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I. BEVEZETÉS

Gazdaságpolitikánknak a.z életszínvonal emelése közpon
ti feladata. E tekintetben egyre növekvő jelentőségük van a 

szolgáltatásoknak. Az életszínvonal növekedése, a tartós fo
gyasztási cikkek elterjedése, a lakosság anyagi, szociális 

és kulturális ellátottságának emelkedése szükségessé teszi, 

hogy jelentősen növekedjék a szolgáltatások színvonala. A 

Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusának határoza
ta a gazdasági épitőmunka feladatai között megállapította: 

"A mindennapi létfeltételek formálásában fokozódik a szol
gáltatások jelentősége. Szerepük egyre nagyobb a nők széles 

körű munkába állása és az emelkedő életszínvonal révén kia
lakuló életforma megszilárdításában, az élet megkönnyítésé-

hogy hálózatuk kiépítése az eddiginél cél
tudatosabb legyen, figyelembe véve a területenként és réte
genként eltérő igényeket. Fejlesztjük az állami, vállalatok 

és a szövetkezetek szolgáltató tevékenységét; emellett to-

ben. Kívánatos

vábbra is számítunk a kisiparosok munkájára. A szolgáltatás 

jobban segítse és könnyítse a háztartási munkát."1/
A párt programnyilatkozata az életkörülmények javítá

sával kapcsolatos feladatok között is kiemelte: "A szolgál
tatás színvonala a társadalmi-gazdasági fejlettség, a kultu
ráltabb életmód fontos mércéje. Erőteljesen fejleszteni kell 
ezért az állami vállalatok, az ipari és építőipari szövetke
zetek szolgáltató tevékenységét. A szolgáltatóhálózat kiter
jesztésében az egyes területek ellátottságának kiegyenlité-

l/ Magyar Szocialista Munkáspárt XI» Kongresszusa, Kossuth 

Könyvkiadó 1975. 171. oldal
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sere törekszünk. Támogatjuk a kisiparosok szolgáltató tevé
kenységét« ti

Hazánkban a foglalkoztatottság és az életszínvonal nö
vekedésével együtt járt a fogyasztási javak szükségletének 

növekedése, fokozódott a tartós háztartási cikkek iránti ke
reslet, A nők fokozott munkába állása, a lakosság anyagi, 

szociális és kulturális helyzetének folyamatos emelkedése, 
a nők háztartási munkája könnyítésének igénye az ipari ja
vító szolgáltatások gyors ütemü és jelentős mértékű növelé
sét teszi szükségessé.

A szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1978. TV, 19-2.0-i 
ülésének határozata megállapítja: "Az életszínvonal emelke
désének egyre fontosabb eleme a szolgáltatások fejlesztése,
A szolgáltatások az életkörülmények javulásával, a fogyasz
tások egészénél gyorsabban növekvő, égető társadalmi igény- 

nyé váltak. A nők: mind nagyobb hányada vállal kereső foglal- 

valamint a változó életmód /a televíziókozást, ez
tartási gépek elterjedése/ újfajta igények sokaságát jelen-

a ház-

tette. Bár a szolgáltató vállalatok teljesítménye növekedett, 
a kisiparosok száma gyarapodott, az igények emelkedésével nem 

sikerült lépést tartani." A népgazdasági erőforrások ará
nyosabb elosztásával, szükség szerint külön pénzügyi alapok.-

■9 « «

kai és anyagi ösztönzéssel is támogatni kell a szolgáltató 

hálózat fejlesztését, 

nagyobb figyelmet a fontos társadalmi problémát jelentő szol
gáltatásokra, Javítsák a szövetkezetek anyagi érdekeltségét.

Az illetékes szervek fordítsanak• « «

2/ Magyar Szocialista Munkáspárt XX. Kongresszusa, Kossuth 

Könyvkiadó 1975. 208. oldal

/'AiWe.vfV4-
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a kisiparosok, munka- és adózási féltételeit, dolgozzák ki a 

szolgáltatások fejlesztését segítő intézkedéseket és a táv- 

1 a t i t e r ve ke t»
А XII» kongresszus irányelvei is megerősítették:

Az életkörülmények javítása megköveteli a szolgáltatá
si igények jobb kielégítését, 

ni a lakásvagyon megóvására..

м3/

<6*0

Nagyobb erőt ke11 fordita-® о о

Tovább kell javítani a ke
reső foglalkozás és az anyaság együttes vállalásának felté
teleit, és ezt fokozott mértékben kell figyelembe venni a 

szociálpolitikában, a szolgáltatások bővítésében,"
Az elmúlt két évtizedben Békés megyében is az orszá

gos fejlődésnek megfelelő változások következtek be, Jelen
tős mértékben nőtt a foglalkoztatottság, különösen jelentős, 

az országos átlagot meghaladó a nők foglalkoztatottságának 

növekedése. Változott a lakosság területi elhelyezkedése,
A megye lakosságának ma már több mint 4P a. városokban él,
A foglalkoztatottság, a jövedelmek növekedése következtében 

emelkedett a megyében is a lakosság tulajdonában lévő tartós 

fogyasztási cikkek állománya. Mindez a változás azt eredmé
nyezte, hogy fokozatosan nőtt a megye lakosságának szolgál
tatások iránti igénye.

» * «

4/

3/ A Központi Bizottság 1978, április 19-20-i határozata 

а XI» kongresszus óta végzett munkáról és a párt fela
datairól, Társadalmi Szemle XXXIII, évfolyam 5« száma 

13. oldala
4/ Az MSZMP KB irányelvei a párt XII. kongresszusára. Bé

kés megyei Népújság 1979. december 9-i számának 2 

oldala
3.• ?
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Értekezésemben а/ a szolgáltatások elméleti kérdését,
benne a lakossági szolgáltatások helyzetét, b/ és Békés me-
gyei helyzetét, fejlődését kívánom bemutatni, feltárni azo-

melyek akadályozzák a szolgál
tatások igényekkel összhangban történő alakulását, megfogal
mazni azokat a feladatokat, melyek megvalósítása elősegítené

kát az okokat, körülményeket

a lakosság ellátásának javítását.
Az értekezés keretei nem teszik lehetővé a lakossági 

szolgáltatások rendkívül sokirányú problémakörének kimerítő 

feldolgozását. A rendelkezésemre álló információk adatok,
szakirodalom alapján elemzem a szolgáltatások helyzetét és
javaslatokat teszek a további fejlődés elősegítésére.

II. A SZOLGÁLTATÁS NÉHÁNY ÁLTALÁNOS KÉRDÉSE

Mielőtt rátérnék a lakossági szolgáltatás Békés megyei 
helyzetének ismertetésére, szükségesnek, tartom röviden és a 

teljesség igénye nélkül a szolgáltatások néhány általános 

kérdésével foglalkozni.

1. A szolgáltatások fogalma

A szolgáltatási ágazat,/az un. tercier ágazat/össze- 

tétele rendkívül heterogén. A hadi, államigazgatási, igaz
ságügyi teendőktől az egészségügyön, kultúrán, oktatáson és 

tudományon keresztül a. termelői és fogyasztói szolgáltatáso
kig terjed. Ebből következik, hogy a szolgáltatás fogalma 

sem egyértelmű, definiálása sok nehézséget rejt magában. A 

bizonytalanság oka elsősorban a gazdasági és társadalmi szol
gáltatások. közötti számos határeset. Ezekre a nehézségekre
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vezethető vissza az, hogy a szolgáltatás :fogalmának egységes 

meghatározása mind ez ideig még nem alakult ki,
A régi klasszikus közgazdászok nem foglalkoztak a szol

gáltatásokkal, mert azt tartották, hogy csak a produktiv áru
termelő munka végez hasznos tevékenységet, hoz létre értéket,

A XX, században egyes polgári és szocialista közgazdá
szok felismerve a szolgáltatások jelentőségét, kísérletet tet
tek a fogalom meghatározására is,

A polgári közgazdászok közül Colin Clark, angol, Victor 

R, Fuchs amerikai, Jean Fourastié és Maurice Lenge 1.1 é francia
közgazdász neve érdemel említést,

A polgári közgazdaságtan a szolgáltatásokat általában 

olyan tevékenységeknek tekinti, amely nem hoz létre anyagi 
jellegű ipari vagy mezőgazdasági terméket, hanem személyi 
vagy társadalmi szükségleteket elégít ki valamilyen "szolgá
lat" formájában,

A polgári közgazdászok meghatározása formailag hasonló 

tartalmilag azonban eltérő egymástól® Többségük, a gazdaságot 
három alapvető szektorra osztja fel, ez az osztályozás azon
ban különböző szempontok szerint történik.

Colin Clark a szolgáltatási tevékenységek összességét 
szolgáltatóágazatnak, a "gazdaság harmadik ágazatának." neve
zi. 5/

Victor R. Fuchsná.1 a tevékenységnek a fogyasztáshoz va
ló közelsége és a. fizikai testet öltő munkatermék megléte 

vagy hiánya képezi az osztályozás alapját. 6/

5/ Dr Burger Kálmánná: A fogyasztói szolgáltatá.sok egyes köz- 

gazdasági kérdései KJ Budapest 196.5, 16. oldal
6/ Dr Pálos István: A szolgáltatás fogalma és hazai meghatá
rozásának problémái. Statisztikai Szemle 1972, májusi száma 

536, oldal
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Jean Four a s 11 é a technikai haladás szempontjából osztá
lyozza a gazdasági tevékenységeket, Szerinte a technikai ha
ladás hatása a termelésre az összes termelés növekedéséből és 

a termelékenységi struktúra egyidejű változásából áll, A gaz
daságot három nagy szektorra osztja: a/ primér szektor - kö
zepesen erős technikai haladás /mezőgazdaság/ to/ szekunder 

szektor - erős technikai haladás /ipar/ с/ tercier szektor 

- a technikai .fejlődés mérsékelt vagy éppen nincs /összes 

többi gazdasági tevékenység/,,
Maurice Lengellé a szolgáltatást önálló tevékenységnek r 

tekinti és olyannak, amely biztosítja vagy lehetővé teszi a 

termelő te vékeny sége t,

7/

• ъ

A tercier szektoron belül különbséget tesz az egyes te
vékenységek között aszerint hogy: 1, a teljesítmény össze
függ a mása.к két szektor teljesítményével /pl, kereskedelem/ 
2, a teljesítmény sajátos konjunktúra függvénye /pl, szolgál
tatás/ 3. a tevékenység a közhatalom gyakorlásával függ ősz-

8/sze,
A szocialista közgazdászok az 50=-es évek óta szintén 

intenziven foglalkoznak a szolgáltatások meghatározásával és 

szerepével.
A kiindulási alapot Marx meghatározása adja, mely sze- 

a szolgáltatásokat abban a pillanatban el kell.rints "
fogyasztani, amelyben termelik

<s & * л

A hasznos hatást csak ae * e

7/7 Dr Burger Kálmánná: A fogyasztói szolgáltatások egyes köz- 

gazdasági kérdései, KJ, .1965* 16, oldal,
8/ Dr Pálos István: A szolgáltatás fogalma és hazai meghatá
rozásának problémái. Statisztikai Szemle 1972, májusi száma 

537. oldal
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termelési folyamat közben lehet elfogyasztaüi, ez a hatás nem 

a szóban forgó folyamattól különböző használati dolog, amely 

csak megtermelése után működik, 
gó áruként.

mint kereskedelmi cikk és for-
„9/

Ez a meghatározás 'valamennyi szolgáltatás közös tulaj
donságát megragadja: a tevékenység és annak bármilyen eredmé
nye, használata egybeesik,

A szocialista közgazdászok közül elsőnek J,A, Kronrod 

szovjet közgazdász foglalkozott a szolgáltatások kérdésével.
Azokat a szolgáltatásokat, amelyek a természet valamilyen a- 

nyagi jellegű átalakításával kapcsolatosak /pl, vasúti szál
lítás/, anyagi szolgáltatásoknak nevezi, A szellemi jellegű

10/szolgáltatást nem tekinti termelőmunkának»
Lange lengyel közgazdász szolgáltatáson ért minden o- 

lyan tevékenységet, amely közvetlenül vagy közvetve az embe
ri szükségletek kielégítésével kapcsolatos, de közvetlenül 
nem szolgál tárgyak előállítására, 

ti definícióját a szocializmus politikai gazdaságtana a követ
kezőképp fejti ki: "Szolgáltatásoknak az olyan társadalmi te
vékenységeket nevezzük, amelyek közvetlenül ugyan nem hoznak

11/A szolgáltatások elméle-

létre anyagi javakat, de amelyek a társadalom, illetve annak
tagjai különböző természetű ~ általában fontos 

it elégítik ki."
szükségle te-

12/

9/ Marx: A tőke II, kötet, Budapest Kossuth Könyvkiadó 196l, 

52-53. oldal
.10/ Dr Burger Kálmánná: A fogyasztói szolgáltatások egyes kér
dései KJ Budapest 1965. 28. oldal
11/ Jaworek R,: Tudósok, a "szolgáltatás" fogalmáról, Wiado- 

mosci Statyctyczne 1967. 19» oldal
12/ A szocializmus politikai gazdaságtana Tankönyv, Kossuth. 
Könyvkiadó 1976. 459» oldal
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Hazánkban is a hatvanas évektől kezdődően több közgaz
dász kísérelte meg a szolgáltatások fogalmát definiálni. Ezek 

közül Dr Burger Kálmánné meghatározását kívánom kiemelni, 

mely véleményem szerint is a legjobban közelit! meg a szolgál
tatások. tartalmát.

szolgáltatásnak tekinthető mindazon x'endszeres tár-Ъ « *

sadalmi tevékenység, amelyre - függetlenül egyéb tulajdonsá
gaitól - az jellemző, hogy a tevékenység folyamatos, annak e-
redménye és felhasználása - beleértve elosztását is időben

Й 13/és térben egybeesik.
A meghatározás alapján a szolgáltatások két közös jel

lemzőjét lehet kiemelni: 1. nem jön létre uj, önálló termék, 
maga a szolgáltató tevékenység a folyamat végső eredménye,
2. a felhasználásaatevékenységgel egyidejűleg megy végbe,

A szolgáltatás tehát uj használati értékű terméket nem 

állit elő, hanem az áru elfogyasztását teszi lehetővé vagy az 

elosztott, elhasználódott termékeket teszi rendeltetésszerű 

használatra alkalmassá„/Megjegyzem, hogy ezzel ellentétes a 

méretes tevékenység, ahol uj termék előállítása történik, és 

részben a fogyasztói szolgáltatás is ilyen jellegű,/

2. A szolgáltatások, csoportosítása

Mindenekelőtt két legátfogóbb ágát lehet megkülönböz
tetni: a/ nem gazdasági és b/ gazdasági jellegű szolgáltatá-

14/ «у
s о ka t.

13/ Dr Burger Kálmánné: A fogyasztói szolgáltatások egyes köz- 

gazdasági kérdései KJ Budapest 1965. 22. oldal 
14/ Ugyanott 23-58» oldal
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а/ A nem gazdasági jellegű szolgáltatások többnyire össztár
sadalmi célokat szolgálnak és csak mint fogyasztók vehetők
figyelembe a gazdálkodásban. Ilyenek például: a nem gazdasá
gi irányitást végző közigazgatás az igazságszolgáltatás, a 

honvédelem és rendfenntartó szervezetek költségei, 

b/ A szolgáltatások, másik nagy ága: a gazdasági jellegű szol-
stb,

gáltatások, melyen belül, külön kell választani: 1, a terme
lési, 2, a fogyasztói szolgáltatások csoportját.
1, A termelési szolgáltatások az anyagi termelés szerves ré
szei, tehát az ipari termelés kategóriájába sorolhatók, pl: 

a termelési energiaszolgáltatás, a termelő eszközök, és fél
kész termékek javítása, a karbantartás, a munkaruha mosás,

a közlekedés, és a termelésben felhasznál
ható tudományágak, kutatási költségei,
2. A fogyasztói szolgáltatásokat közvetlen emberi fogyasztás-

/tehát nem termelés céljára/ a lakosság
nem dologi termék jellegű szükségleteit elégíti ki, A fogyasz
tói szolgáltatásoknak két nagy területe van: a/ anyagi jelle- 

gü és b/ szellemi szolgáltatások..
a/ Anyagi szolgáltatásról akkor beszélünk, ha a szolgáltató 

tevékenység az anyagi természetre való ráhatásra irányul, an
nak valamilyen megváltoztatását idézi elő, az emberi társada
lom anyagi létfeltételeinek biztosítása érdekében. Ide sorol
hatók; a lakással kapcsolatos, közmüvi és közszolgáltatások, 

a fogyasztói javító szolgáltatások, a háztartási 
és termékelosztással kapcsolatos szolgáltatások, a közleke
dési és távközlési szolgáltatások,
b/ A szellemi szolgáltatások körébe azok a rendszeres jelleg
gel. végzett társadalmi tevékenységek tartoznak., amelyek az a- 

nyagi szolgáltatásokhoz hasonlóan áruként értékesülnek.

az áruszállítás

ra használják fel

a személyi

SZEGED
-í

£ *
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/А szellemi szolgáltatások jelentős része azonban a juttatott 

szolgáltatások körébe tartozik./ Ide sorolhatók: a kulturális 

és szórakoztató szellemi szolgáltatások, a tudományos ismeret- 

terjesztés egy része, a sporttal összefüggő szolgáltatások, 

az Írásos és technikai tájékoztató szolgáltatások.
Az uj népgazdasági mérlegrendszer a társadalomban vég

bemenő folyamatokat két szférára osztva veszi számba: egyik 

szférába az anyagi termelés folyamatai tartoznak, /ide értve 

az anyagi javak és az anyagi jellegű szolgáltatások termelé
sét, elosztását és felhasználását/ a másik szférába a nem a- 

nyagi jellegű szolgáltatások, nyújtása és igénybevétele tarto
zik.
Az anyagi szféra tartalmazza: az ipart, a mezőgazdaságot, az 

építőipart, a közlekedést és a kereskedelmet,
A nem anyagi szférába: a személyi és lakásszolgáltatást, az 

egészségügyi és kulturális szolgáltatást, a közigazgatási és 

egyéb szolgáltatást veszi.
Mivel e mérlegrendszer átvette a nemzetközi jövedelem számí
tás anyagi termelési kategóriáját, ezért a szolgáltatási tevé
kenységet újra kell csoportosítani, hogy a szolgáltatás vala
milyen összefoglalását lehessen adni. Ezért a két szféra közé 

a tercier szektor fogalmát illesztették.,a következő tartalom
mal: közlekedés és hírközlés, kereskedelem, személyi és lakás 

szolgáltatás, egészségügyi és kulturális szolgáltatás, közi
gazgatás és egyéb szolgáltatás. A tercier ágazatok köre nem 

tartalmazza az ipar, az építőipar, a mezőgazdaság, az erdő-

15/

15/ Er Pálos István: A szolgáltatás fogalma és hazai meghatá
rozásának problémái. Statisztikai Szemle 1.972. májusi száma 

541-548, oldal
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és vízgazdálkodás ágazat keretében végzett szolgáltatásokat„
A szolgáltatási tevékenység jellege alapján két csoportot le
het képezni: 1«, társadalmi szolgáltatások, 2, gazdasági szol
gáltatások.
1. A társadalmi szolgáltatások igénybevevője általában az e- 

gész társadalom, vagy annak egy kiválasztott része, Jellem
zője az ingyenesség vagy jelentős kedvezmény melletti igény- 

bevételi lehetőség, A társadalmi szolgáltatásokhoz sorolha
tó : egészségügyi szolgáltatás, szociális szolgáltatás és üdü
lés, oktatás, népművelés, művészet, művészeti intézmények és 

egyéb kulturális szolgáltatás, sport, testnevelés, közigaz
gatás és védelem, egyéb szolgáltatás, pl, közüzemi és lakás- 

szolgáltatás .
2, A gazdasági szolgáltatások a gazdasági folyamatokhoz kap
csolódnak, anyagi térités ellenében vehetők igénybe. Ilyen 

gazdasági jellegű szolgáltatásnak tekinthető: kereskedelem, 
szállítás és hírközlés, személyi és üzleti szolgáltatás, 

/személyi: fodrászat, kozmetika, fényképészet, háztartási
és egyéb személyi szolgáltatás, üzleti: üzemszervezés, ügy- 

vitelgépesités, gépi adatfeldolgozás, költségvetési gazda
sági szolgáltatás, pénzintézetek, tervező és kutató intéze
tek, beruházó vállalatok/ város és községgazdálkodási szol
gáltatás /köztisztaság, kéményseprés, temetkezés, egyéb köz
séggazdálkodási szolgáltatás/ javítás /gépjárműjavítás, e- 

lektromos háztartási készülékek javítása, ruházati cikkek 

javítása, kelmefestés és vegytisztitás/. Nem tekinthető le
zártnak a szolgáltatások csoportosítása az csak a viták és 

a gyakorlat során kristályosodhat ki. Értekezésemben a szol
gáltatások egy szükebb területével, az anyagi /gazdasági/ 
jellegű szolgáltatások, körébe tartozó javitó-karbantartó szol
gáltatásokkal foglalkozom.

!
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•1 /Г /
A javító-karbantartó szolgáltatások közé soroljuk.;
a/ az ipari jellegű javitó-karbantartó szolgáltatásokat, igy
a különféle használati cikkek /a textil-, bőrruházat, lábbe
li, elektromos és elektroakusztikai háztartási készülékek, 

személygépkocsi és motorkerékpár, fa~, fém-, és egyéb fogyasz
tási cikkek/ felszerelését, javítását, karbantartását 

sást, kelmefestést és vegytisztitá,s t, valamint az egyedi ter
mékek /ruházat, lábbeli és egyéb/ mérték után és egyedi meg-

a mo-

rendelésre történő készítését;
b/ az építőipari javitó-karbantartó szolgáltatásokat; 
с/ a teherszállításokat: áruszállítást a lakosság részére; 

d/ a kereskedelmi, nem ingyenes szolgáltatásokat /a barkácso
ló tevékenységhez nyújtott szolgáltatásokat, a használt fo
gyasztási cikkek felvásárlását, a kölcsönző és az egyéb keres
kedelmi tevékenységet/;
е/ a személyi szolgál,tatásokat /fodrász, kozmetika, fényképé
szet, egyéb személyi szolgáltatás/»
E csoportosítás hiányosságai: 1» mig "a-d"~ig anyagi szolgál
tatások szerepelnek és mint ilyenek az anyagi javak termelésé
nek területéhez tartoznak, addig az "e" pontban lévő személyi 
szolgáltatások, nem tartoznak az anyagi szolgáltatásokhoz, ha
nem a tercier szektor részei» 2» ugyancsak problémát jelent, 

hogy a szállítási és a kereskedelmi szolgáltatások nem javi-
tó karbantartó szolgáltatások, mégis e szolgáltatások közé 

vannak sorolva. .3» ugyancsak kifogásolható az egyedi termékek 

mérték utáni készítése is az "a" csoportban, mivel ez készter
mék gyártás és nem javító-szolgáltató tevékenység»

16/ Dr. Belyó Pál: A Szolgáltatási Tevékenységek Jegyzéke 

Fogyasztási szolgáltatások KSZKT 1979. 1. szám 17-31.oldal
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A javító karbantartó szolgáltatásokra jellemző az, hogy
1. anyagi /gazdasági/ jellegű szolgáltatások - az anyagi ter
melőágak körébe tartozó tevékenységek részei, anyagi javakkal 
/azok rendeltetésszerű felhasználásával/ és a javakat birto
koló személyekkel kapcsolatosak; /kivéve a személyi szolgál
tató. so к/
2. árujellegű szolgáltatások - piaci kapcsolatok utján kerül
nek a fogyasztóhoz;
3. fogyasztási jellegű szolgáltatások - a végső fogyasztást
szolgálják.

A javitó-karbantartó szolgáltatásokat mind a lakosság,
mind a vállalatok, intézmények igénybe vehetik, A javitó-kar-

17/bantartó szolgáltatásokat két kategóriába soroljuk: a/ kiemelt 

szolgáltatások, b/ hagyományos szolgáltatások,
a/ A kiemelt, szolgáltatások csoportjába tartoznak azok a szol
gáltatások, melyek az életszínvonal emelkedésével párhuzamo
san egyre inkább előtérbe kerülnek. Ezek a következők: 1. tex- 

tiltisztitás /mosás, kelmefestés, vegytisztítás/, 2, gépjármű
javítás , 3» elektromos háztartási gépek javítása, 4. híradás
technikai berendezések javítása, 5» építőipari javítások, 

b/ A hagyományos szolgáltatások csoportjába tartoznak azok a 

szolgáltatások, melyek iránt a lakosság igényei kisebb mérték
ben növekednek, stagnálnak, esetleg visszafejlődnek. Ezek a 

köve tkezők:
1, ruházati szolgáltatások /textilruházati, bőr- és szőrme- 

ruházati, lábbeli javítása és mérték után készítése,/

17/ IO38/1979. /Х.12./ sz, Korm, határozat a lakossági ipari 
kereskedelmi és áruszállitási szolgáltatások fejlesztéséről 
Magyar Közlöny Budapest 1979. október I2~i 79. száma 741-748, 
oldal
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2. egyéb ipari szolgáltatások /gumiipari, nyomdaipari, sátor 

és ponyva, játék és sportszer, kefék, ecsetek, seprők., fonott 

termékek, szobor, sírkő, öngyújtó javítása, golyóstoll töltés 

s tb . /
3. személyi szolgáltatások /fodrászat, kozmetika, fényképészet, 
takarítás, háztartási munka, hirdetés, stb,/
4. kereskedelmi szolgáltatások /barkácsoló tevékenységhez nyuj-,., 

tott szolgáltatás, használt cikkek felvásárlása, kölcsönzés, 
egyéb kereskedelmi szolgáltatás/
5« szállítási szolgáltatások /közúti áruszállitás/

1974-ig a lakosság és a közületek részére végzett szol
gáltatások élesen elkülönültek egymástól mind a számbavétel
nél, mind a kedvezmények odaítélésénél. Mivel általában ugyan
azon szervezetek, azonos telephelyen, ugyanazokkal a gépekkel, 
szerszámokkal, munkaerővel egyaránt végeznek szolgáltatást kö- 

zületek és lakosság részére, az elválasztás nehézkes és sok 

esetben megbízhatatlan volt.
A szolgáltatást végző szervezetek attól félve, hogy a 

kedvezményeket elvesztik, abban az esetben sem vállalták el a 

közületek. megrendelését ha az közvetve a lakosságot is érin
tette, Ezért indokolttá és szükségessé vált a "fogyasztási 
szolgáltatások" kategóriájának bevezetése. 18/

A "fogyasztási szolgáltatások" körébe a lakosság által 
igénybe vett szolgáltatásokon kivüb közületek. részére végzett 

egyes szolgáltatások is beletartoznak. 19/

18/ 50/197З. /XII.ЗО,/ PM-MüM.sz, együttes rendelete a fogyasz
tási szolgáltató vállalatok kijelöléséről, valamint a jövede
lem és bérszabályozási rendszeréről. Pénzügyi Közlöny, Budapest 
197З. december 31 

19/ Részletesen a 302/1974. PM III.sz. közlemény tartalmazza a 

kedvezményezett szolgáltatások, jegyzékét, Pénzügyi Közlöny 

Budapest 1974, 1, száma 4-5. oldala

28, szám 468-471.oldal» »
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21/Nem vehető figyelembe a közületek részére végzett 

a/ termeléssel kapcsolatos szolgáltatás /gépek, berendezé
sek szerelése, javítása, karbantartása/
b/ a termelési kooperáció keretében végzett vagy egyéb bér
munka jellegű tevékenység /szerelés, karbantartás, csomago
lás/ amelyek a termelési folyamathoz kapcsolódnak 

a termelési folyamat részét képezik, 

с/ a lakosság részére végzett uj épületek építésével kapcso
latban szerelési, üzembehelyezési munkák.

A"f оgyász tási szolgáltatások"-on belül továbbra is meg
különböztetjük a lakosság részére és a közületek részére vég-

illetve

zett szolgáltatást.
A lakossági szolgáltatások jellemzői:
а/ a lakosság igényeit elégítik ki, 

b/ a lakosság megrendelésére végzik,
с/ ellenértékét általában a lakosság egyenlíti ki /kivétel 
a garanciális javítások/.
A közületek részére végzett szolgáltatások:
1. közületek /vállalatok, intézmények, stb»/ szükségleteit 

elégítik ki,
2. a közületek megrendelésére végzik,
3. a közület egyenlíti ki a szolgáltatás ellenértékét.

21/ 304/1970. PM III, számú közlemény a lakossági javítási 
szolgáltatási tevékenység meghatározásáról. Pénzügyi Közlöny 

Budapest 1970, február 2-i 3. száma 94-95» oldal és a 29/1970 

/XI. .15,/ PM, sz, rendelet 1. sz, melléklete II,részének В/ 

pontja. Pénzügyi Közlöny Budapest 1970. november 18-i 26,szám 

468. oldal részletesen szabályozza
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A fogyasztási szolgáltatások körébe tartozó közületi 
szolgáltatásokat a kedvezmények szempontjából a preferált la
kossági szolgáltatásokhoz hasonlóan értékelik-,

Értekezésemben elsősorban a lakosság részére végzett 

ipari javító szolgáltatásokkal foglalkozom.

3. A szolgáltatások szerepe, jelentősége a lakosság fogyász-
tásában

A szolgáltatások súlya, jelentősége világszerte növek
szik« Általános tapasztalat, hogy a gazdasági fejlettség ala
csony színvonalán álló országok aránylag keveset fordítanak 

szolgáltatásokra.
re inkább előtérbe kerül a szolgáltatások szerepe.

