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Hogyan változik a struktúra?
Szolnok munkaerő-vonzáskörzetének
általános szerkezeti jellemzői

Szolnok munkaerövonzása a megye községeinek kb. egynegyedére, il-
let- e 3 Pest megyei településre terjed ki. A várost tíz olyan település ve-
szi körül, ahonnan az aktív keresők több mint 30 százaléka jár a megye-
központba dolgozni. A 10 település reletíve magas Szolnokra irányuló
ingázási aránya azt igazolja, hogy a várost agglomerálódó térség veszi
körül. A agglomeráció kibontakozását elsősorban az ipar fejlődése, terü-
leti koncentrálódása és az annak nyomán bekövetkezett népességtömö-
rülés és infrastrukturális fejlődés segítette elő. Következményeként a
társadalmi-gazdasági kapcsolatok különböző jellegű összefonódása, el-
mélyülése ment végbe. A térségben a települések funkcionális kapcso-
latainak fejlődése, erősödése játszódott le, melynek elsődleges és meg-
határozó eleme a munkahely - lakóhely közötti rendszeres napi ingázás.

E tanulmány keretében azt mutatjuk be, milyen főbb változások kö-
vetkeztek be a hatvanas évektől napjainkig Szolnok, annak vonzáskör-
zete, a megye ill. az ország társadalmi és gazdasági szerkezetében. A
statisztikai adatok a népszámlálási állapotokat tükrözik. Az éves sta-
tisztikák községek szerinti bontása nem áll rendelkezésünkre, ezért zá-
rul le 1980-ban a szerkezeti vizsgálat.

A gazdasági szerkezetváltás az utóbbi évek egyik leglényegesebb kér-
dése. A termelőszervezeteken belül általánosságban elmaradt a termék-
szerkezet folyamatos korszerűsítése, a piaci követelményekhez való szi-
gorúbb alkalmazkodás. Mivel ennek kényszere általánosan jelentkezik,
a társadalom és a gazdaság területi szerkezetének termelésre és szol-
gáltatásra alapozott viszonylagos stabilitása veszélybe került.

A térségi adottságoktól függően a probléma eltérő jelleggel és erővel
bukkanhat fel. Különösen éles e kérdés a kitermelőipari térségekben,
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amelyekben évek óta "válságágazatok" vannak. Emellett veszélybe ke-
rülhet a korábban kialakult térségi egyensúly a műszaki fejlődés szem-
pontjából periférikus területeken, amelyeken a gazdaság piaci verseny-
képessége lecsökkent. A "depresszió" veszélye egyaránt fenyeget az el-
maradott, korszerűsítésre váró makro- és mikrostruktúra miatt. Ezért
is lényeges annak elemzése, hogyan alakult a gazdaság és ennek követ-
keztében a társadalom szerkezete, mivel abban minden elmozdulás a
korábbi térségi egyensúly felbomlását idézi elő és a gazdaság szereplői-
re eltérő jellegű feladatokat hárít.

A területi egységek tervezésre való alkalmassága nem független azok
társadalmi - gazdasági szerkezetétől, gazdaságának egyoldalúságától,
illetve komplexitásától. A szerkezeti jellemző együtt jelenik meg és több-
nyire bizonyos szabályszerűségek szerinti kapcsolatot mutat más, a ter-
vezés szempontjából ugyancsak fontos ismérvekkel, mint amilyen az
adott térség nagyságrendje, funkciója. A nagyobb - de természetesen
csak a belső összetartó erőkkel rendelkező - területi egység általában
szerkezetileg bonyolultabb és társadalmi-gazdasági funkciókban gazda-
gabb. Ez az összefüggés valószínűleg fennáll a település és a vonzáskör-
zet, illetve - magasabb szinten - a munkaerő-vonzáskörzet és az ország
viszonylatában.

A területi egységek tervezésre való alkalmassága és a gazdasági szer-
kezet közötti kapcsolat erős megvilágítást kap a tervezés decentralizál-
tabb rendjében. Akkor, amikor nő a "helyi", a térségen belüli tervezés
szerepe, ami együtt jár a tervezés anyagi bázisában a saját, belső forrá-
sok arányának fokozódásával. Ezért megvizsgáltuk azt is, hogy a leha-
tárolt /szolnoki/ munkaerő-vonzáskörzet - összehasonlítva más területi
egységekkel - milyen gazdasági szerkezeti tulajdonságokkal rendelke-
zik, az egyes szerkezeti elemek és a struktúra összképe hogyan válto-
zik.

