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BEVEZETŐ  

Minden állam számára létfontosságú, hogy a munkaerő társadal-

mi ujratermelésével, elosztásával és felhasználásával szerve-

zetten foglalkozzon. Ennek lehetőségét, mértékét és módszere-

it, az egyes államok társadalmi-gazdasági rendszere, gazdasá-

gi fejlettségének azinvonala határozza meg; stratégiája és 

taktikája pedig a gazdaságpolitika részét jelentő foglalkoz-

tatási politikában fejeződik ki. 

• Marx,.Engels a társadalmi fejlődés hajtóerőit az anyagi lét-

fenntartási eszközök termelésének és elosztásának módjában 

találták meg és.ugyanakkor rámutattak arra, hogy az anyagi 

létfenntartási eszközök termelésében és elosztásában bekövet- . 
kez8 változásokat a termelőerők fejlődése határo zza meg. Az 
ember, az anyagi javak termelője a legfőbb, a legdöntőbb ter-

melőerő. Marx: "Egy gép-, amely nem vesz részt a. munkafolya-

matban, haszontalan. Ezenkivül áldozatául esik a természeti 

anyagcsere romboló hatásának. A vas megrozsdásodik, a fa  el-

korhad. A fonál, amelyet nem szőnek vagy nem kötnek meg, ve-

szendőbe ment gyapot. Az eleven munkának kell ezeket a dol- 

gokat megragadnia, halottaikból feltámasztania, csak lehet-

séges használati értékből tényleges és ténykedő /wirkliche 

und wirkende/ használati értékké változtatnia." 1/ 

A munkaerőhelyzet lényeges meghatározója a gazdasági fejlő-

désnek, befolyásolja a - gazdasági fejlődés lehetőségeit;- ut-

jait, mind az adott időpontban, mind hosszabb - rövidebb 

perspektívában. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés is visszahat • 

a munkaerőhelyzet alakulására. A kettő"elválaszthatatlan 

kölcsönhatásban van egymással. A munkaerő jelentősége még 

fokozottabb módon érvényesül abban a társadalomban, ahol.a 

munkaerő értéktermelő tulájdonságát nemcsak felismerték, ha-

nem ennek következményeit a gazdaságpolitikában tudatosan 

1/ K.Marx: A TŐKE I.kötet, 175. oldal. KOSSUTH, Bp.,1961. 



számba is veszik, ahol a társadalmi termelésbégi a társadalom 

munkájában való részvétel, az elosztás meghatározója, ahol 

országon belül, és azon kívüli kizsákmányolás felszámolása a 

társadalmi rend alapja; vagyis ott,.ahol szocialista gazdál-

kodás uralkodik. Következésképp, a munkaérték - elméletre é-

pülő és a munka szeiinti elosztás megvalósitására törekvő 

társadalom számára még fokozottabb jelentősége van. a társada-

lom rendelkezésére álló munkaerő termelését, elosztását, fel-

használását, ujratermelését és ujraelosztását meghatároz' lé-

nyeges körülmények ismeretének és tudatos alkalmazásának. 

A marxizmus klasszikusai a társadalom mozgástörvényeinek 

vizsgálata közben számos nagyjelentőségü utalást tettek a kö-

zösségi gazdálkodást folytató újtipusu társadalom törvényeire, 

ezen belül a munka erővel való gazdálkodás feltétlen szüksé-
gességére ás jelentőségére. 

A munka társadalmi termelékenységének növelése, a-társadalmi 

munka magasabb szin;vonalu megszervezése az újtipusu társada.. 

lom gazdálkodásának alapvető vonása, a szocializmus győzel-
mének záloga. "A munka termelékenysége, ez végeredményben, 

a legfontosabb, a legfőbb, az új társadalmi rend győzelme 

A társadalmi munka tudatos szervezése,, a tervszerii.gazdálko- 

. dás a szocialista társadalomnak gyökeres új jellegzetessége 

a régi társadalmakkal szemben. A munkaerő-gazdálkodás a"a 

tervgazdálkodás része népgazdasági szinten, de hasonló jelen-

tőséggel bir mindenütt a gazdálkodásban. 

2/ V.I. LENIN: 29.' kötet,  435. oldal, SZIKRA, Bp. 1953. 
.3/ A munkaerő-gazdálkodás fogalma alatt a társadalom ren-, 

delkezésére álld munkaerőnek és a társadalom.munkaerő-
szükségletének mennyiségi és minőségi összehangolását 
értem. 

szempontjából." mondotta.Lenin. 2/  



A'munk'aerővel váló gazdálkodás azonban' tartalmilag mást takar,  

mint.. amit általában  át termelőerőkkel  történő , gazdálkodás fo-
galma alatt értenek. Kferőbent 	módon kell a munkaeszközök- 

kel és munkatárgyakkal gazdálkodni,'mint . a múnkaeróvel. A  . 

munkaerő-gázdálkódáS esetében 'a 'gazdálkodás' tárgya' nem holt ,  
anyag , ' vágy 'gép', hanem mága áz'é1.6  ember  ösztönös 'é's tudatos  
vágyaival.,' szándikaivál' és' cselékéde'teivel.` 	' 

Követkézésképpen a'munkaeró=gazdálkódás -'a rendkivüli helyze-

teket és az egyes egyéneknek. a társadalom érdekeit sértő  cse-

lekedeteit kivéve_ - Fé].adátai ~  'mégválóeitását ~ ~nem épitheti ad-  

mini's'ztrativ " int'ézkedésék,'' különöské  ppen item kénys'zerintézke-  
• dések rendszerére.'Olyan körülményeket kéll teremtenie a szer-  

teágaz6,'bonyólult,*egymáss'a1 tervszertténAössiefüg0 intézke-  

déselckomplezuma révén, amelyek között az egyes emberek önkén-

tes elhatározásán alapúló', tudátos cselekedeteinek eredménye-

ként, tervszerüen valósul meg a munkaerőnek a  társadalom  igé~ 

nyeit kielégitő ujratermélése As elo'sztása'.   

Különös élességgel ' merül ez fel a szocialista társadalomban,  

'ahol a tervszent munkaerő-gazdálkodásnak akár mikró? akár  

•makróökónomiai Szinten - történik is az, segiteni kell az em-

bereket abban, hogy közelebb kerüljenek egyéni vágyaik, törek-

véseik megvalósitásához, úgy'találják még a helyüket a társa-

dalomban végzett Mútika során, hogy lehetőségük 4s' kedvük le-

gyen.egyéni.képességeik'téljés :  kibóntakoztátásához. Ez a  ma-

gyarázata annak, hogy •a munkaerő-gazdálkodás nemcsak az olyan  

.gazdasági jellegü módézérekré'támaszkodik, mint  -a dolgozók  

'anyagi  ösztönzésénelk rendszere,. éten belül a bérgazdálkodás,  

a  termelékenység növekedését 'szogál6' munkaszervezés stb.-

hanem a pedagógia, - .a lélektan,.' am élettan, át orvostudomány  

és mástudományok tevékenységére is.  



A fejlődés jelenlegi szakaszában. sem nélkülözhetjük' munka- 

erő pontos számbavételét , a múnka6r'8-ázükséglet góndcé körül-

tekintéssel történő 'felmérését, a munkaerő 'mégfel'el'ó szi'nt'en 

történő foglalkoztatását. A magásabb szinvonálú gázdá'lkodás 

meg is követeli a termelési és munkaerőgazdáikodási
,
probÍ'émák 

egyeztetését, összehangolását,' állandó figyélemmel kisérését 

és a ‚ megfelelő ( elemzése,n alapú/ó operatív intézkedéseket. 

A tervek egy-éves, ötéves vagy perspektivikusári 1 5=2b évre .  

készülnek. A népesség foglalkoztatási tervei a munkaerő-ter- 

vek kimunkálása nagyon gondos,, körültekintést igényéi, bár 

milyen időszakra is vonatkozzék'ez, mivel  a  tervmetodika 

technikainak tűnő'megjeienéai ' formáiban mindig elvi'megfon- ' 
tolások és közgazdasági folyamat valóságos összefüggéséi és 

kölcsönhatásai jutnak kifejezésre. 

Nem hagyható figyelmen kivül az elmult'i1őszák'fóbb tendenciái-

nak mérlegelése sem,'ugyánis hazánk . gazdasági élete a multból 

a termelőerők kedvezőtlen, egyenlőtlen területi elhelyezke-

dését örökölte. A .  felszabadulás utáni'ujjáépités és az utána 

történt nagy iparositási program végrehajtása során'a célki-

tűzések között szerepélt az egyenletesebb területi elószlás, 

és ennek jegyében egyes, korábban teljesen elmaradott terü-

leteken uj ipari centrumok kerültek létrehozásra. Az ország' 

gyors fejlődésének legfontosabb emelője : a fejlett nagyipar' 

megteremtése volt, amit elsősorban á már meglevő ipari `cent-

rumok fejlesztésével lehetett a legkönnyebbén elérni.' Ugyan 

akkor-a százezres nagyságrendben létesitett újmunkáhelyék 

munkaerő-szükségletét a már korábban i's viszonylag eróseb-

ben foglalkoztatott teriflet'népessége természetszerűleg nem 

tudta teljességében kielégiteni, ezért ezekre a térületekre 

megindult a kevésbé fejlett, illetőleg fejlesztett területek 

népességének áramlása. 



Hazánkban . a népesség kor szerinti .összetétele is' foglalközta-

tás-politikai szempontból kedvezőtlen irányba változott:  'a  

munkaerőforrásnak mind a jelenlegi, mind a jövőbenieszinvona-

la szempontjából legszámottevőbb népességcsoportok aránya az 

össznépességen.belül jelentősen.csökkent, a munkaképes kornál 

idősebb népesség aránya pedig.egyidejüleg számottevően nőve'- 

kedett. 

Mig az.orszdg egészét tekintve a népesség számának alakulását 

szinte, kizárólag a népesség természetes szaporodása határozza 

meg,, addig az egyes megyéket tekintve más a helyzet:'előfordul, 

egyfelől, hogy a népesség száma a természetes szaporodásnak az 

ország éitlagot meghaladó üteme ellenére is  csökken, másfe-

101 a népesség. száma minimális,'messze az országos átlagalat-

ti természetes szaporodás mellett•is jelentősen növekedhet. 

A népességszám és a természetes szaporodás eltérő nagyságren-

dü /esetenként eltérő, iránya/ változása' közötti különbséget a 

népesség megyék közötti vándorlásának egyenlege alakitja , ki. 

Az 1949 óta eltelt időszakban a megyék népességváltozását 

döptően a belső vándorlás határozta meg, s a természetes sza-

porodásnak lényegesen kisebb hatása volt.Ezt igazolja, hogy 

a népesség számának alakulása és a népesség megyék közötti 

vándorlási különbözete közötti kapcsolat korrelációs együtt-

hatója = 0,92, mig a népességszám és a természetes szaporodás 

közötti korrelációs együttható értéke = 0,32. 

A népesség belső vándorlása hazánkban elsősorban a mér koráb-

ban is fejlettebb területekre irányult. Az egyes megyék ipa-

rosodottsági szintje és az 1949-1966 közötti vándorlási egyen-

leg között viszonylag erős korreláció áll fenn. Az alföldi . 

mezőgazdasági jellegii megyékben a belső vándorlás negativ 

egyenlege végső soron a népesség számának a csökkenését ered-

ményezte. 



I. CSONGRÁD-MEGYE ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE,.•HELYE ÉS SZEREPE A  • 
' NÉPGAZDASÁGBAN.. ~ 

A megye természetföldrajzi helyzete  

Csongrád-megye az Alföld déli részén helyezkédik el. Terüle-
te 4262 km2 , az ország területének 4,6 %-a. Hiterjedésé észak-
déli irányban 70 km, kelet-nyugati irányban 90 km. Délen  
Kelebiától Kübekházáig Jugoszláviávál, onnan Csaná,dpsotáig  
Romániával határos. Nyugatról Bács-Kiskun', északról Szolnok,  
keletről Békés-megye veszi körül., Az ország ,legmélyebbem fek-  

vő területe, tengerszint feletti magassága a' megye légmaga.:  

sabb pontján, Asotthaimon 125 m, a legmélyebb pontján, ' Gyála-

r6ten mindössze .77 m• 	 ' 

Lak6inakiszáma 1967-ben 441 ezer f8, hazánk lakosságának  
4,3 %-a. Népességét tekintve a sürübben lakott megyék közé  
tartozik. Területén egy megyejogú /Szeged/, négy járási jo-

gu város /Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Csongrádi, három  
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járás /szegedi, makói, szentesi/ és 62 község helyezkedik  . 

.el. A megye székhelye az ország egyik legnagyobb  vidéki vá-  

.rosa, a 112 km, ter,ületü, mintegy 121'006 lakósu Szeged.: .  

Dél-Magyarország ipari és kultúrá ►lis centruma.  

Talajado ttságait tekintve a megye három nagy földrajzi ,..táj-  

egységre oszlik:  

- a megye nyugati részét foglalják el a homok, illetve a  

homokon kialakult'talajok. /Duna-Tisza közötti ;  Hátság  

'keleti lejtője/0..  
• 

- a Tisza völ/gyében kialakult,ziimmel öntési eredetü réti  

talajok /Als6tisza-völgye/; , 

.  

- a,megye keleti részét elfoglaló löszön kialakult csernoz-

jomok /Bökés-Csanád-i lösztábla nyugati része/.  

Vizrajzi viszonyai: kedvezőek. A megye területét észak-déli 
 

irányban a Tisza két .részre osztja, mintegy 120 km hosszan  

szelve azt át. A Körösnek 8 km•es torkolati szakasza a  



megye északi részére esik, mig délen a Tisza balparti mel-

jékfolyója a Maros, 45 km hosszan nyujt, kedvező vizgazdálko-

dási lehetőségeket. Csapadék ellátottsága szélsőséges, sok 

évi átlag alapján a csapadékos napok száma évente 82, de 

rossz elosztásban. 

Éghajlata szárazföldi jellegi!,  nagy a hőmérséklet különbség 

a tél és a nyár között. A hőmérséklet évi közepes ingadozá-

sa 22 - 24 C° , abszolut ingadozása 65 - 70 C° ...Az hvi közép-

hőmérséklet 10 - 13 C
o , 20 Co  hőmérsékleten felüli napok 

száma 77, a napfénytartam évi átlaga 2100-2150 óra. 

A föld méhe jelentős mennyiségis és jó minőségis olajat és 

földgázt rejt. A szénhidrogén helyes, ésszerű felhasználása 

megváltoztathatja a megye arculatát, ipar ának szerkezetét, 

a terület, illetve az ország energia mérlegét.. Emellett je-

lentősnek mondhatók termálviz készletei is. 

2/ A megye fontosabb gazdasági adottságai 

A megye arculata a felszabadulás óta eltelt közel két és fél 

évtized alatt jelentős átalakuláson ment át, profilja több-

sikuvá vált, s jelenleg a gazdasági és a társadalmi élet 

szférájában jelentős szerepet tölt be az országban, de kü-

lönösen Dél-Magyarországon. A megye korábbi agrárjellege az 

"utóbbi évtizedben változott ipari-agrár jellegövé, s fejlett 

mezőgazdasága mellett az alföldi megyék közül a legfejlettebb 

iparral rendelkezik. Kereskedelme megyehatáron tuli vonzás-

sal bir, é az utóbbi években idegenforgalmi centrummá vált. = 

A megye két határállomással rendelkezik, Jugoszlávia felől 

Röszke, Románia felől Nagylak. A röszkei határállomás turis-

taforgalma - átmenőforgalom - 1967-ben 977 ezer fő volt. 

A'talajadottságok, az évi középhőmérséklet és napfénytartam, 

valamint az öntözéses gazdálkodást elősegitő'vizrajzi és dom-

borzati viszonyok igen kedvező feltételeket biztositanak az 



intenziv földművelés számára.' A megyében 8 állami gazdaság., 

131 termelőszövetkezet és 19 termelőszövetkezeti csoport 

tevékenykedik. 

A szántóterületből a szocialista szektor aránya több mint 

95 14. Jellemző a sokoldalu, mind belterjesebbé váló mezőgaz- ' 

dasági termelés. A szántóföldi növénykulturák mellett jelen-

tős a gyümölcs-zöldség és speciális növénykulturák: a hagyma, 

fűszerpaprika termelése. A szegedi paprika, a makói hagyma 

országhatáron tul is jól ismert. Fejlett az  ,állattenyésztése 

is. A mezőgazdaságban dolgozók évi több mint 5 milliárd Ft ' 

termelési értéket hoznak létre, ebből közel 1,0 milliárd Ft 

az export, amelynek Jelentős része tőkés relációbaikerül ér-

tékesitésre. 	 ' 

A megye ipara korábban a helyileg termelt mezőgazdasági ere-

detű nyersanyagok, valamint a vizaúton érkező fa feldolgozá-

sáré támaszkodott, s az igy kifejlődött élelmiszeripar, ken-

derfeldolgozás, valamint a faipar még ma is jelentős hányadot 

képvisel az ipar termelésében. 

Az elmult évtizedben megyénkben erőteljesen megindult az, 

iparositás. A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. Kongresszusa 

határozatot hozott az ipar , t.ezileti elhelyezkedésének megvál-

toztatására. A határozat kimondjas "A népgazdaság fejleszté- 

lének tervezésénél figyelembe kell venni a népgazdaság egye 

teme* érdekeivel együtt az ország egyes vidékeinek' helyzetét 

is. Helyes ipartelepitéssel az iparilag elmaradott területe-' 

ket, mindenekelőtt az Alföldet, Tokozottan 'iparositjuk.'Ipár-

telepitési' politikánkkal csökkenteni - kell Budapest tulzsu- 

foltságát" . 1/ 

A Pártkongresszus határozata nyomán a II. Ötéves tervidőszak 

ban a megyében mintegy háromszor annyit fordítottak évente 

1/ MSzMP kongresszusának jegyzőkönyve. KOSSU'F11,1960. 580.oldal 
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ipari beruházásokra, mint a megelőző tervidőszakban. A terv-  

ciklus jelentősebb ipari beruházásai voltak:  a '  Szegedi Tex-

til Miivek üzembővitése, a Magyar Kábel Miűvek, az Országos  

Gumiipari Vállalat szegedi gyáregységei,'a Szegédi'Kenderfo-

nd és a Szalámigyár'rekonstrúkáiója, á Nagylaki'Pó ,zdorjalap  
Üzem, 'a' szentesi ' Mrőtakarmánygyár, , a' Hódmezővásárhelyi Divat  

' 'Kötöttárugyár fejlesztése stb.' Megkezdődött a'szénhidrogén  
kutatás is. 	 . 1 	. 

Az erőteljes ' iparfejlé'sztés ` az országos átlagot meghaladó  
.termelés emelkedést 'eredményezett. A II.'ötévés tervidőszak-

ban  az ipari  termelés a'mégyében  73  '%-kal, országosan 48%-kal  
' emelkedett.  A , termelés növekedésének évi átlaga "12 % volt.  

Az iparban dolgozók évi, több mint 8 milliárd Ft termelési  

értéket hoznak létre. A termelésnek jelentős hányada hazánk  

határain kívül kerül értékesitésre. . 'A megye' ipara közel  
2'milliárd Ft értékű árut értékesit külföldön. A'II. ötéves  

terv időszakában a MSzMP Központi . Bizottság 1964. december  

8-10-i határozátának megfelelően az export értékesités a ter-

melést meghaladó ütemben emelkedett.  

A tervidőszakban az ipari ágazatok '  közül az átlagosnál gyor-

sabban fejlődött a nehézipar, ezen  belül különösen a gépipán,  
amely 5 év alatt közel megháromszorozta a termelését. Uj ne-
hézipari-ágazatok honosodtak meg a megyében, a kőolaj és föld-  
gáz kitermelés, '  valámint a gumiipar. A'mégválósitott fejlesz-

tés eredményeként az ipar ágazati'strukturája a korszerű kul-

turát képviselő'iparágák javára változott. Növekedett a ne-

kézipar részaránya a tulsúlyban levő könnyű-és élelmiszer-

ipar mellett, azonban a'néhézipar gyorsabb fejlesztése sem  

vezetett eddig a könnyű- és élelmiszeripari jelleg számottevő  
módosulásához.  



Az egyes ipari főcsoportok részesedőse a megyé iparában  

létszám alapján - a következőképpen 

'Nehézipar  

Könnyüipar 
. 

~Eelmiszeripar l 

Összesen: 

alakult:  

1960 1965  

• . 

7 	!  

- 19' 

68  

'13 

' 

-65  

'13  

' 	22  

4r 

100 100  

. A II. ötöves .terv idejére is még jellemző volt,   hogy szinte  

valamennyi ipari ágazat fejlesztésre került, a területi tér- 

,vezés kiforratlansága, a dél-magyarországi körzet ipari pro-

filjának meghatározatlansága, de főképpen á munkaalkalom  
biztositása következ tében. A munkaerő lekötésére , foglalkoz-
tatására . po ,litiká;i..;szempontbó1 a helyi szervek minden lehe-  

tőséget megragadtak,serőteljesen tovább fejlesztették a  

szövetkezeti és állami, ipart. A megvalósitott iparfejlesz-  

tés lényegében. új, Üzemek, üzemrészek létrehozásán alapult,  

s jelentősen növelte a munkahelyeket. Ennek eredményeként  
, .nagymértékben emelkedett az, iparban foglalkoztatottak száma.  
1965-ben. a megye iparában 54500 , fő dolgozott, 12500 fővel  
30 %-kal többen, ,  mint 1960-ban. A fejlesztés főként ex-

tenziv. irányu volt ;,, a, foglalkoztatottak számának növekedése  

a. megyében gyorsabb volt, mint országosan. A létszámnövekedés  

döntő hányadát az uj üzemek, üzemrészek foglalkoztatták, a  
az 1965-ig munkába lépett 12500 fő, 73 14-á az ujonnan belépő  

üzemekben.kapotit munkát. . 	 ' 

Ez a fejlesztés azzal is járt, hogy a már amugyis "szétap-  

rézott" ipartelepek száma tovább növekedett. A szocialista  

ipar 510 ipartelepéből közel 300, 20 főnél kevesebbet fog-

lalkoztat, s mindössze 8 gyártelep van, ahol ezer munkásnál  

többet foglalkoztatnak. Az ipartelepek átlagos nagysága je-

lentősen elmarad az országos átlagtói.  ' 
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A helyi iparnak is aránytalanul nagy a siilya, itt 'ván a leg-

több kisipari termelő szövetkezet; l0 ezer .lakósra 281 szö-

vetkezeti ipari dolgozó jut, az országos 182-vel szemben •  

1000 fő  feletti háziipari szövetke zetek alakulták ki, több 

mint 6 kisipari termelő szövetkezet 500 f6 felett foglalkoz-

tat dolgozókat. A tanácsi ipar területén is csak Pest megye 

foglalkoztat több létszámot. 

Tervszerii és céltudatós iparfejlesztés lényegében az MSZMP 

Politikai Bizottság 1966. január 1-i Csongrád-megye helyze-

téről szóló határozata alapján kezdett kibontakozni. Szerke-

zetét és strukturáját a kőolaj és földgáz kitermelése , és fel-

dolgozása fogja  nagymértékben megváltoztatni. 

A megye szállitási, közlekedési viszonyai nem egyformák.  

A fekvésénél fogva nemzetközi áru- és szemólyszállitásra, 

tranzitforgalom lebonyolitásdra a Balkán felé igen alkalmas. 

A közuti szállítást elősegiti; hogy a megyét keresztül szeli 

az E-5-ös főközlekedési út Budapest - Szeged - Belgrád 'útvo-

nala. Románia felé Budapest - Szeged . Makó - Bukarest útvo- 

nal. 	 . 