A XX, század második felében a gazdasági fejlődés egyik 

fontos jellemzője a társadalmi termelésnek és a fogyasztásnak 

a szolgáltatások irányába Való eltolódása. A lakosság szol
gáltatások iránti keresletét világszerte jelentősen megnövel-

a foglalkozási szerkezet ipa
ri jellegűvé válása, a jövedelem és az életszínvonal emelkedé
se, az életmód modernizálódása, a motorizáció elterjedése, a 

háztartások felszereltségének, növekedése, a szabad idő kultu
rált eltöltésének igénye.

Hazánkban a szocialista gazdaság kialakulásának kezde
tén a. szolgáltatások fejlesztése háttérbe szorult, mert a

22/ A. fejlődéssel párhuzamosan azonban egy-
23/

í>

te a nagymértékű urbanízálódás )

22/ Lehmann, G: Szolgáltatások az NSZK-ban 2000-ben, Marke
ting Journal 1975« 2. száma szerint
23/ Béri Gézáné, Lányi Pál: A szolgáltatások és a marketing 

Budapest 1977. alapján
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gazdasági fejlettség adott szakaszában kitermelő és feldol
gozó tevékenység megteremtése 'volt az elsődleges cél. Azon
ban már ebben az időszakban is nagy gondot fordítottak az 

ingyenes vagy kedvezményesen juttatott szolgáltatások fej
lesztésére .

A lakossági ipari javító szolgáltatások fejlesztésének 

igénye az elmúlt másfél évtizedben jelentkezett egyre inten
zivebben.

A szocializmus alapjainak lerakásával olyan gazdasági 
fejlettségi szintet értünk el, amikor már a különböző anyagi 
termelési ágak. arányos fejlesztésének az életszínvonal to
vábbi folyamatos emelésének követelménye, a szolgáltatási te
vékenység kellő színvonalon történő megszervezése nélkül nem 

valósulhat meg.
a/ Hazánkban alapvető politikai célkitűzés a lakosság élet- 

színvonalának folyamatos emelése, melynek, eredményeként a la
kosság pénzbevételei állandóan nőnek.. A jövedelmek árualap
pal történő lefedezése mellett, szervezett formában kell biz
tosítani. a vásárolt tartós fogyasztási cikkek javítási le
hetőségeit is.
b/ Ma már a. háztartások tartós fogyasztási cikkeinek /ház
tartási gépek, elektroakusztikai berendezések, gépjármüvek,

stb./ értéke meghaladja a 250 miiruházati cikkek, bútorok, 
liárd forintot. A lakásállomány több mint 3,5 millió darab.

eredeti hasznosságuk megőr-Ezen hatalmas érték megóvása,
zése nagyrészt a lakossági ipari javító szolgáltatások
f eladata. 24/

24/ Halfár Annamária: A könnyűipari hagyományos szolgáltatá
sok hosszútava fejlesztési prognózisa 1990-ig. Budapest 1977. 
december részletezi.
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с/ Több jelentős társadalompolitikai célkitűzésűnk - a nők 

háztartási munkájának megkönnyítése, a szabad idő kulturált 

és hasznos eltöltésének elősegítése - megvalósítása a lakos
sági szolgáltatások megfelelő fejlesztése nélkül elképzelhe
tetlen®

A lakosság vásárlásokból eredő /tehát saját termelés és 

természetbeni társadalmi juttatás nélkül számbavett/ fogyasz- 

tásának .10,5 ffi-át teszik, ki a vásárolt szolgáltatások, 3,7 szá
zalékát a lakosság részére végzett ipari javító szolgáltatá
sok,

A szolgáltatások részesedése 1977-ben a lakosság fogyasztá
sából

1»tabláza t

Részesedés 
az összes 
fogyasztás
ból 1o

Részesedés 
a szolgálta
tásokból *Jo

Megnevezés Milliárd
Ft

Fogyasztás összesen
Ebből szolgáltatás:

vásárolt szolgál
tatás
lakó s s ág részére 
végzett "fogyasz
tási szolgáltatás"

331,9
7.5,0

100,0 

2 2,6 .100,0.

46,434,8 10,5

16,512,3 3,7

Forrás: Dr Arányi Emil: A lakossági szolgáltatások 1977. évi 
helyzete és továbbfejlesztésének néhány kérdése. Fogyasztási 
Szolgáltatások KSZKI 3. száma 1978, 29. oldal
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A lakossági szolgáltatások részaránya az Összes lakos
sági fogyasztásból viszonylag alacsony, jelentősége azonban 

messze túlnő ezeken az arányokon,
A lakossági szolgáltatások jelentősége az alábbiak szerint fog
lalható össze :
a/ a lakosság vásárlásában jelentős hányadot képviselő tartós 

fogyasztási cikkek 

ják meg, illetve rendeltetésszerű használatát biztosítják ja
vítás , karbantartás utján, tehát a nemzeti vagyon megóvását 
szolgálja,
b/ elősegítik a nők helyzetének javítását, a házimunka alól va
ló bizonyos mértékű tehermentesítéssel,
с/ egyéni.különleges igények kielégítését teszik lehetővé az 

egyedi méretre készülő termékek előállításával,
d/ a magasabb életszínvonallal együttjáró uj igények kielégi- 

tését biztosítják,
е/ a növekvő szabad idővel a turizmus fejlődésével kapcsolatos 

igényeket elégítenek, ki,
A lakosság alapvető osztályai és rétegei személyes célú 

kiadásaik, eltérő hányadát fordítják szolgáltatásokra.

ruházati termékek élettartamát hosszabbit-

Az egy főre jutó évi kiadás szolgáltatásokra
2, táblázat

Osztályok., rétegek. 1978.1975.

szellemi foglalkozásúak 

munkások
ebből: városban élők 

falun élők 

ke t tős jö vedelműek 

szövetkezeti parasztság

16,1 

.12,2 

l4,6

18,7
11,9
.14,2

9,6 9,5
9,68,1

7,6 8,1

Forrás: Háztartástechnika 1975. l4, oldal., 1978, 24, oldal
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Ennek a jelentős nagyságrendű eltérésnek az okai sokré
tűek.,, A szolgál tatások. .Igénybevétele függ a jövedelem nagyságá
tól, kialakult és lassan változó fogyasztási szokásoktól, a
szolgáltatások, igénybevételi lehetőségétől*

A lakosság részére 'végzett szolgáltatás fejlődése az 

elmúlt másfél évtizedben - a gazdaságpolitikával összhangban - 

változóan alakult*
A szolgáltatások iránti kereslet - a lakosság reáljöve

delme növekedésével összhangban - állandóan és gyorsabb ütem
ben növekedett, mint a szolgáltatások kínálata.

A szolgáltatások fejlesztése a beruházási eszközök szű
kössége miatt nem tartott lépést a lakossági igények, növekedé
sével* Ez nehézséget jelentett, mivel a szolgáltatások nem ki
elégítő fejlődése akadályozta az életkörülmények további javí
tását, a lakosság tartós fogyasztási cikkekkel bővülő ellátá
sát is.

257

l

Ezt felismerve a párt és a kormány nagy figyelmet fordít 

a szolgáltatások alakulására, különböző központi intézkedések- 

kel kívánja elősegíteni az effektiv szükségleteknek megfelelő 

ütemű szolgáltatásfejlesztést *

4, A szolgáltatások, fejlesztése érdekében hozott központi in-
tézkedések. és azok hatása

Ilaziiákban a lakosság szolgáltatások iránti igényei az 

1960-as évek elején jelentkeztek fokozottabb mértékben a tar
tós fogyasztási cikkek elterjedése következtében.

2.5/ Drexler Béla: A. szolgáltatások fejlődését gátló problémák 

és javaslatok megoldási irányokra, Budapest 1976* tanulmányá
ban szereplő adatok szerint*
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A kötelező tervelőÍrások mellett a szolgáltatások teljesíté
sét különböző szabályozó módosításokkal ösztönözték: 
а/ a szolgáltatást végző egységek, a szolgáltatási tevékenység 

arányában jövedelemadó kedvezményben részesültek, 

b/ a jövedelemadó kedvezmény összegét a szolgáltatást végző 

dolgozók részesedési alapjának növelésére használhatták fel, 

с/ egyes szolgáltatások dotációban részesültek /textiltisz
títás, lábbelijavítás/,
d/ a kötött létszám- és bérgazdálkodáson belül a szolgáltató 

tevékenység fejlesztése esetén terven felüli többletlétszámot 

és bért vehettek igénybe 

е/ a szövetkezetek szolgáltatási tevékenysége fejlesztésére 

szövetkezetfejlesztési alap állt rendelkezésre, melyből visz- 

szatéritési kötelezettség nélkül kaphattak támogatást a sző
ve tkezetek,
f/ kisebb településeken engedélyezték az általánybefizetéses 

/gebines/ rendszer kialakítását,
g/ a vezetőket és a szolgáltatást végző dolgozókat a tevékeny
ség fokozására külön prémiummal ösztönözték,

A gazdasági ösztönzők hatására a lakossági szolgáltatá
sok volumene évről-évre növekedett, A fejlődés üteme azonban 

nem volt kielégítő, a szolgáltatások fejlődése nem tudott lé
pést tartani az effektiv szükségletek növekedésével. Mind 

nyilvánvalóbbá vált, hogy a szolgáltatások kínálata mind meny- 

nyiségi, mind minőségi tekintetben, messze elmaradt a lakos
sági kereslettől,

A gazdasági reform bevezetésével egyidejűleg a korábbi 
ösztönzők automatikusan megszűntek. Az életbe lépett közgaz
dasági szabályzók, általában nem tettek különbséget az áruter
melés és szolgáltatás között, csupán kisebb jelentőségű ked
vezményeket biztosítottak.,

7
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A tervutasításos rendszer gazdasági ösztönzőinek megszű
nése, illetve a preferenciák körének minimálisra szűkülése kö-. 
vetkeztében a lakossági szolgáltatások fejlődése 1969-ben ero- 

sen lelassult.

A lakossági szolgáltatások országos tel.jesitményértéke
3. táblázat

millió Ft

I960Szolgáltatások 1967 I960 1969 I97O

2.047 

2.520 

1.114

1.625
2.397

2.385
2.542
I.167

1.933
2.539
1.084

Kiemelt 

Hagyományo s 

Személyi

I.7OO
2.5OI

94o 978

Összesen: 4. 962 6.0945.556 5.6815.179

Eves növekedési 
ütem összesen % 4,46,2 2,2 7,37,3.

Forrás: A .lakosság részére végzett szolgáltatások helyzete 

1966-1972. KSH 1973. 50. oldal

A szabályzók nem tudták biztosítani az érdekeltség kie
légítő növekedését, A szolgáltatásokat nagyrészt olyan válla

szövetkezetek végezték, melyek e tevékenységük, mellett 

árutermelést is folytattak. Ezeknek a gazdálkodó szervezetek
nek érdeke: a minél nagyobb nyereségtömeg elérése volt, me
lyet számukra az árutermelés előtérbe helyezése biztosított, 

mivel a szolgáltatási tevékenység - az alacsony árszínvonal 
miatt - minimális nyereséget eredményezett. Ennek, következté
ben a szolgáltatásokat nem fejlesztették, ami hátrányosan ha
tott a lakosság életkörülményeinek alakulására.

latok
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így szükségessé vált a szolgáltatások területén érvényesülő 

szabályozók f elülvizsgálata, és az általánostól eltérő szabá
lyozás kialakítása

A szolgáltatási tevékenységnek: a lakossági igényekkel 
öszhangban történő fejlesztése érdekében a kormány 1969-ben 

határozatot hozott, hogy a szolgáltatások fejlesztését az el
következő években a fogyasztás általános fejlődésével összhang-

Az átlagosnál nagyobb mértékű fejlesz-26/ban kell biztosítani, 

tést kell megvalósítani az elmaradottabb területeken, s emel
lett kijelölte a kiemelten fejlesztendő szolgáltatások körét.
A határozat tartalmazta azt a célkitűzést is, hogy a .lakosság 

fogyasztásában a szolgáltatások, részaránya erőteljesen növeked
jék.

A fenti célok megvalósítása érdekében a határozat a szol
gáltató vállalatok és szövetkezetek részére a gazdasági sza-„. 
bályozók és ösztönzők, utján a kapacitás fejlesztésére kedve
zőbb feltételeket teremtett, emellett központi szolgáltatás
fejlesztési alap létesítését is elrendelte. A kormányhatározat 
a szolgáltatások fejlesztését az adott területen élő lakosság 

szükségleteit legjobban ismerő tanácsok feladatává tette, s 

ezzel együtt a központi szolgáltatásfejlesztési alapot is a 

tanácsok rendelkezésére bocsátotta.
A kormányhatározatot követően számos szabályozó módosulás lé
pett életbe
a/ 3-4 os bérszinvonal-növelési lehetőség, bérfejlesztési 
adókötelezettség nélkül,

26/ 1038/1969. /X.,12./ sz. Kormány határozat a lakosság ipari- 

kereskedelmi és áruszállítási szolgáltatások, fejlesztéséről 
irta elő
27/ Fekete J-Iván I: A szolgáltatás helye, szerepe a fogyasz
tásban. Pénzügyi Szemle 1978. 8-9. száma 709-7Ю oldala rész
letesen tárgyalja
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b/ az értékcsökkenési leírás fejlesztési alapra történő tel
jes visszahagyása,
с/ eszközlekötési járulék befizetése alól mentesítés, 

d/ fejlesztési alap adójának csökkentése,
e/ beruházások importletét-kötelezettségek alóli mentesítése, 

f/ szolgáltatásfejlesztési alap .létesítése, 

g/ kedvezményes hitelpolitika, 

h/ néhány tevékenység állami dotálása,
i/ nyugdíjasok keresetkorlátozás nélküli alkalmazhatósága, 
j/ vezetőállást! dolgozók, szolgáltatást ösztönző prémiumrend
szere*

t

A bevezetett intézkedések hatása kedvező volt* Eredmé
nyek elsősorban a kiemelt tevékenységek körében jelentkeztek, 

melyekre a preferenciák is ösztönöztek* A szolgáltatások fej
lődése megindult, de nem bizonyult kielégítőnek, ezért továb
bi intézkedések váltak szükségessé,

1973-ban újabb központi intézkedések tervezési és szerve
zeti változtatásokat írtak, elő. Ezek közül a legfontosabbak: 
a/ bevezették a "fogyasztási szolgáltatások" fogalmát és lét
rejött azok egységes tervezési rendszere,
b/ a fogyasztási szolgáltató vállalatok, és szövetkezetek ki
jelölésével lehetővé vált a tiszta profilú szolgáltató szerve
zetek számának növelése, hálózatuk bővítése,
с/ a szolgáltatások ágazati irányításáról, az ágazati és terü
leti koordináció hatékonyságának erősítéséről kormányhatározat 

intézkedett,
d/ létrejött a központi szolgáltatásfejlesztési bizottság, mely 

az összes szolgáltatástervezéssel foglalkozó szerv munkáját 
koordinálja, a tervezéshez irányelveket dolgoz ki,
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е/ a Helyiipari Kutató Intézet átszervezésével kialakult a 

Központi Szolgáltatásfejlesztési Kutató Intézet., mely a szol
gáltatások. fejlesztésének tudományos hátterét hivatott bizto- 

sitani,
f/ az ágazati minisztériumok - melyek irányítása alá a lakos
sági szolgáltatást végző vállalatok és szövetkezetek tartoz
nak - hatékonyabban bekapcsolódtak a szolgáltatás fejleszté
sébe .

A központi intézkedések hatására a szolgáltatások fej
lődésének kedvező tendenciái bontakoztak ki*

I97O és I975 között a lakossági szolgáltatások árbevé-
tele 23,2 ^-kal emelkedett» Ezen belül 42,2 %-kal. nőtt a kie
melt szolgáltatások, teljesítményértéke mig egyes hagyományos 

szolgáltatásoknál mérsékeltebb fejlődés, stagnálás vagy visz-
szaesés következett be,

A .lakossági szolgáltatások, országos teljesítményértéke
4, táblázatmillió forint

1974.Szolgáltatások 1972, 1973.1970, 1971. 1975.

3,240
2,474
1.250

3.603 

2,562 

1.446 

1.018

3.326

2,509
1.326

2.978 

2.448 

I.236

2.533
2.62,6
1,200

Kiemelt 

Hagyományo s 

Személyi 
Teherszállítási 
Kereskedelmi

2,790
2.518
1.255

*706 936 969 863780
245 285239 З15290 371

7.304 7,588 7.888 8,218 8.339Összesen: 9.000

Éves növekedési 
ütem összesen % 3,4 4,o 4; 25,3 1,5 7,9

Forrás: A fogyasztási szolgáltatások а IV. ötéves terv idő
szakában KSH 1976. 35. oldal

i SZIGS3

ft-
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A lakossági igényekhez alkalmazkodva bővült a szolgáltatóhá
lózat. Az egyes területek között meglévő ellátási különbségek 

mérséklődtek. Javult a szolgáltatások minőségi színvonala, 
rövidebbek lettek, a vállalási idők,

A felvevőhelyek száma hazánkban a. szocialista szektorban

táblázatJ,

1966. I97O, 1975.

A felvevőhelyek száma 
összesen: 14.108 14,875 19.862

Forrás: A lakosság részére végzett szolgáltatások helyzete 

I966-I972. KSH 197З. 21. oldal és A fogyasztói szolgáltatások 

a IV. ötéves terv időszakában KSH 1976, 30, oldal

III. A SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉT' BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK

A lakossági szolgáltatások körébe rendkívül sokféle tevékeny
ség tartozik. Ebből következik, hogy azok a tényezők, melyek 

a szolgáltatások alakulását befolyásolják, szintén sokrétűek 

és tevékenységenként is differenciáltan érvényesülnek.
Ezek közül a legjelentősebbekkel részletesebben kívánok fog
lalkozni .

28/

28/ Drexler Béla: A szolgáltatások fejlődését gátló problémák 

és javaslatok megoldási irányokra, Budapest 1976, és 

Halfár Annamária: A fogyasztási szolgáltatások 1978, évi fej
lődése és az 1979. évi várható feladatok, Budapest 1979. 
tanulmányok tárgyalják részletesen.
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1. A szolgáltatások jövedelmezősége

A szabályozórendszer következtében a gazdálkodó szerve
zeteknél előtérbe került az érdekeltség kérdése, mely a szol
gáltatást végző egységeknél az elmúlt években kedvezőtlenül 
alakult. A nem kellő érdekeltségnek, két alapvető oka van: 
a/ az alacsony jövedelmezőség, b/ a. termelékenység lassú nö
vekedése ,

A lakossági szolgáltatások rentabilitása közismerten 

alacsony, az árutermelés által realizálható átlagos jövedel
mezőségtől jelentős mértékben elmarad. A gazdasági vezetőket 
sok esetben befolyásolják a vélt vagy valós gazdaságpolitikai 
problémák: az alacsonyabb jövedelmezőség, az árak és az ön
költség kedvezőtlen viszonya, a nagyobb kockázat»

Az ipari termelés és a lakossági szolgáltatás jövedelmezősége
Békés megyében

6. táblázat
Nyereség az árbevétel $>~ábanTevékenység

1978.1975.
KGM ágazat összesen:
Könnyűipari ágazat összesen:
Szolgáltatások:
Textiltisztitás 
Gépjárműjavitás 
Elektromos háztartási gépek 
és elektroak, berendezések 
javitása
Lakáskarbantartás 
Textilruházati és lábbeli 
javitás és készités 
Személyi szolgáltatás 
Egyéb ipari javítások

13.1
12.2

15,3 

12,0

3,5 7,0
6,916,5
5,39,0

18,515,2

4,25,7
6,87,3

12,419,5

Forrás: A békés megyei vállalati és ipari szövetkezeti ada
tokból összesítve és számítva Békés megyei Tanács VB Ipari 
Osztály 1979. március 10-i jelentése
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A vizsgált időszakban a textiltisztítás és a lakáskar
bantartás kivételével csökkent a szolgáltatások nyereséghá- » •W;.

nyada.
A textiltisztításnál a nyereség növekedését a vegytisz- 

rövidebb határidejű piperemosás volumené-titás és a feláras 

nek emelkedése idézte elő.
A .lakáskarbantartásnál viszont az áremelkedés jelent

kezett nyereségnövelő tényezőként. Azonban a jövedelmezőség 

relatíve, az építőipari munkához viszonyított alacsonyabb 

volta a szolgáltatás fejlesztésével ellentétes irányba ori
entálta a vállalati, szövetkezeti magatartást.

A hagyományos szolgáltatások - textilruháza.ti
- készítés, személyi szolgáltatás - jövedelmezősége

lábbeli-
javítás
igen alacsony, nem egy szervezetnél veszteséges. Ez különö
sen ott okoz komoly nehézségeket, ahol a tevékenység jelle
géből adódóan a szolgáltatást végző vállalat, szövetkezet 
döntően egyféle tevékenységet végez és árutermelést nem foly
tat /pl. fodrászat/»

A ruházati szolgáltatások, rentabilitása a legalacso
nyabb, itt azonban lehetőség van árutermelés végzésére is.
A problémát éppen az jelenti,hogy az ezekkel a szolgáltatá
sokkal foglalkozó szervezetek szolgáltatókapacitásuk rovásá
ra az árutermelő tevékenységet bővítik. Ez a tendencia egyéb
ként minden szervezetre jellemző, melyeknek konvertálható ka
pacitása van.

A jövedelmezőség alacsony mértéke elsősorban a szolgál- 

tatások árszinvonalával, annak alacsony szintjével függ ösz-
sze.



.32

2. A szolgáltatások, árszínvonala

Az ipari javító szolgáltatásokat a lakosság térítés el
lenében veszi igénybe», A szolgáltatások, árában az élő- és holt- 

munka-ráfordítás költségei és az erre vetített tiszta jövede
lem fejeződik ki. Ez utóbbit meghatározott mértékű nyereség 

formájában építik bele az árakba,
A szolgáltatások árképzésének, alapvető problémája 

a szolgáltatások nagy részének élőmunkaidénye az árutermelés 

élőmunka-szükségleténél általában jóval magasabb,

hogy

2 9/ Az ebből
következő magasabb bérköltség azonban nem kompenzálja a terme
lési cikkek önköltségében meglévő jóval magasabb anyagköltsé
get, Ezért a szolgáltatások azonos mértékű önköltségre vetí
tett tiszta jövedelem mellett nem érik. el - azonos feltételek 

esetén - az árutermelés nyereségét. Úgy is megfogalmazhatjuk., 
hogy a vállalatok gazdasági érdekeltsége nagyobb az áruterme
lésben, mint a szolgáltatás végzésében,

A gazdaságilag fejlett országokban szabad áralakulás 

esetén általános tendencia, hogy a szolgáltatások árai a fo-
a

gyasztási cikkek áraihoz viszonyítva gyorsabb ütemben emelked
nek. Ennek oka az, hogy a szolgáltatások területén kevesebb 

lehetőség van a termelékenység gyors növekedését biztositó 

technikai fejlesztésre, ugyanakkor a bérszínvonal ezen a te
rületen sem maradhat tartósan el a többi ágazatban bekövet-

mivel itt magasabb a szakképzett-kező munkabér-növekedéstől 
ségi igény is.

29/ Burgerné Dr Gimes Anna: A háztartás és a szolgáltatások 

Kossuth Könyvkiadó .1975» 101-110» oldal
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Hazánkban a szolgáltatások ára ettől eltérően alakul»
A szolgáltatási árpolitika a mindenkori gazdaságpolitika 

része, alakulásában az általános árpolitikai megfontolások tük
röződnek.
1. A lakossági szolgáltatások árszínvonala - elsősorban társa
dalompolitikai megfontolásból - mesterségesen alacsony szinten
tartott,
2. A szolgáltatások többségének ára a rögzített, illetve maxi
mált árkategóriába tartozik. Az ezekbe a kategóriákba tartozó 

szolgáltatásokra jelenleg is az 1968-ban kialakított árakat 

alkalmazzák. Emiatt egyes tevékenységek árai - p.l, lábbelija-
vitás, háztartási gép és elektroakusztikai berendezések javí
tása - kevésbé tükrözik a tényleges ráfordításokat.
3. A szabad árformába tartozó szolgáltatások árait is - a poli
tikai ráhatás következtében csak nagyon kis mértékben és rend
kívül indokolt esetben emelik meg a szolgáltatást végzők.

Szolgáltatások országos árszínvonal növekedése
% 7. táblázat

Előző év 
100 1974. 1976.1972. 1973.1971. 1975. 1977.

104,5 102,4101,8103,5 102,2102,2 103,2

Forrás: A lakosság jövedelme és fogyasztása 1960-1977.KSH. 

1979. 29. oldal.

A szolgáltatások árai - melyek egyre inkább elszakadnak 

a ráfordításoktól - a vegyes profilú vállalatokat, szövetkeze
teket úgy orientálják, hogy azok a jövedelmezőbb árutermelés,
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vagy közületi szolgáltatások fejlesztését és a kevésbé rentá
bilis lakossági szolgáltatások visszafejlesztését, elsorvasz
tását - esetleg szinten tartását - tűzzék ki célul.

Ennek oka elsősorban az, hogy a szolgáltatások, terüle
tén a fajlagos gazdasági eredmény biztosításának, és növelésé
nek lehetősége általában kedvezőtlenebb, mint az árutermelés
nél, mert lényegesen nagyobb a magasabban kvalifikált élőmun
ka ráfordítása és kevesebb lehetőség van az anyagmegtakari-

30/

tás növelésére, a technika fejlődésének kihasználására, Ennek
következtében nőnek a szolgáltatások termelési költségei, me
lyek az árakban nem vagy kismértékben realizálódnak. Ez a ten
dencia erősen csökkenti a szolgáltatást folytatók szolgálta
tásfejlesztési ambícióit, különösen a vegyes profilú gazda
sági egységekben.

Az ösztönző rentabilitás feltételeinek megteremtése a 

szolgáltató szféra érdekeltségi rendszerének legkritikusabb 

területe, hiszen az életszinvonal-politlkai megfontolások az 

árstabilitás fenntartása mellett szólnak.
A szolgáltatások árrugalmassága magas ezért jelentős

áremelkedés esetén egyes esetekben a fogyasztás és kereslet
számottevő mértékben csökkenhet. Ez különösen azokra a tevé
kenységekre érvényes, melyeket az alacsonyabb jövedelmű réte
gek vesznek igénybe,illetve a nők háztartási munkáját könnyí
tik meg /lábbeli-, textilruházati javitás, mosás/. Ezeknek a 

szolgáltatásfajtáknak, illetve ezek áralakulásának az életszín
vonal alakulása szempontjából is jelentős szerepük van. Indo
kolt tehát, hogy az árpolitika a szolgáltatási árak emelkedé
sét korlátozza.
30/ 1978. évben történt Békés megyei szinten az első jelen
tősebb árrendezés,



35

Ugyanakkor azonban a szolgáltatások fejlesztésére vo
natkozó gazdaságpolitikai és társadalompolitikai célkitűzé
sek megvalósítása nehezen képzelhető el a vállalati érdekek
kel való összhang megteremtése ~ többek között az árrendszer 

és ármechanizmus szolgáltatásokat érintő továbbfejlesztése, 

a preferálás kiszélesítése nélkül.
A szolgáltatások mesterségesen alacsony szinten tartott 

árait a gazdasági szabályozók bizonyos mértékig ellensúlyozzák:
1. a szolgáltató szférában érvényesülő szelektív pénzügyi sza
bályozás a társadalmi tiszta jövedelemelemek /eszközlekötési 
járulék, stb./ átlagosnál alacsonyabb mértékű elvonásával vagy 

a vállalatoknál hagyásával igyekszik megalapozni az érdekelt
séget ;
2. két társadalompolitikai szempontból jelentős tevékenységnél 
/mosás, lábbelijavítás/ a költségvetés árkiegészítéssel bizto
sítja a kívánatos árszintet;
3. az álló- és forgóeszköz-fejlesztést a költségvetés jelen
tős juttatásokkal, a bank kedvezményes hitelfeltételekkel tá
mogatja.

Békés megyében a szolgáltatások árai az árpolitikai cé
loknak megfelelően csak szűk körben és minimális mértékben 

emelkedtek az elmúlt időszakban.
Ezzel összefüggésben a megyében is tapasztalható a vál

lalatok tartózkodása a szolgáltatások fejlesztésétől, illetve 

az árutermelés előnyben részesítése. 1978-ban a fodrász- és 

kozmetikai árak rendezése, majd központi intézkedésre 1979. 
második felében a mosás-vegytisztitás és .lábbelijavítás árá
nak emelése jelentős mértékű hangulatromlást, és keres le t-visz- 

szaesést eredményezett, ez pedig további gazdasági problémákat 
okozott a tiszta profilú szolgáltató szervezeteinknél.

* £ Г
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Például a Patyolat Vállalat árbevétele lakossági mosásnál és 

vegytisztitásná.1 25 %-kal, közületi munkáknál 15 $-kal csökkent 
1979» II. félévben, Így éves tevékenysége a dotációk ellenére 

is csaknem veszteséges volt.

3. A szolgáltatás munkaerőhelyzete

A szolgáltatási tevékenység döntően élőmunkaigényes » A 

munkaigényesség lényegesen meghaladja a legtöbb népgazdasági 
ágazatét.

A szolgáltató tevékenységek többsége nem vagy csak rész
ben gépesíthető. Azokban az ágazatokban is, melyekben a kor
szerű technika, a műszerek alkalmazására több lehetőség nyí
lik, a szolgáltatás végzése döntően az emberi munkán alapul.

