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 közületi   szociálpolitikának a nemzeti  tár- 
sadalom helyzetének tudatos alakítására 

irányuló munkájában hézagok, hiányos- 
ságok maradnak. Vagyis a közületi szo- 
ciálpolitika kiegészítésekre, pótlásokra szorul. Külö- 
nösen megmutatkoznak ezek a hézagok, hiányossá- 
gok a munkásvédelem területén. 

Minden üzemnek megvan a maga különleges 
élete, ha szabad így mondani: egyénisége, amely a 
maga adottságaival a problémák, a kívánalmak 
változatának egész sorozatával jelentkezik. Szüksé- 
ges tehát, hogy az egyes üzemek keretében, meg- 
felelő intézményes szervezettséggel érvényesüljön 
a különleges feladatok megoldását biztosító üzemi 
szociálpolitika is. 

A modern üzemi szociálpolitika kezdetei az 
üzemi patriarchálizmus korszakáig érnek, amikor 
még a munkás és a munkaadó egymással közvetlen 
érintkezésben állott. Ez az emberi közelség az 
emberiesség természetes megnyilvánulásait fakasz- 
totta ki a munkaadóból a munkás irányában. Az 
akkor még igen hiányos törvényes munkásvédelem 
pótlására, helyettesítésére különböző üzemi jóléti 
intézkedéseket létesítettek. E berendezkedések azon- 
ban igen kis terjedelműek voltak és szerényértékű 
eredményekkel is megelégedtek. 

A nagyüzemek kialakulásával, különösen ott, 
ahol az üzem tulajdona vagy részvénytöbbsége 
egy személy vagy család kezében volt, egyes munka- 
adók élénken érdeklődtek a munkásság helyzeté- 
nek javítása iránt. Ezt az érdeklődést a gyakorlat- 
ban különböző kezdeményezések követték. Owen, 
Legrand, van Marken, Freese, Abbé neve ismeretes 
elsősorban e gyárosok közül. Egyiknél-másiknál 
már egész modern, következetesen megalkotott 
üzemi szociálpolitikával találkozunk. Van Marken- 
nek delfti, Ernst Abbénak jenai (Zeiss) gyárában 
már határozottan látjuk az üzemi szociálpolitiká- 
nak a hiányos vagy a szükségletek megnyilvánulá- 
sával nem elég gyorsan haladó közületi szociál- 
politika pótlására, kiegészítésére, tökéletesítésére 
irányuló céltudatosságát. 

Az üzemi szociálpolitika kialakulását gyakran 
még az a körülmény is előmozdította, hogy a mun- 
kásság vigasztalan helyzete állandó társadalmi feszült- 
séget okozott és számítani lehetett arra, hogy a 
munkásvédelmi törvényhozás radikális beavatkozása 
a gazdasági liberalizmus elveit előbb-utóbb mégis 
áttöri. Ez elvek közéleti uralmának megmaradása 
érdekében számos munkaadó önkéntesen, a saját 
jószántából megszervezett üzemi szociálpolitikával 
 

igyekezett a törvényhozási beavatkozást feleslegessé 
tenni. 

Nemrégiben Ford, Rooseveltnek az automobil- 
iparra kiadott munkakódexét, bár az általa munká- 
sainak önkéntesen biztosított előnyök a kódexben 
megszabottak értékét jóval meghaladták, azért vona- 
kodott aláírni, hogy még a látszatát is elkerülje az 
állami beavatkozás elfogadásának. 

Különben éppen az Északamerikai Egyesült 
Államokban látjuk, ahol a gazdasági liberalizmusnak 
az állami beavatkozástól mentes szabadsága a leg- 
tovább és a legnagyobb terjedelemben érvényesült 
s ahol éppen ezért a közületi szociálpolitika csak 
az elkerülhetetlen minimumra korlátozódott, hogy 
ennek hiányát erőteljes üzemi szociálpolitikával 
igyekeztek a vállalatok minél kevésbbé érezhetővé 
tenni. Ez a magyarázata annak, hogy az üzemi 
szociálpolitika a legteljesebb sokoldalúsággal az 
Északamerikai Egyesült Államokban fejlődött ki. 