Jelenleg is jelentős a tranzitforgálom, de egy külön -tanul-

mányt, vizsgálatot érdemelne ennek továbbfejlesztése. 

A'megye közútjainak hossza. 1.311 km.  Közúttal a megyében 

levő városok, falvak a centrummal Össze vannak kötve. A mun-

kába történő munkásszállitás körzetekre van kialakitva, egy-

részt a MÁV vonalain, másrészt közúton. A közlekedés; a ten - 

gelyen történő áruszállitás jelentős része a közutakon törté-

nik, mivel sok községnek nincs vasutja vagy távol esik a va-

suti megállótól,' rakodóhelyektől. A munkaerő sem helyezkedik 

el mindenütt a munkahelyek 'mellett. 

Megyének most egyik legnagyobb problémája, hogy a.;s' abad 

.munkaerő olyan területen van_, ahol a közlekedés . nincs megold-

va. A megye lakosságának közel 28 %-a külterületeken 61, s 

itt van jelentős számu szabad munkaerő. 
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3/ Csongrád-megye demográfiai helyzete és alakulásának  

tendenciája 	 . 

A megye demográfiai helyzetének értékelése Szeged megyei jogu 

város figyelembevételével történt. A megye és Szeged város 

demográfiai helyzete, alakulása szoros kapcsolatban van. 

A két terület egymásra gyakorolt hatását nem lehet figyelmen 

kivül hagyni. Ezért az adatokat és a kialakult helyzetet 

együttesen és ahol mód volt rá külön-külön is értékeltem, 

annak érdekében, hogy az azonosan és az eltérően jelentkező 

- problémák felvethetők legyenek., 	. 

A megye demográfiai helyzetét azok a változások jellemzik,: 

amelyek a megye gazdasági, kulturális stb. szinvonalában 

következtek be az, utóbbi években. Itt kell megemlíteni a 

természetes szaporodás, az el- és bevándorlás terén, a me-

gye lakossága foglalkoztatásában, a nők munkábaállitásában 

bekövetkezett változásokat és nem utolsó sorban a demográ-

fiai helyzet alakulásának a munkaerő forrksa és felhasználá- 

sára gyakorolt hatását. . 

1949 -tőt kezdve mind Szeged megyei jogu város, mind a megye 

vonatkozásában bekövetkezett változások elég ellentétesek és-

tendenciájukban is változók. 

A felszabadulás óta eltelt időszak munkaerő-mérlegekkel át-

fogható leghosszabb szakasza, 1949 és 1966 között Csongrád 

megye népessége az országon belüli vándorlások következtében 

20 ezer fővel csökkent. E csökkenés - bár elég jelentős -

lényegesen kisebb a többi alföldi megyében bekövetkezettnél. 



Megnevezés 
Népesség veszteség belső vándor-
lásból 1949-1966 évek között 

Szabolcs-Szatmár 146 

Bács-Kiskun 86 

Békés 75 
Hajdú-Bihar 73 
Szolnok .. 62 

Csongrád 20 

ezer fő 

Ennek magyarázata" hogy Csongrád-megye helyzete, gazdasági  

fejlettsége megváltozott, és az 1960-as évek elejétől a me  

gyébe történt beköltözések száma meghaladja az elköltözőkét.  

Az időközben történt népesség növekedésében a természetes 

szaporodásnak kisebb szerepe volt, mindössze harmadrészben 

volt forrása a népesség számának emelkedésében, a többi ván-

dorlási többletből származott. 

Csongrád-megyében az alddsony.természetes szaporodás a szii-

letések számának egy évtizede bekövetkezett visszaesésének 

a következménye. Az elifjult 8 évben 30 %-kal kevesebb élve-

születés történt a megyében, mint az 1950-e5 évek megfelelő 

időszakában. 1950-1957  között a megye lakosságának természe-

tes szaporodása 20,5 ezer volt, mig tiz évvel később a meg-

felelő 8 éves szakaszban mindössze 2,4 ezer. Az ezer lakásra 

jutó élveszületés évek óta Csongrád-megyében a legalacsonyabb, 

országosan a természetes szaporodás mértéke pedig az orszá-

gos átlag egyótöde. 

Az alacsony születési arányszám összefügg a szelőképes koru 

női népességnek az országosnál 10 %-kal alacsonyabb arányá- 
val, a kisebb termékenységű városi - népesség magas részesedé- 

lével, a nők országos átlagot meghaladó mértékü foglalkozta-

tottságával. Az  alacsony népszaporulatot mutatja,' hogy 100 

élveszületésre az 1960-1967. évi időszakban  a megyében 139 

művi vetélés jutott, országosan csak 128. 
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Az alacsony' szin'tü te'rmészeté'r szapóródás 'miatt 'a 'megye 'nó ' 
pesedését.'196O-1967 4vben'a lakosság vándórlásánák irányé és 

intenzitása 'határózta meg. A . megyébe történt' 'bevándór1á'a 'mér 
té'ke '8 év 'alatt 'alig' válte'zótt','' a  'gazdásági 'fejlődés," aá' 

ipártelépité'sek ,: a megnövekedett 'munkáerőkereslét'`hátá's'rá ' ' 
viszont az elköltözők száma 'fokózatósán 'méráéklődátf.`' A meg-

gye vándorlásimmérlegé '1962. évtől 'vált 'pozit'í'vvá. Mii 

19604•ban 'a különböző 'irányu 'vándorlásnők egyenlegéként' la 'me 

gye népéssége 'még többmint '2 ezerrel csökkent ,' 'addig  

'évbén a lakóhely' váltózásokból'` származó ' népesség növekedés ' 

meghaladtá a két és fél  

A vándorlási' folyamat a  megyén 'belül különbözőképpen 'óri'n- ' 

tette az egyes település ti'púsókát.`  A világszerte' érvényesülő 

urbanizációs folyamatoknak megfelelően a községek népessége 

az elmult 8 évben 7 gt-ka1 csökkent,'ugyanakkór Szegedre 
tén nagyarányin bevándorlás eredményeként 'á' város lakósé'ága'" 
22 ezerrel, a korábbi' népességének' 23 ' °b--ávőI ' nőtt. Szeged' 

népességének növekedése igy'meghaladtá a'megyéi jogu városók .  

átlagát. A járási' jogu városok 'lakoáságánák száma a vizsgált 

8 év alatt lényegében nem`váitózótt, a négy városban jelei= 

leg egy százalékkal élnek kevesebben, 'mint 1960.'évb'en. 	' 

A községek népességvesztesége a makói és a szentesi járásban 

1960: évi népességük 10-12 %-át, a szegedi járásbán akisebb 

arányu elvándorlás következtében •a korábbi 'népességnek  

össze 3 %-át tette ki. Ezer  lakósra 1960-1967-ben á'szegedi 
járásban 77, a másik két járásban 94' elköltöző jutott.' A 'sze-
gedi' járás kisebb népességvesztesége Szeged vonzásával függ 

össze `, ugyanis  a  Szegedre' beköltözni szándékozók jelentős ` 
hányada á környező községekben telepedett le.  Hatással'ván 

a terült vándormozgalmára 'a' járásbán levő 'munkaigényes éé 
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ugyanakkor '01 jövédélméz8  mezőgazdasági téimelés is. ' Erre  

utal, hogy a járás népességeva Szeged-környéki községek fi-  
• 

gyelembevétéle nélkifl is'csak ,  6 %-kale %-kal- Csökkent: 	 ' 
 ~ 

A községi népesség elvándorlás. `t .ü.bb' gazdasági, illetve föld- 
.,  

rajzi tényezővel függ össze:  

A'kisebb lélekszámu községek népességvesztesége áz átlágos-

nál,nágyobb mértékű. '  Á vizsgált időszakban a 2 ezernél ke-

vesebb lakósu községek népességvesztesége 13 %, a nagyobb  

községeké'  csak' 2-3 % volt.  

- Fokozottabb mértékben, 10-12 %-kal csökkent a nagyobbrészt  

kül'térületi lakosságú községek népessége...  

- A városok közvetlen- vonzáskörzetében levő községélc népessé-

ge az ipari munkahelyek közelsége és a ,  napi ingázás, lehető-  

sége folytán alig váltoáótt.  

- A csak mezőgazdasági profilu községek népességvesztesége az  

átlagosnál lényegesen nagyobb  mértékü volt.  

4/ 'A megye lakosságszámának alakulása  ' 	 '  

A'z l.ézámú  mellékletben  .szerepel a megye és, Szeged .mj.  város 
lakosságának aiakulása', területi és nemenkénti .bontásban,.  ~  

' A t$blázatbói megáliapitható,.hogy Szeged  város lakossága sad-

mának Alalculása. ha nem is egyenletes, de  töretlenül  ivel fel-  
f elé` Ugyanakkor a  megye lakosságszáma ezzel ellent.éteáen. 

   , 

alakult.  

Ezt a tendenciát mutatja, ha a megye és Szeged város lakossá-

gának számát az ország lakossága számához viszonyitjukt  
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. ,Megnevezés 

A megye /Szegeddel/ 
részaránya az or- ,  szág  lakossága szá-  

mából 

A megye /Szege.d "  
nélkül/ ~részaránya ,  az ' orsz~ ,  lako'ssá-'  

ga. számából 

1869-ben 5,4  4,4  
1949-ben 4,7 3,7 	 ' 

1960-ban 4 4  ' 	3,4'  

1967.1.1-4;n 
. 

4,'3 .30.  

Ezek a számok azt mutatják, hogy a megye lakosság-számának  

növekedése elmaradtaz országos. átlagtólgyre kisebb észt  

képvisel, jóllehet terÜleti,változások.ezt nem indokolják.  

A városokban lakó lakosság számának alakulása is jelentős
?,  

változást mutat az eltelt 100 óv. platt_., , 	 .. 	 . 

a négy.városban  1,869-ben a lakosság 47, 6 %-'a lakott 

1949-bén  38,4  /I,-a  n 	,  n. 	.  , 	M 	,  

1960-ban  40,7 %-a " N »  

1967.1.1-én  42,2 %-a  u a  n 

Ebből..is látható, hogy az.Alföldnek.az , iparositásban való  

lemaradása, elsősorban a városok lakosságának elvándorlását  

hozta magával. Viszont az utóbbi években történt ipari fej-  

lődés okozza a városok lakosságának növekvő tendenciáját.  

A 2. szánni melléklet adatai szerint 100 év'alatt Szeged.vá..  

r.os. lakossága a másfélszeresére növekedett,-a megye lakos-  

sága viszont alig növekedett .  50.%-ka. Ugyanezen idő alatt  

az'.ország lakossága megduplázódott. Ha: a. környező, hasonló  

adottságokkal rendelkező megyék adatait nézzük,,azt látjuk,  

hogy ezekkel szemben is elmaradt Csongrád megye.  
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A.megye•és Szeged város közötti helyzet alakulását jól_mutat-

ják az arányszámok. 1869-ben Szeged lakossága Csongrád megye  

lakosságának 17.4 %-a volt, 1967 január 1 -én pedig már meg-

haladta a 27,0 %-ot. Kétségtelen, hogy Szeged lakossága, kitin 

'lönösen az utóbbi években rohamosán növekszik. 

A 2.számu melléklet tanusága szerint a megye négy városának 

lakossága az eltelt 100 év alatt alig fejlődött.' Makó város 

lakossága 1967 • j'anuér 1-én 1869 óta csak ,14, 3 96 -kal fejlő-

dött, a többi három város fejlődése sem kielégitő. Ami a 

községek lakosság- számának alakulását . illeti, még kedvezőt-

lenebb a városokénál is. 1967. január 1-én a lakosság száma 
átlag 6,8 %-kal alacsonyabb volt, mint 1960-ban és kereken 
12,,0 %-kal kevesebb, mint 1949-ben. 

- A. községek lakossága számának alakulása hasónlóképpen á váro-

sokéhoz, főként munkaalkalom hiánya miatt mutat csökkenő ten-

denciát. 

Csongrád megye lakossága /Szegeddel együtt/ 1960-hoz viszo-

nyitva még,1,0 %-os emelkedést mutat, bár az országos 2,39-os 

növekedéssel szemben lemaradt, az azonos földrajzi helyzet ás 

strukturális körülmények között levő Bács, Békés és Szolnok 

megyékkel szemben 1967-ben viszont már kedvezőbb helyzetben 

van. A  négy járási jogu város helyzeté szempontjából azt kel-

lett vizsgálnom, hogy a városi lakosság hogyan oszlik meg a  

várasok között.. 	 ° 

Megnevezés Csongrád Hmvhely Makó Szentes dsszesen 

1869-ben 13,8 38,7 24,3 23,2 100,0 

1949-ben 15.1 ` j7,3 24,3 22.7 100,0 

1960-ban 15,2 39 ,3 22,7 22,8 100,0 
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Az egyes  járások területén levő községek lakósai számának ala-

kulása:
.  

Megnevezés' Makói Szegedi .  Szentesi ( 	

Járások 
összesin 

. 1869-ben . 22,6 48,2 29,8 100,0 • 

1949-ben 18i3 . 54,9 26,8' 1000 	' 

1960-ban 17, 55,9 25r5 ' 	100,0 
1967. 1.1. 16,9'  58,2 24,9 100,0 

Az arányok alakulása érzékelteti az egyes városok fejlődésé-

ben bekövetkezett változásokat, Szentes és' Hódmezővásárhely 

kismértékű '  de állandó fejlődést, ugyanakkor Makó és Csongrád 

városok csökkenést mutatnak.'/Lásd a 2.sz. mellékletet/ 

Érdekesen alakul a járások lakosság-száma. A szegedi járás  

községei lakóinak száma állandóan emelkedik, ezzel szemben a  

makói és szentesi járás községei lakossága csökken .: Tekintve 

Szeged város közelségét a szegedi járás községeihez, az volna 

a természetes, hogy a járás lakossága Szegedre történő beván-

dorlás következtében csökken, ezzel ellentétben állandó emel-

kedést mutat. 

Csongrád és Makó városokban természetes szaporodásból növeke-

dés nincs, mivel a halálozások száma évről évre meghaladja a 

'születések számát. A községekben a természetes szaporodás a 

szegedi járás községeiben kedvező, a-makói járásban kedvezőt-

len, a szentesi járásban pedig változó. 

A községek összesitett eredménye kedvező és az utóbbi évek-

ben javuló tendenciát mutat. A 'városokbain az összesitett ered-

mény viszont nem kedvező, mert Hódmezővásárhely 48 Szentes 
/a két nagyobb lakósu város/ kedvező eredménye nem tudja el-
lensulyozni Makó ás Csongrád /a két kisebb lakósu város/ el-

maradását.. 
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A' természetes szaporodás alakulása más. területen is ,érezteti
hatásót, befolyásolja a fejlesztési szükségleteket, a várha 

tó munkaerő-pótlást, de a későbbi időpontban is érezteti ha- 

tósát, amikor a most kiesett születősek a házasulandók 'szá-

mát erősen csökkenteni fogják. 

A természetes szaporodás befolyásolja a lakósság szánfának 

alakulását, 'de ennél nagyobb hatást fejt ki 41 be- és elván-

dorlási különbözet alakul'á.sa. 1960-tól kézdvi a vándorlási 
különbözet egyenletes és 'aránylag gyors csökkenést műtat. 
Az 1966. évi elvándorlási különbözet az 1960. évinek már 

csak X6,7 %-a. Másik kedvező jelenség, hogy a-városok közül 

már' Hódmezővásárhely 'és Szentes város esetében.a bevándorló- 

Si többlet Jelentkezik. Községi.vonatkozásban - bár sokat ja-

vult'a helyzet - még mindig nagy.az , elvándorol'ták száma. 

Megállapitható, hogy a szegedi járás községeiben már mutat-

kozik 4.-főleg a nagyobb községekben - bevándorlási többlet. 

A  természetes  szaporodás As  avándorlási különbözet mutatja, 

a lakosság számáriak tényleges alakulását, amely 1960 óta bár 

negativ, mégis kedvező,-mert gyors ütemű csökkenést mutat 6e 

minden valószinüség szerint rövidesen pozitivvá válik. Erre. 

enged következtetni egyrészt a természetes szaporodás növek- 

vő tendenciája és a vándorlási különbözet állandó csökkenése. 

Ami'a.lakosság'nemenkénti megoszlását illeti, 1960-ban orszá-

go san az ö'ssziakosságból a •  férfi lakosság aránya 48,2 %, 	. 
1966-ban pedig 48,3 96 volt. Ez az arány a megyében /Szeged 

nélkül/ 48,4 %-ot, illetve 48,7 %-ot tett ki, ami valamivel 

kedvezőbb az országos átlagnál. Szeged város esetében az 

arány 1960-ban'47,1 %, illetve 1966-ban 47,3 %. A férfi la-

kosság számaránya minimális emelkedést mutat és ez várható 

a Jövőben is. 
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A 3. számu melléklet mutatja a lakosság számának alakulását 

korösszetétel szerint. A korösszetétel szempontjából történő 

vizsgálatra igen hagy szükség van, Inert az itt levonható kö-

vetkeztetések adnak megbizható alapot elsősorban a megyén be-

lüli munkaerőforrás várható nagyságára ős összetételére, 

csökkenő vagy növékvő tendenciájára. Az itt nyerhető adatok 

meghatározó jellegűek az egyes  népgazdasági ágakban távlat-

ban tervezett fejlesztési igények alakulása szempontjából. 

A megyei adatok a táblázat szerint eléggé kedvezőtlenek. 

Elsősorban szembetűnő, hogy a 0-14 éves gyermekek száma az  

1949. évi 23,8 %-ról 1971-ben 19 -ra fog lecsökkenni.  

A 15-39 éves koruak számának alakulásában van egy csökkenő 

és egy emelkedő tendencia. Ennek oka, hogy 1960-ban még je-

lentős volt a megyéből az elvándorlás, mely elsősorban ezt 

a korcsoportot érintette legjobban. A mutatkozó emelkedő 

tendenciát magyarázza a 0-14 éves korcsoportból kikerülő 

népmozgalmi csucsnak a 15-19 korcsoportba való átkerülése. 

Az 55-59 éves korcsoportban az emelkedő tendencia országos és 
átlagos jelenség. Az 1971-re jelentkező csökkenésnek,pedig az 

az oka, hogyy.a III. Ötéves tervidőszak végére már jelentkezni 
fog a II. világháborus veszteség hatása, bár ennek csucsértéA. 

ke  csak 1971  utáni években alakul majd ki. 

A 60 éven felüli korcsoport állandó és egyenletes növekedést 

mutat, ami átlagos életkor emelkedésével van összefüggésben. 
Ha ezt a jelenséget önmagában vizsgáljuk,. akkor kedvezőnek 

kell mondani. A 60 éven felüliek magas számát összevetve a 

14 éven aluliak csökkenő számával, már kedvezőtlen megálla= 
pitást kell tenni. Ez a megye lakosságának elöregedését mu-

tatja. Szeged vársonál hasonló tendenciák érvényesülnek, az- 

zal az eltéréssel, hogy a munkaképes koruak számaránya jobban 

emelkedik a megyeinél, oka ennek a nagymérvű bevándorlás. 
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A megye As városai, valamint Szeged város lakossága ez'n "nak  

alakulása mintaszerűen mutatja be, hogy a termelés mindenkori  

helyzete'hogyan befolyásolja a lakosság számának és elhelyez - 

kedésének alakulását.  

Az utóbbi éve 	 or ~s titeasü  fe íődé se  a lakossá 	nak si3k-  
keenését ene forditatta és  a  na munka:er8-felesflo lase .. .• - 

tant.. ho 	helyt ail~on te mun~taeró-kereí~ letneltc. ... 	,_..,.. 	. 
A II, ötéves /1961-65/ tervidőszakban erőteljesebben megin-

dult és a III. ötéves /1966-70/ tervidőszakban nagy ütemben  
folytatódó iparositás a Magyar Szocialista Munkáspárt VII.  

Kongresszusának az ipar területi elhelyezkedésének megváitoz-

tatására hozott határozatának végrehajtását  jelenti. 

.Átalakulóban van a megye arculata. A folyamatban levő betu-

;házáaok, ill. a 70-es élvekben 'is folytatódó nagyarányu ipa-
rositáa több 6vtizedre kiható meghatározó jelleggel befolyá-

solja a megye gazdasági életét, szerkezetét, munkaerő-hely - 
zetét.  
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A megye és városai, valamint Szeged város lakossága számának 

alakulása anintaszeriien mutatja be, hogy a termelés mindenkori 
helyzete hogyan befolyásolja a lakosság számának és elhelyez-
kedésénekalakulását. 

Az utóbbi évek gyors ,  ütemit fejlődése á lakósság számánák ' csök-

kenését megforditottá és a nagy munkáeró-felesleg lassan el-
tűnt, hogy helyt  adjon 'a munkaerő-keresletnek.  

A II. ötéves /1961-65/ tervidőszakbanerőteljesobben Megin-

dult és'a III. ötéves /1966-70/ tervidőszakbán nagy ütemben 

folytatódó iparositás a Magyar Szocialista Munkáspárt VII. 

Kongresszusának az ipar területi elhelyezkedésének megváltoz-

tatására hozott határozatának végrehajtását jelenti. 

Átalákulóban van a megye arculata. A folyamatban levő beru-
házások, ill..a 70-es években is folytatódó nagyarányu ipa- 

rositás több évtizedre kiható meghatározó jelleggel befolyá-

solja a megye gazdasági életét, szerkezetét, munkaerő-hely- 

zetét. 
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II. CSONGRÁD MEGYE MUNKAERŐ-HELYZETE A II. ÖTÉVES'/1561-65/ 

TERV IDŐSZAKÁBAN  

A megye népessége a II. ötéves terv időszakában 4,0 ezer fő-

', vel, azaz 1,5 %-kal növekedett. 

A lakosság számának növekedése, tulnyomó többségében a ván-
dorlási nyereségből'adádott és kisebb vértőkben a természe-

tes szaporodás alakulásából. A megyében a bevándorlók száma 

ugyanie.pl. 1963. évben + 1,2 ezer fő, 1964. évben + 1,1 

ezer fő, ezzel szemben a természetes szaporodás csak 0,12, 

illetve 0.16.ezer fő volt. 

A megye természetes.szaporodása az országos átlagtól jelen-

tősen elmarad, pl. 1964. évben az órszág népessége a termé-

szetes szaporodás következtében 3,1 %-kal, 31,3 ezer fővel 
növekedett, ezzel szemben a megye népessége 0,3 %-kal, 0,16 
ezer fővel emelkedett. 

A. megye lakossága a II. ötéves. terv minden egyes évében 

- 1961. évet kivéve - amikoris a népesség 0,1 %..a csökkent, 

növekedett.. A népesség száma a II. ötéves terv egyes évei-

ben, valamint 1966. és 1967. években a következőképpen 

alakult: 

MegJegyzés  a 24. oldalon levő táblázathozt 

A tervidőszak alatt, a népesség korcsoporton-

kénti megoszlásában jelentós arányeltolódások 

következtek be, ugyanis 1966. január 1+re 2,6 
százalékkal csökkent a munkaképes kornál fia-

talabb népesség aránya - az össznépességen be-
lül - viszont növekedett a munkaképes koru né-

pesség aránya 0,2 %-kal, de a munkaképes kornál 

idősebbek aránya is - mégpedig 2,4 %-kal. 
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Az előző arányel'tolddások, 'illetve változások az egyes kor-

csoportokban azt bizonyitják, hogy a II. Ötéves terv idősza-

kában'a megye dftésetigének elöregedési tendenciája volt  tag • 

pasztalható,  . 