A munkaigényesség a hagyományos szolgáltató szakmákban 

a legmagasabb, ahol a gépesítésre csak nagyon korlátozott mér- 

tékben van lehetőség. Ezek a fodrászat, lábbeli-, textilruhá
zati javitás, méretes tevékenység, egyéb ipari jellegű szol
gáltatások. A kiemelt tevékenységek közül ide tartozik még a 

lakáskarbantartás és a háztartásigép-javitás.
Közepes az élőmunka igénye a textiltisztításnak, gépko- 

esi javításnak, híradástechnikai készülékek javításának.»
A szolgáltatások fejlődése szempontjából tehát alapvető

en meghatározó tényező a munkaerőhelyzet alakulása.
A "legdivatosabb" kiemelt szolgáltató szakmákon kívül 

/pl. gépkocsijavitás, tv-müszerész, női fodrász, kozmetikus/ 
minden szolgáltató ágazat kisebb-nagyobb munkaerő-problémával 
küzd. 31/

31/ Különösen szembetűnő volt 1972-7^ évben a szakmunkásképzők
ben a jelentkezések aránya az egyes szakmákra. Ugyanezzel a té-

minősités és specifikusmával foglalkozik Bugár József: Képzés 

munkakörök kialakításának problémája a szolgáltató hálózatban. 

Budapest 1978. tanulmánya.
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Legsúlyosabb a munkaerőhiány a hagyományos szolgáltató ágaza- 

valamint a lakáskarbantartásnál. A szolgáltató ágakban 

a központi intézkedések preferált bérfejlesztést tesznek lehe
tővé a személyi érdekeltség növelése érdekében, Ennek, ellenére 

e szakmák többségénél a dolgozók bére és jövedelme még mindig 

elmarad az árutermelésben foglalkoztatottaké tói. Ezért a szak
emberek a jobb kereseti lehetőség miatt inkább az árutermelést 

végző vállalatoknál helyezkednek el. Gyakori az is, hogy az 

alacsony bérek miatt szakmájukat is elhagyják /pl. férfifodrász/ 

Egyre jelentősebb szerepet játszik a munkahely-változta
tásban a béren kívül az is, hogy az árutermelést folytató vál
lalatoknál általában jobb munkakörülmények, korszerűbb terme
lési feltételek találhatók, mint a szolgáltatók, többségénél.
Az egyes szakmák problémái ellenére összességében viszont nő 

a szolgáltatásban foglalkoztatottak száma.

tokban

Lakossági szolgáltatást végzők, országos átlagos állományi
~ táblázatb7létszáma

fő

1978/19751978.Szektorok 1975 о
16.448
15.905
32.353

Minisztériumi vállalatok. 
Tanácsi vállalatok 
Állami vállalatok összesen;

135,6 
159,3
.1,46.3

12,130
9,984

22,114
36,04.1
58.155

50.427
82.780

Szövetkezetek 139, 9 
1.42'3
104,5 
123,1 
108,8

Szocialista szektor összesen:
Ónálló magánkisiparosok száma
Munkaviszony melletti 
Magánkisiparosok összesen:

64,972
19.447
84.419

67.897
23.945
91.842

Forrás: A fogyasztási szolgáltatások, а IV, ötéves terv idősza
kában KSH 25. oldal., 30. oldal. A fogyasztási szolgáltatások 

1978. KSH 42. oldal. Könnyűipari Minisztérium: Tájékoztató a 

magánkisipar* létszámalakulásáról. 1975. 1978. é v
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A szolgáltatások területén jelentős számú magánkisiparos te
vékenykedik. Különösen a községekben, kisebb településekben, 
városok peremkerületeiben jelentős részt vállalnak a lakos
ság ellátásában. A kisiparosok száma az elmúlt években évről- 

évre csökken. Ennek, egyrészt az az oka, hogy a kisiparosok 

életkora magas /a megyében a kisiparosok, közel 50 %-a. 50 é- 

ven felüli és közel l./4-e elmúlt 60 éves/ és öregség miatt 

szüntetik meg tevékenységüket, másrészt a kisiparosok jelen
tős számban adják vissza jogosítványukat és vállalnak munkát 
a szocialista szektorban a kedvezőbb munkafeltételek mia t? 

Valamelyest javult a helyzet az uj ipartörvény megjelenésé
vel - az iparjogosítványok szakképzettségi feltételei eny-

33/hébbek lettek - és a további jövedelemadó-kedvezményekkel.. ' 
Nemcsak a szolgáltatást végzők mennyiségi csökkenése 

okoz gondot, hanem az is, hogy egyre romlik a kvalifikáltsá
gi szint,

A szolgáltatások, többsége széles körű szakmai ismere
tekkel és nagy gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szak
embereket igényel. Egyes tevékenységeknél a technikai szín
vonal fejlődése következtében nőtt a műszerezettség, a gépe
sítés színvonala. A korszerű eszközök kezeléséhez képzett 

szakmunkások kellenek. Ezért elengedhetetlen a szolgáltatást 

végzők általános és szakmai műveltségének növelése, a szak
emberképzés és továbbképzés fejlesztése.

32/ A Békés megyei Tanács VB Ipari Osztály kisipari statisz
tikai megfigyelése és elemzése alapján igazolható.
33/ 41/1976. /XI.30./ MT számú rendelet és a 47/1976,/XI,30./ 

PM számú rendelet módosította az általános jövedelemadóról 
szóló 42/1971. /XII.17./Коrm. és a 35/1971./XII.17./ PM, szá
mú rendeletet,
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Az utánpótlás biztosítása érdekében szükséges a szakmun
kásképzés bővítése, a szolgáltatási szakmák vonzóvá tétele a 

fiatalok előtt.
A kritikus munkaerőhelyzetet súlyosbítja az üzem- és mun

kaszervezés, a termelékenység növelésének korlátozott lehető
sége is.

A szolgáltatások termelékenységének lassú növekedése szá
mos esetben a gépesítés általában a tőkeellátottság lassú nö
vekedésével, illetőleg növelési lehetőségeinek korlátozottságá
val függ össze.

Az üzem- és munkaszervezésre, a termelékenység növelésére 

viszonylag kedvező feltételek, elsősorban a kiemelt szolgáltatá
soknál vannak.

A lehetőségek elsősorban potenciálisan adottak, miután 

a termelékenységi tartalékok kiaknázása a technológiai folyama
tok korszerűsítését egyes területeken jelentős gépesítést, kor
szerű berendezések beszerzését, műszerezettség szintjének növe
lését, a járműpark bővítését igénylik, melyhez a szükséges fej- 

lesztési eszközök csak korlátozott és szervezetenként differen
ciált mértékben állnak rendelkezésre.

A termelékenység növelésének lehetőségeivel a későbbiek
ben a szervezeti kérdések tárgyalásánál bővebben fogok foglal
kozni.

4. A szolgáltatások technikai-műszaki színvonala, a szolgálta
tások eszközigényessége

A lakossági igények nemcsak mennyiségileg növekedtek a szolgál
tatások iránt, hanem a végzett szolgáltatások minősége tekinte
tében is. A megnövekedett igényeket hagyományos körülmények ко-
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zött, korszerűtlen berendezésekkel már nem, vagy nem a. kívánt 

színvonalon lehet kielégíteni*
A szolgáltatások, műszaki színvonala, állóeszköz— ellátott-

sága rendkívül alacsony. Az igények kielégítéséhez az állóesz
köz-állomány növelése és korszerűsítése elengedhetetlen*

Ezért az elmúlt években a szolgáltatások, területén meg
valósított fejlesztések túlnyomó része a technikai színvonal 
növekedését is eredményezte*

Általánosságban azt a megállapítást tehetjük, hogy a tech
nikai-műszaki színvonal javult és ez az igények, magasabb köve
telményeknek megfelelő kielégítését egyre inkább lehetővé te
szi.

A színvonal általános emelkedésén belül tevékenységen- 

szektoronként és területenként eltérő fejlődés követkeként
zett be.

A szolgáltatásokat eszközigényesség szempontjából két 

csoportra oszthatjuk: a/ erősen eszközigényes szolgáltatások, 

b/ kevésbé eszközigényes, döntően munkaigényes szolgáltatások.
Az erősen eszközigényes szolgáltatások körébe a kiemelt 

szolgáltatások /gépkocsijavítás, textiltisztítás,híradástechni
kai készülékek és elektromos berendezések, javítása/ tartoznak, 

kivéve a lakáskarbantartást.
A hagyományos szolgáltatásokra /fodrászat, faipari javi- 

ruházati javitás/ a kisebb eszközigény jellemző.
A technikai-műszaki fejlesztésnek ezért a kiemelt szolgál

tatások körében sokkal nagyobb a jelentősége, mint a hagyomá
nyosoknál, bár itt sem elhanyagolható a szolgáltatások minősé
ge szempontjából.

A legjelentősebb változás a gépjárműjavítás, textiltisz
títás, háztartási gépek, és elektroakusztikai berendezések ja
vítása technikai színvonalában következett be,

tás
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Ezeknél a szolgáltatásoknál kialakultak azok a feltételek, 

lyek a legkorszerűbb technika alkalmazását lehetővé teszik 

/műszeres hibamegállapitás, színes tv-javítás, korszerű vegy
tisztító gépek, mosóautomaták/.

Nem megfele.16 a lakáskarbantartáshoz tartozó tevékenysé
gek korszerű kisgépekkel, szerszámokkal való ellátottsága, A 

hagyományos szolgáltatásoknál alkalmazott eszközök általában 

korszerűek, alkalmasak a minőségi munka végzésére,
Szektoronként eltérően alakult az egyes tevékenységek. 

technikai felszereltsége, Az állami vállalatok /minisztériumi, 

tanácsi/ gépesitettsége általában magasabb, mint a szövetkeze- , 
teke. Legkedvezőtlenebb a magánkisipar helyzete, ahol csak a 

legritkább esetben található megfelelő felszereltséggel ren
delkező műhely.

Területileg is jelentős eltérések alakultak ki a műsza
ki színvonal tekintetében. A korszerű gépekkel

szalonok többsége a városokban találha
tó, mig a községek ellátottsága ebből a szempontból sem kielé
gítő.

me-

eszközökkel
felszerelt szervizek

A technikai színvonal emelkedése csak jelentős beruházá
sok révén valósulhatott meg.

A szolgáltató vállalatok., szövetkezetek többsége az eh
hez szükséges anyagi eszközökkel nem vagy ennél kisebb mérték
ben rendelkezik. Ezért az eszközigényes szolgáltatások fejlesz- . 
tése központi támogatást és a saját alapok együttes fejhaszná
lását igényli. Központi támogatás szükséges egyes hagyományos 

szolgáltatások /pl. fodrászat/ fejlesztéséhez, miután a képző
dő fejlesztési alap ezeknél a tevékenységeknél a szintentartást 

sem biztosítja.
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5. A szolgáltatás fejlesztésének, pénzügyi eszközei

A vállalatoknál szövetkezeteknél a szolgáltatások fej
lesztése három forrásból valósulhat meg: a/ saját fejlesztési
alapból, b/ szolgáltatásfejlesztési támogatásból, с/ hitelből.

A saját fejlesztési alap általában nem, vagy csak rész
ben fedezi a fejlesztés költségeit.

A szolgáltató vállalatok, szövetkezetek alacsony jövedel
mezősége a fejlesztési alap alacsony volumenében is kifejezés
re jut. A tevékenységek többségénél nem képződik olyan nagyság- 

rendű nyereség, melyből a személyi jövedelmek kívánatos növelé
se után jelentős beruházások, fejlesztések fedezetére szükséges 

fejlesztési alap biztosítható Lenne,
A fejlesztési alap képzésének lehetősége nagymértékben 

szóródik a szolgáltatások, között. A fejlesztési lehetőségek bő
vítése érdekében különböző intézkedések történtek, melyek elté
rő intenzitással hatottak:
1/ a tiszta profilú szolgáltató vállalatoknál az eszközleköté
st járulék visszahagyása, fejlesztésre, a termelési adó elen
gedése és a nyereségadózás mérséklése növelte a rendelkezésre
álló fejlesztési alapot,"
2/ vegyes profilú szervezetek, esetében a szolgáltatás alacsony

ezértrészaránya miatt a kedvezmények összege nem számottevő 

a fejlesztéseknél az árutermelés bővítése kerül előtérbe,
A jelentősebb, főleg a kiemelt területek fejlesztését elő

segítő beruházások megvalósulása érdekében az állam a tanácsok 

utján vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a központi 
szolgáltatásfejlesztési alapból.. Az állami támogatás elnyerése 

pályázat utján vált lehetségessé, és feltétel volt az 50 %~os 

saját fejlesztési alap biztosítása, Sok esetben azonban a szűk-
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séges fejlesztés megvalósitása érdekében ettől eltérő feltéte
lek mellett is sor került az állami támogatás odaítélésére, A 

szolgáltatást végzők körében ugyanis nem alakult ki verseny 

állami támogatás elnyeréséért, sőt esetenként, a támogatás el
fogadásától való tartózkodás volt tapasztalható. Ennek oka pe
dig abban található, hogy a vállalatok nem akarták vállalni 
azokat a kötelezettségeket, melyek teljesítése a támogatás fel
tételeként kikötésre került,

Ugyanez a helyzet tapasztalható volt a kedvezményes hi
telek igénybevételével kapcsolatban is. Miután a saját forrá
sok és a központi alapok együttesen sem biztosították a szol
gáltatásfejlesztési célkitűzések maradéktalan megvalósítását, 

a szolgáltató szférában kedvezményes hitelfeltételek bevezeté
sére került sor, A kedvezményes hitelfeltételek ellenére sem 

nőtt a vállalatok érdeklődése az ezt a célt szolgáló hitelek 

igénybevétele iránt. Hitelt inkább az árutermelés bővítése ér
dekében vettek igénybe0

Kétségtelen, hogy mind az állami támogatás, mind a pre
ferált hiteligénybevételi lehetőség valamelyest elősegítette 

a szolgáltatások fejlődését, a műszaki színvonal emelkedését,
Az eredmény azonban a vártnál lényegesen kisebb mértékben :re-

az

alizálódott.

34/ A Békés megyei Tanács VB Tervosztálya: Előterjesztés a 

tanácsi szolgáltatásfejlesztési alapból nyújtandó támogatá
sokra, Békéscsaba, 1976, november 1, Végrehajtó Bizottsági 
előterjesztés szerint.
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6. Az anyag- és alkatrészellátás helyzete

Egyes szolgáltatási tevékenységeknél jelentős, sőt eseten
ként a javitás szempontjából döntő szerepe van az alkatrész- 

ellátásnak. Különösen igy van ez a gépkocsik, motorkerékpá
rok, háztartási gépek és híradástechnikai készülékek, javítá
sánál. Ezeitnek a tartós fogyasztási cikkeknek a javítása ál
talában együttjár valamelyik alkatrészük cseréjével, pótlá
sával. Az elmúlt években a felsorolt tevékenységeknél a leg
több gondot a nem megfelelő alkatrészellátás jelentette.

Hiába épültek korszerű szervizek, javult a műszaki szín
vonal, ha hiányzott az alkatrész, a javitás nem volt elvégez™ 

he tő.

35/

Az alkatrészellátás területén jelentkező problémák több-
irányuak:

a tartós fogyasztási cikkeket előállító vál- 

lalatok alkatrész-utánpótlási kötelezettsége. Különösen a ki
futott tipusu készülékek speciális alkatrészekkel való ellá
tása okoz jelentős gondot. A gyártók, nincsenek érdekelve az 

alkatrész-utánpótlásban. Az árrendszer és a készlet-hitelpo
litika nem ösztönzi a forgalomban résztvevőket a pótalkatré
szek előállítására, raktározására.
2, Az azonos rendeltetésű termékeknél alig találhatók olyanok, 

amelyek alkatrészei ne térnének el egymástól alapvetően. Sok 

esetben indokolatlan eltérések is vannak., melyek a termék 

rendeltetését nem befolyásolják.

1. Rendezetlen

35/ Kiemelt témaként szerepelt a KGM és a megye vezetői kö
zött folytatott 1978. évi felsőszintű megbeszélésen a GELKA 

és az AFIT-tal kapcsolatban.
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A vállalatok nem fordítanak k.e.1.16 figyelmet arra 

Hiányaikhoz tipusalkatrészeket használjanak fel,
3. A még használható alkatrészek felújításához, a kis és kö~ 

zépszériában igényelt alkatrészek utánpótlásához nincs megfe
lelően megszervezve a gyártókapacitás,
4, Súlyos problémát okoz a kereskedelem tervszerűtlen import- 

politikája miatt az importált fogyasztási cikkek alkatrészel
látása, Egyrészt az azonos rendeltetésű cikkek, indokolatlan 

sokfélesége, másrészt az alkatrész-utánpótlás elhanyagolása 

hozza nehéz helyzetbe a fogyasztókat és a szolgáltató szerve
zeteket egyaránt,
5. A javításokat végző szervezetek többsége kevés forgóalap-
pal rendelkezik, melyből az alkatrészek készletezését a. kí
vánt mértékben nem tudja megoldani,
6, Gyakran a raktározási lehetőségek elégtelensége is akadá
lyozza a megfelelő mennyiségű alkatrész készletezését,

A nem megfelelő alkatrész-biztosítás jelentősen rontja 

az ellátás színvonalát, növeli a javítások átfutási idejét.

hogy gyárt-

Esetenként, sőt egyre gyakrabban előfordul az is, hogy a ja
vító vállalat saját maga kénytelen házilagos módszerekkel, 
lényegesen nagyobb ráfordítással gondoskodni egy-egy alkat
rész utánpótlásáról. Nem ritka az sem, hogy alkatrészhiány 

miatt készülékcserét kell végrehajtani. Az alkatrészellátás 

biztosítása különösen a kisebb szervezeteket érinti hátrányo
san, akik a folyamatos ellátást, utánpótlást nem tudják biz
tosítani, de az országos szervezetek /GELKA, AFiT/ sem mente
sek ezektől a nehézségektől.

Az alkatrészellátás hiányosságai a magánkisiparban is 

jelentkeznek.
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Az alkatrészek hiánya a beszerzéssel járó időveszteség és 

költségnövekedés sok kisiparost iparjogosítványa visszaadásá-
36/ra ösztönöz.

A javító szolgáltatások fejlődése szempontjából a fen
tiek miatt kulcsfontossága feladat az alkatrészellátás javí
tása, a szükséges alkatrészek, biztosítása. Az alkatrészellá
tás területén jelentkező gondokat úgy is meg lehetne oldani, 

ha a termelővállalatoknál szigorúbb követelményeket támasz ta
nának a termékek minőségével szemben, növelnék a termékek meg
bízhatóságát. Ez esetben, kevesebb lenne a meghibásodás, a ga
ranciális javítások száma csökkenne, kevesebb alkatrészre len
ne szükség. Az azonban, hogy a vállalatok a termék árában el
számolhatják a garanciális költségek fedezésére szolgáló ga
ranciális alapot, nem ösztönzi a vállalatokat szigorúbb minő
ségi követelmények érvényesítésére.

7. Szervezeti és szervezési tényezők

A hagyományos módszerekkel és szervezetekkel, a. jelentősen meg
növekedett szolgáltatási, igényeket ma már kielégíteni nem le
het. Ezért kerül egyre inkább előtérbe a szolgáltató szervezet 
korszerüsitése, a szervezettség színvonalának emelése,

A szolgáltatások döntő részét ma még a hagyományos kere
tek között, szétaprózott egységekben hagyományos módszerekkel 
végzik a szolgáltató szervezetek..

36/ 1978. évben 4.222 fő kisiparos volt a megyében, 553 ipar
jogos itványt adtak vissza és 593 iparjogosítványt váltottak.
A fluktuáció oka erre is visszavezethető.

apu** ^
4*
3 SZEGS3l

v'
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A szolgáltatóegységek szétaprózottságát, nagy számát Indokol
ja, hogy :
1. nem lehet az Igények felmerülésétől függetlenül telepíte
ni a szolgáltatóegységeket,
2. a tevékenységek jelentős része nem végezhető központi ü- 

zemben, gyakran a megrendelő lakásában kell dolgozni,
3. az önálló szervezeti formában kevésbé gazdaságos tevékeny
ségeket árutermeléssel együtt célszerű 'végezni,
A fenti indokok miatt a szolgáltató szervezetek két típusa 

alakult ki:
а/ a szolgáltatást fő tevékenységként végző un, tiszta pro
filú szervezetek.,
b/ a szolgáltatást egyéb alaptevékenység mellett "mellékesen" 

végző un. vegyes profilú szervezetek.
Tiszta profilú szolgáltató szervezetek.

A szolgáltatások, fejlesztéséhez, a szolgáltatásfejlesz
tési célkitűzések megvalósításához a tiszta profilú szolgál
tató szervezetek biztosítják leginkább a feltételeket.

1974. január 1-vel országosan 102, Békés megyében 5 vál
lalat, illetve szövetkezet fogyasztási szolgáltató vállalat-

37/tá,illetve szövetkezetté történő kijelölése történt meg.

7. 1.

Az eltelt közel öt év alatt a kijelölt szolgáltató szerveze
tek szolgáltató tevékenysége dinamikusabban fejlődött, mint 
a vegyes profilunké, ugyanakkor gazdasági eredményeik - a ré
szükre biztosított preferenciák következtében is - kedvezőb
ben alakultak.

Célszerű ezért tovább növelni a tiszta profilú szolgál
tató szervezetek számát, kialakítani országos hálózatukat.

37/ A megyei adatban szerepel az AFIT és a GELKA megyei egy
sége is.
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Ez többféle módon lenetséges:
1. vegyes profilú vállalatok, szövetkezetek, szolgáltató tevé
kenységének leválasztása, önálló szolgáltatóegység létrehozása,
2. több vegyes profilú vállalat, szövetkezet szolgáltató tevé
kenységének összevonása egy szervezetbe,
3. vegyes profil esetén a szolgáltató tevékenység dinamikus 

fejlesztése, hogy a kijelöléshez szükséges arányokat mielőbb
elérjék,
4. uj, tiszta profilú vállalat alakítása«»
A szolgáltató szervezet kialakításakor a gazdasági egység nagy
ságának, profilösszétételének, szolgáltató részlegei területi 
elhelyezkedésének és kapacitásának optimalizálására kell töre
kedni.

Amellett, hogy a tiszta profilú szolgáltató szervezetek, 
kialakítására kell. ösztönözni a vállalatokat, szövetkezeteket, 

szükséges továbbra is a vegyes szervezetekben végzett szolgál
tatás fenntartása és fejlesztése. Ennek okai:
а/ a fogyasztási szolgáltató szervezetek hálózatának jelentő
sebb bővitése hosszú éveket vesz igénybe,

nem biztosítható minden szolgáltatási tevékenység végzése 

tiszta szolgáltató szervezetekben /elsősorban gazdasági okok 

miatt/ vagy csak jelentős állami támogatással, 

с/ nem lehet mindenütt kialakítani ezeket az egységeket.
Nem lehet általánosságban meghatározni, hogy melyek azok 

a konkrét szolgáltatási tevékenységek, melyek egy vállalat ke
retében célszerűen összevonhatók. Esetenként kell vizsgálni, 

mérlegelni azokat a tényezőket, melyek a profil kialakítását 

befolyásolják.

Ъ/
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A fogyasztási szolgáltató vállalattal szemben támasztott alap
vető köve t e .lmény : 
a/ biztosítsa a lakosság jobb, 

b/ realizáljon olyan eredményt 
dolgozói jövedelmének, növelését biztosítja, 

с/ tegye lehetővé a szervezettségi színvonal növelését 
kaerő gazdaságosabb felhasználását*

7.2, Üzem- és munkaszervezés

magasabb színvonalú ellátását, 

mely mind fejlődését, mind

a mun-

Elsősorban a tiszta profilú szolgáltató szervezetekben 

biztosítható a termelékenység növelése, az üzem- és munkaszer
vezés tartalékainak feltárása*

Közismert hogy a szolgáltatások szervezhetősége alacso
nyabb fokú, mint a termelőtevékenységeké* Ennek okai: 
а/ a szolgáltatási technológia fejlesztése korlátozott, 

b/ a munkaerő-felhasználás alacsony színvonalú, 
с/ a munkanormák hiánya,
d/ az anyag- és alkatrészellátás hiánya miatti időkiesések, 

e/ az igények hullámzásából adódó kiesések.,
f/ gépek, műszerek kihasználása - a munkaerő-felhasználást be
folyásoló tényezőkhöz hasonló okok miatt - alacsony színvonalú 

g/ a munkafolyamatok, jelentős része nem gépesíthető, csak ma
nuálisan végezhető el*

Az előzőek magyarázzák, a termelékenység alacsony szinvo- 

illetve nagyon kis mértékű emelkedését is*
Az üzem- és munkaszervezés a szolgáltató szervezetek 

szétaprózottsága miatt nem volt lehetséges, A tiszta proftAu 

szervezetek létrehozásával kialakultak azok a feltételek 

lyek az üzem- és munkaszervezés alkalmazásának nagyobb lehe-

nalát

те-

tősége t biztosítanak.
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Lehetőség nyílt a tevékenységek koncentrációjára, köz
ponti javítóműhelyek kialakítására, A nagyobb volumenű és rend
szeresebben jelentkező szolgáltatási igény a gépesítés növelé
sét, a folyamatos munkavégzést is .lehetővé teszi,

A központi műhelyek kialakítása azoknál a szolgáltatá
soknál lehetséges, melyeknél az egyes munkafolyamatok elvégzé
se elkülöníthető a munka vállalásától.

8, A szolgáltatások, irányítása, a tanácsok szerepe

A szolgáltatások fejlesztésében és irányításában több
központi szerv vesz részt. Ezek tevékenységének összehangolá
sa, együttműködésük nem volt megoldott, ami a szolgáltatások 

irányítása, az egységes szolgáltatásfejlesztési politika kia
lakítása és érvényesítése szempontjából rendkívül hátrányos
volt.

A szolgáltatások, ágazati irányításáról ezért 1973» évben 

minisztertanácsi határozat intézkedett, mely arra kötelezte a 

központi ágazati és funkcionális szerveket, valamint a főváro
si és a megyei tanácsokat, hogy a szolgáltatások fejlesztése 

és irányítása terén szélesítsék együttműködésüket,
A szolgáltatások ágazati irányításáért a. tevékenység 

szerint illetékes ágazati miniszter felelős.
Az ágazati és funkcionális minisztériumok közötti együtt

működés biztosítása éi'dekében szükségessé vált egy központi 
tanácsadó és koordináló szerv létrehozása is. Ezt a feladatot 

látja el a Központi Szolgáltatásfejlesztési Bízó

.38/

38/A 2044/1973. /XII.5*/ MT.h. sz. határozat a szolgáltatások 

ágazati irányításáról, Határozatok tára 1952-1973. 381«oldal
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A bizottság segítséget nyújt a közép- és hosszútávé szol
gáltatásfejlesztési koncepciók kialakításához, a tervek, előké
szítéséhez, közreműködik, a célkitűzések megvalósításának, ellen
őrzésében ,

A bizottság munkáját segíti a Központi SzóIgá11atásfej~ 

lesztési Kutató Intézet, mely kutatási tevékenysége mellett a 

bizottság munkaszerveként is működik, A szolgáltatási szféra 

irányítását a központi ágazati és funkcionális szervek a me
gyei tanácsok végrehajtó bizottságain keresztül látják, el,

A tanácsok végrehajtó bizottságai területükön felelősek
a szolgáltatási igények megfelelő kielégítéséért, a szolgálta- 

• tásfejlesztési politika területi koncepcióinak, egységes megva
lósításáért ,

A minisztertanácsi határozat a tanácsok, feladataként ha
tározta meg a szolgáltatások területi fejlesztésének, rendsze
res, az érintett központi szervekkel együttes és összehangolt 
megszervezését,

A gyakorlatban az irányítással kapcsolatban még mindig 

sok olyan jelenség tapasztalható, mely arra utal, hogy 

а/ a szolgáltatások egységes ágazati irányítása még mindig nem
alakult ki,
b/ a szolgáltatások területén nem érvényesül megfelelően az á- 

gazati felelősség,
с/ az állami, gazdasági szervek és szervezetek nem hangolják 

össze a lehetőségeket és a követelményeket, nem veszik, figye
lembe a helyi adottságokat,
d/ gyenge a területi koordináció, nem alakultak ki a központi 
szervek és a tanácsok együttműködési formái.

Jelenleg a szolgáltatások, irányítása alapvetően a taná
csok tevékenysége során realizálódik.
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A megyei tanácsok maguk alakítják, ki a szolgáltató vál
lalatokkal együttműködve az irányítási módszereket, intézked
nek uj szolgáltatási formák bevezetésére. Normatívák, egységes 

módszerek csak. kivételesen találhatók, egyes szolgáltatásoknál, 

ezért mindenképp Indokolt lenne biztosabb alapokra helyezni, 

összehangolni a szolgáltatások: fejlesztését és tervezését.
A szolgáltatások politikai és gazdasági fontossága, mé

retei, a velük szemben támasztott igények indokolttá teszik a 

tanácsok ezen feladatainak egységes segítését, a szolgáltatási 
követelmények országos meghatározását,

A szolgáltatások, tanácsi irányitásával kapcsolatban alap
vető problémák merülnek, fel., ezek: a hatáskör kérdése és az 

információ kérdése.
A tanácsok ahhoz, hogy a szolgáltatások, fejlesztését, a 

lakosság ellátását meg tudják, szervezni, szükséges, hogy meg
felelő eszközökkel rendelkezzenek, A legtöbb esetben ezek. az 

eszközök azonban nem állnak rendelkezésre,
A szolgáltatás végzésében minisztériumi vállalatok, ta- 

szövetkezetek és magánkisiparosok, vesznek.

