátási stb. feladatkörökben a reálfolyamatok kijelölik az irá-
nyítás decentralizálásának indokolt és lehetséges hatását, illetve a munkaerő-
vonzáskörzet, mint területi egység alkalmazása egyaránt szükséges centralizált
és decentralizált irányítási viszonyok között.

Irányítási funkcióján természetesen a városkörnyékek — mint igazgatási
körzetek — megszüntetése sem változhat semmit, mivel az igazgatási határok
(keretek) módosítása nincs közvetlen befolyással a reálfolyamatok létére.

A területi egyensúlyvizsgálatokhoz ugyanakkor a munkaerő-vonzáskörzet
nem jelent kizárólagos térségi szintet. A lakossági alapellátásra vonatkozó
ilyen vizsgálatokból pl. egyértelműen következik, hogy az e körbe tartozó infra-
struktúra tervezése települési szintű számítást, mérlegelést kíván. Torzítja az
eredményeket, ha pl. a lakásszükségletet megyei vagy akár vonzáskörzeti szin-
ten úgy állapítják meg, hogy az egyes településekben jelentkező hiányokat ösz-
szevonják a más településekben található feleslegekkel. Igazolható azon általá-
nos elv, hogy minden társadalmi-gazdasági folyamathoz megfelelő térségi szint
tartozik, amely e folyamatok ésszerű irányításához hasznos keretnek tekinthető.
Ez ugyancsak nem zárja ki azt, hogy az egyébként meghatározott térségi keretet
igénylő irányítási feladatok nagy része megoldható legyen az érdekelt települé-
sek öntevékeny társulása, együttműködése révén. Az ilyen megoldást többnyire
társadalmi szempontok teszik reálissá (pl. a hagyományos települési közösségek
nagy összetartó ereje és igénye az önálló cselekvésre) még akkor is, ha ebből
gazdasági veszteségek származnak. Ilyen fejlődést ösztönöz várhatóan a kétszin-
tű igazgatás következetes megvalósítása.

A kétszintű igazgatás bevezetésével nem szabad egyszerűen igazgatásszer-
vezési szempontból értelmezni a társulást. A korábbiakhoz képest csak akkor
történik érdemi változás, ha a helyi tanácsok önállósága növekszik, önkormány-
zati vonásaik kibontakoznak, illetve megerősödnek, az irányítás tartalma és
módszerei korszerűsödnek. A kétszintű igazgatásban a megye és a települések
közötti kapcsolat úgy változik meg, hogy a megyei szervek csak azokban a kér-
désekben határozhatnak, amelyek a közép- és felsőfokú szolgáltatások megte-
remtését, fenntartását illetik. A települések tanácsi szerveinek funkciója abból
a körülményből vezethető le, hogy a közösségi ügyek túlnyomó többségét tele-
pülési és esetenként településközi szinten kell intézni. Tehát nem a központi
döntések végrehajtására kell elsősorban berendezkedniük, hanem szervezniük,
befolyásolniuk szükséges a települések életfeltételeit jelentő hatáskörükbe tar-
tozó folyamatokat.
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A helyi tanácsok önállósága a hatásköri és a pénzügyi decentralizáció to-
vábbfolytatásával növekedhet, amelyek egyik tényezője a helyi források ará-
nyának emelkedése. Olyan rendszerben ugyanis, ahol a megyei apparátus for-
rásosztogató és a restriktív forrásvisszavevő szerepköre fennmarad, a deklarált
helyi önállóság formális maradhat. A helyi tanácsok tehát „saját jogon" kell,
hogy rendelkezzenek a szükséges pénzügyi forrásokkal.