A megye népességével kapcsolátosan,, a fentiekben elmondott 
általános'jellemzőktől eltérő -.legalábbis tendenciájukban 
eltérő - módon, alakult. a megye Szeged város nélküli népessé-
ge. A tervidőszak alatt, ugyanis a megye lakossága 10,0 ezer 

fővel, 1,2 %-kal csökkent. Ennek oka elsősorban,a megye terü- 
letéről - döntően a Szegedré - történő jelent 8s számu kiköl-
tözés ,'mely pl. 1962-64. években átlagosan 2,7 ezer f8 volt. 
Ugyanakkor a természetes szaporodás sem volt szinte az öt- 

éves terv egyetlen évében sem - legalábbis számszerűen - 

k  

megfelelő, ugyanis pl. 1962.:1964. években átlagosan cáak 

161 'fő volt. 

A fenti két tényező együttes hatására•következett be a né-

pesség aránylag jelentős számu csökkenése. 

Szeged város lakossága ugyanakkor a II. ötéves terv során 

14,5 ezer fővel, 14,2 %-kal emelkedett. A növekedéstulnyomó 
többségében a vándorlási nyereség következménye volt,, ugya-

nis a természetes szaporodás a városban még számszerűen is 

kedvezőtlenül alakult, hiszen pl. 1962. évben - 224 f8, 

'1963-ban - 70 fő és csak 1964. évben volt + 6 f8. A beköltö-

zések elsősorban a megye területéről történnek.. 

1./ A munkaerő-forrás alakulása  

A .munkaerő-forrás. gerincét, képező munkaképes koru népesség 

1962 . 1.1-hez viszonyitva, 1966. I.1-ére 1,2 %-kal, 3.1 ezer 

fővel növekedett. A munkaerő-.forrás árészének növekedése 

0,3 %-kal nagyobb volt, mint a megye összlakosságának emelke-

dése. Ez elsősorban azért következett be, mert nagyobb létszá-

mu munkaképes' kornál fiatalabb vált 14 éven felülivé, mint 
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amennyien átlépték a munkaképes kor fölső határát.' 

A munkaerő-forrás másik éleme, ', illetve összetevője, a munkaké-
pes kornál idősebb aktiv keresők száma a tervidőszak alatt 

6,9 ezer fővel, 25,5 %-kal csökkent.  

A nem mezőgazdasági ágazatokban foglalkoztatott munkaképes 

kornál idősebb aktiv keresők szára az öt év alatt mintegy 

60 %-ka1, 1,9 ezer fővel emelkedett, ezzel szemben a mezőgaz-
dasági ágazatban, illetve á termelőszövetkezetekben viszont 

39 %-kal, 7,1 ezer fővel csökkent. 

Az előbbiek hatására, az' ös szmunkaerő-forrás a tervidőszak 
alatt 1, 4 %-kal. csökkent. 

A megyére jéllemző bevándorlás kedvezően hatotta munkaerő-

forrás alakulására, ugyanis abeköltözők zöme munkaképes ko-

ru, illetve fiátal volt. 

A:megye munkaerő-forrásának fenti általános jellemzőitől el-

térő módon alakult Csongrád megye, Szeged város nélküli munka- 

erő-forrása. A megyében ugyanis  a munkaerő-forrás az elmult 

tervidőszakban 6;6'  16-kal csökkent..Ez pedig azt jelentette, 
hogy a munkaerő-forrás 3,4 %-kal nagyobb mértékben csökkent, 

mint a megye lakossága. Ennek oka, hogy a népesség' számánál 

1,4 %-kal nagyobb mértékben csökkent a munkaképes koru lakos-

ság, valamint oka továbbá az 'is, hogy a munkaerő-forráshoz 

tartozó munkaképes kornál idősebb aktiv keresők száma az öt 
4v alatt 25,1 %-kal lett kevesebb. 

A forráson belül csökkenő tendenciát mutatott á munkaképes ko-

ru népesség alakulása is,. elsősorban azért, mert a megyéből 
történő nagyfoku elvándorlás legérzékenyebben a munkaképes 

koru népességet érintette. Végül, kedvezőtlen hatást gyakorolt 

a munkaképes népesség számának alakulására az is, hogy szinte 

évről évre kevesebben 'léptek át a munkaképes kornál fiatalabbak 



közül a munkaképes népességhez, mint amennyien munkaképes kor-

nál idősebbekké váltak. A nem mezőgazdasági ágazatokbah az 
idős aktiv keresők száma 65,3  qb-ra emelkedett,  vis zont a . me- 

zőgazdasági ágazatbán ezzel'sz .embén'40 %-kal csökkent. 

A,nem mezőgazdasági ágazatok területén történő emelkedéseket 

elsősorban az idézte elő, hagy főleg az utóbbi ' három ' évben 

egyes térületeken' férfi munkaerő-hiány volt tap asztalható'' 

különösen szakmunkások vonatkozásában 	indokolttá 

tette, hogy á nyúgd'ijas korhatár elérése után is- a keresők'1 .- 

zött maradjanak.. 

Szeged város vonatkozásában a munkaerő-forrás44,6 %-kal emel-

kedett, ezen belül a.munkaképes népesség 19 , 2 %-kal, a' munka- 

képes kornál idősebb aktiv keresők 'száma pedig,27,5 %-kal 

csökkent. A munkaképes koru népesség számának emelkedését el-

sősorban az idézte elő, hogy . a bevándorlók többsége munkaképes 

koru,, főleg fiatallakós volt. Az idősebb aktiv keresők számá-

nak csökkenését a kialakult munkaerő-helyzet kivánta meg, 

ugyanis a fiatalok munkábahelyezése - főleg az alkalmazotti 

munkakörökben .. a n yugdijkorhatárt elértek nyugdijazását tet-

te szükségessé. 

A népesség és a munkaképes kóru lakósok aránya 1961. és 1966. 
Január 	a következ6'volt:' 	' 	 " 

Munkaképes népesség az ,ösázes 
Megnevezés - 	" népéssék 9G-ában  

1961.1.1. 1966. 1. 1. 

Megye /Szeged város nélkül 	58,0 57,2 98,6 

Szeged ' város 	 60,9 0.7 104,5 
Megye és Szeged együtt: 	58;7 58.9 103;Ö 
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A munkaképes koru lakósok aránya az összes népességen belül 

1966. I.1-re 3 %-kal emelkedett, ezen belül a megyéé 1,4 szá-

zalékkal csökkent, Szeged város6 pedig 4,5 %.-kal emelkedett. 

A megyében az eltartottak aránya, illetve a 100 aktiv kere-

sőre jutó gazdaságilag inaktiv népesség száma 1961. január 

1-én 104 fő, 1966.januárl -én 110 fő volt. Tehát az eltartot-
tak száma növekedett. Ennek egyik legdöntőbb oka, hogy jelen-

tősen megnövekedett a munkaképes koru tanulók száma, illetve 
nagymértékben csökkent a munkaképes kornál idősebb aktiv ke-

resők száma. 

2./ A munkaerő-forrás felhasználása 

A megye munkaerő-forrásának felhasználása a 2I.  Ötéves terv 

időszakában - a munkaképes koru tanulókkal együtt , - 3,1 %-kal 

emelkedett. 

A munkaképes koru népességből az aktiv keresők aránya 72,8%-

r61 73,0 s-ra növekedett. 

A megye jellegéből következően szükséges külön megvizsgálni, 

illetve elemezni a foglalkoztatottsági szinvonalban'bekövet-

kezett változásokat, a nem mezőgazdasági és mezőgazdasági 

'ágazatokban külön-külön. 

A nem mezőgazdasági ágazatokban a foglalkoztatottak száma a 

tervidőszak alatt 20,7 %-kal, 22,1 ezer fővel emelkedett, ez-
zel szemben a mezőgazdaságban keresők száma 24,8 %-kal, 24,8 

ezer fővel csökkent. 

Az egyes népgazdasági ágakban foglalkoztatottak száma 1966. 

január 1-én az 1961. január 1-e százalékában a következőkép- .. 

pen alakult: 
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• Nópgazdasági ág 
Foglalkoztatottak száma 

. 1966:I.1./1961.1.1. , 
; %-ban 

Ipar  

Épitőipar , 	.  
Hözlekedés  

Kereskedelem 

Egyéb nem mezőgazdaság 	- , 	
. 

: 	Nem .mezőgazdaság ,összeseni 	, 	, 

AMezőgazdaság 

" Összesen s /eljárók és bejárók  

127, 2 

115,3 

112.9  , 
101,8 

123.3 

. 	,120,7 

. 	 75,2 

98,8 inélkül/ 	, 	. 

.A foglalkoztatottak száma:legjeientősebben az iparban. az  

e ilJ éb nem mező azdasá: i á: azatokban és ;  az 	arban emel- 

kedett. A foglalkoztatottsági színvonal előzőek szerinti 

emelkedését a tervidőszak alatt az'új beruházások eredménye- 
. képpere belépő üzemek eredményezték elsősorban, mint p1. a, 

Szegedi Kábelgyár és Gumigyár,Ö.sszesen 1.500 fő l . a Szentesi 

Kontakta.Vállalat 930 fő, a Csongrádi Szerelőipari Vállalat 

650 fő, a,Szegedi Ruhagyár szentesi telepe 540 fő stb. 

Ezenkivtil jelentősvolt, az egyes vállalatok lótszámfelfutása 

is, részben a rekonstrukció, részben pedig a  termelés  b6vi-

.tése miatt. Többek között a Hódmezővásárhelyi Divat Kötött- 

árugyár, a Csongrád-megyei Gépjavitó'Vállalat, a Csongrádi 
Tisza Butoripari Vállalat stb. 

A  tervidőszakban aránylag jelentős változás történt a megyé-

ben foglalkoztatott aktiv keresők szerkezeti megoszlásában, 

illetve az egyes népgazdasági..ágakon .belül lek3tött Munka-

erő arányában is. Az iparban, épitőiparban foglalkoztatottak 
aránya az Összes aktiv keresőkön belül 1961.1.1-én 24,4 % 

volt, ezzel szemben 1966..I.1-én 31i7 %. A mezőgazdaságban 
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foglalkoztatottak aránya 48,7 56-r61 37,3 %-ra csökkent. 
Az egyéb, nem mezőgazdasági ágazatokhoz tartozó ágazatok ará- 

nya 31,0 $-ról 19;6 %-ra csökkent. 

Következésképp megállapitható, hogy a II. ötéves..terv idő-

szakában a megye iparában a foglalkoztatottság jelentősen, 

emelkedett, ugyanakkor a. mezőgazdaságban,elsősorban a terme-

lőszövetkezetekben a foglalkoztatottak száma csökkent. 

A bejáró munkaerők számában, a II. ötéves terv • ideje alatt  

lényeges változás nem történt, ugyanis számuk az öt év alatt 
0,1 ezer fővel emelkedett. Az eljáró munkaer &száma ezzel 

szemben 1,6 ezer fővel, 22,7 S-ka1 csökkent. Ez utóbbi jelen-

ség természetes következménye a megyében és az előzőekben már 
emlitett foglalkoztatottsági szinvónal emelkedésének. A jé- 

lenleg eljáró munkaerők elsősorban Budapesten és egyes bánya- 

vidékeken vannak foglalkoztatva. 

Vidéken történő munkavállalásukat elsősorban a magasabb át-

lagkeresettel lehet megindokolni. 

Nemenként vizsgálva a foglalkoztatottsági szinvonalban bekö-

vetkezett változásokat.,• a következők állapithatók megs 

A II. ötéves terv utolsó két esztende ében ellemző volt 

ho: a me e férfi munkaerő- forrásában mezkezdődött a kime- 
rités folyamata, ugyanis a munkaképes koru népességből az 
aktiv keresők aránya 84,9 %. lett. A férfi munkaerő-forrás-
ban elkezdődött a kimeritési folyamatának oka többek között, 

hogy: 	. 

- a munkaerő-forrás gerincét képező munkaképes koru né-

pesség nem növekedett olyan mértékben, amilyen mérték- 
ben azt a megnövekedett munkaerő-igények szükségessé 

tették. volna; 	. 

- a munkaképes koru tanulók 1961. évi 2,3 s-os aránya 
- a munkaképes koru népességhez viszonyitva - 1966-ra 
10,3 96-rá emelkedett. Ennek következtében a felhasznál- 
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hat6 munkáerő-forrás kb. 7,0 %-kal csökkent; 

bár-a mezőgazdaságból'az'ötéves,t'erv időszakában 
24,8 ezer ' fő',. azaz 24,84 munkaerő szabadult 
azonban ezen munkaerőknek a nem 'mezőgazdasági ágaza- 
tok felé  történő átirányitááa '-'különösén 1963. évtől 
kezdve -'nem volt'lehetséges, elsősorban az idős ko- 

- ruknál fogva; . 

a termelő Üzemek a szükségesnél több létszámot foglal-
koztattak, a munkaerő alkalmazása-a vállalatoknak ol-

csóbb voli,. mint a gépesités. 	 . 

Mindezek eredményeként egyes területeken és egyes időszakok-

ban tapasztalható volt munkaerő hiány, amely területenként és 

időszakonként eltérő nagysdgu munkaerő-gazdálkodási problémá-

kat vetett, fel. Munkaerőhiány jelentkezett elsősorban kömüves, 
ács, szobafestő, lakatos,  esztergályos szakteákban, valamint 

segédmunkásokban, a nehéz fizikai munkát igénylő és az egész-
ségre ártalmas munkakörökben. Érvényestilni kezdett két ellen-
tétes tendencia, egyfelől a vállalaton belüli munkaerő-feles-

leg, másfelől munkaerő-igény. 

Jelentősen javult a II. Ötéves terv időszakában a nők foglal-
koztatottsági szinvonala. Az össz-foglalkoztatottakon belül 

1966. január 1-re a kereső nők aránya a nem mezőgazdasági 
ágazatokban 2,5 %-kal emelkedett, ezen belül pl. az iparban 

3,4 %-kal, az épitőiparban 1,7 %--kal, a közlekedésben 1,2 %-kal 
stb. Az összes aktív keresők vonatkozásában a foglalkoztatott 
nők számának emelkedése 1,5 % volt.  Számszerűen a nem mezőgaz 

' dasági ágazatban a keresők száma 11, .8 ezer 'fővel növekedett. 

A.. mezőgazdasági ágazdban viszont`a foglalkoztatottak száma 
- a 'férfiakéhoz hasonlóan - a tervidőszak végére 24,4 '%-kal 
csökkent. 



A megyén belül megnövekedett munkalehetőségek következtében 

0,4 ezer• fővel, 57,2 %-kal csökkent a vidékre eljáró munka-

erők száma. Az összes női munkaerő -Forrás felhasználása a 

munkaképes koru tanulókkal együtt 69,6 % lett 1966. január 

1-re, vagyis 5,3 g67kal magasabb, mint ami 1961.'I.1-én volt. 

A nők foglalkoztatottsági szinvonalában bekövetkezett,. arány-

lag  jelentős változások ellenére, egyes területéken továbbra  

is mehézséget okozott a jelentős számú női munkaerő tartalék 

elhelyezése, holott aktivizálásuk, munkába történő bevonásuk 

megfelelő ipartelépités esetén biztositható lett volna. 

Annak ellenére, hogy megfélelő női munkaerő-tartalék áll 

.rendelkezésre, mégsem sikerült.a munkára jelentkezőkből min-

den esetben a felmerülő munkaerő-igényeket kielégíteni. Ezt 

támásztják alá többek között p1. az. is, hogy 1965. évben'a 

bejelentett női munkaerő-igényeket a megyében - Szeged város 

nélkül - 76,7  i..bá elehetett biz'tósitani. Ennek oka főleg az 

volt, hogy a szociális és egyéb szempontokból rászoí-ultak 

kivételével, az elhelyezkedésüket igénylők nem olyan munka-

körben kivántak munkát vállalni,_ahol a tényleges munkaerő-

igények felmerültek. Különösen idegenkedtek a többműszakos 

munkahelyektől, valamint a nem lakóhelyükön történő elhelye-

zésükt.ő.l, de - kevés kivételtől eltekintve - nem vállalták 

az épitőipari és mezőgazdasági jellegű munkáltatóknál törté 

nő foglalkoztatásokat sem. Tapasztalható volt olyan jelenség 

is, hogy egyes városokban csak az általuk meghatározott vál-. 

lalatoknál akartak elhelyezkedni, illetve'kivántak munkába 

állni. 

A II. Ötéves tervidőszak végén a gy gazdaságilag inaktiv egyéb 

női . munkaképes koru népességből - 37,8 ezer főből - reálisan 

?5 %-os foglalkoztatottsági szinvonal figyelembevétele mel- 
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lett mintegy 8,6 ezer fős női munkaerő-tartalékkal lehet szá-

molni. A nők reálisan 75  %-os megyén belüli foglalkoztatott- 

sági szinvonala mintegy 5-8 %-kal _ optimális foglalkoztatott-

sággal számolva - alacsonyabb az országos átlagnál, éspedig 

döntően azért, mivel a megye lakosságának közel 1/3-a külte-

rületeken 41 és ezek munkába állitása, illetve munkába törté-

nő bevonása - megfelelő munkalehetőség esetén is - jelentős 

nehézséget okoz. 

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma a tervidőszakban lé-

nyegesen megváltozott. Az . e népgazdasági ágban keresők száma 

1966. január 1-ére 24,8 %-kal csökkent. Az összes foglalkoz-

tabttakon belül a mezőgazdaságban keresők aránya az 1961. évi' 

60,2 %-ró1 48,7 %-ra csökkent. A számszerű csökkenés 24,8 

ezer fő volt. A nők aránya is csökkent, mégpedig 0,2 %-kal, 

melynek oka az volt, hogy az egyéb nem mezőgazdasági ágaza-

tokban a tervidőszak végére jelentősen megnövekedett a szá-

mukra alkalmas munkahelyek száma. 

A mezőgazdasági keresők száma, elsősorban a termelőszövetkeze- 

tek vonatkozásában csökkent, többek között a következők miatt: 

Kiöregedés, illetve a nyugdijassá-járadékossá válás, va-

lamint a halálozás évről évre nagyobb volumenü volt, 

mint az e területen első izben munkába lépőkből a munka -

erő utánpótlása. 

- Annak ellenére, hogy a tanácsi igazolások bevezetésével 

szigoritva lett a nem mezőgazdasági ágazatok felé tör-

ténő munkaerő-áramlás - mégis t  különösen a tervidőszak 
első két évében - elég nagy volumenü munkaerő nyert e 
területről foglalkoztatást az ipar, épitőipar stb. te-

rületén. 

A mezőgazdaságban keresők számának csökkenését a gépesités  
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színvonalának évről évre történő emelkedése - mely munkaerő 

megtakaritást is eredményezett ; - bizonyos mértékben ellensu-

lyozta. Anfak' ellenéré, hogy a'tervidőszakbaá a foglalkozta- 

' tottak számá csökkenő tendenciát mutatott, számszerüen megfe-

'lelő munkaérő áll rendelkéáéere a'termélőszövetkezetekben. 

-A  nehézséget főleg népgazdásági ' ág 'munkaerővel való ellá-

tottsága terén az okozza, hogy a rendelkezésre álló munkaerők 

korösszetétele nem megfelelő, hiszen az 'összes taglétszám kö-

zel 40 %-a munkaképes kóron felüli. 

' A,jélenlegi helyzet ismeretében'azal lehet számolni, hogy a 

termelőszövetkezeti tagság elöregedésének tendenciája, várha-

tóan a IIÍ. ' ötéves terv időszakában is tovább fog érvényesül- 

ni,'é`spedig döntően' azért, mert az első izben munkába lépők-

b81 a munkaerő utánpótlás még jelenleg sem az igényeknek meg-

felelően alakult. Ugyanakkor tovább fog Csökkenni a termelő- ' 

'szávetkezetekben foglalkoztatottak száma is, mivel a tsz ta-

gok nyugdijrendszerének hatása ez`.időszakban fogdöntő mérték-

ben jelentkezni. A szövetkezeti nyugdíjat ugyanis azok a 60 

évés nők és 65 éves férfiak kaphatják meg,' akik 10 éves tsz 

tagsággal rendelkeznek. Ennek a gy feltételnek pedig az'elkövet-

kenő 5 év során volumenében jelentős s'zámu tsz tag fog meg-

felelni, illetve eleget ténni. 

A fentiek alapján tehát azzal lehet számolni, hogy a mezőgaz-

dasás területéről az elkövetkezendő tervidőszakban csak akkor 

lehet megfeleli utánpótlással számolni, legalábbis olyannal, 

melynek gazdaságos foglalkoztatása az egyéb, nem mezőgazdasági 

ágazatokban biztositható, ha erőteljesebben fokozódik a mező-

gazdasági termelés komplex gépesitése.  

3./ A városok munkaerő-helyzete  

S 2 E G' E D város 	 . 

A tervidőszak alatt a város munkaképes koru népességének aránya 
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az összes népességen belül 60,9 %-ról 63,6 96-ra növekedett. 

A munkaképes koru népesség létszámának növekedése, kisebb 

százalékban a.munkaképes korrá válók és a kiöregedők, elha-

lálózók különbségéből, nagyobb százalékban pedig a beköltö-

ző munkaképes koruak számából következett be. 

A munkaképes koron felilli keresők száma 6,8 ezer főről 5,0 

ezer főre, 27,3 96 .-kal csökkent. Együttesen a munkaerő-for-

rás az öt év alatt 14,6 %-kal emelkedett. 

A foglalkoztatottak száma abszolut mértékben közel 13,0 ezer 

fővel; volumenében 22,3 %..kal növekedett. 	. 

A munkaerő-forrásbál a foglalkoztatottak száma a tervidőszak 

alatt 49,0 ezerről 52,1 ezer főre, 14,2 %-kal növekedett. 

Ez utóbbi növekedés tehát kisebb mértékű volt, mint ami az . 

összes foglalkoztatottak tekintetében bekövetkezett. Ennek 

oka i  hogy az ingázók, illetve a bejárók száma 0,7 ezer fővel, 

53,8 %-kal növekedett. A nem mezőgazdasági ágazatokban a ke-

resők számának emelkedése mindenütt kimutatható. Igy a foglal-

koztatottak száma az iparban 24,6 %-kal, az épitőiparban 

54,4 %-kal, kereskedelemben 19,9 %-kal, közlekedésben 12,7%-kal 

növekedett. A megoszlást tekintve változott az egyes ágazatok 

aránya, igy pl. az épitőipar és ipar együttes aránya 49.3 szá-

zalékról 51,7 %-ra alakult, vagyis a termelő ágazatok sulya • 

növekedett. 

Az ipari ágazaton belül további szerkezeti változás volt ta-

pasztalható. Egyes iparágak továbbfejlődtek, pl. a textil-

iparban 2,6 ezer főről 10,4 ezer főre, a faiparnál 1,9 ezer 

főről 2,4 ezer főre változott a fo glalkoztatottak száma. 

A tervidőszakban létrehozott' 2 uj üzem, a Kábelgyár és a Gu-

migyár révén növekedett • a nehézipar aránya. A_népgazdasági 

szektorokat tekintve a fejlődés döntően az állami szektorra 

esik, a szövetkezeti és magánszektor lényegesen nem változott. 
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Tovább javult és Csaknem az igényeknek megfelelően lehetett . 

biztositani'  a  munkaképes koru nők f©glalkóztatását.  A,kereső 

nők száma 22,8 ezer főről a tervidőszak végére 28,9 ezer 'fő 

re emelkedett. Volumenébén' ez á növekedés 26, •9 %. A foglal-. 
koztatottak'számáhak emelkedése,'döntőén az ipari ágazatokban 

következett 'be, itt is elsősorban zömmel 'a textiliparban.. 