39/

nácsi vállalatok 

részt.
A tanácsok hatásköre közvetlenül csak a tanácsi vállala

tokra terjed ki, A magánkisiparosok tevékenységét az engedé
lyek kiadásával vagy megtagadásával és ellenőrzések, tartásá
val befolyásolhatják. A minisztériumi vállalatok és szövetke
zetek tevékenysége vonatkozásában nincs közvetlen befolyásolá
si lehetőségük.

39/ 1979. évben készült az első megyei KSH kiadvány, amely le
hetővé teszi a települések szerepkör szerinti ellátottsági mu
tatóinak számítását, de ez sem ad lehetőséget az előző évek. ha
sonló vizsgálatára.
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Erre abban az esetben van csak lehetőség, ha ezek a szer
vezetek fejlesztésükhöz szolgáltatásfejlesztési alapot kap
nak. A támogatás felhasználását, a szolgáltatások fejleszté
sét ebben az esetben módjuk van ar tanácsoknak ellenőrizni,

A lakossági szolgáltató hálózatot működtető vállalatok 

szövetkezetek jogi kötelezettségei is rendezetlenek a taná-
csi felügyelet vonatkozásában. Pl, szolgáltatóitokok nyitá
sához nem szükséges a tanács - ellátásért felelős - szakigaz
gatási szervének engedélye, vagy pl. a szolgáltató szövetke
zetek minden előzetes tanácsi véleménykérés nélkül számolhat
ják fel a szolgáltatást végző egységeiket.

A tanácsi irányitő munka megválósitásának elsődleges 

feltétele a megfelelő információs rendszer megléte 

gáltatások jelenlegi információs rendszere nem alkalmas arra,
A szol~

hogy a tanácsokat megfelelően tájékoztassa a lakosság ellátá
sának alakulásáról.

A tanácsok adat-gyűjtési lehetősége korlátozott. A tevé
kenységükhöz szükséges adatokat a KSH megyei igazgatósága kel
lene hogy rendelkezésre bocsássa. A KSH által gyűjtött ada
tok viszont nem eiégitik ki a tanácsok igényeit. Nem teszik 

lehetővé a szolgáltatások területi ellátásának mérését 
vei csak megyei szinten állnak rendelkezésre.

Ezért kénytelenek a. tanácsok esetenként saját- adatgyűj
téshez folyamodni. Ez a szolgáltatást végzőknek is többlet- 

munkát jelent, amellett nem biztosított az, hogy az igy be
gyűjtött adatok megegyeznek a statisztikai számbavétel so
rán adott adatokkal.

Feltétlenül szükséges .lenne olyan egységes információs 

rendszer kialakítása, mely mind a központi szervek, mind az 

ellátásért felelős tanácsi szervek információs igényét kielé
gítené és alkalmas lenne a. területi tervezéshez.

mi-

• • r
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IV. A LAKOSSÁGI ELLÁTÁS SZÍNVONALÁT ÉS A FOGYASZTÁSI SZOLGÁL
TATÁSOK IRÁNTI IGÉNYEK ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK

Az előző fejezetben részletesen foglalkoztam az ellátást 

alapvetően befolyásoló mennyiségi és területi ellátottsági kér
désekkel. A lakosság ellátása szempontjából ezeken kívül más 

tényezőknek is jelentős befolyásoló szerepük van.
A szolgáltatóipar minden más ipartól megkülönböztető sa

játossága, hogy naponta kapcsolatban van a fogyasztókkal, a 

megrendelőkkel. Elmondhatjuk, hogy hazánkban a szolgáltatáso
kat ma már az ország teljes lakossága valamilyen formában igény
be veszi.

Ahhoz, hogy az igényeket a megfelelő színvonalon elégít
sék ki, a lakosságnak, maximális kényelmet biztosítsanak, garan
tálni kell a szolgáltatások minőségét, a rendelések határidőre 

történő elkészítését.
A szolgáltatások fejlesztése ezért nem kizárólag a volu-

hanem a szín-men növelésére, a hálózat bővítésére vonatkozik, 
vonal, a minőség javítására, a kiszolgálás kulturáltságának.
növelésére, az elkészítési határidők csökkentésére is irányul.

1. A szolgáltatások minősége

A jó minőségű szolgáltatás a fogyasztók igényeinek, lehe
tő legteljesebb kielégítését jelenti.

Napjainkban a szolgáltatások minőségével kapcsolatos kel
lemetlenségek sok ember hangulatát rontják el. A bosszúságok 

oka gyakran a hanyag munka, a felelőtlen Ígérgetés, a kellően 

át nem gondolt intézkedés, A jogos minőségi kifogások jelentős 

része nem kerül felszínre, mert a javíttatok, csak mérgelődnek, 
de nem reklamálnak.,
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Egy részük a panaszbejelentés, reklamáció után orvoslásra k.e~ 

de ezekben az esetekben is indokolatlanul sok időt 

vesz igénybe, utánjárást, kellemetlenséget jelent a lakosság
nak.

rül ugyan

Egyes szolgáltatásfajtáknál különösen nagy jelentősége 

van a minőségnek. Ezek azok a szolgáltatások, melyek saját 

kával a leginkább helyettesíthetők, pl. a mosás, lakástakari~ 

tás. Ha nem megfelelő ezek minősége, az a szolgáltatás iránti

mun-

ez pedig az életkörülmények, tervezettérdeklődés csökkenéséhez
javulásának elmaradásához vezethet.

A szolgáltatást végző vállalatok gazdasági érdekeltsége 

jelenleg nem ösztönöz a minőségileg kifogástalan, de időigé
nyesebb, precizebb munkavégzésre, A szolgáltatások minőségé
vel kapcsolatban naponta jelentkező panaszok csökkentése érde
kében a Minisztertanács rendeletben intézkedett a javitó-kar- 

bantartó szolgáltatások minőségvédelméről.
Ez a rendelet kötelezi az érdekelt vállalatokat, szövet

kezeteket, hogy a javító-karbantartó munkájukért jótállást vál
laljanak. Kijelöli a rendelet azokat a minőségvizsgáló intéze- 

amelyek kötelesek a javitó-karbantartó tevékenység 

minőségét rendszeresen ellenőrizni.
A szolgáltatások minőségének javítása azonban elsősorban 

a szolgáltatást végző vállalatok, szövetkezetek gondosabb mun- 

kája révén következhet be. így elkerülhetők lennének azok a 

kellemetlenségek, melyek napjainkban a szolgáltatások igénybe
vétele során még általában tapasztalhatók,

4o/

teket is

4О/ A 15/1976. /VI. 4,/ MT. sz. rendelet a jav^itó-karban tartó 

szolgáltatások minőségvédelméről. Hatályos jogszabályok gyűj
teménye 1945-1977. 2, kötet 596. oldal.
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2. A vállalási határidő

A vállalási határidő nagyságát több tényező - a tevé- 

a vállalóhely területi elhelyezkedése, akenység jellege
szolgáltatási kapacitás nagysága, munkaerőhelyzete, a jelent-
kező igény volumene - határozza meg.

A szolgáltatások fejlesztése érdekében, tett egyéb in
tézkedések ellátási szinvonalra gyakorolt kedvező hatását 
rontja vagy csökkenti a vállalási határidők kedvezőtlen ala
kulása. Ezért fontos célkitűzés a határidők csökkentése, és 

azok betartása.
A lakosság szempontjából a nem megfelelő, túl hosszú 

határidő az igények csökkenéséhez vezethet.
Az elmúlt években a határidők tekintetében sem. sikerült 

alapvetően változást elérni.
A vállalási határidők tevékenységenként differenciáltan 

alakulnak, de a legtöbb szolgáltatásnál még mindig túl hosz- 

szuak.
A méretes tevékenységnél gyakori a több hónapos válla

lási idő is. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság érdeklő
dése csökken és a konfekcióvásárlást helyezi előtérbe. A kon
fekciógyár tásban bekövetkezett minőségi fejlődés ezt lehető
vé is teszi.

A tartós fogyasztási cikkeknél a javitási idő általában 

megfelelő. Kisebb, a megrendelő lakásán elvégezhető javítások 

esetében általában 48 óra. Gyakori azonban, hogy alkatrész- 

hiány miatt több hétig, esetleg hónapokig nem kerül sor a ja
vításra.

A legkritikusabb helyzet a lakáskarbantartó szolgálta
tásoknál tapasztalható. Ezen a területen elsősorban a kapaci-
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tások elégtelensége következtében olyan határidőre vállalják 

a szolgáltatást, amelyet a megrendelő nem tud elfogadni* Ezért 

ezekben a tevékenységekben jelentkezik a legnagyobb kielégí
tetlen igény, ami a "kontártevékenység" fokozódásának is e~ 

gyik alapvető forrása*
A vállalási határidők alakulását kedvezőtlenül, befolyá

solja, ha a szolgáltatást végző műhelytől, a vállalóhely na
gyobb távolságra helyezkedik el.* Az oda-vissza történő szállí
tás akkor is többletidőt jelent, ha gyakori a begyűjtés* Azon
ban általában hetenként egyszer vagy legjobb esetben kétszer 

történik a javításra váró készülékek, a tisztításra váró ruha
neműk elszállítása, ami jelentősen megnöveli a vállalási ha
táridő t.

Gyakran előfordul az is, hogy az eredetileg vállalt ha
táridőre a javitás nem készül e.l, és az igénybe vevőnek több 

alkalommal kell felkeresni a vállalóhelyet. Ez szintén sok kel
lemetlenséget jelent, amit gondosabb és tervszerűbb munkával, 
el lehetne kerülni.

3« A szolgáltatóhelyek. nyitvatartása

A szolgáltatásokkal szemben támasztott egyik követel
mény, hogy ott és akkor álljanak rendelkezésre 

kor a lakosság ezt igénybe kivánja venni. Ennek a követelmény
nek az ésszerűség és lehetőség határain belül eleget kellene 

tenni,

ahol és ami-

A szalonok, vállalóhelyek általában megfejelő nyitvatar
tással üzemelnek, A szervizek, tevékenysége azonban kevésbé al
kalmazkodik a lakosság igényeihez.
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A legtöbb problémát az jelenti, hogy a szocialista szer
vezetek olyan időben állnak a lakosság rendelkezésére, amikor 

az igénybevétel nehézségekbe ütközik, Gyakran előfordulhogy , 
a tv meghibásodása esetén szabadságot kell kivenni és várni
a lakásban a szerelőt, aki esetleg aznap el sem jön. Ezért el
sősorban azoknál a szolgáltatásoknál amelyek csak a megrende
lő lakásán végezhetők e! indokolt úgy szervezni a munkát, hogy 

a lakosság munkaidején kívül, főleg az esti órákban kerüljön 

sor a javításra.
Kedvező változás, hogy az utóbbi időben egyre több szer

vezet vezeti be az ügyeleti szolgáltatót, szabad és ünnepna
pokon is biztosítja az igénybevétel lenetőségét.

Jelentős kiegészítő tevékenységet végeznek a kisiparo
sok, elsősorban a munkaviszony mellett ipart gyakorlók

munkaidő után végzik tevékenységüket
akik

főleg az esti órákban 

és állnak a lakosság rendelkezésére.

h. Uj szolgáltatási formák.

A gazdasági fejlődés, a technikai haladás eredményeként 
az uj tartós fogyasztási cikkek egyre nagyobb tömege kerül a 

lakosság birtokába, igy a lakosság szolgáltatások iránti igé
nyei is állandóan változnak, fejlődnek, A szolgáltatást vég
zőknek is érdekük, hogy fejlesszék tevékenyeégüket,uj szolgál
tatásokat vezessenek be.

Az elmúlt években bővült a szolgáltatások, választéka,uj 
szolgáltatási formák alakultak ki.
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Ezek közül legjelentősebbek; a/ gyorstisztitás, foltkez.elés 

b/ ágynemükölcsönzés, с/ háztói-»házig textiltisztító szolgál
tatás, d/ háztartási gépek és híradástechnikai berendezések, 
átalány díjas javítása, e/ ügyeleti, készenléti szolgálat be
vezetése, f/ színes televízió javítás, g/ lakás takarítás, 
komplett lakásfelújítás, h/ barkácstevékenység segítése.

Az uj szolgáltatási formák gyors, széleskörű és haté
kony elterjedése érdekében a szolgáltató vállalatoknak rend
szeres, célirányos tájékoztató tevékenységet kell végezniük. 
Emellett is hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy a lakosság meg- 

megszokja és igénybe vegye az uj szolgáltatásokat,
a meg-

» •

ismerje
Különösen nagy jelentősége van a megfelelő minőségnek.
bizhatóságnak, a vállalási határidők betartásának, a kedvező
árak kialakításának.

5. A szolgáltatás kulturáltsága, a szolgáltatást végzők tnaga-
tartása

A vállalóhelyi hálózat bővítésére, korszerűsítésére 

tett intézkedések arra irányultak, hogy a szolgáltatásokat 

kulturált körülmények között végezzék,
A végrehajtott korszerűsítések ellenére még mindig je

lentős azoknak a szolgáltatóhelyeknek a száma, ahol nem biz- 

tositható a kulturált, igényes, színvonalas szolgáltatás.
Különösen fontos a kulturáltság kérdése azoknál a tevé

kenységeknél, melyek közvetlenül az igénybe vevő személyével 
kapcsolatosak. Ezek a méretes és a személyi szolgáltatások 

körébe tartoznak elsősorban.
Legkritikusabb ezek, közül a fodrászüzletek kultúráitsá-

gának, berendezésük korszerűségének, színvonalának helyzete,
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A panaszok többsége ezeknél a szolgáltatásoknál a higiéniai, 

esztétikai és korszerűségi színvonallal függ össze, Nagyon sok 

még az olyan fodrászüzlet ahol a szolgáltatás feltételeinek 

biztosítása elmaradt az igények növekedése mögött«, Sok még a 

korszerűtlen, csak hideg vízzel ellátott üzlet«, Gondot jelent
korszerűsítése, mivel a szolgáltató szövet

kezeteknél képződő fejlesztési alap nem biztosit elegendő fe~
ezek átalakítása b- • .

♦ -

dezetet.
Valamennyi szolgáltatásnál nagy jelentősége van a lakos

sággal szemben tanúsított magatartásnak, a megfelelő vevőkap
csolat biztosításának, A szolgáltatást igénybe vevők az ő sze
mélyükben a szolgáltatóüzem képviselőjét látják 

beszélhetik kívánságaikat, akiknek a javításra szoruló tárgya
kat nyugodtan és bizalommal átadhatják. Ehhez széleskörű isme-

nemcsak szakmai, hanem jogi és etikai vonatko-

akikkel meg-

rét szükséges 

zásban is. 41/

kulturál-Különösen fontos, hogy előzékenyen, udvariasan 

tan viselkedjenek, végezzék a rájuk bízott munkát, adjanak ta
nácsot, felvilágositást,

A legtöbb szolgáltatásnál a szolgáltatást végzők, maga
tartását kifogásolják az igénybe vevők. Sok esetben a végzett 

munkát elfogadják, sőt kifogástalannak tartják, azonban a vál
lalóhelyi, üzleti dolgozók magatartása rontja a szolgáltatás
s zinvonalá t.

4l/ Dr Simkó József: A .lakosság ipari szolgáltatásainak fej
lesztése. Pártélet 1979. 7» száma 28. oldal.
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6. A lakosság szolgáltatások. Iránti igényének alakulását 

befolyásoló tényezők

A szolgáltatások iránti kereslet vizsgálatát nehezíti minde
nekelőtt a szolgáltatások mérhetetlenségé, A fogyasztási cik
kek tervezésétől eltérően a szolgáltatások igénybevételét il
letően fogyasztási normák nincsenek,,
A szolgáltatások iránti igények alakulását különböző társadal
mi. és gazdasági tényezők befolyásolják.»

- - 42/
Ezeket a tényezőket a következők szerint csoportosítottam: /
a/ A lakosság jövedelmének alakulása elsődleges meghatározója 

a szolgáltatások iránti igények jelentkezésének. Számítások 

szerint 1 %-osjjövedelemnövekedés a munkás és szellemi háztar
tásoknál 1,4 %-os, a paraszti és kettős jövedelmű háztartások
nál 1,2 %-os szolgáltatásnövekedést eredményez. Egyes tevékeny
ségeknél, pl. textiltisztítás /2,2 %, illetve 1,4 <f>/ vagy gép
járműjavítás /2 *}> körül/ még szorosabb a. kapcsolat a jövede
lem és a szolgáltatások, növekedése között. 43/

42/ Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Jaworek R: A. lengyel. 
Kereskedelmi és Szolgáltatásügyi Minisztérium által koordi
nált lakossági szolgáltatások fejlesztési prognózisa, 1971" 

1980-ra és 1990-ig tanulmány és
a Békés megyei Tanács VB Tervosztálya: Lakossági szolgáltatá
sok helyzete. Békéscsaba 1977. májusi vb előterjesztésének 

első része.
43/ Béri Gézáné, Lányi Pál: A szolgáltatások és a marketing, 

Budapest 1977. tanulmány alapján.
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Országosan a lakosság .jövedelme alapvető osztályok, és rétegek
szerint

9. táblázat

1978 1°1978 .Megne vezés 1975,1970, 1970

Egy fore jutó évi átlagos
jövedelem /Ft/
munkás háztartásokban
szellemi háztartásokban
paraszti háztartásokban
kettős jövedelmű háztar
tásokban

26.364
33,446
26.181

165,6 

160,6 

1.57,9

15.923
20.820
16.585

22,915
28.957
22.380

16.859 28,83123.979 171,0

Forrás: Háztartás statisztika 1975. 10. oldal, 1978, 20, oldal.

Figyelembe véve a jövedelmek és a szolgáltatások növekedése kö-
a jövedelmek növekedésével párhuzamosan a 

szolgáltatások iránti igény a munkás és szellemi háztartások-
zötti összefüggést

ban 6I-67 kai, a paraszti és kettős jövedelmű háztartásokban
4.1, illetve .12 %-kal emelkedett a vizsgált időszakban. Feltéte
lezve, hogy a bázisidőszakban a jelentkező igények teljeskörü- 

en kielégítést nyertek, a szolgáltatások IV, ötéves tervi 50- 

os fejlődése fedezte volna a. jelentkező keresletet,55 %-

b/ A nők foglalkoztatottsága nagymértékben befolyásolja a szol-
A munkát vállaló nők többsége 

igyekszik a háztartási munkát megkönnyíteni, több szabadidőt 
biztosítani magának, ezért nagyobb mértékben veszi igénybe a

kölcsönzési, takarítási szolgáltatásokat.

gáltatások iránti igényeket.

textiltisztítási
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Ugyancsak ilyen okból háztartásuk gépesítettségére többet for
dítanak, ami a gépek javítása iránti igényt is megnöveli,, A 

család magasabb jövedelme, valamint a saját magukkal szemben 

támasztott magasabb követelmények következtében többet fordí
tanak személyi kiadásokra is /fodrász, kozmetika/, Megyénkben 

a nők foglalkoztatottsága 6l. %~os, ami a szolgáltatások iránt 

fokozódó igényeket jelent, 

с/ Számottevően hat a szolgáltatások igénybevételére az álta
lános árszínvonal alakulása is.
Az alapvető közszükségleti cikkek árának jelentős emelkedése

44/

a szolgáltatási kiadások csökkentését idézi elő. Minél többe 

kerülnek az élelmiszerek, az alapvető fogyasztási cikkek, 

nál kevesebbet költ a lakosság tartós fogyasztási cikkek és 

szolgáltatások vásárlására.
d/ A lakosság nagyon érzékenyen reagál a szo.lgá..ltatások árainak 

változására is,, mivel a szolgáltatások nem alapvető igényeket 

elégítenek ki, ezért nagyobb mértékű áremelkedés esetén nem, 
vagy igényeihez mérten lényegesen csökkentett mértékben veszi 
igénybe a szolgáltatásokat. Különösen a saját munkával helyet- 

tesithető szolgáltatásoknál, figyelhető meg ez a tendencia. Mi
vel a szolgáltatások igénybevétele az életszínvonal növekedésé
nek egyik fontos velejárója, nem lehet a szolgáltatások árait

hogy az a kereslet csökkenését idézze 

elő. Ezért az elmúlt években Békés megyében is csak nagyon ki
vételes és indokolt esetben engedélyeztük egyes szolgáltatások 

árainak változását.

am

olyan mértékben emelni

44/ Békés megyei statisztikai évkönyv 1978* 10?. oldal.

)
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е/ A lakosság tulajdonában lévő tartós fogyasztási cikkek ál
lománya - mint az előző fejezetben ismertettem - az elmúlt
másfél évtizedben Békés megyében is jelentősen növekedett. Az

illetve a tartós fogyasztási cikkek el-állomány növekedése 

öregedése következtében egyre inkább nő a javittatásuk.; kar
bantartásuk iránti igény is, Ugyancsak nőtt a lakásállomány, 
emelkedett az elavult, a nem kielégítően karbantartott laká
sok száma, ami a lakáskarbantartás iránti igények nagymértékű 

emelkedését idézte elő,
f/ Hatással van az igények alakulására a lakóhely jellege is, 

A megfigyelések azt bizonyítják, hogy a városi lakosság gyak
rabban veszi igénybe a szolgáltatásokat, mint a falusi. Ebben

de az igénybevételi le-szerepe van az életforma változásának 

hetőségek növekedésének is. Megyénkben az elmúlt évtizedben
jelentős városiasodási folyamat ment végbe, aminek következ
tében a szolgáltatási igények dinamikusan növekedtek, 
g/ A szolgáltatások igénybevételének lehetősége a megye külön
böző tipusu településeiben igen változó, bár az elmúlt évek
ben végrehajtott hálózatbővítések következtében csökken az el
látatlan területek aránya. Különösen a tanyán élő lakosság 

/mintegy 50 ezer fő/ ellátása miatt lényeges a szolgáltató há
lózat területi elhelyezkedésének, kérdése. Az igények kielégí
tése szempontjából nem elegendő, ha megyei szinten a kellő 

szolgáltatási kapacitás rendelkezésre áll. Szükséges az is, 

hogy a szolgáltató egységek, felvevőhelyek az ellátandó lakos
ság közelében, könnyen elérhető helyen legyenek,
h/ A szolgáltatások minőségi színvonala, kulturáltsága, a vál
lalási határidők alakulása is jelentősen befolyásolja a jelent
kező igények nagyságát.
Tapasztalható az, hogy ha javul egy-egy szolgáltatás minősége,
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rövidülnek a vállalási határidők, ugrásszerűen emelkedik a 

szolgáltatás iránti igény is, ellenkező esetben az igények 

csökkenése következik, be.
i/ A foglalkozás az, hogy valaki az iparban, vagy a mezőgaz- 

daságban dolgozik, fizikai vagy szellemi munkát végez, jelen
tős befolyással van az igények alakulására. Megfigyelések azt

I

bizonyítják, hogy az iparban és a tercier ágazatokban foglal
koztatottak, valamint a szellemi munkát végzők, körében maga
sabb a szolgáltatások iránti igény, mint az egyéb területeken 

foglalkoztatottaknál.
j/ A család nagysága, nem és kor szerinti összetétele szintén 

jelentős befolyásoló tényező. Általában minél nagyobb egy csa
lád, minél több a női családtag, minél idősebbek a családta
gok, annál kisebb mértékben jelentkeznek, a szolgáltatások irán
ti igények.
A nagyobb családoknál általában kisebb az egy főre jutó jöve-

a nő nem. védelem, a háztartási munkát saját maguk végzik el 
géz kereső foglalkozást. Az idősebbek szokásaikon nem szíve
sen változtatnak, tartózkodnak az újtól. Sok esetben nem is 

igénylik azokat. /Pl. háztartási gépek./
A családok egy részénél még csak az alapvető létfenntartási 
és a legszükségesebb fogyasztási cikkek iránti kereslet je
lentkezik, vagy mert jövedelmük nem teszi lehetővé pl. a tar
tós fogyasztási cikkek megvásárlását, a szolgáltatások igény- 

vagy mert igényük nem jelentkezik ezek iránt, 

к/ A környezet is jelentős befolyásoló szereppel bir egyes
bevételét

szolgáltatások igénybevételére. Pl. kisebb községekben még
hogy megszólják azt a háziasszonyt,napjainkban is előfordul 

aki a fehérneműt a tisztitóba viszi. Ezzel ellentk.ező előjelű
is lehet a környezet hatása olyan értelemben, hogy egyes szol-
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gáltatások iránt felkelti az érdeklődést /pl, kölcsönzés, 
textiltisztítás/. Az igénybe 'vevő személyiségéből fakadó té
nyezők közé sorolhatjuk a képzettséget, kulturális szinvona- 

egyéni igényeket, szokásokat,Ízlést, divatra való reagá
lást. Ezek a tényezők a legkevésbé számbavebetők az igények 

meghatározásánál,

lat

6.1 Az igények jelentkezése az egyes szolgáltatásfajták, iránt

A szolgáltatások iránti igény kielégítésének az a jellegzetes
sége, hogy valamennyi szükséglet kielégítése közül a legtovább 

halasztható. Társadalmi méretekben ezen szükségletek kielégí
tésére az élelmiszerek és az ipar által termelt fogyasztási 
javak telítettségét követően kerül sor. Ez a jelenség két a- 

lapvető okra vezethető vissza:
а/ a szolgáltatások iránti igény egy része az ipar által elő
állított fogyasztási javakkal való rendelkezés következménye 

/ipari javítások/,
b/ a szolgáltatások, valamennyi szükséglet közül a legruga.lma
sabbak, helyettesíthetők saját munkával /személyi szolgáltatá
sok, ipari javítások egy rész/,

A szolgáltatások igénybevételét befolyásoló - előzőek
ben ismertetett - tényezők az egyes szolgáltatások, iránti igé
nyek alakulása szempontjából különbözőképpen jelentkeznek, E- 

szerint a szolgáltatásokat három csoportba sorolhatjuk: 1,ipa
ri javítások, 2. méretes tevékenységek., 3* személyi szolgálta-

45/tások.

45/ A Békés megyei Tanács VB Ipari Osztálya: Jelentés a lakos
sági szolgáltatás IV. ötéves tervi helyzetéről, Békéscsaba 

197.5« február hó vb előterjesztés hasonló megbontásban elemez.
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Az ipari javítások sajátossága, hogy a lakosság tulajdonában 

lévő javakhoz kapcsolódnak. Ezeknek az igényeknek a meghatá
rozása viszonylag egyszerű,mivel a. tartós fogyasztási cikkek 

vásárlásával közvetlenül és szoros kapcsolatban állnak. A meg
hibásodás gyakoriságára viszonylag megbízható adatok állnak 

rendelkezésre. Saját munkával - a termékek bonyolultabbá válá
sa következtében - kevésbé helyettesíthetők.
A méretes tevékenységek sajátossága, hogy az igény és szükség
letek kielégítésének sorolását tekintve elsődleges, saját mun
kával kevésbé helyettesíthető. Jellemző ezekre a szolgáltatá
sokra az is, hogy a késztermékek mennyisége és minősége javu
lásával egyre inkább háttérbe szorulnak, és csak a különleges 

igények kielégítését szolgálják.
A személyi szolgáltatások esetében van leginkább lehetőség a 

szolgáltatás igénybevételének halasztására. Ebbe a csoportba 

tartoznak azok a szolgáltatások is, melyek saját munkával .leg
inkább helyettesíthetők, pl. kozmetika, fényképezés, takarítás 

háztartási alkalmi munkák, csomagolás, stb.

6.2 Az igénykielégités szintje

A szolgáltatások iránti igények vizsgálata elengedhetetlen a 

szolgáltatások fejlesztése szempontjából.
A szolgáltatások általában helyhez kötöttek, nem raktározhatok. 

Az igénykielégités szintjére vonatkozóan megyei adatok nem áll
nak rendelkezésre. Feltételezhetjük azonban azt, hogy a megye 

lakossága igényeit alakitó, valamint az igénybevételi lehető
ségeket meghatározó tényezők, az országoshoz hasonlóan jelent
keznek.