Az a körülmény, hogy Roosevelt reformjai 
a közületi szociálpolitikát a most eltelt pár év alatt, 
a munkásság szociális biztonságának megalapozása 
jegyében jelentőséghez juttatták, nem vezetett az 
üzemi szociálpolitika visszafejlesztéséhez. A teljes 
társadalmi békére való törekvés hangsúlyozásával, 
az üzemi szociálpolitika azóta nemcsak újabb és 
újabb munkaágakkal bővült, hanem eddigi érté- 
keiben is teljesebbé vált. Elsősorban a munkásság 
pihenőjének hasznos eltöltése terén találhatunk 
figyelemreméltó újabb kezdeményezéseket. 

Az üzemi szociálpolitika fejlődése újabb len- 
dülethez jutott azóta, hogy a munka a klasszikus 
közgazdaságtan által áruként történt minősítéséből 
igazi jelentőségének hivatalos elismertetéséhez jutott. 
Az üzemi szociálpolitika teendőinek első fogalma- 
zását már Sismondinál megtaláljuk, aki éles hangon 
kifogásolja azt, hogy a munkaadók az emberi tényező 
megóvásával, védelmével egyáltalán nem törődnek, 
ugyanakkor a technikai tényezők épségben tartá- 
sára annyi gondot fordítanak. 

A francia Le Play és tanítványai, különösen 
Cheysson mutattak annak fontosságára, hogy a 
munkaadó és munkás egymáshoz való viszonyának 
helyes alakulása az üzemre nézve legalább is olyan 
szükségesség, mint az, hogy az üzem technikai 
berendezése megfeleljen a követelményeknek s a 
gazdasági vezetés is az adottságokhoz idomuljon. 
Ennek nyomán az üzem technikai és gazdasági 
vezetése mellett megszervezendőnek tartották az 
üzemi embervezetés ügyét is. Ennek az ember- 
vezetésnek nemcsak személyi, hanem tárgyi vonat- 
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kozásai is vannak, amelyeknek megfelelő, tudatos 
alakításából bontakozik ki a tulajdonképpeni üzemi 
szociálpolitika. 

Le Play és tanítványai az üzemek embervezetőit 
szociális mérnököknek nevezték el. A szociális 
mérnök hatáskörébe tartozik mindaz, ami az üzem- 
ben az emberi tényezővel kapcsolatos: a munkások 
alkalmazása, beosztása, áthelyezése, elbocsátása, a 
munkás és a felettesek, továbbá a munkás és mun- 
kástársai egymáshoz való viszonyának s általában 
az üzemi atmoszférának kívánatos alakítása. Ide 
kapcsolódik szorosan a jó munkaeszközökről, a 
munkahelynek az egészségügyi, biztonsági, eszté- 
tikai stb. feltételeknek megfelelő voltáról való 
gondoskodás. A szociális mérnök szervezi meg és 
irányítja az üzem munkásvédelmi intézményeit. 
Biztosítja a munkásság szakmabeli kiképzését, átkép- 
zését és továbbképzését stb. 

Le Play-nek és tanítványainak következetes 
propagandája révén a szociális mérnökök beállítása 
az egész világon elterjedt. Az első szociális mérnö- 
köt van Marken alkalmazta delfti gyárában. Hollan- 
dia után számos francia, angol, belga, német és 
svájci üzem vezetőségét nyerte meg a gondolat, 
majd az Északamerikai Egyesült Államokban „so- 
cial engineering” néven valósult meg az üzemek 
egész sorozatában. 

A szociális mérnökök munkábaállítását min- 
denütt tervszerű, intézményes üzemi szociálpoli- 
tika kezdeményezése követte és követi. Kitűnt, 
hogy a szociális mérnökök tevékenysége nyomán 
az érdekelt üzemekben a munkaviszályok száma 
csökkent, az üzem teljesítőképessége emelkedett, 
a hozzátartozó munkásállomány állandósult, amiben 
a lelki tényezők mellett fontos szerepe van annak, 
hogy az üzemi szociálpolitika számos teljesítménye 
szoros összefüggésben áll a munkásnak az üzemben 
eltöltött szolgálati idejével. 

A munkásnak az üzemhez való kötöttségében 
az üzem irányában is megnyilvánuló megbecsülhetet- 
len előnyöket a gyakorlati élet sokoldalúan mutatja. 