Az ipar és építőipar
Az ipar és építőipar, mint a gazdaság /társadalom/ szerkezeti elemét

az 1. számú táblázatban feltüntetett nagyságrendi és változási viszo-
nyokjellemezték:

1960-ban Szolnok város környezetéhez /vonzáskörzet, megye/képest
jóval iparosodottabb volt, és az országos átlagot is meghaladta az ipar-
ban foglalkoztatottak aránya. 1960-70 között gyors ipari létszám-növe-
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/. sz. táblázat
Ipar, építőipar aktív keresőinek száma, aránya, változása
(1960,1970,1980. évi adatok alapján)

Aktív keresők
száma

Megnevezés
aránya az összes
/fo/ aktív keresőhöz
képest

%-os változása

1970 1980

Í.Szolnok
2.Szolnok
vonzáskörzete
3J-2.együtt
4.Szolnok m.
S.Országoaan

1960
9.014

9.036
18.050
52.740
1617.666

1970
14.967

12.242
27.209
74.643
2,197.000

1980
14.367

11.736
26.103
78.007

1960
35,8

24,4
29,0
24,6

2140050 34,0

1970
46,6

36,1
41,2
38,1
43,9

1980
3 7 ^

34,0
36,0
3 7 ^
42,3

1970
1960
166,

135,5
150,7
141,5
135,8

1980
1970
096,0

95,9
96,0
104,4
97,4

kedés történt /mintegy 5000 fő, 66 százalék/. Ebben az ipartelepek szá-
ma meghaladta a százat, de többségük kis- és középüzem volt. Hat üzem

ezer dolgozónál többet foglalkoztatott; ezek alkalmazták az iparban
dolgozók felét. A nagyvállalatok az ipar több ágazatát képviselték, így:

- a MAV Járműjavító és a Mezőgép a gépipart,
- a TVM a vegyipart,
- a Papírgyár a könnyűipart,
- a Cukorgyár az élelmiszeripart,
- a Betonelemgyár az építőanyag ipart.
Szolnok vonzáskörzetében az ipari létszámarány 1960-ban az orszá-

gos átlaghoz képest csaknem 10 százalékponttal volt alacsonyabb, és
csak kis mértékben tért el a megyei átlagtól /- 0,2 százalék/. Szolnok és
vonzáskörzete együttesen viszont meghaladta a megyei arányt és kisebb
mértékben tért el az országos átlagtól.

1970-ben Szolnokon az iparban foglalkoztatottak aránya az országos
átlagnál továbbra is magasabb /2,7 százalékponttal/, a centrumtelepü-
lés és vonzásövezete közötti eltérés továbbra is nagy /10,5 százalék/ volt.
A megye foglalkoztatási szerkezetében az ipar részesedése jelentősen
emelkedett. Hasonló folyamat játszódott le a vonzáskörzeten belül is,
némi eltérés azonban továbbra is megmaradt a vonzáskörzet rovására.
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A hetvenes évtizedben mindenütt megindult az ipari foglalkoztatot-
tak létszámának csökkenése: az abszolút számokat és arányukat illető-
en egyaránt. A Szolnokon végbemenő viszonylag nagy aránycsökkenés
/8,8 százalék/következtében a centrum és vonzáskörzetének társadalmi
struktúrája közeledett egymáshoz az ipari foglalkoztatottság alapján.

A vonzáskörzet egyes településeiben nagy eltérések m utathatók ki az
ipari létszámalakulás tekintetében. 1960-ban a települések egy csoport-
jánál 30 százalék feletti volt az arány /Rákóczifalva, Tószeg, Rákócziúj-
falu, Abony és Jászalsószentgyörgy/. Másutt 10 százalék alatti illetve
körüli ipari részesedés mutatkozott /Tiszajenő, Besenyszög, Kőtelek,
Kőröstetétlen, Szászberek/.

Mezőgazdaság és vízgazdálkodás

2. sz. táblázat
A mezőgazdaság és vízgazdálkodás aktív keresőinek száma, aránya, változá-
sa
/1960, 1970. és 1980. évi adatok alapján/

Aktív keresők
Megnevezés Száma aránya az összes aktív %-os változás

/fo/keresszázalékában 1970 1980
1960 1970 1980 1960 1970 1980 1960 1970

Í.Szolnok TS69 29TS 3.560 774 9~Ö 93 156 122,1
2.Vonzáskörzet 18.147 13.603 12.025 48,9 40,1 34,9 75 88,4
3J-2. együtt 20.016 16.519 15.585 32,1 25,0 21,5 82,5 94,3
4.Szolnok megye 97.492 70.131 52.267 45,1 35,8 28,7 71,9 84,5
S.Országosan
/ezer fő/ 1.832 1.288 1.016 38,5 25,7 20,0 70,3 78,9

Szolnok foglalkoztatási szerkezetében a mezőgazdaság és vízgazdál-
kodás a vizsgált időpontokban alacsony arányú volt, a 10 százalékot sem
érte el. Mind az abszolút számok alapján, mind az összes aktív keresők-
höz képest azonban növekedés mutatható ki. 1960-70 között nagyobb
ütemű, később csökkenő dinamikájú az emelkedés.