68

Az országos helyzetre vonatkozó KSH becslést alkalmazni lehet^ 

a megyei viszonyokra is,
A KSH becslése szerint az egyes szolgáltatások teljes lakossá
gi igénybevételéből a szervezett szolgáltatóipar által kielégí
tett hányad jelenleg a következők szerint alakul:

tehát

A fogyasztói szolgáltatások igénykielégitettségi szintje
.10-, táblázat

A szolgáltató ipar által 
kielégített igényhányad

A szolgáltatás 
megnevezése

38 1oGép jármit javi tás 

Motorkerékpár javítás 

Elektromos háztartási gép és 

híradástechnikai készülékek, 
javítása 

Mosás
Építőipari javítás 

Textilruházati szolgáltatás 

Egyéb vas, fém, gépipari 
javitás

12 %

49 1o

1 fo
30 1o
24 %

32 %

97 1oFodrászat
54 %Fo tó

26 %Összesen:

Forrás: Drexler Béla: A szolgáltatások fejlődését gátló prob
lémák és javaslatok megoldási irányokra. Budapest 1976» tanul
mányból átvett adatok.
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A KSH becslés nem terjed ki a szolgáltatások teljes körére.
A vizsgálatokban nem szereplő szolgáltatások iránti igények 

kielégitése általában a szervezett szolgáltatóipar utján tör
ténik, miután ezeknél kontár, vagy házilagos tevékenység vég
zésére csak korlátozottan van lehetőség,
Jelenlegi becslések szerint a fogyasztási szolgáltatási igé
nyek 60 %-á.t házilagosan /barkács/ illetve kontárok utján elé
gítik ki.
Feltételezhetjük továbbá, hogy a szolgáltatási kereslet egy
része igénybevételi lehetőség hiányában - kielégítetlen ma-
rad, vagy elhalasztódik.

hogy napjainkban a szolgáltatások 

iránti igények és ezek kielégitése nincs egyensúlyban.
Mindez azt jelenti

V. A LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN

1. A megye általános gazdasági jellemzői

Hazánk népességének 4,0 %-a, több mint 432 ezer lakos él Békés 

megyében az 1978. évi adatok szerint, A lakosság életkörülmé
nyeit alapvetően azok. a gazdasági viszonyok határozzák meg, a- 

melyek között él.
A felszabadulás előtt Békés megye az iparilag fejletlen mező- 

gazdasági megyék közé tartozott. Az ország egyik legelmaradot
tabb megyéje volt. A keresők több mint 71 a mezőgazdaság
ban dolgozott és csak mintegy 13 %-á.t foglalkoztatták az ipar
ban, döntően a kisiparban. A meglévő jelentéktelen gyáripari 
termelés is Békéscsaba és Gyula városra korlátozódott. Tevé
kenységük főleg a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódott, igy
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46/az élelmiszeripar és a könnyűipar túlsúlya volt a jellemző,
A felszabadulás utáni több mint három évtized alatt alapvetően 

megváltozott a megye gazdasági szerkezete. Különösen az elmúlt 

10-15 év alatt a megye gazdasági növekedési üteme meghaladja
az országos átlagot. Dinamikusan fejlődött az ipar és építő
ipar, megszűnt a mezőgazdasági foglalkoztatottság túlsúlya,.
Ma már a mezőgazdasági népesség elsősorban a generációk váltá
sa révén csökken, azaz a munkaképes kort elérő fiatalok közül 
kevesebben maradnak a mezőgazdaságban, mint a nyugdíjba menők 

száma,
Az ipari népesség gyors növekedése is lelassult és a tercier 

ágazat az eddiginél gyorsabban növekszik. Ma az ipari gócok 

közelében Békéscsabán, Gyulán, Orosházán munkaerőhiány mutat
kozik, ugyanakkor a megye északi és déli részén még bevonható 

munkaerő tartalékok is vannak,
A fejlődés következtében a megye ma már az iparilag fej- 

lett mezőgazdasági megyék közé tartozik.
A megyében a munkaképes korúak foglalkoztatottsága az orszá
goshoz viszonyítva közepesnek, mondható. A foglalkoztatottsági
színvonal eléri a 76 ^-ot, férfiaknál 89?0 % a nőknél több

47/mint 6l $.

A gazdasági fejlődéssel összefüggésben módosult a foglalkozta
tottság ágazati szerkezete. Az 1970-es évek. elejétől az ágaza
ti szerkezet változását már a tercier ágazatokban dolgozók szá
mának és arányának dinamikus emelkedése jellemezte. A változás 

következtében az egyes ágazatokban foglalkoztatottak, létszáma

46/ Békés megye gazdasági földrajza. Békéscsaba 1974. 227-254, 
oldala részletesen tárgyalja
47/ Békés megye 1978. évi Statisztikai Évkönyve adatai alap
ján számítva.
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közelit az országos arányokhoz, bár még mindig számottevően
/ „ , 48 /magasabb a mezőgazdaságban dolgozók részaránya*

Az aktiv keresők megoszlása ágazat szerint a szocialista szek
torban 1978* évben

11. táblázat

Békés megyében Országosan a 
foglalко z tá
tották; meg
oszlása %

Megnevezés foglalkozta
tottak lét
száma Fő

megosz
lása

44,2

25,7
30,1

43,5 

35,1 
21,4

65,062
52.436
32.080

Ipar é s ép i tő ipar 

Mezőgazdaság 

Tercier ágazat

149.578Összesen: .100,0 100, 0

Forrás: Békés megye Statisztikai Évkönyve 1978, 95, oldal

A foglalkoztatottsági színvonal emelkedésével, az ágazati 
szerkezet módosulásával összefüggésben dinamikusan nőtt a la
kosság jövedelme.
A megye az ország közepes anyagi jövedelmet biztosító terüle-

Az egy főre jutó jövedelem tekintetében atei közé tartozik.
19 megye között a tizedik helyen áll.

48/ Békés megyei Statisztikai Évkönyv 1978. év^Bereczki And
rás: Termelőerők területi szerkezetének, elemzése Békés me
gyében. Békéscsaba 1979. tanulmánya alapján.
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A jövedelmi viszonyok fejlődése a lakosság vagyoni állapotá
nak alakulásában is tükröződik, A lakosság anyagi helyzetét 

mutatja a nagymértékű tartós fogyasztási cikkekei való ellá
tottság alakulása.

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság
.1.2, táblázat

100 háztartásra jutó állomány
Megnevezés 1978 %1978,1975,

1975

92 127,2

113.8
123.8
104.2 

1.11,3
146.2 

105,8 

106,5

117Televízió
Rádió
Személygépkocsi
Mo torkerékpár
Mosógép
Centrifuga
Porszivógép
Hűtőszekrény

173152
2621

24 25
80 89

7652
69 73

8277

Forrás: Háztartásstatisztika 1975, 23, oldal, 1978, 23, oldal

A fontosabb tartós fogyasztási cikkekkel már a közepes jöve
delmű családok többsége is rendelkezik, s többnyire csak a 

villannyal nem rendelkező tanyai lakosok és a legalacsonyabb 

jövedelműek ellátatlanok.
Az életkörülmények alakulását jelentősen befolyásolja a lakás- 

helyzet alakulása. A megyében ezen a területen is nagyarányú 

fejlődés következett be.
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Számottevően emelkedett a lakásállomány, ezen belül is 

kiemelkedő mértékben a lakosság tulajdonában lévő .lakások: szá
ma, i960 és 1975. között 37« 6OO lakás épült a megyében,
A lakások túlnyomó része a megye városaiban épült, ami hozzá
járult a városiasodás fokozódásához. Jelenleg a lakosság 4l,4 

a él a megye városaiban. Ugyanakkor jellemző a megyére a k.ü.1-
több mint 10 fo-os részaránya,

49/

50/területi népesség magas

2, A szolgáltatások alakulása 1965-197Qq közötti időszakban

Békés megyében 1970-ben összehasonlítható áron 10 $-kal
több szolgáltatást végzett a szocialista szektor, mint I966-
ban. Ugyanezen időszakban a szolgáltatások, teljesítményértéke 

országosan 23 $~kal növekedett, 51/ A vizsgált években a szol
gáltatás teljesítése nem mutatott egyenletes fejlődést megyénk
ben.

49/ A Békés megyei Tanács VB Építési- Közlekedés- Vízügyi Osz
tálya által szolgáltatott adat,
50/ Bereczki András: A termelőerők területi szerkezetének e- 

.lemzése Békés megyében, Békéscsaba 1979® tanulmánya alapján, 

51/ A lakosság részére végzett szolgáltatások helyzete I966- 

1972. KSH 53. oldal.



A lakossági szolgáltató tevékenység teljesítményértékének megoszlása
1965-1970, között Békés megyében 13. táblázat

1,000 Ft

Megnevezés 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970.

Hagyományos szolgáltatás 

Kiemelt szolgáltatás 

Ebből:
gépkocsi és motorkerék
pár javitás
elektromos háztartási 
gépek javitása
hiradástechnikai cik
kek javitása
mosás, kelmefestés, 
vegytisztítás
építőipari javitás

48.632
17.331

56.065 

19.207
47.170 

31.682
44.619
27.565

42.441 

30.119
45.334
14.547

1.658 2.191 2.809 8.0536.567 6.944
■p-

I
1.045 1.458 1.698577 872 2.169

3.859 4.820 7.1886.2894.572 9.339

1.4181.508 1.541 1.993 2.4172.237

15.3758.278 8.1416.945 8.992 9.498

összesen: 59.881 72.184 72.56065.963 78.85275.272

Forrás: Békés megye statisztikai évkönyve 1965-1970. adatai és 

A lakosság részére végzett szolgáltatások helyzete 1966-1972. 53. oldal.
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teljesit- 
mény
millió Ft_ összes

szolgáltatás

70

6 0
hagyományо s 

_____ szolgáltatás50

4o --

kiemelt
szolgáltatás20

év
1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970.

A szocialista ipar lakossági szolgáltató tevékenységének 
alakulása 1965-1970. között Békés megyében

teljesÍt
mény
millió Ft 'X

/ \
építőipari у 
javítás \10,0

híradás technikai 
5,0 -- cikkek javítása

ápjárműjavítás
mosás, vegy t i s zt i.tá-s. —

háztartási gépek javítása
2,5 ■■

I év
1965. I960. 1967. 1968. 1969. 1970.

A kiemelt szolgáltató tevékenységek teljesítményének ala
kulása I965-I97O. között Békés megyében
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A lakossági szolgáltatások alakulása 1965-1970 közötti idő-
szakban

l4, táblázat

A lakossági szolgáltatások teljesítményértéke
Év előző évi ^-ábanazMillió

Békés megyében OrszágosanFt

112,8 

109,7 
104,4 

107,3 
102,2 

107,3

1965
1966
1967
1968

1969
1970

59.9 
66,0 

75,3
78.9 
72,2 

72,6

111,1 

110,2 

114,1 

104,8 

91,5 

100,5

Forrás: A lakosság, részére végzett szolgáltatások helyzete 

I966-I972. KSH 1973. IO» oldal.

Az időszakon belül a legnagyobb mértékű emelkedés 1965- 

1967. évben következett be, mig 1969-ben csökkent, 1970-ben 

stagnált a szolgáltatások teljesítményértéke, főleg a szövet
kezetek hagyományos szolgáltatásainak visszaesése miatt,

A szocialista szektor által végzett szolgáltatásokon be
lül igen eltérően alakult az egyes tevékenységek volumene, ami 
összefüggésben van az életszínvonal emelkedésével. A laKosság 

tulajdonában lévő tartós fogyasztási cikkek számának nagymér
vű növekedése, a nők fokozott munkába állítása és a lakáskul
túra terén mutatkozó igényesség fejlődése hatásaként a szol
gáltatások összetétele is átalakult.

52/

52/ A 13, sz. táblázat számszerű adatai részletezik.
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Ennek, következtében egyes гш„ "kiemelt11 szolgáltatások /gép
járműjavítás, a tartós fogyasztási cikkek, javítása 

tisztítás/ dinamikusan emelkedtek, mások, az un. "hagyómányos11 
szolgáltatások, /textil- .lábbeli javítás, méretes tevékenység, 
vas- és faipari javítás/ stagnáltak, vagy éppen visszafejlőd
tek.

textil-

A lakossági szolgáltatások teljesítményértékének alakulása Bé
kés megyében 15. táblázat

előző év= 100^
Megnevezés 1968.1965. 1966. 1967. 1969. 1970.

Hagyományos szolgál
tatás
Kiemelt szolgáltatás 

Ebből:
gépjármű javítás
elektromos háztartá
si gépek javítása
híradástechnikai cik
kek javítása
mosás, kelmefestés, 
vegytisztitás
építőipari javítás

84 95115 95105 107
165136 87 109119 111

23^ 106 11.6128.132109

1,4 o 128117I5I 120ЮЗ-

1141.18 130131130 Ю5

94 108112125103 109
8662165 171119 Ю9

Forrás: A 13. sz. táblázat adataiból számítva.

A kiemelt szolgáltatások átlagosnál dinamikusabb, a ha
gyományos szolgáltatások mérsékeltebb fejlődése eredményezte, 
hogy a kiemelt szolgáltatások aránya az összes szolgáltatáson 

belül az 1965. évi 24 ^-ról 1970-re 4l %~ra emelkedett.
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A lakossági szolgáltatások megoszlása Békés megyében
16. táblázat

1968.1967, 1969.1965. I960. 1970.

hagyományos 
szolgáltatás
kiemelt

lgáltatás %

7474 60 6276 59

4o 4i24 3826 26
szó

Forrás: A 13. sz, táblázat adataiból számítva.

A kiemelt szolgáltatásokon belül 1965-ben az összárbevé
telből a legnagyobb részarányt az építőipari javítás képvisel
te, mig 1970-ben már a híradástechnikai cikkek javitása.

A kiemelt .lakossági szolgáltatások teljesítményének megoszlá
sa Békés megyében 17. táblázat

százalék

1965.Megnevezés 1970.

Gépjárműjavitás
Elektromos háztartási gépek 
javitása
Híradástechnikai cikkek 
javitása
Textiltisztítás
Építőipari javítások

2711

4 7

26 31

811
48 27

t

Összesen: 100100

Forrás: A 13. sz. táblázat adataiból számítva.
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Az egyik legdinamikusabb fejlődést - ötszörös növekedést - 

a gépjárműjavítás érte el, mert ez iránt növekedtek a leggyor
sabban az igények is,
1960-tól 1970-ig a személygépkocsik száma országosan 8-szorosá- 

ra, megyénkben ezt meghaladó mértékben .12-szeresére emelkedett^ 

A gépjárműjavítás volumenének emelkedése ennek ellenére elma
radt az igényektől» Nem alakult ki a szükséges hálózat sem» Bé
késcsabán és Szarvason kívül a megye települései nem rendelkez
tek szervizekkel, ezeken a helyeken, csak a magánkisipar vett 

részt e szolgáltatások kielégítésében» A gépkocsijavításokat 

hátrányosan befolyásolta az akadozó alkatrész ellátás is, ami 
az egyébként sem rövid átfutási időt meghosszabitotta és sok 

esetben a végzett javitás minőségét is kedvezőtlenül befolyá
solta»

53/

Nagymértékben emelkedett az elektromos háztartási készü
lékek és híradástechnikai cikkek javításának, volumene összefüg
gésben ezeknek a tartós fogyasztási cikkeknek elterjedésével,
A javításban elsődleges szerepe a GELKA-nak és a vele szerző
déses viszonyban álló Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezetnek volt. 

Emellett 27 rádió és televízió szerelő kisiparos is működött a 

megyében. Az igényekhez igazodva bővült a felvevőhelyek száma, 
a szervizek, mellett kialakult a begyüjtőhelyek hálózata.
Gondot jelentett az, hogy a szervizek elhelyezése nem alakult 

megfelelően, A műszerezettség jelentős fejlődésével nem járt 

együtt a helyiségek korszerűsítése, a kulturált átvevőhelyek 

kialakítása. Kedvezően hatott az ellátás színvonalára az átfu
tási idők rövidülése. Az átlagos javítási idő 5-7 nap volt, de 

alkatrészhiányból adódóan hosszabb javítási idők is előfordultak.

53/ Közlekedési és hírközlési évkönyv 1970, 64, oldal és 

1978. 126, oldal.
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és az import készülékekre! nemKülönösen a régebbi tipusu 

volt megfelelő az alkatrész ellátás,
A mosási és textiltisztítási tevékenység a kevés számú

felvevőhely és azok alacsony műszaki színvonala miatt nem fej- 

lődött megfelelő mértékben» Az egy főre jutó mosás értéke 1970- 

ben a megyében 7 >50 Ft, az országos átlag 24 Ft-tál szemben.
Nem fejlődött a textiltisztítási tevékenység területi hálózata 

sem. A községek közül alig néhányban, elsősorban Békéscsaba 

környékén létesítettek felvevőhelyet. A hosszú, 
tes - vállalási határidők is kedvezőtlenül hatottak az igénybe
vételre .

54/

gyakran 3 he-

Az építőipari javítások fejlődése szintén nem tudott lé-
pést tartani az igények alakulásával, Különösen hátrányosan érin
tette a lakosságot az 1969. évben bekövetkezett jelentős mérvű 

visszaesés. A különböző javítási és karbantartási munkák elha
nyagolása folytán jelentősen romlott mind a magán, mind az ál
lami lakások állaga. A visszaesés az érdektelenség következmé
nye volt. Az építőipari javításokat végző szervezetek nem vol
tak érdekeltek a lakossági szolgáltatás fokozásában, mivel az
uj építkezések és a közületek részére végzett nagyobb volumenű

nyereséget biztosítottak számukra.felújítások . több
A hagyományos szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek

közül a textilruházati és a lábbeli javítás volumene visszae-
mig a méretes tevékenység stagnált, a személyi szolgálta

tás pedig szerény mértékben emelkedett. A lakosság igényei ezek 

iránt a szolgáltatások iránt nem nőttek olyan mértékben 

a kiemelt szolgáltatások iránt, A kismértékű fejlődés ellenére 

ellátási problémák ritkábban jelentkeztek.

sett

mint

54/ A lakosság részére végzett szolgáltatások helyzete I966- 

1972. KSH 1973.
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A megyében egy lakosra jutó ipari szolgáltatások érté
ke a szocialista szektorban 1966-1970, között 12,2 $-kal nö
vekedett, mig országosan 19,9 %~os fejlődés következett be.

A szocialista ipar által nyújtott egy lakosra jutó szolgálta-
tások értéke 18. táblázat

Ft/fő
1966.Megnevezés 1970.

147 165Békés megyében
Vidéki átlag
Országos átlag
A megyei adat az országos 
átlag $-ában
A megyei adat a vidéki 
átlag %-аЪа.п

168 199
301251

54,858,6

82,987,5

Forrás: A lakosság részére végzett szolgáltatások helyzete 

1966-1972. és Statisztikai Évkönyv KSH. 1966, 1970.

A dinamikusabb fejlődés;majd a csökkenés következtében az egy 

lakosra jutó szolgáltatási érték 1970. évben jelentősen el
maradt a Budapest nélkül számított vidéki átlagtól és nőtt az 

elmaradás az országos átlaghoz viszonyítva is.
A szolgáltatások igénybevételi lehetőségét tekintve 

- az egy felvevőhelyre jutó lakosok száma alapján - a megyé
ben kedvezőbben alakult a helyzet mind az országos, mind a 

vidéki átlaghoz viszonyítva. Ez főleg a nagyszámú kisiparos és 

szövetkezeti felvevőhely elhelyezkedése miatt volt ilyen ked
vező .
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A szocialista szektor egy felvevőhelyére .jutó lakosok száma
19« táblázat

Megnevezés 1966. 1970.
■

Békés megyében /fő/
Vidéki átlag
Országos átlag /fő/
A megyei adat az országos 
átlag $-ában
A megyei adat a vidéki 
átlag %-ában

681 559
695735/fő/
692723

94,2 80,8

80,492,7 ♦

Forrás: A lakosság részére végzett szolgáltatások helyzete 

1966-1972. KSH. 78. oldal

A lakosság részére végzett szolgáltatások csaknem felét 

a szocialista szektorban végezték. A szocialista, szektoron be
lül a legnagyobb volument a kisipari szövetkezetek teljesítet- 

ték.

A lakossági szolgáltatások szektoronkénti teljesítménye és
megoszlása Békés megyében

20. táblázat

I.965« I97O.
Megnevezés Árbevétel 

1.000 Ft
Árbevétel 
1.000 Ft

Mego sz- 
lás jo

Megosz
lás %J9

Minisztériumi, vál
lalatok.
Tanácsi vállalatok
Állami vállalatok 
összesen:
Kisipari szövetkeze
tek

4.635
3,790

13.201
3.120

7,7 17,9
6,4 4,2

8.425 14,1 .16.32.1 22,1

51.456 56.23985,9 77,9

Szocialista szektor 
összesen: 72.56О59,881 100,0100,0
Forrás: Békés megye statisztikai évkönyve 1965, 1970.
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*
A minisztériumi irányítás alatt álló vállalatok túlnyo

mó részt kiemelt szolgáltatások körébe tartozó tevékenységet 

végeztek /gépkocsijavítás, elektromos háztartási gépek, elektro
akusztikai berendezések javitása/ s mivel ezek a szolgáltatá
sok fejlődtek a legdinamikusabban, természetszerű, hogy a mi
nisztériumi vállalatok szolgáltatási tevékenységének értéke 

emelkedett a legnagyobb méifcékben - 1965. évhez viszonyítva 

csaknem háromszorosára, s részarányuk az Összes szolgáltatá
sokon belül az 1965» évi 77 ^~ról .1970-ne 17,9 %-ra. nőtt,

A tanácsi vállalatok és a kisipari szövetkezetek egya
ránt foglalkoztak a dinamikusan fejlődő, valamint a stagnáló 

vagy visszafejlődő szolgáltatások végzésével is. A teljesít
ményen belül azonban itt nagyobb részarányt képviseltek a ha
gyományos szolgáltatások.

A lakossági szolgáltatások, megoszlása Békés megyében 1970-ben
21. táblázat

Lakó s sági 
szolgálta
tás
1.000 Ft

Ebből
hagyományо skiemeltMegnevezés szolgáltatás %-a.

!
83Minisztériumi vállalat 

Tanácsi vállalat 

Állami vállalat 

Kisipari szövetkezet

13.201
3.120

I6.32I

56.239

17
kh 56
63 37

6733

Szocialista szektor 
összesen: 4l72.56О 59

Forrás: Békés megye statisztikai évkönyve 1970. 63. oldal
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A szocialista szektor mellett a magánkisipar is jelen
tős értékű szolgáltatást végzett a lakosság részére. A megyé
ben 3.700-4.300 magánkisiparos állt a vizsgált időszakban a 

lakosság szolgálatában. A hagyományos szolgáltatások végzésé
ben és a községi lakosság ellátásában a legjelentősebb volt
a kisipar szerepe.

Összegezve: a harmadik ötéves tervben Békés megyében a 

lakossági szolgáltatás teljesítése 3 évi egyenletes fejlődés 

után visszaesett, majd a tervidőszak utolsó évében stagnált. 

1969. évben a megyében is érezhető volt az a kedvezőtlen vál- 

ami a szolgáltatások területén országosan jelentkezett. 

Több szolgáltatás kisebb mértékben fejlődött
sőt a hagyományos ipari javításoknál számottevő visz- 

szaesés következett be. 1969. év végén és 1970. év elején ho
zott központi intézkedések hatása később a megyei ellátásban 

is kedvezően jelentkezett.

t

tozás
mint az előző

években

55/

3. A lakossági szolgáltatások alakulása 1970-1975. évek, kö-
zotti időszakban

Békés megye negyedik ötéves terve az ellátás javítása 

érdekében a lakosság részére nyújtott szolgáltatások nagymér
tékű növelését tűzte ki célul.
A tervekben több kiemelt szolgáltatásnál az országos mértéket
meghaladó fejlődés előirányzata szerepelt.

55/ IO38/1969. /Х.12./ Korm, számú határozat a lakossági ipa
ri, kereskedelmi és áruszállítási szolgáltatások fejlesztésé
ről segítette ezt.
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A lakossági szolgáltató tevékenység teljesítményértékének megoszlása
1970-1975. között Békés megyében 22. táblázat

1.000 Ft

1970.Megnevezés 1971. 1972. 1973. 1974. 1975.

Hagyományos szolgáltatás 

Kiemelt szolgáltatás 

Ebből:
gépjármű javítás
elektromos háztartási 
gépek javítása
híradástechnikai cik
kek javítása

textiltisztítás
lakáskarbantartás

68.002
32.785

71.145 

39.636
69.831
49.241

67.225
41.909

73.907
53.580

90.575
62.619

I8.108 10.046 12.364 18.425 22.672 27.729
oom

2.205 2.449 4.7313.355 4.257 5. 359 I

9.486 8.024 8.293 8.906 11.112 12.711

1.528 

17.589
2.482

10.504
3.347 

14.550
4.590

13.063
4.966

10.099
5.983

.10.837

összesen: 100.787 110.781 119.072109.134 127.487 153.194

Forrás: Békés megye statisztikai évkönyve 1970-1975. adatai.
Megjegyzés: Az 1976. évi adatok az 1971. évtől érvényes mérési kör sze
rint vannak átszámítva "A szolgáltatások fejlődése és jelenlegi helyzete 

Békés megyében" KSH 1975. 7. oldal alapján
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teljesit- 
mény
millió Ft

összes
szolgáltatás

100

hagyományos szolgáltatás

kiemelt szolgáltatáre-—50

év
1973. 1974.1970. 1971. 1972. 1975.

A szocialista ipar lakossági szolgáltató tevékenységének alaku
lása 1970-1975. között Békés megyében

teljesit- 
mény
millió Ft

gépjárműjavita

20
elektromos háztartási 
gépek^, hriradástechnikai 
cjlfckék javitása

/15
/

\ lakáskarbantartás/
10

5 - t e x t i 11 i s jz-t-i-t ás-

*_ év
1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975.

A kiemelt szolgáltató tevékenységek teljesítményének alakulása 

I97O-I975. között Békés megyében
/ *

&Я iG'i3Л 5
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A lakossági szolgáltatások alakulása a tervelőirányzatokhoz
viszonyítva a szocialista szektorban 23» táblázat

százalék
I975/197O index

OrszágosBékés megyei
Megnevezés előirány- tényleges 

zott
előirány- tényle- 

zott ges
f e jlődésf e.jlődés

Összes lakossági 
szolgáltatás
ezen belül:
gépjárműjavítás
híradástechnikai 
és elektromos ház
tartási készülé
kek javítása
textiltisztítás
lakáskarbantartás 
/építőipari ja
vítás/

144 130152 157

264342 282298

i
143178130 155

24l 176 135291

li4 136221152

Forrás: Jelentés a szolgáltatás IV. ötéves tervi helyzetéről. 

Békés megyei Tanács VB Ipari Osztály 1976. március 20. és 

A fogyasztási szolgáltatások a IV, ötéves terv időszakában. 
KSH. 1976. 37. oldal

A lakosság részére végzett szolgáltatások értéke a negye
dik ötéves terv időszakában összességében jelentősen növeke
dett , a tervszámitásokban előirányzott fejlődést azonban - a 

lakáskarbantartás és textiltisztítás vonatkozásában - nem si
került teljesíteni.
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1970. és 1975. évek között Békés megyében a lakosság részére 

végzett szolgáltatások teljesitményér-téke 42 %~kal, az orszá-
gos fejlődésnél /30 $/ nagyobb mértékben emelkede11,

A lakossági szolgáltatások alakulása az 1970-1975. közötti
időszakban 24. táblázat

Az előző Az 1970.
évi

Az előző Az I97O. 
éviév évMillióÉv ^-ában ^-ábanFt

Békés megyében Országosan

1970.
1971.
1972.

1973.
1974.
1975.

101 1.00, О 

109, 9 

107,9 
117,8 

125,7 
152,0

100,0 

103,9 
108,0 

112,5 
120,4 

130,2

109,9
98,5

Ю9,1
Ю7,1
120,2

111 103,9
103.9
.104,2 

107, о
107.9

109
119
127
153

Forrás: A fogyasztói szolgáltatások, а XV. ötéves terv idősza
kában KSH. 1976. 37. oldal.

A szolgáltatások árbevétele az 1972. évi megtorpanás u- 

tán 1973-tól dinamikusan fejlődött. Legjelentősebb fejlődés 

1975. évben következett be, amikor az előző évhez viszonyítva 

20J2%-os_volLb_anöy'ek:edés^szemben_azorszáL:gos_7_2_9_%^os_emel:y

kedéssel. 1975. évben az egy lakosra jutó teljesítményérték - a 

szocialista szektorból 
539 Ft-os országos átlaggal szemben.

4 Ft-ot ért el33igy is csak az
/

56/ A fogyasztási szolgáltatások а IV. ötéves terv időszakában 

KSH 1976. 130. oldala alapján.



89 -

A lakossági szolgáltatások, közül kiemelt fontosságúnak 

Ítélt gépjárműjavítás, elektromos háztartási és híradástech
nikai cikkek javítása, a textiltisztítás, valamint a lakás
karbantartáshoz tartozó javítások teljesítményértéke 1970- 

1975« között csaknem kétszeresére - az átlagosnál nagyobb 

mértékben - növekedett, ugyanakkor a hagyományos szolgálta
tások árbevétele csak 133,2 %-ra emelkedett.

A lakossági szolgáltatások teljesítményértékének alakulása
Békés megyében 25« táblázat

előző év=100%

197^.1973. 1975.1971. 1972.

lo4,6 

120,9
94,5

105,7

122,6 

116,9
Hagyományos szolgáltatások 

Kiemelt szolgáltatások 

Ebből :
gépjárműjavitás
elektromos háztartási 
gépek javítása
elektroakusztikai cik
kek javítása
textiltisztítás
lakáskarbantartás

105.8
108.8

103,9 

117,5

149,0 123,1 122,3123,9 122,9

126,9 113,3111,1 137,0 111,1

124,8 

108,2 

77,3

114.4

120.5 

107,3

.107,4 

137,1 
89,8

84.6
61.6

167,5

103,4
219,0
83,0

Forrás: A 22. sz. táblázat adataiból számítva

A dinamikusabb fejlődés következtében tovább nőtt a ki- 

eme.lt szolgáltatások részaránya az összes lakossági szolgálta
táshoz viszonyítva. Az 1970. évi 32,5 %-os részesedéssel szem
ben 1975. évben a kiemelt szolgáltatások már 4l %-ot képvisel
tek.
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A lakossági szolgáltatások megoszlása Békés megyében
26, táblázat

I974,1970. 1971« 1972, 1973, 1975.Megnevezés

Hagyományo s 
szolgáltatás
Kiemelt
szolgáltatás

$ 67,5 64,2 6l, 6 58,6 58,0 59,1

38,4 4.1,4 42,035,8 40,932,5

Forrás: A 22, sz, táblázat adataiból számítva

57/3.1 A szolgáltatások tevékenységenként! alakulása

A negyedik ötéves terv Békés megyei előirányzatai tevé
kenységenként az alábbiak szerint valósultak meg:

A textiltisztítási tevékenység értékénél az előirányzott 

191 fo-os fejlődéssel szemben csak l47 %-os növekedés követke
zett be. Az alacsonyabb mértékű volumenfelfutás döntően a ter
vezett beruházások megvalósításának elhúzódása miatt követke
zett be.
Az előirányzatnál kisebb mértékű teljesítés ellenére jelentős 

minőségi változások történtek, uj szolgáltatási formák ke
rültek bevezetésre,
Békéscsabán és Gyulán gyorstisztitó szalon került átadásra, a 

megyeszékhelyen bevezették az ágynemű kölcsönzést, javult a 

textiltisztítás minősége, kismértékben /3-4 nappal/ rövidültek 

a vállalási határidők.

