
A termelőszövetkezetek fejlődése
a statisztika tükrében

Szolnok megye kezdettől fogva élenjárt a termelőszövetkezeti mozgalomban.
Az eddig elért nagyszerű eredményeket és a meglévő hibákat mutatjuk be a statisz-
tika tükrében, hogy az így leszűrt tapasztalatok is elősegítsék a termelőszövetkeze-
tek gazdasági es politikai megerősödését és a termelőszövetkezeti mozgalom további
fejlődését.

Mezőgazdasági termelőszövetkezetek fejlesztése
Részvétel a közös munkában

A szocialista szektor részesedése az összterületből Szolnok megyében a leg-
nagyobb. Az elmúlt év végén a termelőszövetkezetek (mezőgazdasági termelőszövet-
kezet és termelőszövetkezeti csoport együtt) a megye összterületének 33.0%-án gaz-
dálkodtak, a szántóterületnek közel 36,4%-a volt kezelésükben.

A megyében a szövetkezetek legnagyobb részét mezőgazdasági termelőszövet-
kezetek alkotják, s számuk az elmúlt év folyamán is jelentősen nőtt. 1955. év végén
210 tsz és 128 tszcs működött, s 24 termelőszövetkezeti községünk és városunk volt.
Ezek közül a legismertebb Mezőtúr, Túrkeve, Karcag és Kisújszállás. Itt működnok
híres, kitüntetett tsz-eink, mint pl. a túrkevei „Vörös Csillag" és a karcagi „Béke"
Tsz. Csupán 1955-ben 43 tsz alakult, ebből 40 a júniusi párthatározat után.

A termelőszövetkezetek gazdálkodását lényegesen segítette az elmúlt év
folyamán végrehajtott tagosítás és földrendezés. Ez új, nagy lehetőségeit nyitotta
meg annak, hogy a szocialista átszervezéssel együtt a termelés színvonalát is emel-
jék, mert a kialakított nagy táblákon lehetővé vált a korszerű gépek és a tudomány
vívmányainak alkalmazása.

A termelőszövetkezetek elé állított kettős feladatot — a hozamok emelését
és a jövedelem fokozását — csak jól képzett vezetők irányításával és munkájával
lehet megvalósítani. Megyénk termelőszövetkezeteiben nem kielégítő a helyzet,
mert, elsősorban az újonnan alakult tsz-ek nagy száma miatt, csökkent a szak-
képesítéssel rendelkező vezetők aránya. Különösen kevés az egyetemet és főiskolát
végzett agronómus (23,5%) és zootechnikus (8,0%), de az elnököknek is csak alig
több, mint fele rendelkezik valamilyen szakképesítéssel.

_ A vezetők szakképzettségének vizsgálatánál külön ki kell emelnünk, hogy a
gazdálkodás minden területén szükséges a megbízható nyilvántartás és számvitel.
Ahol elhanyagolják a nyilvántartásokat, nem vezetik kellően az előírt könyveket,
nem tartják számon az elvégzett munkát, a különféle termékeket, pénzt és anyago-
kat, ott nincs gazdálkodás sem. Ezekkel általában tisztában vannak a tsz-ek veze-
tői, mégis a könyvelők egyharmada szakképzettség nélküli volt az év végén.

Enyhíti, de nem ólja meg ezt a helyzetet az, hogy a termelőszövetkezeti vezetők
jelentős része 4—5 év alatti sok hasznos gyakorlati tapsaztalatot szerzett.

Még két fontos adat az évvégi statisztikából: a tsz-ek vezetőségének 40,4%-a
7—25 kh-on gazdálkodó tag volt, és" a nők 8,2%-ban voltak képviselve.

* * *
Megyénkben a termelőszövetkezeti mozgalom 1955. évi fejlődésére jellemző,

hogy a tagok és családok száma ismét lényegesen emelkedett, és a tagság növe-
kedése nagycbb ütemű volt. mint a földterületé.