A vonzáskörzetet tekintve 1960-ban a foglalkoztatottaknak csaknem
a fele ebben a népgazdasági ágban dolgozott, ami az agrártevékenység
dominanciájára utal. 1980-ra léneges szerkezeti módosulás következett
be, ekkor az aktív keresőknek csak kb. egyharmadát kötötte le ez az ága-
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zat. A vonzáskörzet településeiben az agrárszektorban foglalkoztatot-
tak arányát tekintve nagy különbségek mutathatók ki.

- A települések egy csoportjánál a mezőgazdaság szerepe a foglal-
koztatási szerkezetben 20 év alatt alig változott. /Ilyen pl. Szászbe-
rek, ahol 1980-ban csaknem 70 százalékos volt e mutató./
- Más településekben csökkent a mezőgazdasági létszám, de 1980-
ban is dominált a gazdasági szerkezetben: az aktív keresők több
mint felét ez az ágazat foglalkoztatta. Ilyenek pl. Tiszajenő, Beseny-
szög, Nagykörű, Kőtelek, Tiszabő, Jászalsószentgyörgy községek.
- A települések további csoportjában az agrárszférában dolgozók
aránya a megyei átlag alatt wolt mindhárom időpontban. Olyan
községek ezek, amelyekben a közlekedés vagy az ipar viszonylag
nagy súlyt ért el a többi tevékenységhez képest. Ilyenek: Újszász,
Szajol, Abony.
- A többi községben a mezőgazdaságnak jelentős maradt a szerepe,
de az 20 év alatt kisebb-nagyobb mértékben csökkent.

A megye egészét illetően 1960-ban még nagy arányú volt a mezőgaz-
dasági foglalkoztatottság/45,4 százalék/, de 1960-70 között csaknem 10
százalékos, 1978-80 között kb. 7 százalékos csökkenés játszódott le. Szol-
nok megye adottságaiból következik, hogy az országos átlaghoz képest
mindhárom időpontban magasabb volt az agrárszektorban foglalkozta-
tottak aránya.

Egyéb anyagi ágak
A kereskedelemben továbbá a szállítási, hírközlési ágazatban foglal-

koztatottakat az 1970-es és 1980-as népszámlálási adatok tüntetik fel
külön; a vizsgálat ezért csak ezekre az időpontokra vonatkozik.

3. sz. táblázat
Az egyéb anyagi ágazatok aktív keresőinek száma, aránya, változá-

sa /1970. és 1980. évi adatok alapján/

Megnevezés

1. Szolnok
2. Vonzáskörzet

Száma

1970. 1980.

6.410
4.9S4

9.570
6.286

Aktív keresők
aránya az összes aktív
/fo/ keresők százalékában
1970. 1980.

20,0 25,2
14,6 18,2

%-os
változása

1980.
1970.
149,3
126,9
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3.1-2. együtt
4. Szolnok m.
5. Országosan

11.364
24.408
739.000

1S.856
32.895
900.760

17,2

14,8

21,9
15,9
17,8

139,5
134,8
121,0

Szolnokon az egyéb anyagi ágazatokban foglalkoztatottak nagyobb
arányt képviseltek a vonzáskörzethez, a megyéhez és az országos ada-
tokhoz képest. Ennek oka a város közlekedési csomóponti szerepe illet-
ve fejlett kereskedelmi tevékenysége. Amíg 1970-ben minden 5., addig
1980-ban minden 4. munkavállalót ezek az ágazatok foglalkoztatták. A
nevezett ágazatcsoport a vonzáskörzet lakosságára is szívóhatást gya-
korol, amit az is bizonyít, hogy az itt foglalkoztatottak aránya mindkét
időpontban meghaladta a megyei, sőt az országos átlagot is.

Nem anyagi ágak
Összehasonlításra e körben is csak az 1970-es és 1980-as adatok szol-

gálhatnak, mivel 1960-ban az egyéb anyagi ágakkal összevontan szere-
peltek a nem anyagi ágazatok.

