
A mezőgazdasági termelés területi elhelyezésének,
az egyes üzemek specializálásának főbb problémái

Az utóbbi években a különböző tanácskozásokon, hivatalos megbeszéléseken
egyre gyakrabban hangzanak cl kijelentések a mezőgazdasági termelés szakosításáról
vagy specializálásáról. A specializálás kérdése Szolnok megyében már a ma problé-
májaként vetődik fel s e probléma megoldása egyre égetőbb. A termelési kör-
zetek kialakítása és a termelés koncentrálása a mezőgazdaság szocialista átszervezé-
sének befejeztével már országom feladatként jelentkezik.

A specializálás problémájának tárgyalása során általában két alapvető kérdés
vetődik fel:

1. Miírt kell szakosítani a mezőgazdasági termelést?
2. Hogyan hajtsuk végre a specializálást?
Az első kérdés már nem képezi vita tárgyát a szakemberek körében, de elég

sok mezőgazdasági dolgozót foglalkoztat. A második kérdés viszont annál vitatot-
tabb, mivel ezen a téren meglehetősen kevés konkrét hazai tapasztalat áll rendel-
kezésünkre. A szocialista országok tapasztalatai azonban nagymértékben hozzájárul-
nak e feladat helyes megoldásához.

Nézzük meg, melyek azok a főbb problémák, amelyeket e kérdések vitatásánál
feltétlenül figyelembe kell venni.

I. A specializálás szükségessége.

A szocialista mezőgazdaság specializálása nem más, mint társadalmi munka-
megosztás, termelési irány a népgazdasági szükségletek alapján a helyi természeti
és közgazdasági adottságok maximális kihasználására. Ez általában a növénytermesz-
tés és állattenyésztés 1-2 üzemaganak vezetőszerepében domborodik ki és kiegészül
a legszükségesebb szolgáltató, illetve segédüzemággal.

Ha visszatekintünk a társadalom fejlődésének történelmére, akkor azt látjuk,
hogy az új társadalmi formációk minden esetben magasabb, a megelőző társadalmi
rend számára elérhetetlen szintre emelték a munka termelékenységét. „A munka
termelékenysége, ez végeredményben a legfontosabb, a legfőbb az új társadalmi
rend győzelme szempontjából" - írja Lenin. „A kapitalizmus a munka olyan terme-
lékenységét hozta létre, amilyent a hűbériség nem ismert. A kapitalizmust azzal
lehet véglegesen legyőzni, hogy a szocializmus a munkának új, sokkal magasabb
fokú termelékenységét hozza létre.'1

A munka termelékenységének emelése tehát a társadalom fejlődése szempont-
jából elsőrendű feladat. Ahhoz azonban, hogy a munka termelékenységét növelni
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tudjuk, biztosítani kell a holtmunka felhasználásának növekedését úgy, hogy az
összmunkaráfordítás csökkenjen. A mezőgazdasági munka termelékenységet befo-
lyásoló tényezőket Kolesznyev4 a következő négy csoportba sorolta:

1. Technika (a termelésben foglalkoztatott erőgépek és munkagépek),
2. Technológia (agrotechnika, zootechnika stb.)
3. Termelés-szervezés (specializáció, koncentráció, termelés irányítása, a dolgo-

zók tapasztalatai és szakképzettsége stb.),
4. Természeti adottságok.
Amint látjuk, a munka termelékenységének emelése megköveteli a társadalmi

munkamegoszlás kiszélesítését, amely szoros összefüggésben áll a termelőerők fejlő-
désével.

„A nemzet termelő erőinek fejlődési fokát rnindennél jobban mutatja az, hogy
mennyire fejlett a társadalmi munkamegosztás."'

Ez a meghatározás érvényes a szocializmust építő országokra is, nemcsak a kapi-
talizmusra, melyről Marx írt. attól függetlenül, hogy a szocialista specializáció alap-
jaiban különbözik a kapitalista specializációtól.

A kapitalizmusban a munkamegosztás igen magas fokot ért el. Ez a munka-
megosztás azonban tervszerűtlenül, a piac anarchikus szabályozó hatása szerint ala-
kul és fő mozgató ereje a nagyobb profitért való hajs/a. A társadalmi munkameg-
osztás a kapitalizmusban csak az üzemen belül volt szervezett, és itt a munka ter-
melékenységének magas fokát érte cl. A munka nagyfokú társadalmasítása és szako-
sítása kezdetben kedvezően hatott a termelőerők fejlődésére, később azonban az
anarchikus specializálás és a magasabb profitért való harc gátolta ezt. A kapitaliz-
mus nem volt képes továbbfejleszteni a társadalmi munkamegosztást, társadalmi
jellegénél fogva nem is lehetett alkalmas arra, hogy ezt a munkamegosztást tervsze-
rűen befolyásolja.