Időpont:

1955. XII. 31.

1954. XII. 31.
=100.0

Tsz-ek
száma

210

125.7%

Családok Tagok

s z á m a

29481

136.8%

23898

138.1%

A tsz-ek föld-
területe (kh)

összes 1 szántó
1

263145 | 205019s
126.2% 127.8%

!
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Nem megfelelő azonban a családtagok bevonása a termelőszövetkezeti közös
munkába: egy családra átlagosan még mindig csak 1,2 tag jut. Különösen feltűnő,
hogy a nő-tagok aránya évről évre csökken, s az év végén már csak 23,7%-ban
voltak képviselve.

A termelőszövetkezeti tagok számának változása híven tükrözi a gazdasági,
illetve politikai helyzetet. Az 1952. évi igen rossz gazdasági év a tsz-tagság jelentős
részét indította kilépésre. Az új kormányprogram meghirdetése további vissza-
fejlődést eredményezett 1954-ben, s csak az elmúlt évben, főként a KV júniusi hatá-
rozata után, választotta ismét tömegesen a megye dolgozó parasztsága a közös
gazdálkodás útját.

A tagok számának változása.

Időpont:

jan. l. •)
március 31.
június 30.
szeptember 30.
december 31.

1953. 1954. 1955.
V

évben (%-ban)

100.0
105.2
85.2
83.3
74.8

100.0
97.6
95.3
94.1
87.6

100.0
104.8
107.5
131.3
140.6

•) Az előző évi dec. 31-i adatfelvétel adatai.

Az év végén számbavett termelőszövetkezeti családok 33,0" '„-a földnélküli
volt, 34,3»0-a 0—7 kh., 22,8%-a pedig 7—15 kh. földterülettel rendelkezett.

A megnövekedett munkaerő és a gépállomások hatalmas gépparkja is hozzá-
segítette a termelőszövetkezeteket, hogy az előző évekénél kedvezőbb termelési
eredményeket érjenek el.

1955-ben a tagság jobban kivette részét a közös munkából: több. mint 360
munkaegység jutott átlagosan egy tagra, és nagy mértékben emelkedett az egy tagra
eső jövedelem is (készpénz és termény együtt).

Év

1952.
1953.
1954.
1955.

1954. é v =
100%

Az egy tagra jutó

munkaegység jövedelem

emelkedése %-ban

100.0
150.8
177.5
198.6

111.9

100.0
310.8
337.7
403.4

119.5

Az a tény, hogy ilyen mértékben javult a munkához való viszony, s még
inkább az egy tagra jutó átlagos jövedelem, nem lehet közömbös megyénk egyéni-
leg dolgozó parasztjai számára sem.

Helytelen azonban, hogy a munkaegységek értékében nem emelkedik a pénz-
beli részesedés aránya, sőt évről évre csökken, A mezőgazdaság szocialista átalakí-
tása idején a már meglévő szocialista szektornak az árutermelés bázisának kell
lennie. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban kell növekednie az árutermelésnek, mint
az össztermelésnek. Jelenleg megyénk szövetkezetei is termeivényeiknek, csak kis
részét adják át az államnak, illetve értékesítik szabadpiacon, és igen jelentős az a
rész, melyet a tagságnak szétosztanak.
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Gazd. év

1952.
1953.
19S4.
1955.

1954.év=
100%

Pénzbeli
részesedés

Kiosztott teiv
meny és kész-

pénz előleg

az összes munkaegység
részesedés %-ában

64.4
34.0
25.2
24.4

96.8

64.4
68.0
68.1
71.9

105.6

A fentiek arra figyelmeztetnek: mindent el kell követni, hogy a termelő-
szövetkezeti tagok gazdasági helyzetük megerősítését ne abban lássák, hogy minél
több terményt. és terméket osszanak szét munkaegységre, hanem hogy árutermelé-
sük emelésével javítsák tovább életszínvonalukat.

Ez azért is fontos, mert igen mélyreható következményei lehetnek, ha csak
a termékek szétosztására törekednek. Bizonyos idő múltán komoly mértékben
gátolhatja a termelőszövetkezetek fejlődését. A termelőszövetkezetek állattenyész-
tésének helyzetét kell itt csak megemlítenünk. Ez feltétlen javításra szorul, nem-
csak a fokozódó árutermelés, hanem a nem megfelelő talajerőgazdálkodás miatt is.
Ennek ellenére igen nagymértékű a" takarmánykiosztás, pedig pl. az elmúlt évben
egy közös számos állatra kisebb közös kukoricatermő terület jutott, mint amennyi
háztáji kukoricatermő terület jutott egy háztáji számosállatra.