4. sz. táblázat
A nem anyagi ágak aktív keresőinek száma, aránya, változása

/1970. és

Megnevezés

1. Szolnok

1980. évi adatok alapján/

Száma
Ifől

1970
7.812

2. Vonzáskörzet 3.097
3.1-2. együtt
4. Szolnok m.
5. Országosan

10.509
26.546
776.600

1980
10.552
4.457
15.009
36.150
1,007.900

Aktív keresők
aránya az: összes aktív
kereső százalékában

1970
24,3

16,6
13,6
16,6

1980
27,6
12,9
20,6
17,6
19,9

%-os változása
1980
1970
135,1
143,9
137,6
13642
129,8

Szolnokon a nem anyagi ágakban foglalkoztatottak aránya mindkét
időpontban lényegesen meghaladta a vonzáskörzetének, a megyének és
az országos arányszámoknak az átlagát. A vonzáskörzetben igen ala-
csony volt e szféra részesedése annak ellenére, hogy 10 év alatt növek-
vő tendenciát mutatott. A megyei és az országos átlagok e szféra foglal-
koztatásában lényegesen nem tértek el egymástól a vizsgált időpontban.
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A vonzáskörzet egyes településeiben a nem anyagi ágazatokban fog-
lalkoztatottak aránya elég nagy különbséget mutatott. Amíg 1970-ben
pl. Kőröstetétlenben 4,8, Kőteleken 5,4 százalék, addig Újszászon 15,1
százalék volt ez az arány. 1980-ban a legalacsonyabb volt e mutató
Szászberek /6,1 százalék/ és Rákóczi újfalu /6,7 százalék/, községekben,
a legmagasabb Rákóczifalván /17,6 százalék/. Ez utóbbi adat egyben a
megyei átlagnak felel meg.

Összegező szerkezeti kép
A fö szerkezeti tényezők egyenkénti vizsgálata után összegező képet

vázoltunk fel az egyes térségtipusok társadalmi-gazdasági /foglalkozta-

5.sz. táblázat
Szolnok város

1970 1980

Ipar, építőipar 46,6 37,0
Mezőgazdaság és vízgazdálkodás 9,1 9,4
Termelő infrastruktúra 20,0 25,2
Lakossági infrastruktúra 24,3 27,6
Együtt 100,0 100,0

Szolnok vonzáskörzete

Ipar, építőipar 36, 134,0
Mezőgazdaság és vízgazdálkodás 40,1 34,9
Termelő infrastruktúra 14,6 18,2
Lakossági infrastruktúra 9,2 12,9
Együtt 100,0 100,0

Szolnok és munkaerő-vonzáskörzete együtt

Ipar, építőipar 41,2 36,0
Mezőgazdaság és vízgazdálkodás 25,0 21,5
Termelő infrastruktúra 17,2 21,9
Lakossági infrastruktúra 16,6 20,6
Együtt 100,0 100,0
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Szolnok megye

1970

Ipar, építőipar 38,1
Mezőgazdaság és vízgazdálkodás 35,8
Termelő Infrastruktúra 12,5
Lakossági Infrastruktúra 13,6
Együtt 100,0

Országos átlag

Ipar és építőipar 43,9
Mezőgazdaság és vízgazdálkodás 25,7
Termelő Infrastruktúra 14,8
Lakossági Infrastruktúra 15,6
Együtt 100,0

1980

37,8
28,7
15,9
17,6
100,0

42,3
20,0
17,8
19,9
100,0

Szembetűnő, hogy a foglalkoztatási struktúra által kifejtett társada-
lmi-gazdasági szerkezet szempontjából a kutatás középpontjába helye-
zett területi egység /Szolnok város és munkaerő-vonzáskörzete/ kedvező
tulajdonságokkal rendelkezik.

Ez mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy belső ágazati arányai
/szemben más területi egységekkel, pl. Szolnok várossal vagy annak von-
záskörzetével/ viszonylagosan kiegyenlítettek, legközelebb állnak az or-
szágos mintához.

A tervezés decentralizálása szempontjából lényeges összefüggés, hogy
a jövedelemtermelés bázisát képező ágazatcsoportok /ipar, mezőgazda-
ság, termelő infrastruktúra/ jó arányban ötvöződnek az elsődlegesen jö-
vedelmeket felhasználó ágazatokkal /lakossági infrastruktúra/.

Ugyancsak kedvező vonás, hogy az említett viszony az országos ará-
nyokhoz meglehetősen stabil, amit az azonos irányú és közelítő időbeli
elmozdulás alapoz meg.
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