Az összes foglalkoztatottakon belül a nők aránya 39,7  %-r61, 

41,2 %-ra emelkedett. Az'összes aktiv keréső'nők száma az el-

járók, bejérák egyenlegével kórrigálva'17 %-kal emelkedett, 

éspedig azért, mert-a bejáró nak'száma közel a duplájára emel-

kedett az öt év alatt Éz útóbbinak azoka az,. hogy a textil 

ipar igénye a nőknél korhatárhoz' van kötve,' ugyanis csupána 

30'éves és fiatalabb munkaérőket alkalmazták és ezt;döntően 

csak a vidéki nőkből lehetett'biztositani. 	. 

A női munkaerő-forrás felhasználása együttesen 60,1 %-ról 

64,4 %-ra emelkedett. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

aránya az összes foglalkoztatottakhoz viszonyitva 0,8 %-kal, 

4,9 %-ra csökkent. 	 ' 

A városba bejáró Összes munkaerők száma 4,8 ezer fővel,,,. 

53, 8  %-kal emelkedett. Ezzél.szemben az eljárók száma mini-

mális, mindössze 0,3'ezer fő. A bejáró munkaerők száma jelen- 

leg meghaladja az . optimális szintet, a közlekedést tekintve. 

Ebből a tényből kiindúlva,.'a jövőben tehát a bejárók számának  

lényeges növekedésével nem'lehet számolni . 	' 

A város foglalkoztatottsági szinvonalára jellemző,, hogy. az . 

aktiv keresők száma a munkaképes koru tanulókkal együtt a 

munkaképes népességhez viszonyitva a tervidőszak végén 79 %, 
vagyis 1961. január 1-hez viszónyitva 2,5'$-kal emelkedett. 

A férfiak foglalkoztatottsági szinvonala 92 %-ról 93,34- ra 

növekedett, vagyis gyakorlatilag kimeritetté vált a férfi 

munkaerő-forrás. 

f.A 
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A munkaerő-tartalékotl vizsgálva az'állapitható'meg, hogy fér- 

• fiak vonatkozásában a. nem dolgozó, gazdaságilag inaktív né-

.pességb8l mintegy 1,0 ezer fő..munkába történő'bevenására le-

het számi.tani. Gyakorlatilag azonban, mivel ezek zöme idős, 

40-50 éven felüli és kizárólag csak'könny ébb fizikai munkát 

vállalnak..Nók , vonatkozásában a jelenlegi'vi'szonyokat tekint-

ve mintegy 3-5 - 4,0 ezer fa munkaerő-tartalékkal lehet szá-

molni optimális foglálkoztatottsági'szinvonal méllett. Ezek 
munkába történő bevonására' tez'mészetesén 'csak' akkor volna le-

hetőség, ha vállalatok munkaerő-igényé összeegyeztethet8!_len-

ne, illetve összhangba kerülne a munkára' jelentkezők igényé- 

vel . . 

A város vonatkozásában nehézséget okozott az időszakban fog-

lalkoztató vállalatok, csucsidőszakban felmérülő mintegy 

.2,0 ezer fős munkaerő-igényének kielégitésé. A komoly prob -

Témát itt főleg az jelentette, hogy ezek a'vállalatok egyik 

. 0apról a • másikr a több esetben 2004:300 fős munkaerőt igényel-

tek. 

Ezen vállalatokAgényeit, főleg alEonzervgyár:vonatkozásában, 

a  diákok nyári sze'rvezett szünidei foglalkoztatása révén.le-  

hetett biztositani.  	• 

A szakképzettséget nem igényló'munkakörökben'a fiatalokból 

az utánpótlás minimális. Ezt á szükségletet elsősorban vidék» 

ről, éspedig Szeged járás, Makó járás-város területéről be-

áramló munkaerőkből lehetett fedezni. • 

H•Ó D.'M E Z Ő V Á S Á R H E I. Y' , fváros , . 	 ' 

Á 'rák'os munkaerő-fórrása á; tervidőszakban 1 1 2 %-kal csökkent, 

Ennek oka, hogy az .  elvándorlás következtében jobban csökkent 

á munkaerő-forrás, mint ahogyan növekedett a munkaképes kor-

ba lépőkkel. A munkaképes koron felüli aktív keresők száma 
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is - a mezőgazdaság miatt kedvezőtlenül alakult : 

A foglalkoztatottak száma a.nem mezőgazdasági ágazatokban 

4 ,5 ezer fővel, 35,4 9b-ka1 emelkedett,,mig a mezőgazdaságban 
keresők száma pedig 5,0 ezer fővel, 11,4 %-kal csökkent. 

Együttesen a keresők száma 3,5 ezer.'fővel,: 15,9 %-ka1 emelke-

dett a tervidőszakban. 

A munkaerő-forrás felhasználása a munkaképes koru tanulókkal 

együtt 8,9 %-kal, azaz 82,0 %-ra emelkedett. Az összes foglal-

koztatottakon belül a mezőgazdaságban keresők aránya 32,3 %-ra, 

6., %-kal csökkent. Ez természetes következménye'volt a nem 

mezőgazdasági i ágazatokban történő aránylag jelentős létszám- 

, folfutásnak. . 

A megye városai közül -Szeged város kivételével - Hódmezővá-

sárhely fejlőd$tt legjobban'iparilag a tervidőszakban, sőt a 

jelenlegi helyzet ismeretében a III..ötéves tervben is továb-

bi lényeges fejlődés várható. 

A város férfi munkaerőtartalékkal szinte egyáltalán nem ren-

delkezik, hiszen a férfi munkaerei-forrás felhasználása elérte 

a maximális szintet, ugyani$ jelenleg 96,3 %-os. 

Az elhelyezkedési lehetőségek megnövekedése' miatt jelentősen ` 

mintegy 1,0 ezer fővel csökkent a vidékre eljáró férfi munka-

erő száma. Jelenleg az eljárók száma 0,7 ezer fő, ami arány-_ 

lag minimális. A vidéken dolgozók,döntő .többsége Szegeden és 

Budapesten van foglalkoztatva. 

Az  utóbbi 1-2 évben egyes időszakokban az egyes vállalatok-

nál már férfi munkaerő-hiány is volt tapasztalható, hiszen 

pl. 1965. évben a bejelentett munkaerő-igényeket csak '64,5 

százalékban lehetett kielégíteni a munkára jelentkezőkből. 

Jelentős'számu szakmunkás hiány is volt tapasztalható, a 

bejelentett ez irányu igényeket csak 63,3 *-ban lehetett 

biztosítani. 
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Kedvezően  alakult a tervidőszakban a nők foglalkoztatottsági 

szinvonala, az 1961. évi 48,8 %-r61 1966-ra 63,8 %-ra emel-

kedett. A nem mezőgazdasági ágazatokban a foglalkoztatott 

nők száma 46-5 %-kal emelkedett, viszont a mezőgazdasági 

ágazatban 7,8 *-kal csökkent. Kedvezően alakult az összes 

keresőkön belül a nők aránya is, hiszen a tervidőszak vé-

gére, valamivel több mint 10 %-kal, 40,9 %-ra emelkedett. 

Az előzőek, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján az 

állapitható meg, bogy a városban a női munkaerő-tartalék 

felhasználása jelentősen megnövekedett a II. ötéves terv 

időszakában. Ennek eredményeképpen Szentes város után a te-

rületen itt legkiegyenlitettebb a munkaerő-helyzet. E megál-

lapitás után feltétlenül meg kell emliteni azt is, hogy az 

ötéves terv első éveiben a legtöbb munkaerő-gazdálkodási 

problémát a városban munkára jelentkező nők, illetve az itt-

levő nagyvolumenit munkaerő-tartalék elhelyezése okozta. 

A III. Ötéves terv időszakában'a jelenleg ismert adatok 
alapján azzal-lehet számolni, hogy a még meglevő női munka-

eró-tartalék is. felhasználást fog nyerni, hiszen a most ép41-

16 uj ipari létesitmények, valamint a meglevő egyes üzemek 

rekonstrukciójának bővítésének eredményeképpen 1-2 éven be-

lül 6,0 ezer fős létszámfelfutás várható, melynek 40-45 %-a 

női munkaerő-igényt fog jelenteni. 	. 

M A K b város  

A városmunkaerő-forrása a II. ötéves terv időszakában  

0:4 %-kal csökkent. A forrás csökkenésének egyik oka, hogy 

az elköltözések miatt kedvezőtlenül alakult a munkaképes ko-

ru népesség, valamint kevesebben léptek át a munkaképes kor- 
nál fiátalabbak közül e korcsoportba, mint amennyien munka-
képes kornál idősebbekké váltak. 	 . 

i 
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A tervidőszakban . a , nem  ,mezőgazdasági ; ágazatokban foglalkozta-

tottak száma mintegy 40,•ezer fővel, 5,; 7,,%-4al,,  ; a  mezógazda-

ságban foglalkoztatottak,pedig 0,5 ezer,.főve.i,. 21,8 %-kal  

emelkedett.,• vagyie , együttesen.9,.8 . %-kal emelkedett a keresők  

száma.  

Az eljáró -és bejáró munkaerők egyenlegének figyelembevételé-

vel, valamint a munkaképes koru tanulókkal együtt, a munka- 

erő forrás ' összes felhasználása 78',4 	~ ~ fog- 

lalkoztatottakon 	

lett. Az összesfo  

 belül a mezőgazdasági keresők aránya 43 %-ról  

46 %-ra növekedett. A mezőgazdaságban keresők száda, illetve  

aránya e területen azért emelkedett - ellentétben a megyében  

levő csökkenő tendenciával - mert  a  város területén működő  

termelőszövetkezetek évről évre mindjobban vonzották - a meg- 

'. felelő jövedelem, sőt kiemelten j6 jövedelem biztositása mi-

att - a munkaerőket.  

A város megfelelő férfi munkaerő-tartalékkal nem rendelkezik,  

hiszen a munkaerő-forrás felhasználása 92,1 %. A foglalkoz-

tatott férfi munkaerők száma a tervidőszak alatt 0,1 ezer fő.  

vei'emelkedett csak, éspedig azért,' mivel'lényeges ipartele-

pitée ez időszakban nem volt.'Az eljárók száma, bár számeze-

rüen csak 0.14 ezer fővel, arányaiban azonban 85 %-kal emel-

kedeti, éppen az előbb emlitettek'következtében. Az ingázók  

elsősorban Szegeden, valamint budapesti munkahelyeken vannak  

foglalkoztatva.  

.A férfi munkaerő-forrás kimeritettségét.többek között; , az is  

alátámasztja, hogy pl. 1965. 'évben a bejelentett munkaerő-  

igényekét c§ak 40 %-ban lehetett'kielégi'teni a munkára'éje-  

l'entkezőkből.'Múnkaerő-hiány volt• tapasztalhatóa nehéz fi-  
zikai munkát igénylő. munkakörökben.  

A tervidőszak folyamán a foglalkoztatott nők száma mintegy  

1,2 ezer fővel, 27,1 %-kal emelkedett. A keresők száma mind  
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a mezőgazdasági, mind a nem mézőgazdasági ágazatokban növe-

'kedett. Ennek 'ellenőre továbbra is megyei szinten az egyik 

legtöbb  munkaerő-gazdálkodási problémát a város területén 
meglevő jelentős számu női munkaerő elhelyezése okozza. 
1ppen e nehézség miatt növekedett a vidékre,, elsősorban Sze-
gedre bejáró munkaerők száma. Ez az emelkedés 41 % volt a 
tervidőszak folyamán. 

A női.munkaerő-forrás felhasználása a munkaképes koru tanu-

lókkal együtt 60,4 % lett  és ez közel 15' $-os foglalkózta-
.tottsági szinvonal emelkedést jelen 'tett,az.5 óv alatt. 

Az összes aktiv keresőkön belül a nők aránya '40,6 9b. Az in-
, aktiv keresőkből a női munkaképes koru 3,5 ezer munkaerőből 
reálisan'mintegy 1,0 ezer fő munkaerő'tartalók az, akinek

,  

aktivizálása, munkába történő bevonása ,. megfelelő ipartele-

'pités'esetén feltétlenül biztositható -'sőt szükséges 

volna. 

S Z'E.N T E S város 	 . 

Á város munkaerő-forrása az ötéves terv időszakában 0,4 %-•kal 
emelkedett. Ennek,oka elsősorban'az volt, hogy a kedvező 

,vándorlási különbözet miatt - bevándorlás - növekedett amun-

:kaképes'koru népesség. 	 ' 

A foglalkoztatottak száma 2,0 ezer fővel, 15,8 %-kal emel-
kedett, ezen belül a nem mezőgazdasági ágazatban 3,6 ezer 
fővel növekedett, a mezőgazdaságban pedig 1,6 %-kal csök- . 

kent. . 

Az,eljáró-bejáró munkaerők egyenlegének figyelembevételével, 

valamint a munkakópés koru tanulókkal együtt, a munkaerő- 

forrás felhasználása 82, , 2 q6-ra, azaz 19,1 %-kal növekedett. 
Az összes foglalkoztatottakón b'elüi a mezőgazdaságban keresők 

aránya ugyanakkor 31,8 %-ra, 15 %-kal csökkent. 
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A város férfi munkaerő-forrása kimeritettnek tekinthető, hi-

szen a munkaerő-forrás felhasználása 92,8 %,. Az,.arányleg je-

lentős' ipartelepités következtében ;  27 `Jb-kal csökkent az :eljá-

ró munkaerők száma, viszont növekedett döntően a firfi.munka-

er-ő-tartalék kimerite.ttsége miatt a bejárók, száma 0,3 - ezer 

fővel. A munkaerő-tartalék kimeritettségét, illetve az egyes 

időszakokban jelentkezőmunkaerő-hiányt többek között alátá-

masztja az, hogy a bejelentett munkaerő igényeket pl. 1965. 

évben csak'39 %-ban lehetett kielégiteni.. 

A szakmunkás utánpótlás sem volt megfelel8,,pl..amunkaerő- 

igényt ugyancsak 1965. évben Csak 58,3 %-ban lehetett kielé-

giteni. 	 . 

A tervidőszak folyamán a foglalkoztatott nők számaga nem me-

zőgazdasági ágazatban 1,5 ezer fővel, a mezőgazdaságban 013 

ezer  fővel, együttesen 1,8 ezer fővel, 46,4 %-kal emelkedett. 
A nők foglalkoztatottsági szinvonalában bekövetkezett, arány- 

lag jelentős változás, elsősorban az ujonnan belépő 2 üzem 

- a Kontakta és a Szegedi Ruhagyár szentesi telepe eredmé- . 

nyezte. Az összes női munkaerő-forrás felhasználása 61,4 %-ra, 

közel 20' +--kal emelkedett. 	 . 

A nők foglalkoztatottsága a megyében Szeged.város után e te-

rületen a legmagasabb. A tapasztalatok alápján az állapitha-

tó meg, hogy a város női munkaerő-helyzete a II. ötéves terv 

végére kiegyenlitetté vált, sőt voltak olyan időszakok is, 

hogy a női munkaerő-igényeket csak vidéki - Főleg a  környező  

községekből - munkaerőkből lehetett biztosítani.. . 

A.gazdaságilag inaktiv női népességből optimális felhaszná-. 

lás esetén mintegy 0,5 ezer fő női munkaerő munkába történő 

bevonása volna biztosítható, döntően egy műszakos, illetve 

könnyebb munkát igénylő múnkaköröben. 
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CSONGRÁD város  

A város, munkaerő-forrása 'a, tervidőszakban ;Q,6 %-kal  csökkent.  

A forráscsökkenésének oka, elsősorban az,. hogy, az.elvándor-

lés következtében - kiköltözések miatt- kedvezőtlenül ala- 

. kult a munkaképes koru népességszáma.  

A foglalkoztatottak  száma II.  ötéves terv végére a nem mező  

gazdasági ágazatban 2,2 ezer fővel, 77,0  %-kal emelkedett.  

A 'mezőgazdaságban ,  ezzel szemben 30,5 %-kal csökkent, ..ennek  

kö .vetkeztében.a keresők számának együttes emelkedése csak 0,5%.  
~ 

Az .ingázás figyelembevételével, valamint a munkaképes koru  

tanulókkal együtt a munkaerő-forrás felhasználása 76,896-ra,  

azaz 1,4 %-kal emelkedett. A mezőgazdaságban keresők aránya  

a tervidőszak végén 3‘,44 ;lett,. vagyis 21,9 %-kal csökkent.  

A ,férfi munkaerő-tartalék a városban is kimerítettnek tekint-

hető, mivel a 'múnkaerő-forrás felhasználása eléri a 90,0%-ot.  

A foglalkoztatott,férfiak száma mintegy 1000 fővel emelkedett.  

A megnövekedett munkalehetőségek miatt 25,9 %-ra csökkent a  

vidékre járók száma. A munkaerő-tartalék kiméritettségét tá-

masztja alá többek között az, hogy 1965. évben a munkáltatók  

részéről bejelentett munkaerő-igényéket csak 52,2,%-ban le-

hetett a munkára jelentkezőkből biztositani. Jelentős volt a.  

szakmúnkás-hiány, az igényt Csák '38;%-ban,lehetett kielégi - 

teai. 	' 

A tervidőszak folyamán a f`o8lalkoztatott nők száma csak 0,2  

ezer fővel, 6,4'%-kal emelkedett. A foglalkoztatottsági szin-

vonal a munkaképes koru tanulókkal együtt 4,1 %-kal emelke-

dett, azaz 62,3 % lett.  

Makó várossal együtt e városban is komoly nehézséget okoz a  

munkára jelentkezők elhelyezése.  Ez következménye annak, hogy  



44 - 

a, jelenleg meglevő Üzemek profiljuknál fogva csak minimális  

számban tudnak női munkaerőket foglalkoztatni.  

Az összes keresőkön belül az aktív keresők aránya nők vonat- 

kozásában.a tervidőszak végén 38,5 %, megyei szinten a lega- 

lacsonyabb.  

A  városból munkára jelentkező nők döntően csak a mezőgazda-

ságban, illetve az idény - iparágakhoz tartozó vállalatoknál  

nyerhetnek elhelyezést de ott is csak meghatároz©tt időre,.  

~ 



- 45- 

III. CSONGRÁD-MEGYE VÁRHATÓ MUNKAERő-HELYZETE.A III: ÖTÉVES  

/196640/ TERV IDŐSZAKÁBAN  

• 

1./ Á munkaérő-forrás várható alakulása 	 ' 

..A megye, népessége várhatóan 1971-re 1966-hoz viszonyitva kb. 

14 ezer fővel fog emelkedni.'/Lásd$ l.sz.•melléklet, itt bá-

zisként 1965.I.l.szerepel/. Ezzel a növekedéssel a megye la-  
kosságszáma meghaladja a '450 ezer főt.  Ezen - belül Szeged,  la-

kossága az 1966, évi 118,5 ezerről kb.' 130 ezerre  növekszik. 

A számokból látható, : hogy a pövekedés zömmel Szegeden követ7 

kezik be és a megye lakossága stagnál, ill. csak kis mérték-

ben növekszik. A növekedés részben a természetes szaporodás, 

részben a bevándorlás következtében emelkedik. . 

A tervidőszak alatt a népesség korcsoportonkénti megoszlásá-

ban is jelentős arányeltolódások bekövetkezésével lehet szá- 
molnj. /lásd: a 3.sz. mellékletet/, elsősorban azért, mert a 

• népesség elöregedésének tendenciája ez időszakban is érvénye-

sülni fog. 

A munkaképes koron aluliak számszerű csökkenése a megyében 

8.5 ezer fő,  melynek döntő oka, hogy aránytalanul kevesebben 

lépnek be ezen korosztályba a születések alacsony száma kö-

vetkeztében, mintamennyien átlépnek a munkaképes koruak kö- ' 

zé. A munkaképes koru népesség ugyanakkor kb. 16,0. ezer fővel, 

ezen belül Szegedem kb.  10,0 ezer, a megyében kb. 6,0 ezer 

fővel fog növekedni. Á munkaképés koron felüliek száma pedig . 

kb. 8,0 ezer fővel fog növekedni. Az előzőek azt jelentik, 

illetve azt eredményezik, hogy az össznépességen belül csök-

kenni fog a 0-14 évesek aránya, viszont emelkedni fog a mun-

kaképes koruak, illetve a munkaképes koron felüliek aránya. 
2 	 , 

A munkaképes 1 örnál: WSsebb aktív keresők szám várhatóan 

stagnál vagy csökkenő tendenciát fog mutatni. 
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A munkaképes népesség előzőek szerinti kedvező alakulását 

döntően az fogja előidézni, hogy e tervidőszakban fogja ha- 

tását éreztetni-az 50-es évek elején bekövetkezett, arány 

lag jelentős természetes szaporodás. 

A megye népességének; ezen belül a munkaerő forrásának to-

vábbra is emelkedő tendenciája következtében a IIZ'.' ötéves 

terv időszakában azzal lehet számolni,.. hogy megfelelő munka-

er ő-tartalék fog rendelkézésre állni. 

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma a számítások alap-

ján döntően a kiöregedés, illetve a nyugdijassá- járadékossá 

válás következtében közel.7,0 ezer fővel fog csökkenni. 

A munkaképes kora népességen belül tovább n6 a tanulók, el 

sősorban a 14-18 éves szakmunkásNtanul$k,valamint• a  szakkö 
zápiskolai tanulók létszáma, mégpedig mintegy 2,8'ezer fő - 

vel, 11,6 %.-kal. Ez a tendenciájában helyes változás aterv-

időszakban viszont csökkenti a foglalkoztatás szempont játtól 

igénybevehető munkaerőforrást. 

A hóztartásban.dolgozók száma várhatóan az 1966. évi 33,0 

ezer tőről kb. 27,0 ezer főre fog csökkenni. 

Az előzőek. együttes hatására a tervidőszak végére' a nem me-

zőgazdasági ágazatok területén igénybevehető munkaerők száma Y ,, 
kb. 157,0 ezer fő lest. Ez' azt jelenti, hogy,á nem mezőgaz-

dasági. ágazatok területén igénybevehető munkaerők száma kb. 

.10,0 »-kal emelkedbét 1966. I.1.-hez viszonyitva. 

A tervidőszak kezdetén a nem.mezőgazdasági ágazatokban a 
ténylegesen foglalkoztatottak száma kb.. 131,0 ezer f6 ; , ebből  
férfi ,70,0  ezer fő, nő 61,4) ezer fő. E tényadat figyelembe-, 
vétele mellett pedig arra lebet'számitani, hogy a III. ötéves 



ter.v . időszakában, optimális foglalkoztatottsági szirtvonal. 

mellett - melyet a férfiaknál, 98 %-nak, nőknél 80 %=nak.,le-

het reálisan venni - mintegy 26,0 ezer 1/ fős ú,j munkaerő be-

vonásira lehet számítani,  akiknek aktivizálása,, megfelelő .  
ipártelepités esetén biztosithatd „ volna.. Az emlite,tt , munka,erő-

tar talékból 12..0 ezer a férfi .és mintegy 14, 0 ezer fő a nál  

munkaerő::' 

Az előzőekben említett ,munkaerrő-tartalék tényleges munkába 

történő. bevonásának - a Jelenlegi helyzetből .kiindulva,, ' ,il- 
letve a jelenlegi problémákat ismerve,,- többek között a kö-

vetkező objektív akadályai vannak,'sót,lehetnek a következő 

tervidőszakban. A férfi munkaerő-tartalék. aktivizálása•külö- 

nosebb nehézséget - véleményem szerint - nem,fog okozni, Fő- 
leg akkor,.,, ha az elkövetkezendó években is következetesen 

valósitják meg:, hogy a továbbtanuló fiatalok, döntően a.szak-

képesitést biztosltó - főleg szakmunkás képző és szakközép-

iskolai - oktatási formákban tanuljanak tovább... Ezzel egyide- 

jüleg szinte teljes mértékben biztositható a  mind  nagyobb 

vo'lumen{i szakmunkás-igények megfelelő  kielégitése is.. 