A termelőszövetkezetek növénytermelése

Megyénk termelőszövetkezetei növénytermelésük főbb eredményeit tekintve,
igen szép eredményeket értek el 1955-ben. Lényegesen jobb volt kenyérgabona-ter-
melésük, nem csak az előző évhez, hanem a többi szektorhoz viszonyítva is. De ka-
pásnövényekből is általában magasabbak az átlagaik, mint az egyéni gazdáké. Igen
elhanyagolták azonban az öntözéses gazdálkodás lehetőségeit, — illetve ezt egyedül
a rizstermelésre alkalmazták.

Nem valósították meg azt az elsőrendű követelményt, hogy gazdaságuk bel-
terjességét a növénytermelés terén növeljék. Biztosították ugyan a megfelelő kenyér-
gabona vetési arányát, de emellett a, közepes munkaigényű növények vetésterületi
aránya rosszabb, mint a megyei átlag.

ÉV

1952.
1955.

Kis
Köze-

pes
1

Nagy
m u n k a i g é n y ű növé-

n y e k megoszlása
%-ban

Megye összesen
59.7
57.8

Mezőgazdasági
1952.
1955.

63.6
69.8

29.9
30.0

10.4
12.2

összesen

100.0
100.0

termelőszövetkezetek
23.4
17.3

13.0
12.9

100.0
100.0

A kenyérgabonából nemcsak vetésterületüket,, hanem az össztermésüket is
jelentősen növelték (57,4%-kal), és lényegesen több volt a főbb kapások — pl. a
kukorica — össztermése is.

A több termés elsősorban a termésátlagok emelkedésének, tehát a szántás és
talaj előkészítés időben történt és jobb elvégzésének, a talaj elgyomosodás és kiszá-
radás elleni megóvásának, megfelelő trágyázásnak következménye — jóllehet e
téren még igen sok a tenni- és javítanivaló.
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Megnevezés
Átlagtermés
az egyéniek

átlagának
«/o-ában

Az 1954. évi
átlag

%-ban

I
Búza
Rozs
Őszt árpa
Kukorica
Cukorrépa
Rizs

123.0
120.9
123.5
101.5
124.4
104.1

171.7
144.6
224.1
151.7
134.9

Meg kell említenünk, hogy talajerő utánpótlása terén nem követtek el min-
dent a lehetőségek határain belül sem a tsz-ek. Igaz, hogy közös állatállománvuk
nem biztosítja évenként szántóterületük 20%-ának trágyázását, de pl. 1955. tava-
szán a közös szántónak csak 3,6%-át trágyázták, holott becslések szerint 10 000
vagon istállótrágya felhasználatlan volt, mely további 4,3%-ban tette volna le-
hetővé a trágyázást. Természetesen a háztáji állatállomány trágyájának célszerű
felhasználása a növénytermelés hozamát kedvezően befolyásolná.

A kenyérgabona termelésében a termelőszövetkezetek a 'nagyüzemi gazdál-
kodás fölényét abban is megmutatták, hogy többségük (és vetésterületük nagyobb
részén) ért el 9 q-n felüli búzatermést, és ezzel jóval túlszárnyalták a községek
eredményeit. •

Búza termés-
átlag/kh

5 q alatt
5-7 q
7—9 q
9 q felett

Tsz-ek

száma

2
18
59
89

megoszlása
%-os

1.2
10.7
35.1
53.0

Tsz-vetés-
'.erület %-os
megoszlása

0.7
7.6

31.4
60.3

Községek

száma

1
15
46
17

%-os
megoszlása

1.3
19.0
58.2
21.5

A növénytermelési munkák javulására jellemző, hogy az elmúlt években —
az 1954. évvel ellentétben — a kukorica vetésterületének közel 3/4 részét és a cukor-
répa majdnem teljes területét háromszor kapálták.

Általában jóval többet vették igénybe a gépállomások munkáját is, mint
az előző években.

Ev •)

1953.
1954.
1955.