A területi irányítás, a vonzáskörzetek és a termelési viszonyok kapcsolata

A vonzáskörzetek viszonylagos stabilitását feltételezve újra kell értelmezni a
tulajdon- és elosztási viszonyok kérdését is. A térségi társadalmi tulajdon ki-
alakításának indokoltságát a mai változási irányok a termelési viszonyokban
egyre jobban aláhúzzák. Át kell gondolni az állami tulajdon tartalmát is, az
infrastruktúrára vonatkoztatva települési szinten, illetve több települést érin-
tően. Az állami tulajdont a települések kommunális szférájában a „kommunális"
tulajdon, több település vonatkozásában a térségi társadalmi tulajdon válthatná
fel. A kommunális tulajdon egy adott település társadalmának közös tulajdonát
jelentené, ami alapjaiban térne el a mai értelemben vett tanácsi (állami) tulaj-
dontól. Nem az állam adná át a tulajdon kezelését az egyes tanácsoknak, mint
helyi szerveknek, hanem a települések lakossága bízná meg az üzemeltetéssel a
helyi tanácsokat. A kommunális tulajdon működtetésének eredményességét vagy
eredménytelenségét a települések lakossága kérhetné számon, ellenőrizhetné.
A tulajdonforma kiterjedhetne az állami lakásokra, a közművekre, és egyéb
olyan létesítményekre, amelyeket a lakosság közösen használ. Az ilyen jellegű
tulajdonviszonyok mellett a települések gazdasági önállósága növekedne, meg-
teremtődhetnek azok a feltételek, amelyek az önkormányzat kialakításának,
ezen belül az adókivetésnek a gazdasági feltételeit jelentenék.

Abból következően, Hogy bizonyos szolgáltatások gazdaságos szervezése
meghaladja az egyes települések erőforrásait és szükségleteit, több település
együttesen hozhatna létre kommunális tulajdont, aminek keretét adhatnák a
a különböző típusú és nagyságú vonzáskörzetek, ahol a fejlesztések a községi
tanácsok együttes döntése alapján, több településre együttesen valósulnának
meg. Ennek lehetőségét a társulások — pl. vízmű, vagy telefonhálózat-fejlesz-
tési stb. társulás — már ma is megteremtik, de az említettek még esetlegesnek
tűnnek, illetve a tanácsi pénzügyi erőforrások szűkösségére hivatkozva jó ideig
azok is maradnak.

A társulások mellett a kommunális és vállalati szféra közötti kooperáció
nagyobb elterjedése is várható a kommunális tulajdon funkcionálása esetén,
tekintve, hogy ez utóbbi alapot teremt a jövedelmek (egy részének) helyi elsa-
játításához. A tanács, a lakossági és a vállalati szféra egyaránt támaszkodva
többet tehetne a településeken belül a közös érdeket kifejező infrastruktúra
fejlesztés tekintetében.

A települési társadalmi tulajdon jobban megalapozná az állampolgárok kö-
zös döntését a fejlesztési feladatokról és ezzel együttes kockázatvállalását is. Az
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elosztási viszonyok változásának fő megnyilvánulásaként a települési kommuná-
lis tulajdon alapján befolyt jövedelmek a helyi tanácsok pénzügyi alapjaiba
kerülnének, ami fokozná azok érdekeltségét a helyi erőforrások minél jobb ki-
használásában. Ugyanakkor a központi állami szervek beavatkozási lehetősége
is csökkenne a települések életében. Mindennek azonban csak akkor van reali-
tása, ha a piaci viszonyok adminisztratív korlátozása jelentősen enyhül. A mai
tulajdon- és elosztási viszonyok mellett a piaci mechanizmusok szabályozó sze-
repe csak korlátozott lehet. Más oldalról viszont a piaci viszonyok hatásának
fokozódását segíthetné elő a települési, illetve térségi társadalmi tulajdon létre-
jötte. Ugyanakkor azonban, ha a piaci erők olyan jövedelemeloszláshoz vezet-
nek, amelyeket a társadalom nem, vagy nehezen visel el, akkor a központi irá-
nyításnak kell kiigazító intézkedéseket folyamatosítania.

DR. NAGY RÓZSA

Női fej (tanulmány)
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