Várhatóan nehézséget fog viszont okozni a női munkaerő-tarta-

lék aktivizálása - Makó .város és Csongrád város kivételével -  

mivel .e munkaerők mintegy 50 %-a községekben jelentkezik, nem 
Ott,  ahol az ilyen iránya munkaerő-igény felmerül. A problé- 

mát-itt főleg az okozza, hogy a munkaerő-tartalék e jelentőn 

részének munkába történő bevonását , csak ingáztatás utján le-

het biztositani. Ez pedig szükségessé teszi azt, . hogy. a .va- 

suti és autóbusz menetrendek az, eddigieknél megfelelőbben 
legyenek koordinálva a műszakkezdésekkel,: ugyanis jelenleg 

p1. Csongrád és. Szentes, de Makó-és Hódmezővásárhely:viszony- 

látában is az ingázó munkaerőknek a  8 órás munkaidőn tul.nem 

kevesebb, mint 4-5 órát kell.lakhelyUiktől távol lenni, illet- 

ve eltölteni.  

/A megye munkaerő-fedezeti mérlege kb. 380.40 ezer fővel  számol. 
Ebből kb. 12 ezer  fő  a természetes lemorzsolódás - halálozás, 
nyugdíjazás - pottiesára ' szolgál, 
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Az elkövetkezendő időszakokban történő ipartelepitéseknél 

- a nőkkel kapcsolatos jelentős munkaerő-gazdálkodási prob  

lémák megoldása miatt - feltétlenül indokolt volna Makó és  

Csongrád várost kiemelten kezelni. E két városban ugyanis a 

legalacsonyabb , a nők foglalkozt atottsági szinvonala, illetve 

e, területeken .a legtöbb azoknak a száma, akiknek elhelyezését 

családi és egyéb körülményei folytán feltétlenül biztositani 

kellene. Az említett nagyságrendű női munkaerő-tartalék ak- 

tivizálását, az igényeknek megfelelően természetesen akkor 
á  

lehet csak biztositani, ha a munkaalkalom megteremtésén ki-

etil a gyermek neveléséhez a maximális társadalmi segitséget 

is megadják. 
R 

' 2./ A nem mezőgazdasági ágazatok létszámigénye  

A III. ötéves tervidőszakban rendelkezésre álló munkaerő-

forrás ismertetése után szükséges vizsgálat tárgyává tenni, 

az egyes ágazatok létszámigényét. A disszertációban elsősor-

ban és részletesebben az ipár létszámigényével foglalkozom. 

A helyzet könnyebb érthetősége miatt röviden ismertetem a 

megye iparának általános helyzetét is. 

A me eii•ar technikai felszereltsé_e i.en kedvezőtlen. 

Az ezt közelitően kifejező egy munkásra jutó villamosener-

gia felhasználás az országos 6900 kWó-val szemben a megyé-

ben mindössze 2800 kiló. Ezzel a megyék rangsorában Csongrád 

a 15. helyet foglalja el. Hasónló a helyzet a technikai szín-

vonalat és az iparosultságot együttesen. mutató, egy lakósra 

jutó - állóeszköz érték tekintetében is. Ez a mutató a Csong-

rád megyében fele akkora, mint az országos átlag és e téren 
12 megye előzi meg Csongrád megyét. 

Az elmult években nem haladt.előre a megye iparában a terme-
lést kisegitő munkafolyamatok /rakodás, anyagmozgatás stb./ 
gépesitése. Az átlagbér-ellenőrzés rendszere sem tette ér- 
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dekeltté a vállalatokat abban, hogy a viszonylag alacsonyabb 

fizetésű segédmunkás létszámban megtakaritást igyekezzenek 

elérni. A rendelkezésre álló legutóbbi adatok szerint az ipa-

ri munkások fele kis.egitő tevékenységben dolgozik /anyagmoz-

gatás, szállitás, raktározás, javitási, karbantartási munka./ 

Az alacsony technikai felszereltség alapján' igen  kis foku 

a munka g$pes.tettsége'a megye iparában. Ugyancsak a legutób-

bi adatok szerint az ipari munkásoknak 43 %-a dolgozik gépek, 

berendezések mellett, s. közülük is csak 27 $ végez gépesi-

tettnek nevezhető munkát. A létszám több mint fele nemcsak 

géppel vagy gép mellett nem dolgozik, hanem semmiféle suer-

giameghajtásu kézi szerszámot sem használ..A gépesités hiá-

nyában az ipari munkások mintegy egyharmada nehéz fizikai 

munkát végez. 	 . 

Csongrád megye területén az első hároméves terv befej ezése 

után bosszu évekig korlátozott iparfejlesztés történt.  

A munkaerő lekötésére, foglalkoztatására a helyi szervek 

minden lehetőséget megragadtak. Erőteljesen fejlesztették a 

szövetkezeti ipart, a tanácsi ipart. Sok és létesítésekor 

korszerűtlen, kis létszámu ipartelepet hoztak létre. Mind-

ezek következtében Csongrád megyében a helyiipar jelenleg 

is aránytalanul nagy sulyu, itt található a legtöbb kisipari 

szövetkezet, . 10 ezer lakósra 281 szövetkezeti ipari dolgozó 

jut az országos 182-vel szemben. A tanácsi ipar területén is 

mindössze egy megye /Pest/ foglalkoztat több létszámot. 

Az ilyen irányu fejlesztés folytán 1000 fő feletti háziipari 

szövetkezetek alakultak ki, s 6 szövetkezet van 500 fő felett. 

A helyiipar alacsony termelékenységi.szintit munkával leköti  

az ipári munkások - különösen a szakmunkások.- jelentós bá-

nyadát, s a helyi ipar tartja fönn-a legtöbb korszerűtlen,, 

kis létszámu ipartelepet. A - megyében az ipartelepek átlagos 
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nagysága jelentősen elmarad az országos átlagtól. A szocialis- 

ta ipar 510 ipartelepéből közel 300 foglalkoztat:20 főnél ke-

vesebbet, • s mindössze 3 gyártelepcink van, amely ezer munkásnál 

többet foglalkoztat. 
kAIN  

Igén magas alkalmazotti létszámot köt le jelenleg a megye ipa-. 

ra. Száz munkásra a minisztériumi iparban, 22, a tanácsi  

ban 29 alkalmazott jut, mig a kisipari szövetkezetek száz ter-

melőként 9 alkalmazottat.foglalkeztatnak. 

A magas alkalmazotti arány összefügg a korábbi laza, 'a  nagyobb 

foglalkoztatottságra törekvő létszámgazdálkodással, de alapve-

tő oka, hogy az iparban dolgozó alkalmazottak jelentós hánya-

dágak szakképzettsége alacsony szinvonalu,, nincsenek megfele-

lő.vezetési, szervezési,ismer'eteik'és igy' nehézkesen, többszö-

röa átt6téllei, sok felesleges munkával és adminisztrációval 
irányitják'a tulajdonképpeni termelő Munkát. 'A  megye iparában  
dolgozó műszaki alkalmazottak'közel felének rnincs küz'ópi'skO -  

lai végzettsége. Az adminisztrativ létszám felduzzadásának 

okai között megemlithetjük az irodai munka alacsony foku gé-

pesitését, szervezettségének alacsony fokát,továbbá oktatási 

rendszerünket, mivel gimnáziumot végzett, tovább nem tanuló 
fiatalok - fóként a lányok -'minden lehetséges'módon irodai 
állashoz kivánnak jutni. - 	 . 

A . megye iparának további fejlesztése, illetve beruházások, 
üzembóvitések és rekonstrukciók következtében az iparban fog-
lalkoztatottak száma a III. ötéves tervidőszakban mintegy 

10-12 ezer fővel fog emelkedni'. Ebből kb.1-4 ezer fó uj  

ipartelepités /Kőolajtermelő Vállalat , Hódmezővásárhelyi 

Alföldi Porcelángyár/ és kb.  8-9 ezer fő termelés bóvités, 

_rekonstrukció révén válik szükségessé. 
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Az említett létszámfejlesztések tényleges realizálódása ese-  

tén az iparban foglalkoztatottak száma százalékosan. közel , ' 
azonos 'mértékben fog 'eövékedni', mint a II .  ötéves terv idő 
szakában. A felmerülő 'munkaerő-szükségleten 'belül a nők arát. 

nya'közel.•50 `t-os. Ezzel kapcsolatbán' me'gállapitható, hogy 
ez az arány kedvezőtlenebb, mint 1961-66-ban volt, amikor is 

az uj é-& mégvalósult létszámfejlesztéseken belül a nők ará-

nya lért'e "a ,60 yt-ot:: A kialakult munkaerő-helyzet' pedig ép- ' 
- pen azt`tette volna szükségessé, hogy a létszámfejlesztése-:  

kén belül a .nők aránya ; növekedjen vagy legalábbis.'elérje a 

II. ötöves terv idószakában'megvalósult szintet. Megállapit-

hátó továbbá az is•, hogy  a' III.  ötéves' terv időszakában. is  

az iparfejlesztések döntően Hódmezóvásárhélyre koncentrálód-  
nak.  Tehát' oda, aho•1 ' amugyis a legmagasabb a foglalkoztatott-
ságt színvonal. 

Makó és Csongrád városok'vonatkozásában'.a női foglalkozta-
tottság növekedésére ipartelepités nem lett tervbevévé. En-

nek ellenére, mint említettük a• Hódmezővásárhelyi Divat- 
kötöttárugyám mindkét városban egy-egy' üzemré szt helyezett 

ki, amely enyhitett e területeken meglevő elhelyezkedési' 

problémákon.' • A vélemény az, hogy e két városban - 'de kiilönö 

sen Makón - a hők elhelyezésével kapcsolatos problémákat csak 
megfelelő profilu. .u ,j üzem ' telepitésével lehet megoldani.  

Az ipar munkaerő-szükségletét a . rendelkezésre , 4116 munkaerő-

fedezetből számszerűségében biztositani , lehet, sőt azzal 
kell számolni, hogy a tervidőszak végére nőkből továbbra is 

mintegy_6000 fős nagyságrendű munkaerő-tartalék fog rendel- 
kezésre állni. A munkaerő-szükséglet és fedezet számezertisé-
gében megvaldsul6 összhacgján tul azonban, különböző területi 
48 minőségi feszültségek .alakultak ki 1968. évig, de ezek 
várhatóak a következő években is. 	 . 



Hódmezővásárhely város munkaerő-szükségletét ugyanis hely-

ből egyik nem vonatkozásában sem lehet az igényeknek megfe-

lelően kielégiteni. A Szeged járás területén jelentkező kő-
olaj, földgáz kitermeléssel és furással kapcsolatos létszám-

szükségletet is elsősorban csak megyén belüli toborzás utján 
lehet biztositani. 

Várhatóan tehát csak Szentes városban lesz a munkaerő-hel .-

zet továbbra is kiegyenlitett.  

Az iparban jelentkező létszámszükséglet mintegy 3 2-35 %-a 
szakmunkás, a többi pedig segédmunkás, illetve egyéb /admi-
nisztrativ, kisegítő stb./ munkaerő-igény. A szakmunkás mun-

kaerő-szükségletek mindkét nem vonatkozásában áltatában egyen-

sulyba fognak kerülni a munkaerő-kinálattal. A segéamunkás  

munkaerő-szüksé.:let azonban továbbra sem lesz biztositható az : 
igényeknek megfelelően. Ennek oka az, hogy a , segédmunkás mun- 
kaerő utánpótlásnál főleg az első ízben munkába lépők közül 
a 8 általános iskolát végző és tovább nem tanuló fiatalokat 

lehet figyelembe venni, melyek létszáma viszont éves átlag-
ban mintegy 200 fő. A középiskolások közül is csak egy mini-

mális létszám munkába lépésére lehet e munkakörökben számolni. 

Tehát az oktatás jelenlegi szerkezete, illetve az érettségi-

zetteknél meglevő helytelen szemlélet a döntő oka annak, hogy 

várhatóan az elkövetkezendő években sem fog megvalósulni a 

segédmunkás munkaerő-szükséglet és fede zet egyensulya. A  me-
zőgazdaságból - amely egyébként még gerincét képezte a II. 

ötéves terv időszakának elején a segédmunkás utánpótlásnak - 

az ismert nehézségek miatt munkába vonható munkaerő felsza-

badulásra egyelőre számitani nem lehet. 

Az iparon kívüli ágazatok1f létszámigénye,a tervidőszakban 

Ö sszesen mintegy 5-6 ezer fő.  

1/ ipitőipar, Sözlekedés, kereskedelem, szociális és kulturá-
lisintézmények, lakás-kommunális ellátás, szolgáltatásrstb. 
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Az'elmondottak következményeképpen a ,  munkaképes,koru népesség. 

foglalkoztatottsági színvonala 1971-ben - munkaképes koru ta-

nulókkal együtt - 84 % lesz, vagyis majdnem l  %-kal magasabb 

lesz, mint 1966-ban. 

Ugyancsak kedvező irányban változik a 100 aktív keresőre jutó 

eltartottak száma is, ugyanis az 1966. évi 112 főről 111 fő-

re csökken. A férfi foglalkoztatottsági szinvonal 1971-re el-

éri a 95 %-ot. Annak ellenére, hogy a nők foglalkoztatottsá-

ga is kedvező irányban fejlődött, a foglalkoztatottsági szirt-

vonaluk 71 %-ra, vagyis 1 %-kal csökken, 1966. évhez viszo-

nyitva. Tehát ez azt jelenti, hogy a tervidőszak induló évé-

ben a számszerűségében meglevő női munkaerő-tartalék nemhogy 

csökkent volna, hanem növekvő tendenciát mutat.  

A nagyarányu iparositás és annak munkaerő-igénye szükségessé 

teszi, hogy röviden szóljak a IV. ötéves /1971-75/ tervidőszak 

várható munkaerő-helyzetéről. Számitások.szerint Csongrád me-

gye népessége 1975-ben kb. 470 ezer fő lesz. Ezen belül Sze-

ged'1975. évi lakosságára eltérő számítások ismeretesek. 

A város lakossága 1975-ben 140-145 ezer fő között várható. 

A megye és Szeged népesség szárvitását neheziti, hogy a 60-as 

években a bevándorlók aránya erősen megnőtt a természetes 

szaporulat pedig visszaesett és igy a népesség növekedőse 

jelentősen a vándorlások , egyenlegétől függött. 1970 -től vár-

ható - sok jel mutat erre -, hogy a bevándorlás és a termé-

szetes szaporulat együttesen, egyenletes ütemben határozzák 

meg a lakosság növekedését. 

A megye és 

munkaképes 

tani tudja 
Az 1970-es 

csökken az 

Szeged 1970 utáni lakosság száma és azon belül'a 

koru népesség száma várhatáán,giobálisan biztosi-

a további iparositáshoz szükséges létszámot. 
években valószintileg a megyében és Szegeden is 

iparositás extenziv jellege és fokozatosan elő-  
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térbe kerül az intenziv jelleg. E tendenciára az illetékes 

szerveknek fel kell figyelniük és a szükséges intézkedése-

ket kellő időben meg kell tenniük. Az'iparositás intenziv 

jellege a munkaerő mennyiségi oldala helyett annak minőségi' 

/szakképzettség stb./ oldalait helyezi előtérbe. 

3./ A mezőgazdaság munkaerő-helyzete  

Szükségesnek tartom, hogy a mezőgazdaság munkaerő-helyzeté-

vel külön pontban foglalkozzam. Ezáltal lehetőségem van a me-

zőgazdaság általános helyzetének rövid ismertetésére is. 

A gazdasági fejlettség növekedésével törvényszerüen csökken 

a mezőgazdaságban. foglalkoztatott aktiv keresők aránya. Nem - 

zetközi adatók szerint a nálunk elóbbr'é tartó országok fej- 

lett mezőgazdaságot tartanak fenn, jóval alacsonyabb mezőgaz-

dasági foglalkoztatási aránnyal. 

Mezőgazdasági keresők az 
összes keresők százalékában 

Egyesült Államok '743 

NS zK 11,8 

Franciaország 19,8 

Hollandia 10,9 

Magyarország 31,0 

Csongrád megye' 41,0 

Az utóbbi 20-30 évben minden országban jelentősen csökkent 

a mezőgazdasági keresők aránya; azoké is; ahol 20-30 évvel 

ezelőtt. már alacsonyabb volt, mint most nálunk. Ez törvény-

szerü folyamat, ami nálunk is folytatódni fog. 



Mezőgazdasági keresők az 
összes keresők It-ában Megnevezés 

Magyarország 

Bulgária 

Jugoszlávia: -  

' Lengyelőr őzág 
Olaszország 
Spanyóior szág 
Szovjetunió 

USA 

NSzK 

NDK'  

Hollandia 

Csehszlovákia, . 

'Ausztria 

, 1930 	53 	,1965 :  
1934 	.80. 	1956, 
1931 	78 	1961 
1931,- , . 64 	1960 

1936 	48 	1962 
1940 	52 	1960' 

1939 	50 - 1959 

1940 	19'' '1962 

1939 	27 ` 1963 

1939 	22 	1961 

1931 	21 	1960 

1930 	37 	1963 

1934 	36 	1961 

31 
64 

57 
48 

26 

41 

35 
7 

12 

18 

11 
23 

23 
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Az egy mezőgazdasági keresőre jutó népesség t 'USA-ban 35, 
Hollandiában'27, NSzB-ban 18, Csehsziovákiában:l0, Magyaror- 
szágon 7, a Szovjetuniábán' 6 ft:  

A megye 90.700, mezőgazdasági keresője - a munkacsucs időszak 

/kb. másfél hónap/ kivételével -'fedezi. illetve meghaladja 

a mezőgazdaság munkaerő-'szükségletét, unkaerő-,feleslegről 

azonban csak az őszi munkacsúcs időszak optimális gépesité-

se esetén leh et szó. Optimális gépesités esetén mintegy 3 
millió munkanap szabadulna fel, ami mintegy 12 ezer fő mező-
gazdasági munkaer ő.felsábadulását jelentené egész éven át. 

Jelenleg a termelőszövetkezetekben 23 ezer, a.,termelőszövet 
kezet'i csoportúkban 7 ezer olyan munkaképes családtag van, 
akik más népgazdasági. ágban nem dolgoznak. Aida  népgazdasági 
ágban dolgozik' 13 ezer 'termelőszdvetkezeti. : családtag/. A ter-

melőszövetkezeti családokban rendelkezésre álló munkaerő. egy- 
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harmada vesz . részt a közös .munk£kban•, munkaidejének egynegye-

dében. Ugyanakkor növekvő , mértékben.foglalkoztatnak alkalma-
zotti munkaerőt,a termelőszövetkezetek. 1961-1966-ig az.al-

kalmazottak száma megttmzere •ződö:tt, .az utóbbi évben is más- 

félszeresére, nőtt.,. 1967.. ;.  szeptember. 30-án 4106 .állandó és ,..,.,. y 

5429 időszaki alkalmazott ;  dolgozott a megye'termelőszövetke-

zeteiben: 

A termelőszÖvetkezeti családokban - élő, mintegy 138 ezer fő 

'nem egészen kétharmada munkaképeg'koru. Ennek.fele vesz 

részt rendszeresen a,közös munkákban, - s mintegy 8 millió mun-

kanapot teljesit. Az ezen felül rendelkezésükre 4116 14-15  

millió munkanapra a háztáji gazdaságokbán nem tudnak elfog-

laltságot találni.  Ez a..munkaeró-felesleg•azonban a jelen- 

legi termelés-sztkezet As termelési módok mellett más nép- 
' 

gazdasági ágak,részére nehezen realizálható. Nagyobbrészt 

női munkaerő.. 	 . 

A mezőgazdáság szocialista átszervezése'után a II. és III. 

.ötéves tervben  a mezőgazdasági foglalkoztatottság a termelő-

szövetkezeti gazdaságok létszámalakulását és foglalkoztatott 

ságát „figyelembe véve 1968-ig fokozatos csökkenést mutat. 

Ezen.csökkenés okai részben a természetes kiöregedési folya-

mat_tal ,, részben a családtagok fokozottabb bevonásával és a 

mezőgazdasági munkák gépesitésének emelkédésével.magyaráz-

hat6. Az évi ' egy dolgozó tagra jutó ledolgozott munkanapok 
számának 'csökkenése' viszont a mezőgazdasági kereső létszám 

foglalkoztatási problémájának növekedésére enged következ = 
tetni . ,Azonban 1967i-ben  a mellék- és kiegészitő tevékenysk 

nagyméretű emelkedésével javult a keresőlétszám foglalkoz-

tatottsági mutatója is.  Az egy dolgozó tágra jutó ledolgo- 
zott munkanapok száma egy év alatt 28 ,munkanappal nőtt. 
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A növekedés főleg a mellék- és kiegé.szitő tevékenység foko-

zása miatt történt /évi 19 munkanap jut egy dolgozó tagra 

a kiegészi.tő tevékenységből/. 

A csökkenési folyamat megszűnése,,.illetve1968. évben a ter-

melőszövetkezeti tagok számának és ezen belül a dolgozó ta-

gok számának emelkedése az uj termelőszövetkezeti törvény 

életbelépése - a pártoló tagság megszűnése,' a háztáji föld- 

,juttatásmegváltozott. rendszere -.miatt állott elő. 

Az emelkedés azonban.csak!átmeneti jellegi, a III. ötéves 

terv végére várható a termelőszövetkezeteknél a dolgozó ta-

gok számának csökkenése. 
} 

A termelőszövetkezeti nyugdíjrendelet alapján a termelőszövet-

kezeti tagok - férfiak 65, nők 60 éves korukban - 10 évi ter- 

mélőszövetkezeti tagság alapján válnak nyugdijjogosulttá. 

A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése a megyében 1961. 

évben fejeződött be, igy 1971-ben kb.. 26'ezren lesznek.nyug-

diJiogosultak a jelenlegi•17..5'ezerrel szemben.  

Ezen csökkenés pótlása egyrészt,a fiatalok munkábaállitásá-• 

val. várható, bizva abban, . hogy a termelőszövetkezet a Jelen' 

időszakban nagyobb kereseti lehetőséget képes biztositani, 

mint az ipar vagy akár más, nem mezőgazdasági jellegű ágaza-

tok a fiatalok száméra. 

Igaz ugyan, hogy a fenti körülmények fennállása ellenére sem 

birnak a fiatalok között kellő vonzással a mezőgazdasági ter-

melőszövetkezetek. 

E körülményt mutatja az a tény is, hogy a II. ötéves'terv 

beindulása óta'a megyében kiképzett kb. 5.000 fő szakmunkás-

ból a fiatalok aránya mintegy 20 It . Továbbá mutatja az is, 
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hogy a kiképzett szakmunkásoknak csak kb. 50-55  `~-  talál-

ható meg jelenleg is a termelőszövetkezetekben.  

Ma is a legnagyobb problémát jelenti - kellő érdeklődés  hiá-  

nya miatt - a szakmunkások beiskolázása. Ma is 41 a termelő-

szövetkezeti tagokban az: a tudat, hogy gyermekét ipari pá-

lyára adja, vagy ha marad a. mezőgazdasági munkánál, akkor  

nines szüksége tanulásra. A problémával kapcselatban.a ter-

melőszövetkezetek részéről is tapasztalható olyantendeneia  

is, hogy a munkaerő-szükséglet biztositásához nem tartják  

szükségesnek a szakmunkás képzést.  