57/ Békés megyei Tanács VB Ipari Osztálya: Jelentés a szolgál
tatás TV, ötéves tervi helyzetéről 1976, március 20, alapján
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Számottevően nőtt az egy lakosra jutó mosás, vegytisztitás 

értéke, mig 1970-ben Békés megyében 7,50 Ft, országosan 24 Ft 
volt, addxg 1975-ben Békés megyében 11,50 Ft-ra, országosan 

32 Ft-ra növekedett. De ezzel is még országosan csak a 15. he
lyen állt megyénk.
Fejlődött a felvevőhelyek hálózata, a tisztításra váró fehérne
műk beszállítása és kiszállítása menetrendszerű túra járatok- 

kal megoldódott. A központi üzem uj helyre települt, ahol lehe
tővé válik a nagyobb ütemű fejlődés kedvező ráfordítás mellett.

A gépjárműjavitás területén következett be a legnagyobb 

mértékű fejlődés, az előirányzathoz viszonyítva itt jelentős a 

tulteljesités. 1975. évben a teljesítményérték 242 %-kai, halad
ta meg az 1970. évi árbevétel értékét.
A lakosság tulajdonában lévő személygépkocsi állománya ugyan

időszakban 6.351 dbról l6,607 db-ra, l6i,5 $-kal emelke-
58/

dett. Egy gépkocsira jutó éves fogyasztási költségnormativa 

országosan 2,880 Ft. Figyelembe véve a személygépkocsik számát 
és az 1975. évi közel 25 millió forint teljesítményértéket, a 

megyében egy gépkocsira 1.505 Ft javítási költség jut, a norma
tívának csak mintegy fele. Még kedvezőtlenebb az ellátás hely
zete, ha figyelembe vesszük a megyén átmenő idegenforgalmat. A 

megye határállomására évente több százezer személygépkocsii ér
kezik, melyek egyrésze meghibásodás esetén a megyei szervizeket 

veszi igénybe.
Jelentősen javította volna az ellátási színvonalat a Gyomára 

tervezett 150 ezer óra/évi kapacitású AFIT szerviz megvalósí
tása, mely azonban anyagi fedezet hiányában nem valósult meg. 
Emiatt a megyében nem volt megfelerő az igények kielégítése, 

mivel különösen a tavaszi-nyári időszakban zsúfoltak voltak a 

szervizek.

ezen

58/ Közlekedési és hírközlési évkönyv 1970» 64. oldal és

1975. 95. oldal
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A tervidőszak utolsó éveiben Gyulán uj 100.000 óra/év kapaci
tású AFIT szerviz épitése fejeződött be és két szerviz bőví
tésére került sor. Javulás következett be a javítások átfutá
si ideje tekintetében, bár esetenként az akadozó alkatrészel
látás jelentősen meghosszabbította azokat.

A híradástechnikai készülékek és elektromos háztartási
gépek javításánál a tényleges fejlődés a tervezett szintet 

meghaladta. Ennek következtében a lakosság ellátása 1975-ben 

az igényeknek megfelelő szinten valósult meg. Az elektromos és 

elektroakusztikai készülékek garanciális javitása az ossz javí
tások közel 50 %~át tették ki, A forgalomba kerülő tartós for, 
gyasztási cikkek minőségének javulása következtében a garanci- 

. ális javítások értéke az elmúlt években stagnált, sőt egyes 

cikkeknél /háztartási gépek, egyes tv típusok/ visszaesett.
A javitási-karbantartási igények színvonalasabb kielégítését 

uj szolgáltatások bevezetésével - mint pl. automata mosógép 

javítás, az átalánydíjas javitás, színes tv javítás - is elő
segítették.
A tervidőszak elején rendkívül korszerűtlen, az igényeknek nem 

megfelelő, zsúfolt vállalóhelyek működtek a megyében. A terve
zett és megvalósított fejlesztések következtében javult a vál
lalóhelyek technikai színvonala, kulturáltsága, fokozódott 

műszerezettségük. Az igényeknek megfelelően bővült a felvevő
helyek hálózata.
1975. év végére a megye községeinek túlnyomó többségében mű
ködött felvevőhely. Ezek közül azonban sok - főleg a kisebb 

településeken - a bizományosi vagy hibabejelentő helyek száma. 
Ezek a javitási formák bár biztosítják a lakosság ellátását, 

színvonaluk, kulturáltságuk és megbizhatóságuk alacsonyabb fo
kú, mint a vállalat és a szövetkezet által üzemeltetett saját 

felvevőhelyeké.
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Jelentősen csökkent a vállalási idő, bár nem egységesen. A 

GELKA szervizeinél átlagosan 3-^ napos, a szövetkezetnél 7-8 

napos volt a vállalási idő. Az ellátás színvonalának fejlő
dését hátrányosan befolyásolta az alkatrészhiány, ezért gya
kori volt a hosszú átfutási idő, sőt esetenként a. készülék- 

csere is. Az alkatrészellátás problémái elsősorban az import 

és a régebbi tipusu készülékeknél jelentkeztek.
A lakáskarbantartás körébe tartozó szolgáltatásoknál, az 

előirányzatnál lényegesen kisebb fejlődés következett be. A
szolgáltatás volumenének növekedése ennél, is számottevően ala
csonyabb, mivel a tervidőszakban az építőanyag árak és a mun
kadijak emelkedtek,.
Az építőipari javítások növekedése elmaradt a jelentkező igé
nyektől, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a lakásállo
mány nagy hányada szorul javításra, valamint azt, hogy a la
kosság életszínvonala emelkedésével a lakások korszerűsítése, 

komfortjának növelése kerül előtérbe. Az építőipari tevékeny
séget végző vállalatok, szövetkezetek a szolgáltatási munka a-
lacsony hatékonysága miatt szívesebben vállaltak nagyobb tel
jesítményértéket képviselő jobban koncentrálható és kevésbé 

élőmunkaigényes termelő munkát. Ezért a lakossági megrendelé
seknél sok esetben elfogadhatatlan feltételeket szabtak., A 

javasolt árakff a kedvezőtlen vállási határidők a lakossági i~ 

gények csökkenését, illetve annak saját munkával vagy kisipa
rosok, illetve kontárok utján történő kielégítését eredményez
ték.

A hagyományos szolgáltatások iránt a lakosság igényei 
eltérően alakultak. Különösen a textilruházati javitás, láb
beli javitás és a lábbeli készítés igénye csökkent,ugyanakkor
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növekedett az egyedi megrendelésre készített termékek keresle-
valamint a személyi szolgáltatások árbevétele* Ezeknek a te

vékenységeknek a fejlődési üteme alacsonyabb volt mint a kie
melt szolgáltatásoké és csökkenő tendenciájú, de a lakosság el
látásában még mindig és várhatóan még hosszú ideig jelentős 

szerepet játszanak.
A kereskedelmi és áruszállítási szolgáltatások körébe tar

tozó tevékenységek fejlődése az effektiv szükségeletekhez mér
ten alacsonyabb színvonalon valósult meg. Különösen kedvezőtlen 

a barkács tevékenységhez nyújtott szolgáltatás, valamint a köl
csönzési tevékenység elmaradása.
Az egyes szolgáltatásoknál, különösen az építőipari javítások
nál tapasztalható nem kielégítő kapacitások következtében fo
kozódott a lakosság körében a "Csináld magad" mozgalom. A bar
kácsolás! tevékenység nagyobb arányú térhódítását akadályozta 

az anyagellátás és a korszerű kisgépek igénybevételi lehetősé
gének korlátozottsága.

te

3.2 Lakossági szolgáltatás szektoronkénti alakulása

Békés megyében 1975. évben a lakosság részére végzett 

szolgáltatásokból a szocialista szektor 154 millió forinttal, 

a magánkisipar 195 millió forinttal részesedett, 1970. évben a 

szocialista szektor teljesítménye 100,7 millió forintot, a ma
gánkisiparé pedig 139 millió forintot tett ki. Az elmúlt terv
időszak során a szocialista és a magánszektor által végzett 

szolgáltatások fejlődése eltérően alakult, A szocialista szek- 

tor teljesítményértéke 1975» évben 52 %-kal haladta meg az
1970, évi értéket, ugyanezen időszakban a magánszektorban vég
zett szolgáltatások értéke csak 4P ^-kal növekedett. Az eltérő 

teljesitményalakulás miatt az egyes szektorok, részesedésében 

eltolódás következett be.



A lakosság részére végzett szolgáltatások teljesítményértéke szektorok szerint
27» táblázat

Békés megye Országos
1970. 1975. 1970. 1975.

Megnevezés Telje
sítmény 
1000 Ft

Telje- Meg- 
sitmény osz- 
1000 Ft lásу

Telje 
sitmény 
1000 Ft

Meg- 
osz- 
Iá So

Telje
sítmény 
1000 Ft

Meg
osz
lás^

Meg-
osz-
lás y.A

14; 9Minisztériumi ipar 

Tanácsi ipar
17.998

4.079

1.026.366 

842.028

7,5 52.046 

5.652
14,0 

Ili 5
21,8
12,0

2.057.299

942.866 11|7 1»6
voÁllami ipar összesen: 33 Í 816i5 1.868.3649V222.077 3.000. 16557.698 25,5 m

78.710 95.496Szövetkezeti ipar зг;з27,5 2.283.420 2.684.11732,8 31,3
Szocialista ipar 
összesen: 42,0 153.194 65; 144; 0 4.151.784 5.684.282100.787 56V8

139.182 58;0 194.974 56;0 3.151.322Magánkisipar 43; 2 34-; 93.316.263
239.969 IOO;0 348.168 10D, 0Mind összesen: L00;0 7.303.106 9.000.545 100 ;o

Forrás: Békés megye statisztikai évkönyve KSH 1970; 1975.
A fogyasztási szolgáltatások а IV. ötéves terv időszakában KSH 1976.
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A megyében is az országoshoz hasonló tendencia érzékei
be to. A szocialista szektorhoz tartozó vállalatok., szövetkeze- 

tek teljesitménye emelkedett és 1975-ben elérte a 44 %~os része
sedést, mig országosan ez 65 fo-ot tett ki,

Az országoshoz viszonyítva dinamikusabban fejlődött a me
gyében a minisztériumi vállalatok tevékenysége, a tanácsi ipar 

részaránya viszont csökkent.
A szocialista szektoron belül a megyében legnagyobb mér

tékben több mint kétszeresére emelkedett az állami vállalatok
teljesitménye, mig a szövetkezeteknél alig 21,3 %-os fejlődés 

következett be. A különböző mértékű fejlődés eredményeképpen 

a szocialista szektoron belül a szövetkezetek, vezető szerepét 
az állami vállalatok lényegesen csökkentették.

A lakossági szolgáltatások teljesítményértékének alakulása a
szocialista szektoron belül Békés megyében 28. táblázat

százalék
Állami
válla
latok

Taná esi 
válla
latok

Miniszté
riumi vál
lalatok

Szocialista
szektor
együtt

Szövetke
zetekÉv

4,0 78,1
62,3

21,9
37,7

100,0
100,0

17,9
34,0

1970.

1975. 3,7

A 27. sz. táblázat adataiból számítvaForrás :

A szocialista szektorban a minisztériumi vállalatok te
vékenysége csaknem háromszorosára emelkedett összefüggésben az
zal, hogy túlnyomórészt a legdinamikusabban fejlődő szolgálta
tásokat /pl. személygépkocsi javitás/ végzik ezek a vállalatok.
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A tanácsi vállalatok szolgáltatási részaránya csökkent, 
az 1975. évi teljesités is csak 138 %-a volt az 1970,
A tanácsi vállalatok tevékenysége túlnyomórészt a textiltisz
tításra

évinek.

laisáskarbantartásra terjedt ki. Ezek közül a legdi
namikusabban a textiltisztítás fejlődött, mely két és félsze
resére növekedett a vizsgált időszakban,

A szövetkezetek - döntően az ipari szövetkezetek - szinte 

valamennyi szolgáltatási tevékenységben jelentős részarányt 

képviselnek. Részesedésük legnagyobb arányú a hagyományos szol
gáltatásoknál. Jellemző az is, hogy a szövetkezetek összes te
vékenységén belül az utóbbi években a termelő tevékenység na-

mint a szolgáltatás. Ennélfogva a 

lakossági szolgáltatások egyre kisebb hányadot képviselnek az 

ipari szövetkezetek összes tevékenységéből, 1975-ben a szol- 

gáltatás a megye ipari szövetkezeteiben az árbevétel kevesebb

gyobb mértékben fejlődött

59/mint 4 ^-át tette ki.
A lakossági szolgáltatásokból a szocialista szektoron belül, a 

szövetkezetek 1970-ben még 78,1 %-os részaránya 1975« évben
62,3 ^-ra csőkkent.

A szolgáltatási tevékenység 'végzésében, a lakosság el
látásában a szövetkezetek a jelenleginél sokkal többet tehet- 

nének. Nagy számuk, kiterjedt hálózatuk, helyi jellegük, fo
gyasztó közelségük, rugalmasabb alkalmazkodó képességük* sok
féle tevékenységre kiterjedő vegyes profiljuk, különösen alkal
massá teszi a szövetkezeteket a lakossági szolgáltatás végzé
sére .

59V A Békés megyei KISZÖV 1976, április l4-i elemzése alap
ján.
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Különféle határozatok, rendeletek is hangsúlyozzák a szövetke
zetek felelősségét. Ezek közül kiemelt jelentőségű az MSZMP XI,

sonlóan a szocialista szektorhoz a magánkisipari tevékenységen 

belül is emelkedett a kiemelt szolgáltatások részaránya,

60/ A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusa, Kossuth 

Könyvkiadó 197.5. I69. oldal.
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A magánszektor által végzett szolgáltatások megoszlása az egyes
tevékenységek szerint Békés megyében 29. táblázat

százalék

Megnevezés 1970. 1975.

Textiltisztítás
Gépjárműjavítás
Elektroakusztikai cikkek és 
háztartási gépek javítása
Laká s karb an tartás

0,5 0,5
3,1 5,0

3,2 3,8
25,625,1

34,9Kiemelt tevékenység összesen: 31,9

Textilruházati és lábbeli ja
vítás és készítés
Személyi szolgáltatás
Egyéb ipari szolgáltatás
Kereskedelmi és áruszállítá
si szolgáltatás

16,520,9
9,49,7

26,725,9

11,6 12,5

68,1 65,1Hagyományos szolgáltatás összesen:

Forrás : A Békés megyei Tanács YB Ipari Osztálya 1976, március 

,10-i statisztikai elemzése.

A kisiparosok száma évről-évre csak lassan növekedett a 

megyében, mig országosan csökkent. Ennek több oka van: 
а/ a magas életkor miatt nyugdijfolyősitásukat kérik a nyug
díjjogosultságot szerzett kisiparosok,
b/ a kis településeken a felmerülő igények nem kötik le tel
jes mértékben egy-egy kisiparos kapacitását, nem biztosított 

a megélhetéshez szükséges kereset,
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с/ nem találják meg számításukat, ezért visszaadják, az ipar- 

jogosítványt, és a szocialista szektorban helyezkednek el, 

d/ egyes szakmákban, különösen a nem divatos szakmákban nincs 

utánpótlás.
1975» évben a megyében 3.03^ fő önálló és 1.168 fő mun

kaviszony és nyugdij mellett ipart gyakorló kisiparos működött.
Az önálló kisiparosok száma 1970. évhez viszonyítva 995 

fővel csökkent, mig a nyugdíjas és munkaviszony mellett ipart 

gyakorlók száma 655 fővel emelkedett.
Az önálló kisiparosok körülbelül 8О %-a. közvetlen lakossági i~ 

gényeket elégit ki,
A kisiparosok közel 6О %-a 

ségeiben dolgozik, olyan területeken, ahol a lakossági ellátás-
mintegy 2.500 fő a megye köz-

ban a szocialista szektor nem, vagy csak néhány tevékenységben 

vesz részt.
A kisiparosok a szolgáltatás végzésében, a területi ellá

tásban jelenleg, és még hosszú ideig pótolhatatlan szerepet 
töltenek be. Jelentőségük nem annyira a végzett tevékenységük 

értékében, mint inkább abban jelentkezik, hogy a társadalmi 
szükségletek kielégítésében olyan területeken vesznek részt, 

melyek ellátása más formában csak lényegesen drágábban, más 

fontos feladat e.lő.1 elvont ráfordítások árán lenne lehetséges.
Pártunk politikája arra irányul, hogy megfelelő adózási, 

ellenőrzési rendszerrel egyfelől, korlátozzuk az abból eredő a- 

ránytálán jövedelmeket, hogy a kisiparosok a szükségletek szűk 

keresztmetszetű pórusaiban tevékenykednek, másfelől elismerjük 

és támogatjuk túlnyomó többségük társadalmilag hasznos munká
ját.

A szolgáltatási ellátásban egyes tevékenységekben /pl. 

gépkocsi javitás, tv szerelés, kőműves/ jelentős szerepet ját
szanak az un. "jogtalan iparüzők" /a kontárok, fusizók/.
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Tevékenységükre az ellátás javítása érdekében nagy szükség vol-
melyre legális lehetőséget biztosított a munkaviszony megtar

tása melleti iparjogosítvány.
Ezzel a lehetőséggel azonban még mindig kevesen élnek. Sok eset
ben a vállalatok,szövetkezetek vezetői sem járulnak hozzá, hogy 

dolgozójuk iparjogosítványt váltson, holott engedély nélkül is 

végez szolgáltatást. Érthetetlen a vezetőknek ez a tartózkodó 

magatartása. Különösen községekben és a városok ellátatlan terü
letein .lenne nagy jelentőségű, ha ezeket a szakembereket inten
zivebben be lehetne vonni a szolgáltatások végzésébe.

na

3.3 A területi ellátás, a felvevőhálózat helyzete

A szolgáltatások fejlődésének értékelésénél nem elég csak 

megyei szinten vizsgálni az ellátottság alakulását, hanem szüksé
ges az igénybevételi lehetőségek településkategóriánként! különb
ségeinek elemzése is.

A kormány nagy figyelmet fordít a településhálózattal kap
csolatos fejlesztési feladatok megvalósítására, szerkezetének op
timalizálására annak érdekében, hogy a településhálózat minél ha
tékonyabban szolgálhassa a termelőerők racionális területi elhe
lyezkedését és a lakosság növekvő színvonalú 

sát.
kulturált ellátá-

61/

Mindez a lakossági szolgáltatások vonatkozásában is azt je
lenti, hogy egyre nagyobb gondot kell fordítani a szolgáltatások 

településkategóriánként differenciált fejlesztésére, a hálózat 

kiépítésére.

6l/ Az IOO7/197I . /Hl. l6, / kormányhatározat. Az országos telepü
léshálózat-fejlesztési koncepcióról. Magyar Közlöny 1971. évi 
17. szám 272-275. oldal
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Közelíteni kell egymáshoz az azonos szerepkörű települések 

ellátási színvonalát, mérsékelni kell a különböző>- szerepkö- «
rü központok és településkategóriák /különös tekintettel a 

város és falu/ lakóinak életkörülményeiben, ellátottságában
mutatkozó túlzott, indokolatlan különbségeket, 

Nehezíti a területi ellátás vizsgálatát, hogy a szol
gáltatásokra vonatkozó települések szerinti adatok a korábbi
években csak korlátozott mértékben és nem rendszeresen kerül
tek számbavételre,
A szolgáltatások teljesítményértékére pl. csak megyei szintű 

adatok állnak rendelkezésre. Ezért a teljesítményérték alap
ján az elemzést nem lehet elvégezni, Ettől a területi ellátás 

helyzetének értékelésénél eltekinthetünk, mivel a javító szol
gáltatási ellátás első és legfőbb feltétele az igények, kielé
gítésére alkalmas hálózat megléte. Az ellátottság helyzetének 

értékelésére jól felhasználhatók a felvevőhelyek, azok elhe
lyezkedése és az egy felvevőhelyre jutó lakosok számára vonat
kozó adatok.

A szocialista és magánszektor hálózati és ellátottsági hely
zete 1975-ben Békés megyében. 30. táblázat

Felső
fokú
köz
pont

Közép
fokú
köz
pont

Egyéb
tele
pülé
sek

Alsó-
fokú
köz
pont

Megye
Megnevezés össze

sen

42Települések száma
Lakónépesség száma 1000 fő
Szolgáltatás végző felvevő 
helyek száma
Egy településre jutó fel
vevőhelyek száma
Egy felvevőhelyre jutó la
kónépesség száma fő/fh,
10 ezer lakosra jutó felve
vőhelyek száma

78 8 2?1
433,4 l4i, 4 194,3 34,962,8

4.391 3341.508537 2,012

4856 188537 12

1049499 97117

103,6106,685,5íoi, 3 95,7
Forrás: A szolgáltatások fejlődésé és területi jellemzői Békés 
megyében 1975-1978. KSH Békéscsaba 1979» junius 15-i kiadványa
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A megyei ellátottsági mutatókhoz viszonyítva a felsőfokú köz
pont /Békéscsaba/ ellátottsága kedvezőtlenebb, mig a községeké 

kedvezőbb, /А szolgáltatást végző magánkisiparosok száma fel
vevőhelynek számit,/
A nagyobb településeken a lakosság és a kereslet egyaránt kon
centráltan jelentkezik, s ezért - valamint a kialakult vonzás- 

körzet következtében - központos: /koncentrált/ hálózat fenn
tartása lehetséges /viszonylag kevesebb szolgál.tatőhely na
gyobb szolgáltató létszámmal/.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy minőségileg is 

lényeges különbségek vannak a városokban és községekben üze
melő felvevőhelyek között.

A megye városaiban és néhány nagyközségében hexyezkedik 

el a szocialista szektorhoz tartozó felvevőhelyek túlnyomó több
sége, aho.1 a szolgáltatást végzők több mint 75 %-a dolgozik,
A községekben a szocialista szektort 1-2 fős felvevőhelyek, kép
viselik, ahol a lakosság csak egy-kétféle szolgáltatást vehet 
igénybe. A megye kisebb településein a lakosság ellátását dön
tően a magánkisipar végzi.

A megyében az elmúlt években a felvevőhelyek száma eme.1- 
azonban a lakosság igényeinek, megfelelő - az ellátást 

minden tevékenységben és minden területen biztositó - hálózatot 

nem sikerült ezideig kialakítani. Ennek ellenére alapvető el
látási problémák csak. szűk körben jelentkeznek /pl, gépkocsi- 

javitás, lakáskarbantartás/.
Megyénkben nincs olyan település, amely valamilyen ellá

tást biztositó szolgáltatóhellyel ne rendelkezne.
A gondot elsősorban a jelentős számú /50 ezer fő/ tanyai lakos- 

ság ellátása jelenti, akik .lakóhelyüktől kisebb-nagyobb távol
ságra vehetik csak igénybe a különféle szolgáltatásokat.

kedett

•о

is =szaóta
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A szolgáltatásokra jellemző, hogy egyes szolgáltatásfaj
ták iránti igények a lakosság részéről különböző gyakorisággal 
jelentkeznek, és az igénybe vevők, köre is területenként elté
rően alakul.

A gyakori, illetve a széles körben igénybe vett szolgál- 

tatásokat a fogyasztókhoz közel kell telepíteni, Az ilyen szol
gáltatások felvevőhálózata ezért szükségszerűen jóval kitér- 

mint a ritkábban, illetve szükebb fogyasztói kör ál-jedtebb
tál igényelt szolgáltatásoké. A lakosság szükségleteinek meg
felelően a dinamikusan fejlődő kiemelt szolgáltatások mellett 

a hagyományos szolgáltatások hálózatára is szükség van. A fel
vevőhelyek száma tevékenységenként és településkategóriánként 
nagyon eltérő.

Kielégítő a textiltisztítás hálózata, a városokon kivül 
46 község rendelkezik bizományosi felvevőhellyel. Hat község
ben nincs fodrász sem női, sem férfi. Nem megfelelő a lakás- 

karban tartás körébe tartozó tevékenységek ellátása és a ke
reskedelmi. szolgáltatások körébe tartozó kölcsönzési tevékeny
ség igénybevételi lehetősége sem.

A kisebb települések ellátási gondjait elsősorban gazda
ságossági problémák idézik elő,
A különböző településeken élő .lakosság ellátottságának vizs
gálatakor figyelembe kell vennünk., hogy az egyes szolgáltatá
sok iránti igények eltérő módon és eltérő gyakorisággal je
lentkeznek. A szolgáltató hálózatnak a szükséglethez igazodva., 
de a gazdaságossági szempontok figyelembevételével kell tele
pülnie ,
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Felvevőhelyek településenkénti és tevékenységenként! megosz
lása Békés megyében 1975» évben 31« táblázat

db
Felső
fokú
köz-
pont

Közép- 
f okú 
köz- 
pout

Megye
össze
sen

Egyéb
tele
pülé
sek

Alsó
it okú 
köz- 
pont

Megnvezés

Textiltisztítás
Gépkocsi javitás
Elektroakusztikai cikkek 
és háztartási gépek ja
vítása
Lakáskarbantartás
Textilruházati méretes 
és javitó tevékenység
Egyéb ipari javitás
Személyi szolgáltatás
Kereskedelmi szolgáltatás
Teherszállítási szol
gáltatás

4270 1310 5
76222 39 97 10

63210 10817 22

^55I.296 613118 110

80.1 128 259 359 55
487 174 20688 19
555 27352 175 55

49 125 725

80 231701 339 51

Összes felvevőhely 4.391 3341.508537 2.012

Forrás: A szolgáltatások fejlődése és területi jellemzői Bé
kés megyében 1975-1978. KSH Békés megyei Igazgatósága Békés
csaba I979. junius 15-i kiadványa alapján összesítve

A lakosság ellátása szempontjából az a hálózat optimá
lis, amely a legkönnyebben érhető el, a leggyorsabb, legkul
turáltabb, legjobb minőségű szolgáltatást nyújtja.
A szolgáltatást végzők szempontjából a leggazdaságosabb há
lózat az optimális, Ezért abban az esetben, ha az igények

■
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nem jelentkeznek a kellő mennyiségben, 'vagy jelentős többlet- 

költségek /pl. szállítás miatt/ merülnek fel, a szolgáltatás 

végzésére nehéz vállalkozót találni. Ezért szükséges az, hogy 

az igényeket kielégítő és a szolgáltatást végzők gazdasági 
érdekeivel is egyező szolgáltatási forma kerüljön kialakításra. 

Sok települést a szolgáltató szervezetek oly módon kapcsolnak 

be az ellátásba, hogy mozgó felvevőhelyeik /gépkocsijaik/ rend
szeresen ^végigjárják a községeket, s onnan a távolabban fekvő 

- nagyobb kapacitású, jól felszerelt - telephelyeikre szál- 

.litják a javítandó használati tárgyakat.
Erre nagyon sok jó példa alakult ki a megyében is. Például az 

elektroakusztikai cikkek és háztartási gépek javitása vala
mennyi településen megoldott. A városokban működnek a korsze
rűen felszerelt szervizek, melyek a vonzáskörzethez tartozó 

községeket rendszeres időközökben szervizkocsival felkeresik 

és vagy a helyszínen megjavítják az elromlott készüléket vagy 

nagyobb javítás esetén beszállítják a szervizbe. A kisebb te
lepüléseken, ahol gazdaságtalan lenne szolgáltatóhelyet fenn
tartani, a szolgáltató szervezetek megbízottjai gyűjtik össze 

a lakosság rendeléseit.
Vannak olyan tevékenységek is, melyeket nem feltétlenül indo
kolt a lakóhelyhez közel telepíteni,pl. fényképész vagy mére
tes ruhákészités. A tapasztalat azt mutatja, hogy a lakosság 

szívesebben veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat a közeli 
városban, ahol színvonalasabb, korszerűbb módon elégítik ki
igényeit.

A községi és a tanyai lakosság ellátásában egyre nagyobb
szerepet vállalnak a kisiparosok mellett a mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek. Elősorban a gépjárműjavítás, teherszállítás, 

lakáskarbantartás és az egyéb ipari szolgáltatások körébe tar
tozó néhány tevékenység ellátásában vesznek részt.
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Mivel valamennyi községben van termelőszövetkezet, mely ja
vító szakembereket is foglalkoztat, lehetséges lenne a jelen
leginél nagyobb mértékben szolgáltatást végezniük. Ezzel je
lentősebb anyagi befektetés nélkül lehetne bővíteni a lakos
ság rendelkezésére álló szolgáltató helyek számát, az igénybe
vételi lehetőségek körét.

A községekben jelentkező ellátottsági hiányok mellett 

számottevő az uj lakótelepek ellátatlansága.
Különösen Békéscsabán - de a megye valamennyi városá

ban - az elmúlt években uj lakótelepek keletkeztek. Békéscsa
bán a lakótelepeken lakik a lakosság közel egyharmada, A 1 aké- 

sok építésével egyidejűleg nem került sor a kapcsolódó szolgál
tató létesítmények megvalósítására,
A szolgáltató egységek 4-5 éves késéssel kerültek átadásra, 

addiga lakosság vagy nem vette igénybe a szolgáltatást, vagy 

a városok belterületein jelentkezett igényével, Különösen 

kedvezőtlenül hatott ez a körülmény a textiltisztítás, szemé
lyi szolgáltatás és lakáskarbantartás körébe tartozó szolgál
tatások igénybevételére. Ezért szükséges, hogy a jövőben a 

szolgáltató egységek megvalósítására a tervek szerinti időben 

kerüljön sor.