A szociális mérnökök szakszerű kiképzése érde- 
kében az egyes államokban külön intézményeket 
létesítettek, amelyek közül a fontosabbak: a francia- 
országi „Union Sociale d'Ingenieurs”-é, a német- 
országi „Reichsschule für Ingenieure” és a svájci 
„Erfahrungsgruppe” -k által fenntartottak. 

Annak a felfogásnak általánossá válása nyomán, 
hogy az emberi munkaerő a nemzet vagyonállagá- 
hoz tartozik és annak nemcsak megtartása, hanem 
fokozott teljesítményekre való képesítése a nemzet 
egyetemes érdekeit érinti, erősen előtérbe jutott 
a munkaadónak ebben a vonatkozásban fennálló 
felelőssége is. 

Ma már mind a demokratikus, mind az auto- 
ritatív jellegű államok legtöbbjében a munka tár- 
 

sadalmi kötelességként minősül és napjaink szociál- 
politikája nagyrészben nem egyéb, mint az állam 
belső és külső hatalmi erőinek lehető felfokozására 
irányuló tevékenység. Ennek a hatalmi erőnek 
erkölcsi, kulturális, gazdasági és szociális vonat- 
kozásai vannak és az ezirányú javak megfelelő, 
igazságos eloszlásának rendezése azért szükséges, 
hogy ez a rendezés az állam polgárait a közösség 
érdekében minél teljesebb, minél tökéletesebb tel- 
jesítményekre képesítse. 

Ezért kerül ma a munkaadó az állam ellenőrzése alá 
abban a tekintetben is, vájjon alátámasztotta-e a maga 
részéről a munkás teljesítőképességének fokozását. 

Másrészről vannak az üzem különleges hely- 
zetével, feladataival kapcsolatos, elkerülhetetlen káro- 
sodások is. A munkaadó a múltban az ezek révén 
időelőtt megcsökkent munkaképességű, vagy munka- 
képtelenné vált munkást egyszerűen elbocsátotta 
és eltartásával a közületet terhelte meg. A mai 
felfogás szerint a munkaadó nem szabadulhat ilyen 
könnyen a felelősségtől és ennek terheit a munkás 
és a közület irányában az üzemi szociálpolitika 
keretében kell vállalnia. 

Ma már általában túl vagyunk azon, hogy érvé- 
nyes lehessen az egyik német szociálpolitikusnak az 
a megállapítása, hogy „a szociálpolitika munkás- 
védelmi intézkedései lényegükben a munkaadók 
felelőtlen magatartása által a társadalommal 
szemben elkövetett kártételeket és mulasztásokat 
hivatottak jóvátenni”. 

Az üzemi szociálpolitika a mondottak alapján 
tehát munkaerőpolitika is. Ott, ahol valóban 
/teljes kibontakozásra igyekszik, az üzem és a mun- 
kás kapcsolatát bizonyos terjedelemben még a 
tényleges munkaviszony megszűnte után is bizto- 
sítja. Mindenekelőtt Angliában és az Északamerikai 
Egyesült Államokban látunk erre példákat, nemcsak 
a rokkant és elöregedett munkásokról, az özvegyek- 
ről és árvákról való gondoskodás, hanem a munka- 
nélküli munkások sorsával, súlyos áldozatok válla- 
lásával történő törődés tekintetében is. Számos 
üzem például munkanélkülivé vált munkásai részére, 
szolgálati éveik számához alkalmazkodóan, általá- 
ban elég hosszú időn át, munkabérük egy részét 
továbbra is fizeti. Más vállalatok kölcsönt adnak 
azoknak, amelyet későbbi munkábaállásuk után 
apró részletekben vonnak le munkabérükből. 

Az üzemi szociálpolitika igen szoros összefüg- 
gésben van a munkások nyereségrészesedése néven 
ismert intézménnyel. Az üzem, amikor az üzemi 
szociálpolitika szervezetének kiépítését vállalja, az 
erre fordított költségekben munkásai részére tulaj- 
donképpen a vállalati nyereség egy részét engedi 
át. Különben a munkások nyereségrészesedése 
intézményének történetéből is látjuk, hogy az 
üzemek   nagyrésze   a   nyereségrészesedésre   szánt 
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összeget egyéni kifizetés helyett egyszerűen az 
üzemi szociális intézmények céljaira utalta át s 
így juttatta el azt a munkássághoz. Az üzemi 
szociálpolitika a maga kezdeményezéseivel számos 
esetben adott és ad ösztönzést a közületi szociál- 
politika számára. Eredményei sokszor hatottak és 
hatnak kedvezően erre éppen úgy, amiként a 
kollektív szerződések keretében kezdeményezett mun- 
kásvédelmi intézkedéseknél látjuk. Például a nap- 
jainkban olyan népszerű családi munkabér intéz- 
ménye eredetileg az üzemi szociálpolitika kezdemé- 
nyezéséből indult el. 