A.IV. ötéves terv első évében a meglevő - amely nem sokkeil  

tér el 1971-ben -,taglátszás kb. fele éri el a nyugdij kor-

határt, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 38 ezer  dolgozó .  

tag - helyett csak ,29 ezer  fővel lehet számolni. A nyugdijkor-

határt elérő tagok egy része várhatóan továbbra is részt  

vesz a közös munkában - különösen, ha a közvetlen anyagi ér-

dekeltség rendszere továbbra is megmarad, illetve továbbfej-

lesztésre kerül - de munkaerő hiánnyal is számolni kell.  

Éppen - ezért különösen nagy jelentőségi feladat lesz a gépe-  

sités továbbfejlesztése, elsősorban a kézi-munkaigényes kul - 

turák komplex gépesítése. Emellett tovább kell növelni a  

vegyszerek használatát, egyrészt a terméseredmények fokozá-

sa, másrészt a kézi-munkaerő csökkentése érdekében.  

A mezőgazdasági munkák'gépesitésében a megye egósz területén  

az utóbbi években jelentős előrehaladás történt, s ez nem  

maradt hatás nélkül a munkaerő-helyzetre sem. A fontosabb  

munkák közül az összes mezőgazdasági üzemek vonatkozásában  

előrehaladottnak mondható a talajmiivelés, vetés, növényápo-

lás, növényvédelem, valamint a gabona és.a szálastakarmányok  

betakaritásának gépesítése. A speciális kul_turák, mint a  
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fiiszer.paprika, hagymaművelés gépesitése is megkezdődött. `  

A tálajmüvelés • 100 %-ban-,.. a gabonafélék be.takat.itása több  

mint 90 %-ban gépesitet tnek tekinthető. A munkacsucsok mun-

kájának időben való elvégzését *}nek ellenére még a rendel  
kezésre•álló géppark nem tudja teljes egészében biztositani.  

A mezőgazdasági munkák komplex gépesitéséhez rendelkezésre  

411ó vonóerő mintegy 70-75 $-ban elégséges.  

A legtöbb munkaerőt igénylő folyamatok 'közül nem elégségér'  

a, cukorrépa,. burgonya, szemeskukorica betakaritása, ' a 'sző1ó-

gyűmölcs és a zöldségtermelés, valamint a széllitáe és.rako-

dáe gépesitése. Alacsony foku az állattartás gépesitése is.  

A szállitási munkák gépesitése megyei szinten mintegy 65-70  

százalékra, a rákodás pedig 35-40 1-ra bécsülhető.'  • 

A mezőgazdasági munkafolyamatok további komplex gépesitésé  

vel a felszabaduló munkaerők száma jelentősen fokozható. ' 

A Mezőgazdasági Üzemszervezési Kutató Intézet számitásai ezé-

rint a kukoricabetakaritás és szállitás munkafolyamatainak  

gépesité sével 100 kat. holdanként 26 fő  kézi munkaerő megta-
karitás érhető el. A burgonya, cukorrépa betakaritásánál a  

kézi munkaerő szükségletből 53 f8 takaritható meg. Ennél jó-

val nagyobb arányu kézi munkaerő megtakaritás érhető el a  

fűszerpaprika, a hagymaművelés gépesitése esetén. Tapasztal-

ható volt különösen Makó körzetében, hogy egyes termelőszö-

vetkezetek a hagymaművelés részleges gépesitését sem alkal-

mazták a tagok foglalkoztatásának érdekében.  

Szükséges megjegyezni, hogy nagyobb arányu megtakaritás  á 

kézi munkaerőben csak' - #iszonytagos magas gépesitési saint-

után jelentkezik,. ami fokozott beruházási igényt támaszt.  

Emiatt a gazdaságilag még meg nem • erósödött termelőszövetke-

zetek munkaerő-helyzetében- oz uton csak lassubb ütemit • javu ~- 
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lásra'.lehet számitanl. A megyében a gépesités folytán 1970 

után jelentős számu munkaerA szabadul fel a mezőgazdaságban, 

amely pótolni tudja . a mezőgazdaságból kikerülő nyugdijasok 

munkaerejét, lehetőséget ad' a mezőgazdaság munkaerő-szükség-

letének, összetételének javítására, valamint a nem mezőgazda-

sági ágazatok további fejlesztésére.. 

A mezőgazdasági munkák Időszerüségénéi jelentkező munkaerő 

problémát a termelőszövetkezetek a családtagok bevonásán ki-

vül évi 8-10 ezer fő időszaki alkalmazottak bevonásával oldják 

meg. 

A mezőgazdasági munkák idényszerüségéből adódó foglalkoztatá-

si problémák csökkentésére 1967. .év óta helyes kezdeményezések 

történtek. A mellék- és kiegészitő tevékenység kiszélesitése 

jó ütemben folyik. 1967, évben az összes ledolgozott munkana-

pok csaknem 10 (A..át a kiegészitő tevékenységben teljesitették., 

Jelenleg is kialakult már bizonyos kooperáció a termelőszövet-

kezetek és a mezőgazdasági termékeket forgalmazó, feldolgozó 

vállalatok között, de itt még 'a kapcsolatok kiszélesitése te-
rületén további lehetőségek vannak. Különösen az előfeldolgo-

zó, válogató-csomagoló - általában az őszi-téli időszakban vé-

gezhető, kézi -munkaigényes folyamatok.- tevékenység, de bi-

zonyos feldolgozó /pl. konzervgyár, - termelőszövetkezeti .  

kapcsolat/ tevékenység területén is. 

A termelőszövetkezeti tagok közül az ipar elszívó hatásának 

az érvényesülése nem várható. Termelőszövetkezetek nagy ré-

szében jó kereseti lehetőség és az állandó munkaalkalom biz-
tositott. 

Az elmult években a nagyarányu szőlő- és gyürölcstelepités, 

ami sok kézierő-szükségletet' von maga után, valamint a mel-

lék- és kiegészitő üzemágak létesitése, mind több munkaerőt 

köt le és ezen keresztül képes a termelőszövetkezet megfelelő 
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jövedelmet is biztositani tagjai számára. A fentiek kiszéle-

sitése teszi 'lehetővé azt, hogy a termelőszövetkezetek ,állan-

dó,foglalkoztatást tudjanak tagjaik számára biztositani és  

ezzel . a munkaerőt a mezőgazdaságnak megtartani.  

Az előbbiekkel összefüggésbe lehet hozni a nők foglalkozta-

tási problémáinak megoldását.'Ha a termelőszövetkezetek  

olyan termelési strukturák beállitásával foglalkoznak, ami  

.a nők természeti.alkatának és kárülményéinek legjobban meg-

felelő, továbbá ha a gépesitésael a munkakörülmények kedve-

zőbbé válnak, és ezek által bizto sitani tudják ami állandó  

'munkaalkalmat, a női foglalkoztatás gazdasági és'társadalmi  
feltételei adottak lesznek.  

A termelőszövetkezet társadalmi és gazdasági hivatottságát  

ugy tudja. maradéktalanul ellátni, ha ahhoz a ga$dasági adott-
ságokon .ki.;viis,l~ megfelel$ gzámu és Minőságit munkaerő 411 re n-  

, delkez¢s:ére. ` 

( 
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4./ Az általános munkaerő-helyzet jellemzői a III. ötéves  

terv eltelt éveiben /166-1968/ 	 . 

Csongrád megye  

A III. ötéves terveltelt éveiben megvalósult iparfejlesztése-

ket is figyelembe véve az iparban foglalkoztatottak száma az 

1966. évi 27.300 főről 1968 végéig 30.800 főre emelkedett. 

A III. ötéves tervben a tervezett létszámfelfutás realizálódik. 

Különösen gyorsan fejlődött a Hódmezővásárhelyi Divatkötött-

árugyár és a megyei Gépjavitó Vállalat. E két vállalatnál az 

utóbbi 3 óv alatt 1300 fős létszámfelfutás, történt. Az 1967-ben 

létesült Alföldi Porcelán üzem 600 fővel dolgozik, melynek 

1969. évi létszámigénye további 600 fő és ennek kielégitése 

férfi munkaerőből nehezen biztositható. 

Az épitőipar kedvezőtlen munkaerő-ellátottsága ellenére to-

vábbi. 700 fővel.nőtt a foglalkoztatottak száma és jelenleg 

mintegy 4800 f8. A jelentős létszámot toborzás utján sikerült 

biztositani, elsősorban. a  megyéből eljárókból. 

A megye mezőgazdaságán belül a termelőszövetkezetekben foglal-

koztatottak száma - főleg a tagság kiöregedése miatt - mint-

egy 5000 fővel tovább csökkent. Egyes termelőszövetkezetek 

munkaerő-helyzete azonban jelentős eltérést mutat. A megtett 

társadalmi és gazdaságpolitikai intézkedések hatósára az el-

vándorlási szándék csökkent, . sőt az utóbbi időben erősödött 

a visszaáramlás mértéke az iparból és épitőiparból. P1. a 

Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár makói gyáregységéből a kilé-

pettek 27 %-a a termelőszövetkezetekbe ment vissza. Az. állami 

gazdaságokban csökkent a foglalkoztatottak száma, melyet gépi 

erővel  pótoltak. 

A női munkaerő-tartalék akttivizálásával kapcsolatos nehézségek 

területenként jelentősen eltérőek, annak ellenére, hogy 1968-ba 

■ 
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az iparban foglalkoztatott nők száma 28 %.*kal nőtt 1966-hoz 

viszonyitva. Hódmezővásárhelyen a női munkaerő-igények kielé-

gitése csak a város környékéről volt biztositható. Szentes vá-

ros női munkaerő-helyzete kiegyenlitett. Csongrád és Makó vá- 

rosokban továbbra is nehézéVget okoz , még a családfenntartók és 

szociális szempontból rászorulók elhelyezése is. 

Az ifjuság vonatkozásában a demográfiai hullám hatása nem okoz 

különösebb problémát. Lényegében a 8 általános iskolát végzettek 

mintegy 90 %-ának megvan a továbbtanulási lehetősége. Munkába 
állitási probléma a.gimnáziumot végzett leányoknál = elsősorban 

válogatási okok miatt - és a mezőgazdasági szakközépiskolákat 

végzett fiataloknál jelentkezik. 

A megyéből eljáró munkaerők száma - a megyében létesitett.ipa-

ri üzemek hatására a II. ötéves terv időszakában kialakult ten-

denciának megfelelően - tovább csökken, ezámitások szerint 

1970. év végéig további mintegy 2000 fővel. A megyébe bejárók 

száma meghaladja, évek óta a 800 főt. A megye nagyobb városai 

felé a községekből történő bevándorlás a korábbi időszaknál 

nagyobb mértékű. 

A szakmunkásoly hiánya az épitőipari és vasipari szakmákban, a 

mezőgazdasági munkagép kezelőkben, segédmunkások hiánya a rako-

dás, a szállitás és általában a nehéz fizikai munkák területén 

állandósult. 

A termelékenységet lényegesen nem befolyásolta az ujonnan be-

induló gyáregységek, telephelyek kedvezőtlen termelésalakulása. 

Nőtt az egy foglalkoztatottra jutó napi átlagos éá az egy te17-

jesitett órára jutó termelés több mint 4, illetve 5 -kal az' 

előző időszakhoz képest. 

Szeged mj. város  

A III. Ötéves terv eddigi időszakában mintegy 5500  fővel növe-

kedett a foglalkoztatottak száma. A növekedés a tervidőszak 
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végére várhatóan 9000 fő  lesz, A létszám fejlődés évenként 
2,6 %-os üteme némileg meghaladta a város' népesség számának 
fejlődési ütemit, melyet a betelepülő ,unkaképes koru népesség 

és a még bevonható szabad városi munkaerő munkába állatásával 

lehetett ellensu.lyozni. 

A foglalkoztatottság növekedése sullyal az iparban következett 

be., ezen belül is e minisztériumi iparban. Az 1966-68. évek 

közötti időszakban a minisztóriumi iparban 2.900, a tanácsi 

iparban 200, a szövetkezeti iparban 400 fős fejlődés követks-
zett be. Gyors fejlődős volt tapasztalbató.e Kőolajfuró is  Elm  

termelő Vállalatnál, a Kábelgyárban és s Gumigyárban. 

Az ópitőipari.ágazat fejlődése és létszámnövekedíse is jelen-

tós volt. A létszámfelfuttéemintogy 1.500 fővolt, mely 30  %-os 
növekedést jelentett. . 

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összkeresőkhl$z 
viezonyitva az 1961. évi 5,8 % ,-hoz képest égről évre csökkenő 
tendenciát mutat, jelenleg 4,5 %. 

A város jelenlegi foglalkoztatottsági szinvonalráira, Illetve a 

vállalatok munkaerő-helyzetére a kiegyensuiyozottság jellemző, 

de emellett a munkaerő hiányos területek is előfordultak. 

Városi szinten a vállalatoknak mintegy 500 fős munkaerő hiánya 
van. 

Szeged speciális jellegéből adódóan - széles skáláju iskolaháló-

zat, gyors ütemű iparfejlődés a város ifjusági forrása csak 

kis hányadát adja a beiskoldzáera kerülőknek.. Pl. középiskolák- 

ban 45-50 9G-át, a szakment bsképzéaben 30 -35 $-át. Ezért a beis-
kolázás Csongi ád megye kivételével kiterjed a gy környező ,vegyik;  
területére is,  Nehézséget okozott a szákmunkás képzési keret 

számok teljesitése, mive.lva' tanulók kétharmada vidékről került 
beiskoldzásrá, és nine, megtelelő száma kollégiumi férőhely a 
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a városban. A városi.fiatalok továbbtanulásának :és munkába he- 

lyezésének megoldása, még a demográfiai  hullám  csucpévében.sem H. 
jelentett nehézséget. 

A vándorforgalowpo4itiv tényező a város népességének alakulá-
sa szempontjából. Az összes népességai Alland6.4s ideiglenes 

lakóhely változás . következtében p1. .,19007banközel  2.300  fővel, 
1967!oben közel  2.800  fővel,  1908 bun:többmint,.3.004 fővel 

emelkedett ... Figyelmet.érdem4l,  a  YAros PSPXe.s HfPglalkoztatott 

létszámán belül, 4 , naponkénti beingázék . száma is, ,ez többmint, 
1.400  

i'termelékenység általában kedvezően alakult, denéhány vál 

lalatnAL a müszakiintékedések ellenére yisszaese,elsősor-

ban a-termelés szerkezetében bekövetkezett változások hatásaként. 

Az  általános  munkaerő-helyzef :vizsgálata alapján az alábbi 

megállapitásokat, következtetO*S°ket teszem: 

• • •' 	•' ■ 1 

•A III..  ötéves  terv.eddig  eltelt időszakában,  több ellentéte° 
tendencia érvényesült.  A megye munkaerő-rhelyzetétLa:foglalkoz- 4.  

tatOttség  további  növekeidé$4 : 40 a munkaerő7keresletáltalános 

emelkedése jellemezte. Tovább'pőtt_az_igény mind a szakkéPzett, 

mind a  szakképzetlen  munkaerő  iránt.  A munkaerő-kereslet to-

4Abb,45lezte a férfi , munkaerőben . egyébként is meglevő fesmUit-

ségeket. 

Az uj munkahelyek_létesitése a férfi munkaerőigénysk'kielégi7 

tetlensége, a gyermekgondozási  segélyt  igénybeveVők pétlása-

nagymértékben. megnövelte,4 női munkaerőkrántikereslet°i,..:. 

Ennek  következtében a foglalkortatott  nők száma  továbti emelke-

dett.  A megye ,egyes ,területein,,ahol  az  elmult évvkbena nők '  

munkába helyezésének problémái merültek 	munkaerő7tartalék 

összersugorodott, mobilizálása megneh,ezült t  Mindemellett egyes  

területeken a munkalehetőségektőlvaló t4volság, Oz1e404s$ 
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és egyéb nehézségek vannak, a meglevő női munkaerő-tartalék 

bevonásra továbbra is problémát jelent., . 

A megye iparában - Segéddel együtt - a foglalkoztatottság 

száma'1966-68 között 'jelentősen növekedett. Az,ipar mindhárom 

szektorában nőtt a foglalkoztatott munkaerők száma, sullyal 

a minisztériuma. iparban. Az iparban foglalkoztatottak számá-

nak növekedése nemcsak szektoronként, de területenként is kü-

lönbözőképpen alakult.'Az utóbbi években megtett központi, 

vállalati bérügyi ész egyéb intézkedések következtében a kivi-

telező épitóiparban fogl alkoztatották létszáma általában min-

den felügyeleti szerv épitőiparában emelkedett. 	. 

A munkaerő-kereslet általános emelkedése, a férfi munkaerőben  

meglevőfeszültségek ellenére is az ipar és épitőiáarban be-

következett létszámnövékedéss bizon4itja, hogy van utánpótlási 

lehetőség a megvé iparának további' fejlesztésére.  

Az általános munkaerő-kereslet, a foglalkoztatási,szinvonal 

emelkedése megkönnyítette az ifjuság munkába állitását is. 

Figyelembe véve, hogy az 1968.mas év - a foglalkoztatás szext- 

pontjából - a demográfiai csucs egyik döntő esztendeje Volt. 

A mezőgazdaság..: munkaérő-helyzetében, annak ellenére, hogy a 

foglalkoztatottak száma csökkent, általában kedvező jelenségek 

tapasztalhatók. Az állami gazfaságok alacsonyabb, létszámmal 

látták el termelési feladataikat. A termelőszövetkezetek mun-

kaerő-ellátása is  javult a megtett társadalompolitikai és gaz-

daságpolitikai intézkedések következményeként Nőtt a tagfel-

vételi kérelem, csökkent az elvándorlási'szándék. Az «éves. 

munkaviszony" teljesitése érdekében megnőtt a tagság munka-

kedve. sEnnek következtében a rendelkezésre állá munkaerő ha-

tékonysága növekedett. Egyes helyeken, ahol. a  taglétszám csök-

kent, a munkakedv növekedése miatt a munkaerő kapacitás válto-

zatlan maradt. 
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A termelőszövetkezetekben továbbra is  gond a tagok egészié6i 
foilalko'ztatásának biztositása. A törvényes rendelkezésekben 

kapott lehetőségek, munkakedv növekedés és gazdasági okok meg-

élénkitették a melléküzemágak fejlesztésére irányuló törekvése-

ket. A melléküzemágak jelenlegi mértékükben még korántsem tud-

ják a tagság egyéncetes foglalkoztatását biztositani. Kedvező, _ 
hogy a melléküzemágakban termelőszövetkezeti tagokat és elsó 

sorban nőket foglalkoztatnak... A,- •me1léküzemágak munkaerő-szUk-

ségletének egy részét,'helyenként nagyobb részét viszont alkal-

mazottként foglalkoztatják. 

A munkaerő-kereslet és a szabad munkahely változtatáslehető-

ségének növekedésévelegyidejüleg az elmuit évben a múnkaérő 

mozgás' is emelkedett. 1/ 

A munkaerő-mozgás emelkedésének megállapitásánái figyelembe 

vettem az olyan tényezőket is, mint  a változatlan létszám 
szinten tartása is egy állandó mozgás eredménye, ezt a mult-

évben megnövelte a gyermekgondozási segélyt igénybe, vevő nők 

helyére felvettek által okozott mózgás. Az uj, ipartelepek 1'-

tesitése extenziv munkaerő felhasználásával jár, és növelte a 

létszám mozgást. A létszámfejlesztés esetén növekszik a fluk-

tuáció, a'tényleges létszámfejlesztéshez több felvétel szük-

ségem,  A férfi munkaerő-hiány a tulzott mértókü vállalati igé-
nyek, a vállalatok munkaerő biztositási "akciói" is elősegitet• 

ték a munkaerő mozgás növekedését. Továbbá az 1968-ban az uj 
Munka Törvénykönyvnek á szabadabb munkaerő mozgást elősegitó 

ei,őirásai következtében kettős, azonos irányba ható folyamat 

indult meg. Egyrészt a szabadabb mozgáslehetőség tovább mobs- 

lizálta a notorius és gyakori munkahely változtatókat, más-

,részt megindította a munkaerő mozgás folyamatát a vállalatok-

nál stabilnak számitó dolgozók körében is.'.. 
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A meggyorsult munkaerő forgalom nem . a vállalatok elhatározásá-

ból, s nem népgazdasági vagy vállalati érdekből, hanem a dol-

gozók kezdeményezése alapján következett be és igy a «hasznos-

ság" kritériuma csak részben valósult meg. 1f'A munkaérő mozgást 

a vállalatok csak mintegy 7-8 %-ban idézték elő, aminek  nagy 

része fegyelmi utján való eltávolitás.volt. , 

A megye általános munkaerő helyzete-a III. ötéves terv eddig 

eltelt 3 Ave  alatt kedvező"nek'mondható, 'és a . megye iparositá-

sához és a többi népgazdaságiság erőteljes fejlesztéséhez'szük-

séges létszám a jövőben is biztositható. 	. 

1 
Az uj gazdaságirányitási rendszerre való áttérés során 

megkülönböztetett helye volt a hasznos munkaerő-mozgást, 

átcsoportosutást elősegitő központi intézkedések kidoigo-

.zásának. Az uj gazdaságirányitási rendszer a munkaerő-gaz-

dálkodásban várt és kivánatos mozgást, átcsoportosulást még 

nem tudta a mult évben meginditani. 

Várható, hogy ez évben a bérszorzó módosít ása,a béremelések-

nél a 4 %-os felső határ megszüntetése, az átállás bizony 

talapságai és az ezt jellemző nagyfoku óvatosság után 

megindul a munkaerő kivánatos mozgása á progressziv ágaza-

tok felé . 
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5./ A.M.. Ötéves terv, illetve várható munkaerő-szükséglete  

6s fedezete ' 

Az előző pontok alapján összefoglalóan megállapit,ható, hogy 

a megye munkaerő-szükséglete és fedezete globálisan összhang-
ban van. A megye 8-10 ezerfős - zömében 'falun élőn n8 - több-

.lettel rendelkezik a III. ötéves terv időszakában. 

,Az előző pontban leirt 1966-68-as elemzés bizonyitja, hogy 

szükséges ösztönzés, megfelelő bérszinvonal és munkalehetőség . 

esetén a számitottnál lényegesen több munkaerő /férfi és á8 is/ 

jelentkezik munkára. 	. 

Csongrád megye jelenlegi munkaerő-helyzete több problémát, kér-

dést vet fel, amelyek eldöntése, megoldása alapos közgazdasági 

elemzést, gazdasági szárvitást és megfontolt döntést igényel. 

A problémák közel elsőnek emlitegém az ipartelepités kérdését. 

Na eléggé centralizáltan /Szeged, Hódmezővásárhely/ történik 

az ipartelepités. Ezeken a területeken szükséges munkaerő egy 

része csak más helységekbal biztosítható. Itt felvetődik a la-

kásprobléma, ha letelepedővel, bevándorlóval kívánják a munka-

erő-hiányt pótolni.A lakáshiány a jelenlegi lakosság egy ré-

szének is sulyos problémája és ezt a bevándorlók csak nehezi-' 

tik. 

A centralizált ipartelepítés létszámigényének kielégitése tör-

ténhet az imázók,  számának lényeges növel ésével. Ennek társa- , 
dalom-politikai hátránya mellett jelentős közlekedési beruhá-
zási igényeket támaszt. 

Ezért alaposan'meggondoland6 hogy a megyében az ipartelepités 

részben olyan helyeken történjen, ahol munkaerő-felesleg van. 