Tsz-ek és
tszcs-k 100 kh
szántóterüle-
tére jutó nh.
teljesítmény

247.5
284.5
387.3

Gépállomások
összes munká-
jából tsz-nek

es tszcs-nek
végezve %-ban

73.3
72.4
75.6

") Júniusi területre számolva-a tsz-ek és tszcs-k részére végzett együttes munka.

Szükséges, hogy a közös gazdaságok körültekintőbb és szakszerűbb vezetés-
sel, az adott lehetőségek célszerű és maximális kihasználásával tovább emeljék
hozamaikat, árutermelésüket és ezzel saját jólétüket.

A termelőszövetkezetek állattenyésztése

A szövetkezetek gazdasági helyzetének megerősítéséhez igen nagy mérték-
ben hozzátartozik a közös állattenyésztés fejlesztése, különösen az állatállomány
minőségének javítása. Fejlett állattenyésztés nélkül megvalósíthatatlan a növény-
termelés hozamának állandó emelése, az intenzitás növelése; de fordítva is: — ha
nincs megfelelő szilárd takarmánybázis, akkor nincs jövedelmező állattenyésztés.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni az állattenyésztők szakértelmét, munkasze-
retetét és az állatállomány elhelyezési viszonyait sem, — mert e téren igen sok még
a kívánnivaló.

A közös állatállomány az 1954. évi nagy visszaesés után az elmúlt évben is-
mét jelentősen emelkedett.
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Meg-
nevezés

Állomány
1000 d b

1955. XII. 31-én

1954.
XII. 31.= 100.0

Sertés
Szarvas-
marha

Juh

49.0

16.6
7.4

47.8

138.0

130.7
112.1
129.5

I I

A javuló tenyésztési munkán kívül az állomány növekedéséhez nagy mér-
tékben hozzájárult az utóbbi években a nagyarányú vásárlás is.

A tehénállomány kivételével az anyaállomány emelkedése, különösen a ser-
tésállománynál kisebb, mint az összállomány emelkedése, s ez igen gátolja a te-
nyésztői munkát.

A tehénállomány ' aránya a fentiek ellenére rosszabb, mint az ország
termelőszövetkezeteiben együttvéve.,

A háztáji állomány emelkedésének üteme jóval felülmúlja a közös állo-
mányét:

É v

Háztáji állomány
emelkedése %-ban

Sertés Szarvas-
marha

Háztáji állomány
a közös állomány %-aban

Sertés

1952.
1953.
1954.
1955.

100.0
126.6
152.2
235.2

100.0 |
108.2 j
120.8 I
146.1 I

38.5
78.7
82.5
92.4

Szarvas-
marha

51.3
73.6
78.9
73.2

Ez a hatalmas arányú emelkedés nem leitétlenül egészséges, különösen ak-
kor, ha figyelembe vesszük, hogy a megengedettnél nagyobb állatállományt tartó
termelőszövetkezeti családok munkaerejét nagy mértékben igénybe veszi és a kö-
zös takarmányból is jelentős részt felhasznál, mert annak kiosztását kívánja.

A közös állomány további fejlesztését indokolja az is, hogy igen alacsony az
állatsűrűség a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben.

Időpont

100 kh. szántóra jutó számosállat db

Tsz-közös
Tsz-közös
és háztáji

együtt

Egyéni
és egyéb
gazdaság"*

1952. VI. 30.
1953. VI. 30.
1954. VI. 30.
1955. VI. 30.

9.0
14.3 '
13.3 :
16.3

13.0 |
18.4 1
18.3 !

'22.0

28.0
30.9
26.8
31.6

A tsz-ek szakirány nóniUiv legfőbb feladata a növekvő.' állatállomány részére
a takarmánybázis biztosítása. Elgondolkoztató ugyanis, hogy- — az őszi és tavaszi
árpa, zab, kukorica és szálastakarmány összevont területének figyelembevételével
— a múlt év őszéig évről évre csökkent az egy számosállatra jutó takarmány-
termő terület.

Az öntözéses takartnánytermelést a| termelőszövetkezetekben e'hanyagolják,
s változatlanul mindinkább a rizstermelést (helyezik előtérbe, melytől nagyobb
közvetlen jövedelmet várnak.