Azokban az államokban, ahol erőteljes a közü- 
leti szociálpolitika, azzal kapcsolatban minden esz- 
közzel igyekeznek az üzemi szociálpolitika fejleszté- 
sét is előmozdítani. Ennek a különböző államokban 
különböző módszerei vannak. A Németbirodalom- 
ban például a mintaüzem címének elnyeréséért 
folyó verseny szintén ezt a célt szolgálja. A minta- 
üzem címért ugyanis csak olyan üzemek pályáz- 
hatnak, amelyek tökéletességre igyekvő üzemi szo- 
ciálpolitikai berendezkedéssé) bírnak. Külön fel- 
tétel, hogy becsületes munkabért fizessenek, a 
munkásokat a vállalat nyereségében részesítsék, a 
munkaviszony állandósítására törekedjenek, az indo- 
kolatlan elbocsátások megakadályozására garanciát 
biztosítsanak, az elaggott munkások számára a 
szociális biztosítás teljesítményein túl támogatást 
adjanak, a munkahely megközelítésének megkönnyí- 
téséről gondoskodjanak, a munkaközi szünetek 
megfelelő felhasználását lehetővé tegyék, egészséges 
munkáslakásokat létesítsenek, a munkáspihenő álta- 
lános szervezetét támogassák, a munkások család- 
tagjainak gondozására szervezetet alkossanak stb. 

Ha most az üzemi szociálpolitikának hazánk- 
ban való térfoglalását vizsgáljuk, eléggé szomorú 
képet  kapunk.    Kétségtelenül  vannak  jóindulatú 
 

munkaadóink, akik bizonyos kezdeményezésekhez 
nyúltak, de ezek csak kiragadott részletkérdésekre 
vonatkoznak. Tervszerűen kiépített, a külföldi 
példákhoz hasonló, a követelményeknek megfelelő 
üzemi szociálpolitikáról magyar viszonylatban ma 
még nem beszélhetünk. Az iparfelügyelői jelentések 
évről-évre beszámolnak üzemeink szociális irányú 
tevékenységéről, amelyben azért bizonyos fejlődés 
tapasztalható. De mindez még mindig igen távol 
van attól, ami az e téren megkívánt gyors változást 
remélhetővé tenné. 

A mi vállalataink vezetői közül a legtöbben 
még mindig nagyon erősen benne élnek a kapitaliz- 
mus egyoldalúan materialista levegőjében és amikor 
a magyar munkásság helyzetének annyira szükséges 
javításáról esik szó, legtöbbször nem arra gondolnak, 
hogy a jövedelemeloszlásnak egészségesebb, igaz- 
ságosabb alakulását maguk is előmozdítsák, hanem 
arra, hogy az esetleg rájuk kényszerített terheket 
mikért hárítsák át a fogyasztóra. 

A munka és a tőke vállvetett, őszinte, jóakaratú 
együttműködésére és ezzel együtt a társadalmi 
béke biztosítására soha nem volt olyan szükség, 
mint éppen napjainkban. Ezen a téren az üzemi 
szociálpolitikára nálunk is nagy feladatok várnak. 
Számos üzem már rendelkezik az üzemi szociál- 
politika megszervezésére alkalmas szakemberrel – 
a gyárgondozónők személyében – s most már 
csak a vállalatok vezetőin múlik az, vájjon hajlandók-e 
megértéssel lehetővé tenni ezeknek eredményes 
munkáját. Hangsúlyozzuk, hogy az üzemi szo- 
ciálpolitikának vannak ágazatai, amelyek csak igen 
szerény anyagi áldozatot igényelnek. A munka 
révén előálló eredmények legalább is annyi előnyt 
jelentenek a vállalat, mint a munkás számára. 
A kettőn keresztül pedig a nemzeti közösség egye- 
teme gazdagodik. 
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