Ezáltal megtakaritható, illetve elkerülhető lenne a fentemli-

tett lakásépitési, illetve közlekedési-beruházási költség. 
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Mindezt alapos gazdasági szárvitásoknak, elemzéseknek kell meg-

előzni. 

Felvetődik az iparszerkezet változtatásának, illetve változtat-

hatóságának kérdése is. A III. Ötéves terv időszaka.alatt ki-

alakult a megye ipari arculata, meghatározott szerkezete, amely 

nincs minden vonatkozásban /munkaerő' minőségével, szakképzett-

ségével stb./ összhangban a megyében rendelkezésre álld munka-

erővel, és annak képzettségi stb. fokával. 

Ezért elképzelhető a megye ipari szerkezetének kisebb foku 

változtatása olyan irányba, amely figyelembe veszi a megye, 

munkaerő-helyzetét, munkaerő-kinálatát, annak összetételét, 

szakképzettségét stb. 

Problémaként vetődik fel az egész oktatási rendszer szerkeze-

te is. Az oktatási szerkezet változtatásával azért is  kellő  

időben kell foglalkozni, mert az átfutási ideje hosszu /8-10 év/ 

A megye munkaeró-problémáinak megoldásában 'szerepet, játszik, 

illetve erőteljesebben játszhat a megye vonzási körzétébef, 

le4ő - megfelelő és szükséges - munkaerő elszivása, /lásdt!a 

4.sz. fnellékletet Csongrád megye vonzási körzeteiről:/ . 

Munkaerő problémák megoldása lehetséges azáltal is, hogy a 

szomszédos országokkal, főleg Jugoszláviával, egyoldalu vagy 

kétoldalu munkaerő kooperáció valósul meg: 

A megye és Szeged, népgazdasági szerkezete lényeges változáson 

- ment, illetve megy keresztül•a III. ötéves terv időszakában.--

Az ipar döntő sulyra tett szert és a munkaerő foglalkoztató-

"sának fő pillérét képezi. Az 5. és 6.s-zámu,mellékletmutatja 

Csongrád megyében az egyes népgazdasági ágakban foglalkozta-

tottak strukturális változását 1966-71 között. 
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IV. A NŐK ÉS A CSÖKKENT MUNKAKÉPESSÉGÜ DOLGOZÓK FOGLALKOZTATÁSI 

PROBLÉMÁI  

1./ A nőkcgazdasági aktivizálódása, foglalkoztatásuk néhány  

kérdése  

Az elmult;  két évtizedben mind országosan, mind Csongrád megyé-

ben jelentős változás következett be. a nők foglalkoztatási 

ezinvonalában. A  fejlődést  lehetővé tette, hogy a nők politi-

kai egyenjogusága mellett gazdasági egyenjoguságuk gyakorié- 

eának számos előfeltételét teremtettük meg. A népesség demog-

ráfiai összetételének változása, a gazdaság gyors fejlődése is 

követelte, a népesség egyre nagyobb részének munkavállalását, 

a nők gazdasági aktivizálódását. 

A I1. ötéves terv időszaka alatt több mint 15 ponttal nőtt  az . 

Összes foglalkoztatottakon belül a. nők részaránya. A nők fog-
lalkoztatási szinvonala magasabb a megyében, mint az országos 

átlag. Ennek magyarázata az, hogy 'a megye iparában a könnyü-

és élelmiszeripar dominál. Továbbá olyan intézmények helyez- 

kednek el, ahol több női munkaerőt lehet, foglalkoztatni. 

A népgazdasági ágakban foglalkoztatott nők megoszlása  

Népgazdasági ágak 

Foglalkoztatott 
százalékos 

nők 
megoszlása 

1966.1.1. 

Index 
1961=100 19.61.1.1. 

Ipar 20,8 32,1 154,3 
Epitőipar 0,03 0,1 13343 
Közlekedés 0,07 0,1 125,0. 

Kereskedelem 6,4 6,9 lo5,g 

Egyéb 11,7 13.7 117,0 

Nem mezőgazdaság ösez.: .39,0 52 ,9 135.6_,  

Mezőgazdaság 61,0 47,1 77,2 

Népgazdaság összesen: 100,0 100,0 - 



A táblázatból kitünik, hogy a növekedés zöme az iparban, épitő-

iparban és a közlekedés területén következett be. Figyelemre 

méltó az egyéb területen foglalkoztatott nők számának emelke- 

dése is. 

A  mezőgazdaságon kívüli ágazatokra együttesen mindkét nembeli 
növekedés volt a jellemzi.. Ezen belül a nők-száma gyorsabban 

nőt t, , mint a férflaká.. Egyes ágazatokban ugyanakkor 'a nők 

számának emelkedése különböző mértákii volt. Okai egyrészt a 

már korábban kialakult arányokra; másrészt az egyes népgazda-

sági ágakban meglevő és eltérően kialakult munkakörülményekre 

vezethető vissza. 

A női foglalkoztatottság változásának legszembetünőbbjelen-

cége a képzettséget igénylő területek meghóditása: szak- és 

betanitott munkásnők aránya lényegesen javult., ugyanakkor fo-

kozódott az érdeklődés a szellemi pályák iránt is. Ez az ér-

deklődés - az'iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan -

érthetően a fiataiabb nők között mutatkozik még nagyobb mér-

tékben. 

A II. ötéves terv idején kialakult tendenciának megfelelően . 

a III..ötéves terv időszaka alatt is folytatódik  a' női munka-
...  

erő foglalkoztatási szinvonalának emelkedése, sőt egyes terü-

leteken erőteljesebben áyilvánult meg, mint korábban. Az uj 

munkahelyek létesitéée a férfi_ munkaerő-igények kielégitetlen-

sége, a gyermekgondozási segélyt igénybevevők pótlása nagy-; 

mértékben növelte-a női munkaerő iránti keresletet. A megye 

egyes városaiban, ahol az elmult években női munkába elhelye-

zési gondok merültek fel, a_munkaerő -tartalék. összezsúgorodott, 

mobilizálása megnehezült. Feszültebbé vált a',.$4-hónapos idény- 
. munkára, a 3 műszakos üzemek munkaerővel való ellátása. 

A Hódmezővásárhelyi Divatkötöttárugyár,sem tudta a városból 

kielégíteni munkaerő-igényét, ezért Csongrád, Makó városokban 
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- ahol női munkaerő-tartalék állt rendelkezésre - telephelye-

ket létesitett. Ezzel nemcsak saját munkaerő-igényét'biztosi-

totta,, hanem segítette e városokban a nők gazdasági aktivitá- 

sónak növekedését is. Azok a vállalatok~ amelyek a férfi mun-

kaerő igényeiket nem tudták biztositani a.meglevó feszültségek 

miatt, fokozottabban támaszkodtak aműnkaerő-tartalék mobili-

zálására. Vállalaton belül átcsoportositottak"; s olyan munka-

köröket, amelyek a nők számára is alkalmasak,felszabaditották 

a férfi munkaerőket. és női munkaerővel töltötték fel. Néhány 
helyen szélesitették a bedolgozó rendszert is. Mindezek követ-

keztében a foglalkoztatott nők száma jelentősen emelkedett és 

a III. ötéves terv eddig eltelt időszaka alatt_több női mun-

kaerőt foglalkoztattak, mint a II. ötéves tervi-első éveibefl.. 

A női munkaerő foglalkoztatási szinvonalának ilyen 4r8teljes  

emelkedése ellenére is,a megyében-nagyszámu hői munkaerő-tar-

talék áll rendelkezésre, ha figyelembe vesszük, hogy a női  

- munkaerő foglalkoztatás 80 %-os optimumát mint lehetőséget ki-

használjuk.  

Minthogy a női foglalkoztatás a legtöbb területen hasznos és 

gazdaságost/, másrészt et nemcsak gazdasági, hanem társadalom- 

V Az utóbbi években olyan véleményekkel találkozhatunk, hogy 
"a nők foglalkoztatása nem gazdaságos". Ezzel kapcsolatban 
merül fel az a sehol 'sem bizonyitott állitás, amely szerint 
a gazdaságilag"fejlett országokra a magas termelékenységgel 
dolgozó és nagyjövedelmti férfi munkaerő volna a jellemző. 
Igy .a férfiak az asszony keresete_ nélkül is megfelelően el  
-tudják tartani családjukat. 

Ezzel kapcsolatban érdemes idézni az Egyesült Államok ada-
tait. Az USA-ban 1900 és 1960 között a 2534 éves nők gaz-
dasági aktivitása a kétszeresére, a 35-44 éveseké három és 
félszeresére, a 45-54 éveseké pedig négyszeresére 'nőtt. 

A századforduló idején a férjes nőknek még alig 5 %-a'dol-
. gozott társadalmi keretek között, addig jelenleg több mint 
35 %-a dolgozik. 



politikai kérdés is, szükséges, hogy megvizsgáljuk a női 

Foglalkoztatás célszerű irá.nyitásának, mobilizálásának né-

hány feltételét. Ezt szükséges.megtenni,azért is, mert szá-, 

m:ottevő munkaerő-tartaléknak ma már csak a kereső-képes koru, 

,nemdoigoz6 nők tekinthetők.  

A nők gazdasági aktivizálódását müvel.tsé,gük és képzettségük 

szinvonala alapvetően befolyásolja. A jól képzett nők számára 

mindig több és kedvezőbb munkalehetőség kínálkozik és az ilyen 

nők hivatástudata is lényegesen nagyobb, munkájukhoz jobban 
..ragaszkodnak, mint az alacsonyabb müveltségűek. Éppen ezért 

a nők iskolai képzését, szakképzését tovább kell folytatni ás 

az igédyeknek megfelelően folytatni kell, illetve képzettsé-

güknek megfelelő munkaalkalmakat kell biztositani. 

Elő kell segiteni, hogy a nők munkájával kapcsolatos, még min-

dig meglevő előitéletek felszámolódjanak, biztositani kell a 

nők támogatását a pályaválasztásban és az elhelyezkedésbén, 

messzemenően fegyelembe véve a nők biológiai és pszichológiai 

adottságait. A vállalatok, intézmények törekedjenek jobban 

arra, hogy az olyan munkakörökből, amelyek a nők számára is 

alkalmasak szabaditsák fel a férfi munkaerőket és a nőkkel, 

töltsék azt be. 

Szlimolni kell  a női foglalkoztatás tervezésénél azzal, hogy 

a nők helyhezkötöttsége - éppen a családban betöltött szere-

püknél fogva - lényegesen nagyobb, mint a férfiaké, és ezért 

célszerű munkahelytelepitéssel megteremteni a női munkaválla-

lás lehelőségeit. 	. 

Tovább kell  csökkenteni a nők háztartási terheit, részben 

a gépesités lehetőségeinek fokozásával, a szolgáltató intéz-

mények megfelelő bővitésével, másrészt a gyermekek ellátását 
biztosítd társadalmi intézmények fejlesztésével. Ezen belül 
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is célezerübbnek látszik az eddigi tapasztalatok alapján meg-

adni a dolgozó anyák _ számár-a-a--csecsemő -feinevelés1 lehetősó -= --

gét - mint a jelenlegi gyermekgondozási segély, amelynek még 

további'fejlesztését érdemes tervbe venni - továbbá, az óvodás 

koru gyermekek ellátásának bővitésével is számolni kell. 

E kérdéskomplexum megitélésén'l,figye,lmet,keil fordítani arra, 

ha elfogadjuk hogy a°nők háztartási munkája társadalmilag szük  

séges .és hasznos munka, akkor ebből következik, hogy a nők fog- 

' lalkoztatását.csak olyan. mértékben helyes . bőviteni - még a mun-

kaerő-szükséglet növekedése esetén is —amilyen mértékben a 

gyermekek felnevelésével és a család ellátásával kapcsolatos 

háztartási munkák társadalmilag racionálisan megszervezhetők. 

Nem célszerű a családi keretből kiemelni azokat a munkákat; 

amelyek társadalmi megszervezése többe kerül; mint a munkába 

álló nők munkájának társadalmi hozadéka, a társadalmilag szer-

vezett munka eredményessége. 1f 

Szükséges volna annak vizsgálata,hogy a munkahelyektől távol 

eső, rossz közlekedési viszonyokkal rendelkező településekről 

a munkaerő-tartalék milyen módon aktivizálható. Célszerűnek 

látszik a városokban - a magas albérleti dijak miatt is -.Sze-

geden; Hódmezővásárhelyen női munkásszállók épitése. 

E néhány gondolat távolról sem tartalmazza a női foglalkoztatást 

érintő összes lényeges kérdést. Mindössze annak jelzése, hogy 

a jelenlegi helyzetben a problémák ismeretében  külö nösen fontos, 

hogy a munkaerő-gazdálkodás feladata.it.perspektivában is helye-

sen határozzuk, meg. 	 . 

y Ebből a szempontból vetődött fel Magyarországon már 1961-ben 
az első távlati terv elkészitésekor'a.gyermekgondozási segély 
bevezetésének gondolata. Ez az 1967. elején bevezetett rend-
szer lehetővé teszi, hogy'a,dolgozó szülő nők a gyermek 3 éves 
koráig jelentős anyagi támogatás mellett otthon maradjanak. ' 

EA számottevően csökkenti a. bölcsödei elhelyezés ;  iránti, tár-
sadalmi igényeket és a nők egy részét olyan időpontban tartja' 
átmenetileg otthon, amikor munkateljesitményük amugyis jelen-
tősen csökken. 
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2./"A csökkent munkaképességü dolgozók foglalkoztatásának 

problémái, 

Csongrád megyében a nem mezőgazdasági'ágazatokban jelentős 

számu csökkent munkaképességü dolgozó tevékenykedik. Emellett 

jelentós azoknak a száma is, akik még elhelyezkedésre vásnak. 

Az összes munkaviszonyban álló csökkent munkaképességiek száma 

és minőségi összetétele állománycsoportonként a vállalatoknál  

Szeged nélkül - 1966.  október 1-i állapot szerint a követke-

zőképpen alakult: 

Megnevezés 
Csökkent munkaképességűek 

száma főben 
Megoszid-
si visz 

szám férfi n6 össz. 

Összes csökkent mun-
kaképességü 529 62.3 1.152 . 100,0 

Ebből: szakmunkás 

betanitott 
munkás 

112 

100 

11 

358 

143 

458 

12,4 

39,8 

segédmunkás 101. 149 250 21,7 

alkalmazott 197 60 . 	257 22,3 

egyéb 19 25 44 3,8 

A csökkent munkaképességit dolgozók 73.9 % munkás,  ebből 12,4 

szakmunkás, 39,8 % betanitott munkás, 21,7 96 segédmunkás. 

Alkalmazott 22,3 % és az "egyéb" állománycsoportba 3,8 % tar-

tozik. A nők aránya 54,1 %. 	. 

E számszerű adatok önmagukban nem érzékeltetik megfelelően azt, 

hogy a csökkentett munkaképességűek milyen sullyal szerepel-

nek az összes foglalkoztatottakon belül. Ezért ennek a vizsgá- 

latárra is ki kellett térnem. Az összes -állományi létszám 

6,3 -a csökkent munkaképességű, melyből 4,8 %-a férfi és  

8,7 -a nő.  
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Állománycsoportonkénti részletezésben a,csökkent munkaképes- 

 	ségUekmegoszlása-az-egye-e-áílománycsopor-tikban-  fóglalkozta- 
tottak százalékában a' következőképpen alakult: 

Állománycsoport 

1966. október 1. 

A csökkent munkaképességűek az 
egyes állománycsoportokban fogi. 

%-ban 

férfi i 	n8 Összesen 

Munkás 	- 

Alkalmazott 

Egyéb 

3.5 
11,8 

3,7 

9,3 
5,0 

11,3 

5,8 
8,9 

6,0 

összesen : f 	4,8 	, 8,7 6,3 

Figyelemre méltó, hogy az egyes állománycsoportok nemenkénti 

megoszlásánál arányaiban, de számszerűen is jelentős eltéré-

sek vannak. Amig a munkások 5,8%-a, az alkalmazottaknak már 

8,9 %-a az "egyéb"-nek 6,0 %-a csökkent munkaképességű: 

Nemenkénti bontásban vizsgálva az előző adatokat, még szembe-

tiinőbb következtetések levonása lehetséges. A férfiak aránya 

a munkás állománycsoportban a legalacsonyabb 3,5 %; a legmaga-

sabb viszont az alkalmazottaknál 11,8 %. Ezzel szemben a nők-

nél a legalacsonyabb,az alkalmazottaknál. 5,0 %, és a legmaga-

sabb 11,3.% az "egyéb" állománycsoportban, amely a Munkakörök-

megoszlásának az eredménye. 

A további következtetóseklevonására szükséges volt megvizs-

gálnom,, hogy miként alakult a vállalatoknál foglalkoztatott -

csökkent munkaképességűek közül azoknak a száma,. akik az adott 

munkakörben teljes, illetve nem teljes értékű munkát végeznek. 

Az alábbi tábla szemlélteti, hogy nemenkénti bontásban fizi-

kai és alkalmazotti munkakör részletezésben hogyan Alakult a •  

foglalkoztatott csökkent munkaképességűek megoszlása 1966• 

október 1-i időpontban.  
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,Megnevezés  
~~ 
~ férfi 	n8 	I . ,sze- 	viszony- 

,
A  üsz- 	 Megoszlási 

sen 	szán, 

Teljes értékű munkát  

végzők  

Ebből: fizikaimunka- 

421 221 	642 
• ~,.,, 

55.7 

körben 	• 

alkalmazotti  
munkakörben  

269. 

152 

164 	~ 	
433 

57 	209 

37.5 

18,2 

Nem teljes értékű mun- • ~ 

kát végzők  108 402 	510 44,3 

Ebből: fizikai munka- 
körben  75 378 	453 39,3 

• alkalmazotti  
munkakörben .  33 	24 57 5,0 

M i  n . d  •ö , s s z e  s e n:  529 	,623 	1.152 	• 100,0 

-A nem  teljes  értékű munkát végzők száma, illetve aránya annak  

ellenére, hogy kevesebb, mint a teljes értékű munkát végzőké,  

mégis jelentősnek mondható.  Érdemes részletesebben - különösen  

nemenkénti bontásban - elemezni a számszerű ad'atokat, az egyes  

megállapitások,.következtetések levonása miatt.  

A teljes értékű munkát végzőknél á n.ők aránya csak 34,4 	.  

ezzel szemben a nem teljes értékű munkát végzőknél 78,846, te-

hát több mint kétszerese. Különösen szembetűnő, hogy a fizikai  

munkakörökben nem teljes értékű munkát•végz8k aránya 83,4 % és  

ez a tény azt_bizonyitja, hogy a csökkent munkaképességű nők  

foglalkoztatása - a munkavégzés szempontjából - jóval több  

nehézséget okoz, mint a férfiaké. 	 ` 

Érdemes a. továbbiakbanmegvizsgálni a Csökkent munkaképessé-

. 	gUek területi megoszlását, '  mely  a,  következőképpen alakult:  
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A csökkent munkaképességüek területi megoszlása 

1966. október 1. 
Megnevezés  • 

össz. 

Hódmezővásárhely 	221 	501 	722 

Csongrád 	 172 	77 	249 

"Makó 	 51 	14 	' 	 65 

Szentes 	 18 	8 	26. 

Szentes járás 	-13 	- 	13 

Szeged járás 	 49 	13 	62 

Makó járás 	 5 	10 	15 

529 . 	623 	1.152  I 
 ,, 

Az állományi összes létszám százalékában kifejezve a foglal-

koztatott csökkent munkaképességűek számát, az állapitható 

meg, hogy arányaiban a legnagyobb létszámot Csongrád város 

11,5 9t, Hódmezővásárhely város $, 5 % és Szeged _járás 5,7 

területén levő munkáltatók alkalmaznak. 	. 

A vizsgálat kapcsán megállapitást nyert., hogy a foglalkoztatot-

takon tulmenően a nyilvántartott csökkent munkaképességüek, i111 

a munkába helyezésre várók száma elért és meghaladja a munkában 

levőkét /kb. 1200 fő/ 

A foglalkoztatott csökkent munkaképességűek és a munkába he-

lyezésre várók számát, valamint a nem teljes értékű munkát vég-

zők arányát vizsgálva területi bontásban, arra a megállapitás-

ra kellett jutnom,'hogy foglalkoztatásukat tekintve nagyobb 

feszültséget a csongrádi és a hódmezővásárhelyi vállalatnak 

okozzák. Munkába helyezési igény vonatkózásában pedig Szentes 

járásban, Makó és Szentes városokban Jelentkeznek gondok. 8ü- 

lön gond ez Makó városban, mivel e terület amugyis jelintős 

munkaerő-tartalékkal rendelkezik. 

férfi 	nő 
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Az értékeléshez csak az 1966. októberi adatok álltak rendelke-

zésemre,  amelyek hosszabb .távu megfigyelés égi ► xe.prezebtat_iv__f_el 
mérések alapján alakultakti. A. tapasztalatok azt mutatják, hogy 

tendenciájában, arányaiban ezen adatok a mai állapothoz mérten 

lényegesen nem változtak; e igy 'a következtetések a jelenre is 

érvényesek. Változás; ami bekövetkezett abban jut kifejezésre,  

hogy a'csökkentett munkaképességnek foglalkoztatásában ellent- 

mondásbá kerül a szociálpolitikai célkitűzés a vállalatok anya-- 
gi érdekeivel.  Szociálpolitikai .megfonto.lásokból indokolt és 
szükséges a csökkent munkaképességüekről gondoskodni. Az üzem 

anyagi .érdeke viszont azt kivánja, hogy a termeléshez szükséges 

optimális létszámot foglalkoztassák. A jelenleg foglalkoztatottak 

egy része a mai munkahelyén az üzem termeléséhez nincs feltét-

len szükség, szociális megfontolások miatt van foglalkoztatva. 

A csökkent munkaképességű dolgozók problémáinak rendezése sok-

rétű, bonyolult feladat. amelyeta különböző szerveknek együt-

tesen és gondosan kell megoldani. Az állam a rendezés elveit 
rögzitette a 2014/4/1967. /I11.29.1 kormányrendelet alapján. 
Most a helyi állami, gazdasági, politikai szerveknek kell en-

nek szellemében összehangoltan tevékenykedni. 

•• Abból kell kiindulni, hogy e csökkent munkaképességű dolgozók 

döntő többsége nem valamennyi munkakör ellátására csökkent 

munkaképességit, hanem többnyire csak arra a munkakorre, ami-

ben korábban dolgozott ás megrokkant. Következésképpen e dol-

gozók helyzetének rendezésénél alapvető célkitűzés nem a se-

gélyezés, nyugdijazás, hanem szellemi és fizikai adottságaik-

nak megfelelő foglalkoztatás. Az üzemeknek, intézményeknek 

megvan a lehetőségük, hogy gyáron, intézményen belül foglal-

koztassák a csökkent munkaképességüeket, átképzés és nekik 

megfelelő munkaeszközök, munkafeltételek kialakítása utján, 

ügyelve arra, hogy a dolgozóban ne az az érzés legyen, hogy 

"megtürt", "felesleges" személy. 
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- Ahol a foglalkoztatás gyáron belül nem oldható meg, ott az il-

letékes szervek szervezzenek un. szociális foglalkoztatókat, 

bőviteni a különféle szolgáltató és kézműipari vállalatokat. 

Ennek  széles lehetősége kinálkozik  a megyében,  pl'.  bőrhulla-

dék feldolgozás,helyi anyagok feldólgozására; nemes fűz, 

gyékény, különféle ajándéktárgyak stb. Célszerű' volna elsősor-

ban Makón, Hádmezővá'srhelyen, Szentesen ilyen jellegű üzeme- 

ket telepíteni, s ilyen szempontból bőviteni a kisipari terme 

16 és háziipari szövetkezeteket is, a munkára jelentkezők fog-

lalkoztatására. 