Nagyarányú évről évre a termelőszövetkezetek részére beruházott összeg és
ezen belül az állatférőhelyek építése és átalakítása is. Csupán az elmúlt évben több,
mint 23 000 férőhelyes szarvasmarha-, több, mint 1000 férőhelyes lóistállót, közel
8000 férőhelyes süldőszállást és csaknem 1700 férőhelyes sertéshizlaldát adtak át
rendeltetésének. Ennek ellenére még mindig igen nagyszámú a szükségférőhelyen
elhelyezett állat.

Az állatgondozás minősége sem megfelelő. A nagyobb takarmánytermelés el-
lenére, főként túlzsúfoltság és gondatlanság miatt, az évi átlagos sertésállomány-
nak több, mint 30%-a elhullott, de közel 10%-a a juhállománynak is.

A fialási átlag 1955-ben 6 volt.
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Tejtermelésünk sem kielégítő, jóllehet 38,6%-kal több tejet termeltek —
borjútej nélkül —, mint 1954-ben.

ÉV

1854.
1955.

1 tehénre jutó
tejhozam

(liter)

1039
1203

100 kh. szán-
tóra jutó

tejmennyiség
(1000 liter) *)

2402.0 •
3384.3

1954. év=
100.0

115.8% 140.9%

*) A jún. 30-i szántóterülethez viszonyítva.

A termelőszövetkezetekben az istállóátlag az állami gazdaságokénak felét
sem éri el. Meg kell említenünk, hogy ehhez nagymértékben hozzájárul az e téren
megnyilvánuló rendkívül laza gazdálkodás, a rossz, pontatlan számbavétel is.

A hozamok emelése és a tenyésztői munka gyökeres javítása érdekében fel-
tétlenül növelni kell a gondozók anyagi érdekeltségét. Az e célból 1955. I. félévben
45 tsz-ben megtartott vizsgálat azt mutatta, hogy az állatgondozóknak juttatott
prémium értéke egy év alatt csökkent. A 45 szövetkezet közül 33 nem is adott ter-
mészetbeni prémiumot az állatgondozóknak. Az állami gazdaságokat kellene példá-
nak venni, ahol az érvényben lévő prémiumrendszer eredményesen segíti a hoza-
mok emelését és az elhullások csökkentését.

A törzskönyvezett állatok arányának emelése és az apaállatok fokozott gon-
dozása is segíteni fogja a mezőgazdasági termelőszövetkezetek minőségi állat-
tenyésztését.

* * *

A jól működő mezőgazdasági termelőszövetkezetek a jólét alapját vetik meg,
és a közös vagyon gyarapításával további fejlődésüket biztosítják.

Jóllehet az elmúlt gazdasági évben a szövetkezetek többsége aktív mérleg-
gel zárt, és a mérleghiány 1954-hez viszonyítva 2/3 résszel csökkent, mégsem elé-
gedhetünk meg ezzel az eredménnyel, mert ugyanakkor a szövetkezetek számának
emelkedése ellenére csökkent a szövetkezeti alap:

Gazd. év

195! -
1953.
1954,
1955, |

A szövetkezeti alap
%-os emelkedése

ossz. 1 kh. területre
jutó

100.0 1 100.0
110.8 | 87.4
148.9 | " 129.3 |
142.3 | 122.7

A szövetkezeti
alap

az állóeszköz
értékének

%-ában

43.4
36.5
36.4
26.6

1954.=100.0 I 95.6 94.9 73.1

Jelentékeny a szövetkezetek hiteltartozása is, mely nem egyszer abból a ká-
ros nézetből adódik, hogy „nem kell törni magunkat, majd segít az állam, ha kevés
lesz a részesedés". Ez természetesen nem a megerősítést szolgálja, hanem a laza gaz-
dálkodást segíti elő.

* * *

Megyénk mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek helyzete ismételten azt a
helyes tételt bizonyítja, hogy a számszerű fejlesztés mellett egy pillanatra sem sza-
bad szem elől téveszteni a meglévő szövetkezetek erősítését. Egyedül a nagyüzemi
gazdálkodás fölényének kibontakozása és a szövetkezeti parasztság jólétének szün-
telen emelkedése segítheti elő megyénkben is a termelőszövetkezeti mozgalom
további kiterjesztését.

Lukács Pál
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