3.4 A szolgáltatások fejlesztését elősegítő beruházások, a
szolgáltatás-fejlesztési alap felhasználása

A szolgáltatás fejlődése csak a kapacitások és a szol
gáltatási hálózat egyidejű bővítése mellett válik lehetséges
sé.

A kívánt mértékű fejlesztést a vállalatok, szövetkeze
tek saját erőből biztosítani nem tudták. Ezért az állam or-
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szágosan mintegy 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő költ
ségvetési juttatást nyújtott a TV, ötéves terv időszakában a 

szolgáltatást végző szocialista szervezetek részére. Ebből a 

támogatásból Békés megye 58,1 millió forinttal részesedett, 

melyet a megyei tanács osztott fel a szolgáltatás fejleszté
sére vállalkozó vállalatok, szövetkezetek között,
A szolgáltatásfejlesztési alap 92 %-a. a kiemelt tevékenységek 
fejlesztését segítette. <Э~//

A megyében a szolgáltatási kapacitás és a hálózat bőví
tése érdekében 1971-1975. években összesen 127,1 millió forint 

értékű beruházás valósult meg, a tervezett l4l,4 millió forint-
tal szemben.
A tervezettől való jelentős elmaradás több okra vezethető 

vissza :
а/ a beruházásokat korlátozó - 1972. évben életbe lépett - ren
delkezések a fejlesztési célkitűzések csökkentését idézték efő, ,
b/ a beruházási áremelkedések következtében a tervbe vett fej
lesztések csökkentett nagyságrendben valósultak meg, vagy egy- 

ré s zük elmarad t,
с/ еёУ szervezet visszalépett a vállalt fejlesztéstől, a 

szolgáltatások alacsonyabb jövedelmezősége miatt pénzeszköze
it nem szolgáltatás, hanem az árutermelés bővítésére fordította, 

d/ a beruházások jelentős része nem készült el a tervezett ha
táridőre hanem csak későbbi időpontban - több esetben 1976- 

ban - kerültek átadásra a létesítmények.

62/ A Békés megyei Tanács VB Tervosztálya: Jelentés a szol
gáltatásfejlesztési alap IV, ötéves tervi felhasználásáról, 

illetve a támogatással megvalósult beruházások helyzetéről 
Békéscsaba, 1976. április ,12-i vb előterjesztés alapján.
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A 127,1 millió forint értékű beruházás 4l a szolgál
tatásfejlesztési alapból, 23 %~a saját erőből valósult meg, a 

beruházások alig 17 %-át fedezték hosszúlejáratú, kedvezmé
nyes hitelből, mig 19 %-é.t a szövetkezetek KFA /Kölcsönös 

Fejlesztési Alap/ juttatásból vették igénybe, 63/

A beruházások XV, ötéves tervi alakulása tevékenységenként
Békés megyében

32«, táblázat 4 \é\ ....

Ossz beruházás Ebből szolgálta
tás-fejlesztési 

alapTevékenység
Millió MillióMegosz

lás %
Megosz
lás %Ft Ft

43,2
34.9
14.9

34,0
27,5
11,7

Textiltisztítás
Gépkocsijavítás
Lakáskarbantartás
Híradástechnikai cikkek 
és háztartási gépek ja
vítása

36,0
27,0
12,9

20,9
15,7
7,5

14,2 16,018,0 9,3

53,4Kiemelt szolgáltatások: 87,3 91,9111,0

Hagyományos ipari és 
személyi szolgáltatások
Kereskedelmi szolgál
tatás

4,62,711,5 9,0

4,6 3,7 3,52,0

Összesen: 58,1127,1 100,0100,0

Forrás: A szolgáltatások fejlődésének jelenlegi helyzete Bé
kés megyében, KSH Békés megyei Igazgatósága 1976, 6. oldal,

63/ A Békés megyei Tanács VB Tervosztálya: Jelentés a szolgál
tatásfejlesztési alap IV, ötéves tervi felhasználásáról, il
letve a támogatással megvalósult beruházások helyzetéről 
Békéscsaba, 1976, április 12-i vb előterjesztés alapján.
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A megvalósult beruházások közel 88 %-a. a kiemelt szol
gáltatások, ezen belül is a legnagyobb mértékben a texti^ltisz- 

titás és gépkocsijavítás kapacitásbővítését szolgálta. Hason- 

a szolgáltatásfejlesztési alap is elsősorban kiemelt te
vékenységek, ezen belül is a textiltisztítás fejlesztését se
gítette elő.

ló an

A szolgáltatásfejlesztési alapból a minisztériumi válla
latok 23 ^-kal, a tanácsi vállalatok 26 ^-kal 
tek 50, h fo-kai, egyéb szervezetek 0,3 %-kal részesedtek.

A szolgáltatásfejlesztési alap létrehozása kedvezően be
folyásolta a fejlesztések alakulását. Az állami támogatás nél
kül sok beruházás nem valósult volna meg, ami a szolgáltatá
si kapacitások fejlesztését nem tette volna lehetővé.

a szővetkeze-

Összegezve: A negyedik ötéves tervben folyóáron 52 

kai nőtt Békés megyében a lakossági szolgáltatás teljesítmény
értéke, főleg a kiemelt tevékenységek fokozott fejlesztése
ként /gépjárműjavítás, textiltisztítás/.

A minisztériumi ipar dinamikusabban fejlődött, mivel uj 
kapacitásokat hoztak létre a kiemelt szolgáltatásokban, mig a 

szövetkezeti ipar főleg a meglévő szolgáltató helyeit korsze
rűsítette, többletkapacitásokat kevés helyen tudott létrehoz
ni. A magánkisipar szerepe a szocialista szektor elmaradása 

miatt Békés megyében nagyobb az országosnál, 1975-ben 56 %-ot 

teljesített az összszolgáltatásból, mig országosan csak 35 $>- 
ot, A felvevőhelyek száma - a magánkisiparosok nagy száma mi
att - kedvezőbb az országosnál, azonban a megfelelő hálózat 
még nem jött létre.
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A szolgáltató kapacitás és hálózat bővítésére 127 millió fo
rintot fordítottunk, melyből 58 millió forint szolgáltatásfej
lesztést alap volt, ez a kiemelt ágazatokban biztosított kapa
citásnövelés i lehetőséget. Az egy lakosra jutó szolgáltatás 

teljesítményértéke azonban még lényegesen elmaradt az orszá
gos és vidéki átlagtól is.

Az egy lakosra jutó teljesítményérték és hálózati ellátottság
1975« évben 33» táblázat

Ebből a ki
emelt szol
gáltatás

Egy lakos
ra jutó 
szolgálta
tás

a 10,000 
lakosra ju
tó felvevő
helyek szá-

Megnevezés
Ft Ft

ma

124Békés megyében
Vidék összesen:
Budapest
Ország összesen:
Békés megye a vidéki 
átlag %-ában
Békés megye az orszá
gos átlag %-ában

36,9
27,6
17,6

25,7

295
349 138

426I.O36
483 195

84,5 89,9 133,7

.143,661,1 63,6

Forrás: A szolgáltatások fejlődése és jelenlegi helyzete Bé
kés megyében. KSH Békés mqyei Igazgatósága, Békéscsaba 1976. 
8. oldal.
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4. A lakossági szolgáltatás alakulása Békés megyében .1.975-
1980,, évek között

A Magyar Szocialista Munkáspárt XX, kongresszusának, ha
tározata nyomán a népgazdaság V, ötéves terve nagy gondot for- 

dit a szolgáltatások erőteljes fejlesztésére,
A fő célkitűzés a .lakosság szolgáltatásokkal való mind jobb 

ellátása,
A terv készítése során biztosítani kellett a szolgáltatásfej-
lesztési feladatoknak az életszínvonal politikai feladatokká1
és a reális lehetőségekkel való összehangolását.

4,1 A megye szolgáltatásfejlesztési célkitűzései

A megyében a szolgáltatásfejlesztés szükséges mértékét és te
rületeit az alábbi célkitűzésekből, kiindulva határoztuk meg:
1, az átlagosnál gyorsabb ütemben fejlődjenek: a/ kiemelt te
vékenységek, b/ a nők háztartási munkáját. könnyitő szolgálta
tások,
2, hagyományos szolgáltató tevékenységek a lakosság szükség
leteinek megfelelően fejlődjenek,
3. ©gyes tevékenységek fejlesztésénél a jelentősen növekvő 

idegenforgalom igényét is figyelembe kell venni,
4. növekedjen a szocialista szektor részaránya,
5. emelkedjen a tiszta profilú szolgáltató szervezetek száma,
6. törekedni kell a magánkisiparosok számának szintentartásá-

illetve településenként és szolgáltatási tevékenységen
ként differenciált fejlesztésére,
ra,
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7. biztosítani kell, hogy a szolgáltatások igénybevételének 

lehetősége mindinkább függetlenné váljék a lakóhely jellegé
től, Ennek utjai:
a/ az azonos településkategóriákban élő lakosság ellátott
sági színvonalának közelítése,
b/ a városokban a felvevőhely-hálózat területileg arányos 

fejlesztése,
с/ a különböző kategóriákba tartozó településeken a hálózat 

legcélszerűbb ellátási formában megvalósuló fejlesztése, fi
gyelemmel a vonzáskörzetek lakosságára is,
d/ a községi, illetve külterületi lakosság ellátásának, foko
zott javitása elsősorban az alapvető szolgáltatási tevékeny
ségek vonatkozásában,
8. emelkedjen a szolgáltatások minőségi szinvonala, kulturált
sága, bővüljön a szolgáltatások választéka, csökkenjenek a 

vállalási határidők.
A szocialista szektorban a megyében az V. ötéves terv

időszakban a lattosság részére végzett szolgáltatások telje
sítményértékének 56 ja-os, ezen belül a kiemelt tevékenységek 

90-100 %-os, a hagyományos szolgáltatások. 28-32 %~os növeke
dését irányoztuk elő, mig a magánkisipar teljesitményértéké- 

nek ló ^-os növekedésével számoltunk.
A fogyasztási szolgáltatások kapacitásának bővítésére 

az V. ötéves tervidőszakban 217 millió forintot irányoztunk 

elő a megyében. Ennek tervezett pénzügyi forrásai: 33 % 'válla
lati és szövetkezeti saját alap, 31 % szolgáltatásfejlesztési 
alap, közel 20 % szövetkezeti közös alap, s mintegy ló % hi
tel forrás.
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A rendelkezésre álló 68 millió forint szolgáltatásfejlesztési 
alap 19 %-át gépjárműjavitás, 7 %-át az elektromos háztartási
gépek és hiradástechnikai cikkek javításának fejlesztésére,
18 %-át a mosás, kelmefestés, vegytisztitás és 34 %-át az épí
tőipari javitó-karbantartó tevékenység fejlesztésének támoga
tására fordítjuk. A hagyományos szolgáltatások közül a szemé
lyi szolgáltató és barkács tevékenység, valamint a cipő- és 

butorjavitás részesül támogatásban. 64/

A lakossági szolgáltatás fejlesztése Békés megyében 1976-1980.
34. táblázatközött

millió Ft
Pénzügyi források

Beruházás
költség
előirány
zata

Szolgál
tatás

Saját-
alap

Egyéb
/КТА,
KFA/

hitelTevékenység fejlesz
tési
alap

Gépjárműjavitás
Elektromos háztartá
si gépek és híradás
technikai cikkek ja
vítása
Textiltisztitás 

Lakáskarbantartás 

Egyéb szolgáltatás

69,0 l4,0 4,o38,013,0

.11,0 5,o 2,0 3,o 1,0

4o, 0 

45,0 

52,0

.12,0 

23,0 

15,0

13,0
7,o

12,0

5,0 10,0
13,02,0 

19,0 6,0

Szolgáltatás 
összesen: 43,0 34,068,0217,0 72,0

Forrás: A szolgáltatások fejlődése és területi jellemzői Békés 

megyében 1975-1978. KSH Békés megyei Igazgatóság 1979«6. oldal

64/ A szolgáltatások fejlődése és területi jellemzői Békés me
gyében 1975-1978. KSH Békés megyei Igazgatóság 1979« 6-7.oldal
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4.2 Az egyes tevékenységek fejlesztésével kapcsolatos fela
datok

A textiltisztításnál legfontosabb feladat a vegytisztí
tó szalonok mosó kapacitással való bővítése a felvevőhálózat 

további szélesítése.
A tevékenység árbevétele 150 %-r-a emelkedik a tervidőszak vé
gére. A növekvő igények kielégítése a Békéscsabai Patyolat Vál
lalat központi üzemének jelentős rekonstrukciós bővítését, uj 
szalonok és felvevőhelyek létesítését teszik szükségessé,

A gépjárműjavitás- karbantartásnál 97 ^-os árbevétel nö
vekedést tervezünk.
A lakossági személygépkocsik állományának 1,8-szeres növekedé
se, az áthaladó idegenforgalom fejlődése, valamint a járműál
lomány fokozatos elöregedése^ indokolttá teszi a gépjárműjaví
tó kapacitás további növelését. A megyében a tervek szerint 

170 ezer óra/év kapacitás növelésére kerül sor.
A híradástechnikai cikkek és elektromos háztartási gépek

javításánál legfontosabb feladat a hálózat korszerüsités foly
tatása. A tevékenység árbevétele 60 ^-kal emelkedik 1980, évre. 
A helyszini javítás fejlesztésére^ valamint a készülékek el- és 

visszaszállítására szerviz-gépkocsik beszerzése szerepel a 

tervekben. A községi ellátás színvonalának emelését - a mozgó 

felvevőhelyek számának növelésén túlmenően - a komplex válla
ló helye к hálózatának kialakításával kívánjuk biztosítani, a- 

melyekben a felvevőhelyek az igények függvényében fiókszerviz
zé alakulhatnának át a későbbiekben.

65/ Békés megye V. ötéves tervi lakossági szolgáltatásfejlesz
tési feladatai. Békés megyei Tanács VB Terv Osztálya 1976. ok
tóber l4-i tanácsülési előterjesztése alapján.
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A korábbi időszakban sok gondot jelentő békéscsabai szűk ka
pacitás miatt, a tervekben egy megyei központi szerviz létesí
tése is szerepel a megyei hálózatfejlesztés mellet.

A lakáskarbantartó szolgáltatásoknál elsősorban a kapa
citás fejlesztése szerepel. Ennek érdekében tisztaprofilu szol
gáltató szervezeteknél kell a beruházási eszközöket koncentrál
ni Békéscsabán. A városokban a városgazdálkodási vállalatok és 

építőipari szövetkezetek fejlesztésére kerül sor,
A községekben a lakosság ellátását továbbra is döntően a magán
kisipar oldja meg. Az árbevétel 1980. évben 138 kai, haladja^ 

meg az 1975» évit.
A hagyományos szolgáltatásoknál, a lakosság igényeinek 

kielégítését mérsékelt ütemű fejlesztéssel biztosítani, lehet. 

Jelentősebb fejlesztést a személyi szolgáltatásoknál kell meg- 

ahol a hálózat bővítése és korszerűsítése elkerül
hetetlen a színvonalasabb ellátás biztosításához.
Kiemelt feladatot jelent mind nagyobb volumenben jelentkező i~ 

gények kielégítése érdekében a bútorok garanciális és fizető 

javítására alkalmas szervezet kialakítása.
A kereskedelmi és teherszállitás! szolgáltatások, körében 

a lakosság barkács tevékenységéhez nyújtott szolgáltatás háló
zatának kialakítása szerepel első helyen. Szükséges továbbá a 

kölcsönzési tevékenység és a teherszállitás fejlesztése is.

valósítani

v

4.3 A szolgáltatások alakulása 1975-1978. között ás a további
feladatok

Békés megyében az egy főre jutó lakossági szolgáltatás
országos átlag 6l jo-aévben a vidéki átlag 84,5 %-a,1975, az

vo1t. Az eltelt három évben közelítés volt tapasztalható, de
ennek üteme lassú.

*! J ■í'ZEGru
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A megyék közötti rangsorban az egy főre eső lakossági szolgál
tatás tekintetében Békés megye 1975« évben a 13. helyet fogbal
ta el. Az országos átlagnál némileg gyorsabb fejlődés ellenére
ez a helyzet 1978. évig alig változott, jelenleg a 12, helyen 

66/vagyunk.

A lakossági szolgáltatás teljesítményértékének alakulása Bé-
35. táblázatkés megyében 1975-1978. között

1.000 Ft

1978 '1o1976.Megnevezés 1978.1977.1975.
1975 .

Hagyományos szol
gáltatás
Kiemelt szolgáltatás

122.669
109.125

91.692
62.619

96.133
90.792

102.327
73.769

122,9
174,3

Ebből
gépjárműjavitás
elektromos háztartá
si gépek javitása
hiradás technikai 
cikkek javitása
textiltisztitás
lakáskarbantartás

48.191 173,827.729 ЗЗ.232 39.912

128,46.8815.582.5.359 5.110

13.994
6.456

14.987

18.456
7.653

27.944

145,2
127.9
257.9

15.926
7.466

21.906

12.711
5.983

10.837

Szocialista ipar 
összesen: 143,7211.794154,311 176.096 186.925

204.644 241.539196.697 259.893Magánkisipar 132,1

428.464 481.687380.740 137,2351.OO8Mind összesen:

Forrás: Békés megye statisztikai évkönyve 1978. KSH Békés me
gyei igazgatósága 1979. 270. oldal.

66/ Fogyasztói szolgáltatások 1978. KSH 1979. adataiból szá
mítva
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A szocialista ipar lakossági szolgáltató tevékenységének ala
kulása 1975-1978. között Békés megyében
teljesít
mény
millió Ft

össze s
szolgáltatás

15О

hagyományo s
^  - —ezLO_lgáltatás^100

""" kiemelt szolgáltatás
50

- évI 1978.I976.

A kiemelt szolgáltató tevékenységek teljesítményének alaku
lása I975-I978. között Békés megyében

1977.1975.

tel jes it-ч 
mény
millió Fi gépjárműjavítás

40

30

—elektromos háztar
tási gépek és hír
adástechnikai cik
kek javitása

20

—lakáskarbantartás

10
textiltisztítás

é v19^6. 1^77.1975.
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1978-ban a szocialista szektor és a magánkisipar lakossági 
szolgáltatásának teljesítményértéke 481,7 millió forint 

volt, 37»2 kai több, mint három évvel korábban. A szoci
alista szektor teljesítményértéke jobban nőtt, mint a ma
gánkisiparé, igy a szocialista szektor részaránya az 1975. 
évi 44 ^-ról 46 %-ra. emelkedett. A tervhez viszonyítva a 

szocialista szektor teljesítményértéke az időarányosnál 
jobban emelkedett, a magánkisiparé pedig már az öt évre 

tervezett ütemet is meghaladta.

A lakossági szolgáltatások teljesítményértéke és a fejlő-
dés mértéke szektoronként

36. táblázat

Teljesítményérték
Megnevezés megoszlása1978.

1.000
az 1975. 

évi
%-ában

%
Ft

Állami vállalatok 90.478
1З1.З16

136,2

137,5

18,8

27,3Szövetkezetek

Szocialista szektor 
összesen: 46,0221.794 137,0

54,0259.893Magánkisipar 132,1

Összesen: 481.687 137,2 100,0

Forrás: A szolgáltatások fejlődése és területi jellemzői 
Békés megyében 1975-1978. KSH Békés megyei Igazgatósága 

1979. 22. oldal.



A lakossági szolgáltatás megoszlása szektoronként
37. táblázat

Békés megye Országos
1978.1975. 1975. 1978.

Szolcpl Meg- 
tatás osz- 
1000 R lás

Szolgál 
tatás 
1000 Ft

Szolgál 
tatás 
1000 Ft

Meg
osz
lás

Szolgál 
tatás 
1000 Ft

Meg
osz
lás

Meg
osz
lás

Megjegyzés

% % % %
20,614,9

1,6
75.710
14.768

is; 7 2.057.299 2i;8 

942,866 12,0
2.840.349 

1.234.411
52.046
5.657

Minisztériumi ipar 
Tanácsi ipar 3,1 8; 9
Állami ipar ie;e 3.000.165 33,816,5 4.074.76090.47857.698 29; 5 i

131.316 2.684.117 24; 7Szövetkezeti ipar 27; 5 31,3 3,420.80595,496 27; 2 H
Г0

44,0 221.794 5.684.282 65,1153.194 46,0Szocialista ipar 54,27.495.565 о
I45,825Э. 89-3 3.316.263 34;.9Magánkisipar 194.974 56,0 54,0 6.349.558

összesen : 481. 687 100;0 9.000. 545 100,0 13.845.123 100,0348.168 ioo;o

Forrás: Fogyasztási szolgáltatások а IV. ötéves terv időszakában. 
Fogyasztási szolgáltatások 1978. KSH 1979,
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A szocialista szektoron belül az állami vállalatok és szö
vetkezetek teljesítményértéke közel azonos mértékben emel- 

kede 11.
A szocialista szektor és a magánkisipar által együt

tesen végzett lakossági szolgáltatások teljesítményértéké
nek tevékenységenként! alakulását a következő táblázat szem
lélteti :

A lakossági szolgáltatások teljesítményértéke főbb tevékeny
ségenként Békés megyében

38. táblázat

Teljesítmény érték 
1.000 Ft

Magánkisipar 
részaránya %

íz 1975. 
1978. évi

%-ában
Megnvezés meg

oszlás 1978.1975.
1°

Mérték után és egye
di megrendelésre ké
szített termékek
Ipari javitó-karban- 
tartó szolgáltatások
Építőipari javitó- 
karbantartó szolgál
tatások
Teherszállítás
Kereskedelmi szol
gáltatások
Személyi szolgáltatás

6,1 62,3 58,9119,329.227

124,1 44,949,936,9177.707

168,4 26,5 85,7 78,1127.797

49,576.999 16,0 38,6152,3

1,46.854 

63.103
97,3

126,5 39,613,1 51,0

Összesen: 481.687 54,056,0137,2 100,0

Forrás: A szolgáltatások fejlődése és területi jellemzői 
Békés megyében 1975-1978. KSH Békés megyei Igazgatósága 

1976. 22. oldal
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A kereskedelmi szolgáltatások kivételével - amit csak
a szocialista szektor végez - minden tevékenység teljesít
ményértéke mindkét szektorban emelkedett, de a 

litást kivéve
teherszál-

a szocialista szektorban dinamikusabban«
A kiemelt szolgáltatások teljesítményértéke - az át

lagosnál jóval dinamikusabb növekedés eredményeként - 1978- 

ban már a szocialista szektor lakossági szolgáltatásainak 

felét képezte. Ezzel párhuzamosan a hagyományos javitó és 

méretes szolgáltatások teljesítményértéke három év alatt 

valamelyest visszaesett, igy részaránya is csőkkent,
A kiemelt szolgáltatásokon bedül az átlagosnál lénye

gesen jobban nőtt a lakosság részére végzett személygépko
csi javitás és karbantartás, valamint az építőipari javitó- 

karbantartó szolgáltatások teljesítményértéke.

Személygépkocsi javitás: A lakossági személygépkocsik 

karbantartási és felújítási igényének 1975« évben 43 %-á.t, 
1977. évben 49 %-á.t tudták a javítóbázisok megoldani. A 

fennmaradó javitási igényeket a magánszektor, egyéb szer
vezetek, a magángépkocsi tulajdonosok és a kontárok munkája 

elégített ki.
1980-ig a lakossági személygépkocsik száma megyénkben várha
tóan 28.500 db-ra emelkedik, melynek szervizigénye 720.000 

óra. Az igények növelésével a szervezet kapacitása nem tud 

lépést tartani. Az egy lakossági személygépkocsira jutó szer-
1980-ban várhatóanvizkapacitás 1975. évben 35 óra volt 

csak 26 óra lesz. 67/

67/ A lakossági szolgáltatások V. ötéves tervidőszakban
és a VI. ötéves tervidőszak folyamánvárható fejlődése 

kívánatos fejlesztés irányai és módja. Békéscsaba 1979« 

április 23-i 0T előterjesztés alapján.
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A szocialista szektor- lakossági szolgáltatásainak teljesít
ményértéke tevékenységenként Békés megyében

39. táblázat

Teljesítményérték 1.000 Ft
megoszlása joaz 1975. 

évi
%-á.ban

Megnevezés
1978. 1978.1975.

Személygépkocsi javí
tás és karbantartás
Motorkerékpár javitás 
és karbantartás
Elektromos háztartási 
gépek javitása
Híradástechnikai cik
kek javitása
Mosás, kelmefestés, 
vegytisztitás
Építőipari javitó- 
karbantartó szolgál
tatások

20,6l6,245.677 182,3

1,82.514 1,193,8

128,4 3,16.881 3,5

8,38,2145,218.456

3,53,97.65З 127,9

12,627.944 7,0202,0

Kiemelt szolgálta
tások összesen: 49,240,6164,6109.125

Hagyományos javító 
és méretes szolgál
tatások
Teherszállítás
Kereskedelmi szol
gáltatások
Személyi szolgálta
tások

97,4 13,018,928.772

17,5121,8 20,138.917

4,6 3,16.854 97,3

17,215,8149,038.126

100, 0221.794 100,0137,0Összesen:

Forrás: A szolgáltatások fejlődése es területi jellemzői 
Békés megyében 1975-1978. KSH Békés megyei Igazgatósága 

1979. 24. oldal
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1979-ben uj szerviz kezdte meg működését Szeghalomban, mely
nek kapacitása 15.000 óra. Növeli a szerviz kapacitását a 

"Generál" Ipari Szolgáltató Szövetkezet, valamint a XVII, sz. 
AFIT Vállalat Békéscsabán.
A további szükséges fejlesztéseknél figyelembe kell venni: 
a/ az V. ötéves tervidőszakban keletkezett feszültségek fel
oldását ,
b/ a lakossági személygépkocsik számának VI. ötéves tervi mű
szaki növekedéséből eredő igények kjelégiiését, 
с/ a szervizek vonzáskörze tét, 
d/ a településhálózati elképzeléseket, 

e/ az idegenforgalom miatti igényeket.
1975-tol 1980-ig az igények és a kapacitás közötti fe

szültség erősödése következtében a szervizek által ki nem 

elégített igény további 60.000 órával növekszik, melynek
feloldása а VI. ötéves terv feladata.
А VI. ötéves terv időszakában a lakossági személygépkocsik 

számának növekedése, valamint a fajlagos ráfordítási igény 

mérsékelt csökkenése következtében a lakossági személygép
kocsik karbantartási, felújítási igénye 340.000 órával nő. 
Ennek megfelelően: Békéscsabán 100.000 óra, Szeghalomban 

80.000 óra, Gyulán 80.000 óra, Orosházán 70.000 óra, Szar
vason 80.000 óra, Mezőkovácsházán ÓO.OOO óra fejlesztés 

szükséges.
Textiltisztítás: A megyében az egy főre jutó lakossá

gi textiltisztitás értéke 1975. évben l4 Ft/fő volt. Ez a 

Dél-Alföldi tervezési gazdasági körzet megyéinek mutatói- 

tól 18-26 5ör-kal marad el. 1978. évre ez a különbség 15 

ra csökkent, de abszolút értékben még igy is jelentős.
A fejlődés ellenére az egy főre eső lakossági mosás Békés 

megyei értéke 1978. évben a vidéki átlag 62 (/q-sl, az orszá- 

gos átlag 31 %-a. volt.

SZiiGiLS

//
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A megyék közötti rangsorban Békés megye a ló 

1,1 kg/fő várható 

lagot érjük el.
Az egy főre jutó vegytisztitás az V. ötéves terv időszaká
ban várhatóan 0,39 tétel/főről 0,7^ tétel/főre nő. 1978. 
évben ez a mutató a vidéki átlag körül alakult és 35 $-kal 
maradt el az országostól.
I98O. évben Endrőd nagyközség kivételével - Békéscsaba mel
lett - a középfokú központokban is működnek szalonok,
A tervidőszak folyamán a minőség területén is történt elő-

1980-ra 1,0- 

de ezzel is csak az 1978. évi vidéki át-
• j

relépés. Jobb munkaszervezéssel, a dolgozók uj anyagi ösz-
korszerü gépek üzembeállí

tásával javult a tisztítás minősége, rövidültek a vállalá
si határidők.
A VI. ötéves terv időszakában a textiltisztítás területén az 

alábbi főbb feladatokat kell megoldani:
a/ A szerepkör nélküli települések ellátásáról is gondoskod
ni kell, /1980-ban a 22 település közül csupán 5-ben lesz 
felvevőhely/ A megoldás módja vagy mozgó felvevőhely, 

mozgó szolgáltatóhely /ebben az esetben lehetséges és szük- 

ségszerüamegyék közötti együttműködés is/.
b/ Az alsófoku központokban el kell érni,hogy mindenhol le
gyen legalább bizományosi felvevőhely.
с/ A középfokú központokban a vegytisztitó szalonokat bő
víteni kell mosókapacitással /Szeghalom, Gyoma/. Minimáli
san a városokra ki kell terjeszteni a bérágynemü szolgálta
tást és a padlószőnyeg helyszíni tisztítását.
d/ Békéscsabán minden felvevőhelyen biztosítani kell a bér- 

fehérnemü kölcsönzést. A lakótelepeken, a városközpontban 

biztosítani kell a háztól-házig szolgáltatást. A bérágyne- 

mün kívül a kölcsönzés további lehetőségeit szükséges bizto
sítani /törülköző, asztalnemű, stb./.

tönzési formáinak bevezetésével

vagy
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е/ Folytatni kell a Békés megyei Patyolat Vállalat közpon
ti üzemének gépi rekonstrukcióját.