- Célszerü, hogy a vállalatok öss,Zeállitsák a csökkent munkaké- 

pességü dolgozókkal betölthető munkaköröket, felmérjék hely-

zetüket és a tanácsokkal együttmuködve gondoskódnak a megfe-

lelő átképzésről, szükség esetén más vállalatokhoz történő 

átcsopor tositásról. 

A tanácsok részben hatósági funkciójukon /pl. kötelező köz-

vetités elrendelésén/ keresztül, részben gazdálkodási funk-

ciójukon /a kommunális adóval való gazdálkodás stb./.keresz 

tül nyujthatnak segítséget. A tanácsok hatósági funkciója ar-

ra is kiterjedhet, bogy pl. meghatározzon csökkent munkaké-

pességü'dolgozókkal betölthető munkaköröket, ahová az adott 

vállalattól és esetleg más vállalatoktól célszerü'a csökkent 

munkaképességü dolgozókat fokozatosan átcsopórtositani.: 

- Intézkedés történt a csökkent munkaképességü'dolgozók hely-

zetének megfelelő rendezése érdekében a szükséges anyagi ala-

pokról is. Akik nein foglalkoztathatók, azok helyzetét szociá-

lis segélyezéssel kell rendezni. 

- További vizsgálatok tárgyát képezheti, hogy a csökkent mun- 

kaképességnek helyzetének rendezésére 4116 anyagi alapokat 

tanácsoknál, Munkaügyi Minisztériumnál - beleértve a szo-

ciális segélyek és járadékosok egy részét is, a szociális 

foglalkoztatók létrehozására, a meglevők bővitésére kellene 

forditani. 
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A csökkent munkaképessógü dolgozók foglalkoztatásának minden 

lényeges kérdésére nem volt módom kitérni, csupán'arra töre-
kedtem, hogy néhány - magam részéről fontosnak. ítélt - kér,-
dés.re irányitsam a figyelmet annak érdekében, hogy társadal-
mi összefogással segitsűk elő e dolgozók problémáinak megol-

dását. . 
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ÖSSZEFOGLA-LÁS 

A népesség és munkaerő-forrás alakulósa 	 . 

A megye munkaerő-helyzetét alapvetően meghatározó népesség 
száma a II.  Ötéves terv időszakában csak nagyon lassan emel- 
kedett /a növekedés 4 ezer f8 volt/. A növekedés üteme a 
III. Ötéves terv alatt meggyorsult, 6s két év alatt 1966-ban 

és 1967-ben további 4 ezer fővel emelkedett. Ezzel a népes- 
ség száma az 1965. év végi 436 ezerről 1968. év elejére 441 
ezerre emelkedett. Az össznépességen belül Szegeden a lakos- 

ság 5 ezer fővel nőtt, a megyéé pedig ezerrel csökkent. .A me-

gye többi városainak lakossága is lassan emelkedik a korábbi 
időszak /II. Ötéves terv/ stagnálásával /csökkenésével/ szem-
ben. 

A népesség számának gyorsabb Utemü emelkedését az alábbi 
okok segitik elős_. 

- az iparositós hatására emelkedő tendenciát mutat a mis 
megyékből betelepülők száms. 1965 előtt még több volt 

az elvándorló, mint az ideköltöző. A bevándorlási több-

let  évről évre kedvezőbbé válik, és az utóbbi években 

már elérte az 1500-2000 főt; 

- ► természetes szaporulat is gyorsan javult. Az éves 

szaporulat az 1960-66. évi átlagnak közel duplájára emel-

kedett 1967-ben; 

- a népesség szaporodását elősegiti az ipartelepitéssel 

összefüggő nagyobb arányu lakásépitós is, amelynek ha- 
tósa a legutóbbi időkben és a jövőben még nagyobb mér-

tékben érződik. 

Á megye népességének gyorsuló gyarapodósa ellenére a munka- 

erő-forrás abszolut száma csökkenő - bár egyre mérséklődő 
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ütemben. A csökkenő Utem előreláthatólag egy év mulya megáll  

és pozitiv irányban fordul meg. • A munkaerő-forrás eltérően  

,alakul megyén belül Szegeden, ahol a nagyobb arányu beköl:tö-

zés hatására emelkedik a munkaképes koru lakosság, mig ezzel  

szemben a.megye többi területein a tendencia csökkenő. Ez a  

jelenség összefügg a városiasodással, a faluról való elköltö-

zésekkel. A - munkáerő-forrás csökkenésének okai voltak:  

- az iskolai tanulmányaikat végző 14 éven felüli tanulók  

számának és a munkaképes koru nyugdíjasok számának az  • 
emelkedése,  , 

- az elmult években áz idős koru mezőgazdasági aktiv ke-  

resők jelentékeny hányada járadékossá, nyugdijassá vált.  

és ezzel csökkentette a munkaerő-forrást. Jelentős volt  

azoknak a száma is, akik a nyugdijemelések hatására a .  

nem mezőgazdásági ágazatokból nyugdijba mentek,  

- az eltSregedés miatt a munkaképes korból kilépők száma  

magasabb volt, mint a munkaképes korba belépők száma.  

A foglalkoztatóttsáa alakulás e~ 

A munkaerő-forrás csökkenő tendenciája ellenére az elmult idő-

szakban, de különösen a II. ötéves terv második felétől évről  

évre jelentősen emelkedett a foglalkoztatottak száma. Ennek ha-

tására a régebbi munkaerő-tartalék - Makó és Csongrád kivéte-

lével - kimerült. A foglalkoztatottság emelkedése összefügg a  

megye ipari fejlődésével, elsősorban uj üzemek épitése és a  

meglevők fejlesztése miatt emelkedett a dolgozók száma. /EMERGÉ  

Gumigyár, Magyar Kábelművek szegedi gyára, Alföldi Porcelán-

gyár, Kontakta Alkatrészgyár, Alföldi Kőolajfurási Üzem szege-

di (tzemegysége, Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat  

szegedi üzeme stb./  
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Az ipar egészén belől a minisztériumi és a szövetkezeti ipar 

emelte legjobban foglalkoztatottainak Számát, főként az utóbbi 

években létesitett vagy jelentősen fejlesztett üzemekben: Fel-

tüo8, hogy a ' régebbi vál.lala'tok.az alkalmazotti állománycso-

portot a munkásokhoz képest gyorsabban  növelték..  

A mezőgazdaságban ezzel szemben az iparosítás elszívó hatásá-

ra és az elöregedés miatt a keresők száma , fokozatosan csökkent, 

de az utóbbi években stagnált. A mezőgazdasági keresők számá- 

nak csökkenése azonban nem érintette károsan a.termelőszöve t-

kezeteket. Az e .  területen jelentkező problémákat nem a létszám 

mennyisége; hanem kedvezőtlen korösszetétele, és a, munkacs.u- 
 

csok okozzák. 	_ 	 . 

Az épitőiparban, a közlekedésben és a kéreskedelemben dolgozók 

száma, bár kisebb mértékben, de szintén emelkedő tendenciát 

mutat. Ezeknek az ágazatoknak a létszámalakulása jórészt függ- 

vénye a népesség változásának 4S a terület ipari fejlődésének. 

Változás történt. az aktív keresők szerkezeti megoszlásában, 

az egyes népgazdasági ágakban lekötött munkaerő arányában. ;  

Jelentékeny mértékben javult. az ipari ágazatokban és csökkent 

a mezőgazdaságban foglalkoztatottak részaránya, ami a megyét 

ipari jbllegüvé tette. Megváltozott a megye társadalmi•és gaz-

,daságrszerkezete, módosult.a'népesség összetétele és területi 

elhelyezkedése . , Az állományba, felvett, dolgozóknak mintegy 

40 %-a. eddig. nem dolgozott, tehát uj munkaerő, mig 604-a már 

meglevő munkahelyét változtatta meg. 

A foglalkoztatottságnák . az utóbbi évekre 'jellemző gyors ütémü 

emelkedése • az 1965. évben még meglevő munkaerő tartálékót 

nagyjából felszivta, sőt bizonyos foku munkaerő-hiány kelet-

kezett. A fogl,alkozttottsági szinvonal ma már magasabb az or-

szágos átlagnál és a férfiaknál elérte a maximális 95-96 %-ot, 

` 
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de a nőknél is  megközeliti az  optimális  szintet. Az elhelyez-

kedési nehézségek alapjábán véve megszüntek. A munkaerő-hely-

zetet jelenleg az alábbiak jellemzik!:  

- Jelentős férfi munkaerő.tartalékkal; a megye nem rendelkezik, 

sőt a vállalatok , jelentős részénél ..kisebb mértókü férfi mun-

kaerő hiány lépett .fel: 	 , 

- Nagyobb számu női munkaerő, tartalék a megye kevésbé iparoso-

dott területein, igy elsősorban Makón és Csongrádon,ill. e 

Városok  környékén még megtalálható. 

- Nincs meg az összhang a  munkaerő-kereslét és kinálat között 

ezakképesitésben, nemekben és területi elhelyezésben. Ennek 

okai: 

+ a szakmunkás képzés nem tudta követni a gyors ipari fej-

lődés szakmunkás igényét, igy bizonyos szakmákban tulki-

nálat, más szakmákban /forgáceóló szakmák, kömüves stb./ 

hiány keletkezett. A feszültséget fokozta még, hogy a 

szülők elsősorban a "divatos" szákmákra -adták gyermekei-

ket, nem vették figyelembe a jelentkező igényeket; 

•• a középiskolai képzés, főként a gimnáziumi képzés nincs 

arányban az igényekkel, de.problémát jelent az is, hogy 

a középiskolát végzettek elsősorban irodai munkát keres-

nek és nem fizikait. , 

- Az ipar főként centralizáltan./Szeged, Hódmezővásárhely/ 

települt, ezzel szemben a  munkaerő. területileg szétszórtan 

található meg. Az emlitett két városban a 'akásépitések 

üteme nem volt arányban a növekvő munkaerőigényekkel, váro-

son belüli helyi'tartalékra pedig csak a természetes sza-

porodásból lehet számitani. A beköltözést a tulzsufoltság, 



87 .:. 

a ^lakbéruzsora" ' az épitési kapacitások szúk keresztmet-

szete is fékezi. 

A létszámigények ' biztositásában a fentiek miatt nagy szere-

pe lett az ingázásnak,, de sajnos a közuti és a-vasuti köz-

lek,edés nem tudja behálózni megfelelően a munkaerő-•tartaté-

kos területeket. A vasuti közlekedés lassu az aátobuszok 

száma kevés.. 

- A mezőgazdaság. területén ma is megtalálható a latens mun-

kaerő-tartalék.,.magas a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

aránya. A fontosabb, de főként a munkaerő-igényes mezőgaz-

dasági munkák - hagyma, kukorica  gépesitése napirenden 

van. Ezek megoldása lökésszerű munkaerő felesleget teremt 

a közeljövőben. 

- Nincs összhangban a férfi 48 női munkaerő elhélyezési lehe-

tősége. Az utóbbi évek iparfejlesztése elsősorban férfi 

munkaerőt igényelt /kőolajipar, gumiipar, porcelángyártás/. 

Ennek következtében a férfi munkaerő iránti kereslet glo-

bálisan: meghaladja. a kinálatot. A nők vonatkozásában pedig 

azókon a területeken, ahol a könnyűipar.:. tuisulyban étszám-

hiány, az egyéb területeken pedig elhelyezési nehézségek " 

vannak. 

Az uj gazdasági mechanizmus bevezetésének hatása a munkaerő- 

gazdálkodásra'eddig nem hozott lényeges változásokat: A lét-

szám'növelésére való törekvés továbbra isi érvényesül., Ennek 

oka elsősorban abban található, hogy á termíelés'növelése ex- 

tenziv módon még mindig olcsóbb, mint az átlagbér növelése. 

Várható volt, hogy nagyobb arányu leépitésekre , főleg a 

csökkent munkaképességűek elküldésére és' létszám átcsopor-

tositásokra kerül sor. Mindezek nem következtek be, sőt a 

létszámnövelés továbbra is jelentős. Tapasztalható  olyan  
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jelenség is,.hogy egyes vállalatok, f81eg az alacsony kere-

setü.dolgozók számát növelték, hogy a bázis átlagbéren belül  

emelhessék a dolgozók egy részének az átlagbérét.  

1968. I. félévben az előző év azonos időszakához képest, az . 

iparban 3300, az épitőiparban 600, a kereskedelemben 1100  

fővel emelkedett a foglalkoztatottak száma. Ezek a számok  

azt bizonyitják, hogy a problémák ellenére van,munkaerő.  

Továbbra is jelentős a fluktuáció,.sőt emelkedő. A , kilépők,  

száma 1968. I. félévben a szocialista iparban 14 %-kal volt  

magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a minisztériu-

mi iparbán 13, a tanácsi iparban 22, a szövetkezeti iparban  

17 %. Az állományi létszámnak 1/5-e  lépett ki egy félév alatt  

ajz iparban. A felvételi forgalom 25 %-kal volt magasabb, ami  

részben a kilépők pótlását, és á létszám bővítését szolgálta:  

A fluktuáció emelkedését elősegitette:  

az uj munkaügyi szabályozás, amely a korábbi mer'e`v  

kötöttségeket feloldotta; 	 . 

a munkaerő kinálatot megIal'adó kereslet jelentkezése;  

a magasabb jövedelmet biztosító nehézipari Üzemek tele-

pitése és fejlesztése.  

A munkaerő-szükséglet biztositásának lehetőségei 	 . 

A III. ötéves terv hátralevő éveiben továbbfolytatódik me-

gyénk gazdasági növekedése, az ipar fejlesztése. Az ipar mel-

lett fejlődik az épitőipar, a közlekedés és a kereskedelem `  

is. A szükséglet zömmel a városokban jelentkezik, mintegy  

70 %-a Szegeden. Szakmai összetételét tekintve az igények  .. 

kb. 40 %-a szakmunkás, a többi segéd- és betanított munkás.  

Nemek szerinti összetételét tekintve pedig 60 %-a férfi,  

40 %-a nő.  
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A -jelentkező munkaerő-szükséglet kielégitéséhez szükséges 

fedezet számszerűségében a III. őtéeves terv hátr .ale ő évei- 
ben és a IV.. ötéves /1971-75/ tervben is biztosithat6. A szük-

séglet és a kereslet globális egyensulyán belül azonban to-

vábbra is fennállnak azok a feszültségek, amelyek az utóbbi 

években jelentkeztek. A rendelkezésre 4116 munkaerő területi 

elhelyezkedése, minőségi, szakmai összetétele 'és nemek'sze 

rinti megoszlása'nem esik egybe az igényekkel. Ezeknek a 

problémáknak a megoldása hosszabb távu feladat. 

Az igényeket az alábbi forrásokból lehet biztositanis 

- Növekszik a munkaerő-forrás, mert a munkaképes korba lépők 

száma a demográfiai hullám belépésével jóval nagyóbb mér-

'tékben emelkedik, mint a munkaképes korból kilépők száma.. 

Ez elsősorban a fiatal, szakképzetlen munkaerő kinálatában 

jelentkezik. 

- A bevándorlás üteme az elkövetkező években tovább emelke-

dik, ami elsősorban a jobb kereseti lehetőséget biztositó 

nehézipar vonzó hatásának eredményeként jelentkezik. A be-

vándorlást nagymértékben előségiti Szegéden a kőolajipar 

1000 lakása, amelyek építése és ' átadása 1967-ben megkezdő-' 

dött. 	 . 

— Jelentékeny munkaerő-forrás tartaléka a falusi és tanyai 

lakosság, amelyek bevonását a közlekedés megjavitásával 

és kisebb üzemek kitelepitésével meg lehet oldani'. 

- Jelenleg nagyon sok munkaerőt köt le a mezőgazdasági kul-

turák gépesitetlensége. Ezeknek a kulturáknak a Itipesitése 

a megoldás küszöbén áll, aminek bevezetése nagyszámu mun-

kaerő-tartalékot hoz felszinre, elsősorban Makó és környé-

kén. Az igy felszabaduló munkaerő foglalkoztatását a'  me-

zőgazdaság nem tudja megoldani, tehát az ipar és a többi 
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népgazdasági ág részére jelent' munkaerő-tartalékot. 

  

     

     

- További munkaerő-tartalék a megyén.kivülre dolgozni eljáró 

mintegy 5000 fő, ami zömében férfi. Visszaáramlását eddig 

fékezte, hogy a legrosszabb átlagkeresetü megyék közé tarto-

zott Csongrád megye. Ma már a nehézipar•meghonosodása jó•mun-
kaalkalmat és magasabb kereseti lehetőségeket teremt, ami 

elősegíti itthoni munkavállalásukat. ' 

- A környező - viszonylag kevésbé iparositott - megyék Csongrád 

megyével határos községeiből, ill. járásaiból /a vonzási kör-

zeten belül/ jelentős létszám áramolhat szükség esetén a me-

gyébe ingázással vagy végleges letelepedéssel. 

- ?elmerül - . további -  mély vizsgálódás igényével - a szomszédos 
Jugoszláviával kapcsolatos egyirányu vagy kétirányu munkaerő 

kooperáció lehetősége is. 

Nem elhanyagolható az a tartalék sem, ami a vállalatokon be-

lül jelentkezik a "kapun belüli munkanélküliség". Az iparban 

az összlétszám mintegy harmada kisegitő, kiszolgáló munkakör-

ben dolgozik. Ezeknek a múnkaköröknek a gépesitése jelentős 

belső tartalékot hozhat felszinre, és elősegitheti a megye 

munkaerő problémáinak megoldását a munkaidő egyidejű csökken-

tése mellett. 	 • 

Budapest, 1969. április hó 
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7. Sárfalvi Béla: 

8. Dr.Timár János: 

9. Dr.Timár János: 

10.. Varga Jenő: 

11. Dr.Wilcsek Jenó: 

FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE  

12. Kossuth Könyvkiadó 
• 

1967. 

A mezőgazdasági munkaerő-helyzet szám- 
szerű felmérése; összefüggései. 

•Foglalkoztatottság'és életszinvonal. 

Személyi jövedelmek, anyagi érdekéit-
ség,'munkaerő-gazdálkodás . 

A társtudományok szerepe a munka 
racionalizálásában. 

Munkaerő-gazdálkodás és a foglalkoz-
tatási politika. 	' . 

A munkaerő-helyzetről és a foglalkoz-
tatottságról az uj gazdasági mechaniz-
musban. 
A mezőgazdasági népesség csökkenése 
Magyarországon. 

Az ipari szakmunkások és a tervszerü 
munkaerő-gazdálkodás. 

Munkaerő-helyzetünk jelene és távlatai. 

Ipargazdaságtan 2.rész.Tankönyv 1968. 

A munka termelékenysége. A munkaerő-
gazdálkodás és a munka bérezése a szo-
cialista iparban. 	. 

A szocializmus politikai gazdaságtana. 
• Tanköbyv. 

1.'Augusztinovics Győző: 

2., Herényi József: 

3. Buda. István - 
Pongrácz László: 

4. Dr.Eck Kálmán: 

5. Pogány György: 

6. ,Rózsa József: 

13. Az MSzMP KB 1966.V.. 
250.27. ülésének anyaga 

14. Az MSzMP Politikai Bi-
zottság határozata: 
1966.1.21. . 

15. Az MSzNP Csongrád me-
gyei VB határozata 
1965. 	• 

16. Az MSzMP Csongrád me-
gyei VB határozata, 
1966. 

17. A Csongrád . megyei SzMT 
határozata 1964. 

18. A Csongrád megyei és 
Szeged megyei joga 	• 
városi Tanács VB Mun- 
kaügyi O.kollégiumi 
beszámolója 1967. 

A gazdasági mechanizmus reformja. 

Csongrád megye helyzetéről. 

A mezőgazdaság helyzete és feladatok. 

Csongrád megye munkaerő-helyzete és a 
további feladatok a munkaerő-gazdálko-
dásban. 	. 

A szakszervezetek feladatai a megyében 
6 munkaerő-gazdálkodás megjavitásábaw. 

Csongrád megye és Szeged megyei jogu 
 munkaerő-helyzetének alakulás- 

ról és az.iparfejlesztés lehetőségeiről 



Tanulmányterv: Szeged 
és munkaerő-mórlege. 

Munkabér-gazdáliáódási 
fejlődéséről. 

vonzásköre 

rendszerünk 

A munkaerő értékelése  a,  többcsator-
nás árrendszerben. 

A szakmunkaerő-szükséglet és az 
oktatás tervezésének kapcsolatai. 

• . A nők. részmunkaidőbew való foglal-
koztatásáról. . 

A foglalkoztatottság szerkezeti 
változása az 1949-66 években. 

A foglalkoztatottság várható ala-
kulása 1970. végéig. 

A foglalkoztatottság területi ala-
kulása. 

Az ingázás aránya, költsége és az 
ingázók utazási-ideje. 

A foglalkoztatottság alakulása, 
/1949-1966/ 

Több szakma elsajátitása és a szak-
munkás. képzés . 

. Munkaügyi eredmények, problémák és 
a közgazdasági szabályozók. 

19. József Attila Tudomány-
egyetem Gazdasági Föld-
rajzi Tanszék 

20. Buda Istváni 
/Közgazdasági Szemle, 
1965. 4.sz./ 

121. Kovács Jánosa 
/Közgazdasági 
1965.3.sz./ 

Dr .Timár János: 
/Közgazdasági Szemle, 
1966. 6.sz./ 

22.  

. 	3 

23.  Timár Sándor: 
/Közgazdasági Szemle, 
1966. 6.sz./ , 

24. Pogány Györgye 
/'Közgazdasági Szemle, 
1967. 7-8. sz'./ 

Dr.Iván Pál: 
/Közgazdasági Szemle, 
1965.2.sz./ 

Lengyel László 
/Státisztikai Szemle, 
1968:3.sz:/ 

_Losonczi Károly 
/Statisztikai Szemle, 
1968. 7.sz./ 

Olajos Árpád- Ory 
Istvánná: 
/Statisztikai Szemle, 
1968 'll..sz.•/ 

29. Józsa Ödönt 
/Munkaügy,i Szemle;, 
1968.5.sz./ , 

30. .Dr .Bánki Pál: 
/Munkaügyi Szemle, 
1968.9.sz./ 

31". Dr Szabady' Egon: ' 

25.  

26.  

27.  

28.  

Szemle, 

- 32. Dr .Gadó ' Ottó- 
Dr .-Iván P41:' 

A gazdasági aktivizálódás demográ-
fiai háttere és a• női foglalkozta-
tás .néhány kérdése  s/ • 
A foglalkoztatottság és a munkaerő 

. - ágazati strúkturájának' egyes jelleg-
zetességei Magyarországon 2/ 

Lábjegyzetet lásd a következő oldalon. 



33. Dr.Timár János:  

34. Kovács János:  

35. Ballal í.ászló-
Dr.Fekete György:  

36. Központi Statisztikai  
Hivatál Csongrád-megyei  
Igazgatóság= -  

A foglalkoztatottság egyensulya  
és szinvonala a szocializmusban 3/  

Gazdasági növekedés ás a népesség  
iskolázottsága.  

A munkaerő-állomáöy szakképzett- 
ség összetételének alakulása Magyar-
országon 4/ 	. 

Csongrád megye statisztikai év-
könyvei: 1960-1967 között.  

~ 
	

~ 

2/, 3/,4/: A munkaerő-források felhasználása és a foglal-  
koztatottak strukturális változása a szocialista  
országokban. KGST tagállamok Munkaerő Szakértői-
nek Tudományos Symposionja. Budapest, 1968. szep- 
tember 25.27. 	 , 