Elektromos háztartási gépek, híradástechnikai cikkek 

javítása: A lakosság részére végzett szolgáltatás teljesít
ményértéke a tervidőszak első három évében 4o %-kai emel
kedett, 1977. évben az egy fore jutó teljesítményérték 

50 Ft/fő volt, ezzel a környező megyék között Békés megye 

az utolsó előtti helyet foglalta el. 1980-ig a lakossági 
teljesítmény érték eléri a 29-30 millió forintot, 1978-ban 

Békéscsabán, a középfokú központokban - és két kivételtől 
a kiemelt alsófoku központokban szervizek mü-eltekintve 

ködtek.
Még a tervidőszak végén is lesz olyan település, amely nem 

rendelkezik felvevőhellyel,
A VI, ötéves tervidőszak főbb feladatai:
a/ A felvevőhellyel nem rendelkező településeken bizományo- 

si vállalóhelyet kell létesíteni /lehetőleg komplex válla
lóhelyen keresztül/.
b/ Battonyán, Mezőhegyesen, Szarvason /kiemelt alsófoku 

központok/ szerviz létesítése.
с/ Gyoma, Endrőd, Sarkad, Tótkomlóson uj alapterületű fiók- 

szerviz létesítése.
d/ A gyulai és a békéscsabai szerviz bővítése, 
e/ A szervizek technikai színvonalát korszerűsíteni kell, 

/uj készülékek megjelen ésével 
lultságának növelésével szinkronban/.
f/ A fiókszervizek tehermentesítésére, a területi egyenet
lenségek felszámolására, újabb szervizkocsikat kell beállí
tani.
g/ Az átalánydíjas javítási rendszert szélesíteni szüksé-

valamint a meglévők bonyo-

ges .
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Építőipari szolgáltatások: Kiindulva a mpgye lakásállo
mányának egyre növekvő tendenciájából - figyelembe véve azt, 

hogy alapvetően az 1950. előtt épült mennyiség dominál - az 

összes javitó-karbantartó kapacitásszükséglet mintegy 450 mil
lió forint/év.
A rendelkezésre álló kapacitás az igények kielégítését csak 

kis mértékben fedezi. így az összes igényt 100 fo~nak véve a 

kielégítés mértéke: 1978. évben 23,7 %-os, 1980. évben 35,6 %-
os. Ez azt bizonyltja, hogy a tervidőszakban a korábbiakhoz 

képest jelentős előrelépés történik, de a feszültség továbbra 

is megmarad.
A megyében a lakossági építőipari javitó, karbantartó szolgál
tatások kapacitását meglévő szervezeteink fejlesztése utján 

növeljük. Ennek megfelelően az V, ötéves tervi 23 millió fo
rint szolgáltatás-fejlesztési alapot 10 meglévő szervezetnek 

juttatjuk, ezzel is biztosítva minél több település ellátásá
nak javítását. Ezen szervezeteknél 1980-ra belépő többletka
pacitás 51,0 millió forint lesz.
Mivel jelen ötéves tervben a mennyiségi ighyek kielégítése 

is problémát jelent, a minőségi követelmény másodlagos szere
pet kap. Ezen a VI.ötéves terv folyamán feltétlenül változtat
ni kell. Az eddigi tapasztalatok birtokában feladatunk a VI. 

ötéves tervidőszakban:
а/ a kapacitás további növelése; egyrészt az elmaradás pótlá
sára, másrészt a növekvő igények kielégítésére,
b/ megfelelő technikai színvonal biztosítása /célgépek, szer
számok beszerezhetőségének megléte/,
с/ több szakmásitással a személyi feltételek javitása, 
d/ a liftek javításának, karbantartásának megfelelő szervezet
be adása.
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Nem kiemelt szolgáltatási ágak: A nem kiemelt szolgáltatá
sok teljesítményértéke a tervidőszak első három évében 23 %- 
kai emelkedett. A stagnáló vagy visszafejlődő szolgáltatási 
ágakon kivül /lábbelijavítás, textilruházati javitás/ dina
mikus fejlődés tapasztalható a személyi szolgáltatások terü
letén, /52 %-os növekedés három év alatt/ és fellendülőben 

van a mérték utáni ruházat készités is.
A VI.ötéves tervidőszak során szükséges a női- férfi fod
rászatok korszerüsitése; az egész testre kiterjedő kozmeti
ka, bioszaunás rendszer bevezetése; órajavitó műhelyek, mű
szerezettségének javitása. Minden középfokú központban kor
szerű gyorsjavító cipőszalont kell létesíteni. Gyulán cél
szerű gyógykozmetikai szalon létesítése. Békéscsabán bizto
sítani kell az igazolványképek expressz vállalását,
A kereskedelmi szolgáltatásokon belül a kölcsönzés a szolgál
tatási tevékenységnek még ma is igen jelentős ága 

zik a kölcsönzött áruk köre. A hagyományosan kölcsönzött cik
kek, pl. porszívó, mosógép, centrifuga kereslete az ellátott
ság javulása miatt megszűnőben van, helyettük uj cikkek i- 

ránti kereslet jelentkezik, igy pl, camping-felszerelések, 

építőipari kisgépek és felszerelések, valamint mezőgazdasá-

de válto-

gi kerti kisgépek.
A szabadidő növekedésével nagyobb jelentősége lett a barkács- 

tevékenységnek. Ez a szolgáltatási ág; az V. ötéves tervidő
szakban lendült fel, megyénkben Békéscsabán és Gyulán léte
sül egy-egy barkácsüzlet, amelyek várhatóan 1981-ig készül
nek el.
A VI. ötéves terv során fejleszteni kívánatos: 
а/ a házhoz szállítási tevékenységet, különös tekintettel 
az élelmiszer-kereskedelemben, mert ez beruházás nélkül je
lentős kapacitás-bővülést eredményezhet,
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b/ a kölcsönzés területén megyénkben különösen számolni kell 
a mezőgazdasági kerti kisgépek iránti kereslet növekedéssel, 
pl. kerti traktorok, permetezőgépek 

с/ a barkácstevékenység továbbfejlesztése érdekében bővíteni 
kell a barkácsüzletek és műhelyek számát. А VI, ötéves terv-, 

időszak során a megye további három városában egy-egy bar- 

kácsbolt megvalósitása látszik szükségesnek.
d/ a Bizományi Aruház Vállalatnak Békéscsabán uj bútorüzle
tet kell épitenie.

stb.

VI. A FOGYASZTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN JA-
VASOLT TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK

A szolgáltatások fejlődése az utóbbi években megindult, 

kínálata és az irántuk jelentkező kereslet között azonban 

napjainkban még nincs meg a kellő összhang. A szolgáltatások 

gyors, rugalmas, differenciált, az egyéni igényekhez maximá
lisan alkalmazkodó színvonalas teljesítésében a vállalatok, 
szövetkezetek nem eléggé érdekeltek, ezért a lakosság részé
re végzett szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatási munka 

feltételeinek javítása folyamatosan napirenden szereplő fela
dat.

A szolgáltatási ellátás fejlesztésének meggyorsítására 

ezideig hozott intézkedések megteremtették az alapot arra, 

hogy teljesithetőkké váljanak a lakosság részéről tömegesen 

jelentkező igények. Szükséges, hogy a vállalatok az igények 

kielégítése érdekében a szolgáltatás minden ágát fejlesszék, 

még azokat a tevékenységeket is, amelyek esetleg a vállalati 
számítások szerint nem kedvezőek.



130 -

A vállalatok pénzügyi helyzete ezáltal esetenként várható
an romlani fog, illetve a vállalat gazdasági érdekei szembe
kerülnek a lakosság szolgáltatási igényeivel. Ezeket az el
lentmondásokat fel kell oldani, és össze kell egyeztetni a 

vállalatok, szövetkezetek és a lakosság érdekeit. Ebben mind 

a központi szerveknek, mind a tanácsoknak, mind a szolgálta
tást végzőknek jelentős tennivalóik vannak.

A szolgáltatások lakossági szükségletnek megfelelő fej
lesztése érdekében az alábbi főbb feladatok megoldását tar
tom szükségesnek.

1. A központi szervek részéről szükségesnek tartott intéz
kedések
a/ Szabályozás vonathozásában:
1. A szolgáltatások területén érvényesülő közgazdasági sza
bályozók további finomitása szükséges annak érdekében, hogy 

az igényeknek megfelelő tevékenységre ösztönözzék a vállala
tokat.
2, A vegyes profilú szervezetek esetében - melyeknél a szol
gáltatás részaránya az össztevékenységen beiül nem jelentős, 

de nélkülözhetetlen a lakosság szempontjából - helyesebb len
ne a preferenciákat a lakossági tevékenység abszolút növeke
dési értékéhez kötni, a részarány helyett. A jelenlegi érde
keltségi rendszer nem ösztönzi eléggé a szolgáltatást is vég
ző árutermelő vállalatokat a dinamikusabb szolgáltatás fej
lesztésre.
3. Szükségesnek tartom a szolgáltatások jelenlegi árainak a 

felülvizsgálatát. Mivel a szolgáltatási árak színvonala 

- életszinvonalpolitikai okokból - csak korlátozottan nö
velhető, a szolgáltatások viszonylag alacsony árszintjének 

fenntartása a népgazdaságra fokozódó terheket ró,ugyanakkor 

visszatartja a termelőket a szolgáltatás végzésétől.
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Indokoltnak tartom, hogy a szolgáltatások árai differenciál- 

tak legyenek. Azoknál a tevékenységeknél, ahol a szolgálta
tást az alacsonyabb jövedelmű lakosság is igénybe veszi a 

jelenlegi alacsony árak fenntartása indokolt, ugyanakkor 

ezeket a tevékenységeket magasabb állami dotációban kell ré
szesíteni. Ahol ilyen indokok nincsenek, ott lehetségesnek 

tartom a ráfordításokkal arányos árak kialakítását. Ezek
III. osztályú szolgáltatási árakat kialapján a I 

lehetne alakítani.
II. ,• 1

68/

4. A szolgáltatások beruházásigényes fejlesztése elősegíté
séhez továbbra is szükség van az állami támogatásra, a sa
ját alapok és preferált hitelek központi szolgáltatásfej
lesztési alapból történő kiegészítésére.

5» A kedvezményes bérfejlesztési lehetőség növelésével a 

szolgáltatások területén dolgozók bérhelyzetén olyan mér
tékben szükséges javitani, hogy az elérje - és a kedvezőt
lenebb munkakörülmények miatt lehetőleg meg is haladja - az 

árutermelésben foglalkoztatottak bérét.

69/

70/

68/ 1980. január 1-től kiterjesztették a szabadárak körét 

a szolgáltatásokra is.
69/ 1980. január 1-től 2/1979. /XI.1./ ОТ-PM számú együt
tes rendelet a szolgáltatásfejlesztési alapokról intézke
dik.
7о/ I98O. január 1-től a 15/1979. /XI.1./ MüM. számú ren
delet a fogyasztási szolgáltató tevékenységet végző válla
latok bérkedvezményéről. Tanácsok Közlönye 40. száma 

IO92. oldal.
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Ъ/ Szervezés vonatkozásában :

1. Az alkatrészellátás javítása érdekében
a/ biztosítani kell, hogy a termékeket előállító vállalatok 

a szükségletnek megfelelően gondoskodjanak a pótalkatrészek 

gyártásáról, erre megfelelő ösztönzési formák ki kell ala
kítani ;

b/ az importált fogyasztási cikkek beszerzésével egyidejű
leg az alkatrészek importjáról is gondoskodni kell; 

с/ a régi tipusu, már nem gyártott cikkek alkatrész ellátá
sa érdekében egyes szolgáltató szervezetekhez kapcsolódó 

vagy azokat ellátó önálló kis- és középszériás alkatrész- 

gyártó és felújító bázisokat kell kialakítani.

2i A szolgáltatást végzők általános és szakmai műveltségét 

növelni kell. Ennek érdekében a szakmunkásképzés színvona
lát a gyakorlati oktatás területén is emelni kell a szerviz 

és gyártómű együttes segítségével.
3. Tovább kell fejleszteni a fogyasztási szolgáltató válla
latok szervezési módszereit és gazdasági szabályzórendsze
rét úgy, hogy a kijelölésnél a szolgáltatásokhoz szorosan 

kapcsolódó egyéb tevékenységeket is vegyék figyelembe /pl. 

alkatrész készítés/
4. Növelni kell az ágazati irányítás hatékonyságát. A külön
böző irányitó szervek együttműködését, tevékenységük koordi
nálását biztosítani kell. Nagyobb segítséget kell nyújtani
a tanácsok részére a szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok megoldásához.
A feladatok ellátásához a tanácsoknak nagyobb hatáskört kel
lene biztosítani. Jelenleg a területi szolgáltatási igények 

kielégítéséért a tanácsok felelősek

71/

de a területi szolgál-

71/ I960, január 1-től a 3/1979./XI.1./ ОТ számú rendelete a 

fogyasztási szolgáltató vállalatok /szövetkezetek/ egyéb gaz
dálkodó szervezetek nyilvántartása vételéről. Tanácsok Közlö- 

rye 1979. november 8-i 4o. száma 1097. oltal szabályozza.
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tató szervezetek túlnyomó része nem áll a tanácsok felügye
lete alatt, igy tevékenységükbe nem is szólhatnak bele. Ily
módon nem rendelkeznek olyan eszközökkel, melyeket az ellá
tás javítása a szolgáltatási tevékenység fejlesztése érde
kében fel tudnának használni /kivéve a szolgáltatásfejlesz
tési alap/.
Az ágazati irányítás és a tanácsok irányitó munkájához és 

tevezéséhez a szükséges információkat biztosítani kell. In
dokolt a jelenlegi információs rendszer felülvizsgálata és
olyan információs rendszer kialakítása, mely a területi el
látás alakulásáról megfelelő tájékoztatást ad.
5. A javitó-karbantartó tevékenység minőségének hatékonyabb 

ellenőrzésére célszerű lenne egy országos hatáskörű intéze- 

a KERMI-t megbízni.tét,

2. A megyei és helyi tanácsok feladatai

a/ Tervezés vonatkozásában:
1. A területi szolgáltatásfejlesztési tervek kidolgozását 

és a tervek megvalósításának ellenőrzését kiemelt feladat
ként kell kezelni a tanácsoknál.
A szolgáltatásfejlesztések támogatására rendelkezésre álló 

szolgáltatásfejlesztési alap tervszerű és a céloknak meg
felelő felhasználását figyelemmel kell kisérni és ellenő
rizni kell.
2. A szolgáltatási területek szakember ellátottságát bizto
sítani kell. A munkaerő áramlást a szolgáltatást végző szer
vezetek felé kell irányítani. A szakember utánpótlás biztosí
tását a pályaválasztási tanácsadó tevékenység során kiemel
ten kell kezelni.

72/

72/ Dr Joó Ernő: A tanácsok lakossági szolgáltatást szervező 

tevékenységéről. Állam és Igazgatás 1979. áprilisi számának 

361-368. oldalán ezzel részletesen foglalkozik.
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A szakmunkás tanulók beiskolázásánál a szolgáltató szakmák 

felé kell orientálni a fiatalokat.

b/ Szervezéssel kapcsolatban:
1. Biztosítani kell, hogy a szolgáltatások mindig és minden
ki számára elérhetők legyenek, közel kerüljenek a fogyasztók
hoz. Ennek érdekében a hálózatfejlesztések során el kell ér
ni, hogy minden településen az adott település lakói által 
igényelt szolgáltatások igénybe vehetők legyenek.
2. Támogatni ke11 a hálózat tekintetében elmaradott terüle
teken a felvevőhelyek számának gyorsabb ütemü fejlesztését, 

valamint a városokban, városrészek központjaiban nagyobb ka
pacitású, sokféle szolgáltatást nyújtó szolgáltatóházak kia
lakítását. A fejlesztések elhatározásakor figyelembe kell ven
ni azt is, hogy a létesítmény hatékony üzemelése csak akkor 

biztosított, ha a beruházási döntések megalapozottak, a léte
sítendő szolgáltató egység kapacitása és jellege az adott 

területen jelentkező igényeknek megfelel.
Különösen hatékonyan kell közreműködni az un. lakáskapcsoló
dó beruházások létesítésénél, annak érdekében, hogy azok a 

lakások átadásával egyidejűleg vagy ahhoz viszonyítva csak 

kis késéssel elkészüljenek.
3. Elő kell segíteni, hogy a főtevékenységként szolgáltatást 

végző fogyasztási szolgáltató szervezetek hálózata tovább 

szélesedjen, hogy ezek a szolgáltatások egyre növekvő hánya
dát végezzék. A fogyasztási szolgáltató vállalatok számának 

növelése érdekében segíteni és kezdeményezni kell az ezzel 
kapcsolatos szervező munkát.
4. Az ipari szövetkezetek területi szövetségével együttmű
ködve törekedni kell arra, hogy az ipari szövetkezetek a la
kosság növekvő igényeinek megfelelően bővitsék szolgáltató 

tevékenységüket.
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5. A községi és a külterületi lakott helyek jobb ellátása 

érdekében tovább kell fejleszteni a három szövetkezeti szek
tor /ipari szövetkezetek, ÁFÉSZ, MGTSZ/ közötti együttműkö
dést /begyüjtőhálózat, helyi javitás, közös üzletek, stb./.
6. Elsősorban községekben elő kell segiteni, hogy a kisipa
rosok létszáma növekedjen. Ennek érdekében az iparhatósági 
munka során: 
a/ minden esetben
iparjogosítványt a kérelmezőknek ki kell adni, 

b/ a jogtalan iparüzők felkutatásával és meggyőzésükkel, 
valamint esetleges bírságolással el kell érni, hogy tevé
kenységüket a továbbiakban törvényes keretek között foly- 

tas sák,
с/ meg kell győzni a vállalatok, szövetkezetek vezetőit, 

hogy dolgozójuk munkaviszony melletti ipargyakorlásához 

járuljanak hozzá,
d/ a kisiparosok érdekvédelmi szervével a KlOSZ-szal szo
rosabb együttműködést kell kialakítani.
7. A szolgáltató kisiparosokra vonatkozó kedvezményes adó
politika érvényesülését a megyében is biztosítani kell, a 

kisiparosok ösztönzése érdekében.
8. Fejleszteni kell a helyi irányitó szervek /tanács,
KISZÖV, KIOSZ, MÉSZÖV/ tevékenysége koordináció ját és e- 

gyüttmüködését.

ha törvényes feltételek biztosítottak az

3. A szolgáltatást végzők szervezési teendői

1. A vegyes profilú szervezetek jobb gazdasági munkával, 
a belső tartalékok feltárásával, a különböző költségvise
lési elv érvényesítésével a szolgáltatási tevékenység rá
fizetéses voltát vállalatok belül sok esetben meg tudnák 

szüntetni, vagy mérsékelni tudnák.
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Pl. ha vállalaton belül differenciálnának a költség felosz-
tekintetében, és a szolgáltatásokra kisebb állandó költ

séget terhelnének. Szükséges ezért a szolgáltatások költség- 

elemzésére és vállalaton belül a differenciált költségvise
lés érvényesítésére nagyobb gondot fordítani,
2. A szolgáltatást végző szervezetek a jobb szakemberellá
tás érdekében működjenek együtt az iskolákkal, folytassa
nak közös propagandát a szolgáltatóipari szakmák népszerű
sítése érdekében. Biztosítsák dolgozóik rendszeres szakmai 
továbbképzését,hogy a korszerű technikai eszközök 

dezések kezelésére alkalmassá váljanak.
3. Nagyobb figyelmet fordítsanak a szolgáltatások minősé
gének javítására, a vállalási határidők csökkentésére, a 

lakosság kulturált, színvonalas kiszolgálására, a szolgál
tatást végző dolgozóik megfelelő magatartására, a vevőkap
csolatok javítására.
4. Az árutermelést folytató vállalatok, ipari szövetkeze
tek, termelőszövetkezetek vezetői engedélyezzék a jelenle
ginél nagyobb mértékben dolgozóik munkaviszony melletti 
ipargyakorlását.

A szolgáltatások fejlesztése életszinvonal politi
kánk megvalósitása szempontjából egyre nagyobb jelentőség
gel bir. A javasolt intézkedések jelentős mértékben hozzá
járulhatnak a lakossági szolgáltatások igényekkel összehan
golt fejlesztésének megvalósulásához.

tás

beren-

SZEGES
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A FOGYASZTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE
Melléklet

Sor
szám A tevékenység megnevezéseSZTJ szám

Személygépkocsi javítás és karban-1.
tartás

Járműmotorok javítása 
Személygépkocsi javitás 
Akkumulátor javitás
Központi gépjármű villamossági lei- 
szerelések javitása 
Autómo sás

101-21-02-01
101-21-02-03
101-21-03-01
101-21-03-03

101-91

Motorkerékpár javitás és karbantar-2.
tás

Motorkerékpár, moped, robogó javi
tás
Akkumulátor javitás
Közúti gépjármű villamossági fel
szerelések javitása

101-21-02-02

101-21-03-01
101-21-03-03

Elektromos háztartási gépek javitá-3.
sa

101-21-03-04 Háztartási és közszükségleti villa
mos gépek és készülékek javitása 
Egyéb villamos berendezések és ké
szülékek javitása

Hiradástechnikai cikkek javitása

101-21-03-99

4.
101-21-04-01
101-21-04-02

Távbeszélő készülékek javitása 
Rádiómüsorvevők, televízió vető be
rendezések, mágneses hang- és jel- 
rögzitők, lemezjátszók javitása 
Erősitő berendezések, tápegységek, 
egyenirányitó készülékek, stabili- 
zátorok és elektroakusztikai átala
kítók javitása
Egyéb hiradástechnikai termékek ja
vitása

101-21-04-03

101-21-04-09
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Sor
szám SZTJ szám A tevékenység megnevezése

Mosás, kelmefestés, vegytisztitás5.
Mosás, festés, vegytfztitás 

Építőipari javító-, karbantartó

101-92

6.
szolgáltatás

Szigetelés /hő,hang, viz 
Te tőf edé s 
Burkolás 
Szobafestés, tapétázás, mázolás 
Épüle tüvegezés 
Bádogos munkák 
Acs /álványоzó/ munkák 
Épület- lakatosipari munkák 
Épület asztalosipari munkák 
Egyéb szakipari munkák 
Villanyszerelés 
Felvonós zerelés 
Vizveze tékszerelés 
Gázvezetékszerelés 
Központi fűtés szerelés 
Egyéb szerelőipari munkák 
Alapépítményi munkák 
Felépitményi munkák

stb. /202-11-01
202-11-02
202-11-03
202-11-04
202-II-05
202-11-06
202-11-07
202-11-08
202-11-09
202-11-99
202-12-01
202-12-02
202-12-03
202-12-04
202-12-05
202-12-99
202-21
202-22

Egyéb vas-, fém és gépipari javitás7.
Háztartási varrógépek javitása 
Folyadékszivattyú, kompresszor ja
vitása
Egyéb gépgyártási termékek javitása 
Járműmotorok javitása 
Kishajó javitás
Egyéb közlekedési eszközök javitása 
Akkumulátor javitás 
Villamos világitótest javitás 
Orvosi kézieszközök, gyógyászati 
vizsgáló és kezelő eszközök javi
tása
Látszerészeti és optikai eszközök 
javítása

101-21-01-01
101-21-01-02

101-21-01-99
101-21-02-01
101-21-02-04
101-21-02-99
101-21-03-01
101-21-03-02
101-21-05-01

101-21-05-02
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Sor
szám SZTJ szám A tevékenység megnevezése

Fotókészülékek javitása 
Laboratóriumi és gyógyászati fel- 
szerelési tárgyak javitása 
Rajzeszközök és egyéb finommecha
nikai eszközök javitása 
Fizikai és kémiai jellemzőket mérő 
eszközök és műszerek javitása 
Irányitástechnikai, vezérlési és 
folyamatszabályozó rendszerek 
/egységeinek/ javitása 
írógépjavitás 
Órajavitás
Egyéb műszerjavitó szolgáltatás 
Ipari kéziszerszámok javitása 
Fémszerelvények javitása 
Vasalások, zárak, lakatok javitása 
Tüzoltókészülékek javitása 
Fémcsomagoló eszközök javitása 
Mezőgazdasági szerszámok és fémtö
megcikkek javitása
Háztartási tüzelőberendezések és 
gázkészülékek javitása 
Kézi működtetésű háztartási kisgé
pek és készülékek javitása 
Fém evő, és tálalóeszközök, háztar
tási vágóeszközökjavitása 
Egyéb háztartási és közhasználati 
fémtömegcikkek javitása 
Ékszerek és nemesfémből készült 
használati tárgyak javitása 
Hangszerjavitás

101-21-05-03
101-21-05-04

101-21-05-05

101-21-05-06

101-21-05-07

101-21-05-08
101-21-05-09
101-21-05-99 
101-21-06-01 
101-21-06-02 
101-21-06-03 
101-21-06-04 
101-21-06-05 
101-21-06-06

101-21-06-07

101-21-06-08

101-21-06-09

101-21-06-98

101-29-01

101-29-02

Faipari, javitás8.

Bútor- és kárpitosipari termékek 
javitása
Csomagoló és tároló fatermékek ja
vi tása
Fatömegcikkek javitása
Egyéb fafeldolgozó-ipari javitó
szolgáltatás

101-23-01-01

101-23-01-02

101-23-01-03
101-23-01-99



i4o -

4

Sor
szám SZTJ szám A tevékenység megnevezése

Textilruházati javítás9.

101-23-06-01
IOI-23-O6-O2
101-23-06-04

Alsóruházati termékek javítása 
Felsőruházati termékek javitása 
Divatáru és öltözékkiegészitő ter
mékek javitása
Kplap, kesztyű és sapkajavításIOI-23-O6-O5

Bőr- és szőrmeruházati javitás10.

101-23-04-01 diszmü és szíjgyártó termé-Bőrönd 
kék javitása
Konfekcionált műszaki és egyéb bőr
termékek javitása 
Bőrruházati termékek javitása 
Szőrmeruházati termékek javitása 
Egyéb bőr- és szőrmeipari javitó 
szolgáltatás

101-23-04-02

101-23-04-03
101-23-04-04
101-23-04-99

1 «

Lábbeli javitás11.

Bőrből és bőrhelyettesitő anyagok
ból készült lábbelik javitása 
Gumilábbelik javitása 
Egyéb cipőipari javitás

101-23-05-01

101-23-05-02
101-23-05-99

Egyéb ipari javitás, szolgáltatás12.

Abroncsköpeny és tömlő javitás 
Egyéb gumiipari javitó szolgáltatás 
Müanyagfeldolgozóipari javitó szol
gáltatás 
Könyvjavitás
Egyéb nyomdaipari javitó szolgálta
tás
Sátor- és ponyvatermékek javitása
Játék és sportszer javitás
Kefék, ecsetek, seprők stb. javitá-

101-22-01-01
101-22-01-99
101-22-02

101-23-02-01
101-23-02-99

IOI-23-O6-O6
IOI-29-O3
101-29-04

sa
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Sor
szám SZTJ szám A tevékenység megnevezése

IOI-29-O5
IOI-29-O6
101-29-99
101-93
101-99

Fonott termékek javítása 
Szobor-, sirkő javítás 
Egyéb ipari javitás 
Öngyújtó, golyóstoll költés 
Egyéb különféle ipari jellegű szol
gáltatás

13. Ruházati termékek mérték utáni ké
szítése

101-83-01 Ruházati termékek mérték utáni ké
szítése

14. Lábbelik mérték utáni készítése

101-83-02 Lábbelik mérték utáni készítése

Egyéb termékek készítése egyedi meg-15.
rendelésre

101-83-99 Egyéb termékek készítése egyedi 
megrendelésre

16. Fodrászat, kozmetika

Fodrászati szolgáltatás 
Kozmetikai szolgáltatás

709-II-OI
709-II-02

Fényképé sze t17.

Műtermi és riportfényképezés 
Amatőrmunkák kidolgozása

709-I2-OI
709-II-O2

Egyéb személyi szolgáltatás18.

Épületek és intézmények takarítása 
Háztartási takarítás 
Kártevőirtás

709-21-01
709-21-02
709-21-ОЗ
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Sor
szám SZTJ szám A tevékenység megnevezése

Háztartási alkalmazottak tevékeny
sége
Egyéb háztartási alkalmi munka 
Küldöncszolgálat 
Családsegítő szolgálat 
Házasságközve tités 
Egyéb szolgáltatás 
Hirdetés 
Gépirás, leirás 
Csomagolás

709-22-01

709-22-99
709-31
709-З2
709-ЗЗ
709- 39
710- 24-01 
710-29-01 
710-29-04

f orditás

Teherszállitás19.

405-11-02 Közúti áruszállítás

Barkácsoló tevékenységhez nyújtott20.
szolgáltatás

507-41
507-44-02

Й is ítótéí 8 * t&eSilSf í ti®1 Jellegü
Tájékoztatás, tanácsadás

Használt fogyasztási cikkek felvá-21.
sárlása

Boltok áruforgalmi tevékenysége507-21

Kölcsönzés22.

Fogyasztási cikkek kölcsönzése 

Egyéb kereskedelmi szolgáltatás

507-42-02

23.

Üzlethálózat kereskedelmi jellegű 
szolgáltatási tevékenysége 
Játéktermek tevékenysége

507-41

816-83-03

.í VW íSZEGED
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