A szocialista társadalmi rend ezzel szemben egyrészt megteremti a tervszerű
munkamegosztás és specializálás feltételeit, másrészt a szocializmus gazdasági tör-
vényei ezt szükségessé is teszik. A termelési eszközök társadalmi tulajdona lehető-
séget ad arra, hogy népgazdasági szinten irányítani lehessen a társadalmi munka-
megosztást. A szocializmusban a specializálás a szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyének, valamint a népgazdaság tervszerű aránvos fejlődéstörvényenek megfelelően
történik. A társadalmi munkamegosztás a szocializmusban tervszerűen valósul meg.
A gazdasági törvények ismerete, valamint az egész dolgozó nép igényeinek ismerete
alapján készített terv szerint.

II. Hogyan hajtsuk végre a specializálást?

Mielőtt e kérdést részleteiben megvizsgálnánk, feltétlenül szükséges, hogy fel-
mérjük, meddig jutottunk el eddig és meg kell határoznunk a legközelebbi, majd
a távolabbi feladatainkat.

A mezőgazdaság szocialista átszervezése folvamán, amikor egy-egy községben
befejeztük az átszervezést, azt mondottuk a tsz vezetőinek, hogy úgy alakítsák ki
a termelési irányt, ahogyan ez az adott községben spontánul az elmúlt években
kialakult. Ez helyes volt abban az időben, mert a kereslet és kínálat törvénye, vala-
mint a szerződéses termeltetési rendszer folytán országos szinten általában egy-két
termék kivételével megtermeltük a népgazdasági szükségleteket.

A nagyüzemi termelés ilyen megszervezése azonban csak átmenetileg volt alkal-
mazható.
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154/58

100
100
100
100

1958/60

118,3
123,2
119,9
118.2

: Termésátlagok alakulása
(tanácsi szektor)

Búza
Őszi árpa
Kukorica
Cukorrépa .

A közölt statisztika mutatja, hogy a nagyü/.emi gazdálkodás így is bebizonyí-
totta fölényét az egyéni kisparccllás termeléssel szemben, de a szocializmus felépí-
tésének meggyorsítása elengedhetetlenül szükségessé teszi a mezőgazdaságban is a
munka termelékenységének gyorsütemű növelését. A munka termelékenységének nö-
velése nem képzelhető el a tárgyiasult munka fokozottabb felhasználása és az élő-
munka felhasználás csökkentése nélkül. Ez azt jelenti, hogy nagymértékben fokozni
kell a termelés gépesítését, • automatizálását. Ha meg akarjuk valósítani - márpedig
feltétlenül meg akarjuk - a munka termelékenységének növelését, akkor alkalmaz-
nunk kell a korszerű technikát és technológiát.

A termelőszövetkezetek jelenlegi vetésszerkezete nem teszi lehetővé a komplex-
gépesítést részben azért, mert nincs rá lehetőség, hogy egy tsz annyi és olyan sokféle
gépet vásároljon, hogy teljesen gépesíteni tudja termelését, másrészt ez nem is volna
gazdaságos, mert a gépek egyrésze nem volna megfelelően hasznosítva.

A mezőgazdasági termelés területi elhelyezésében az egyes üzemek specializá-
lásában már vannak komoly eredményeink, azonban ezeket elsősorban az állami gaz-
daságokban érték el. A termelőszövetkezetekben is történtek és jelenleg is folynak
kísérletek az üzemek specialúálására, ezek a próbálkozások jelenleg még nem hoz-
ták meg a kellő eredményt. Tény azonban, hogy bizonyos mértékig csökkent a ter-
melés szétaprózottsága és megjavult a gépek kihasználása. Ezt igazolják az alábbi
számok:

Egy traktoregységre eső normálhold telj.
Egy kombájnra eső telj. (kh)
Egy aratógépre eső telj. (kh)

Ha a termelőszövetkezetek specializálását vizsgáljuk, akkor már a kezdetén lát-
juk, hogy a szakosítás jelenleg még gyermekcipőben jár. Termelőszövetkezeteink
vezetői látják a szakosítás jelentőségét, szeretnének előbbre haladni ezen a téren, de
nem tudják, hogy kell hozzáfogni és hogy kell azt végrehajtani. Ahhoz, hogy meg-
határozzák a további feladatokat, feltétlenül szükséges elemezni az eddig végre-
hajtott szakosítás eredményeit és hiányosságait.

A szakosítás területén végzett munka legnagyobb eredménye, hogy a termelő-
szövetkezetek zömében csökkent a termelt növények száma és ennek következtében
könnyebb a munka megszervezése és irányítása. Pozitívan hatott a specializálás a
korszerű agrotechnika elsajátításában, az élenjáró tapasztalatok alkalmazásában.

Az eddig végzett szakosítások legnagyobb hibája, hogy nem volt kellően meg-
alapozott, sokszor ötletszerűen lettek végrehajtva. Egyik legáltalánosabb hiányosság,
hogy nem kellő mértékben veszik figyelembe a népgazdaság igényeit, vagy a meg-
lévő feltételeket figyelmen kívül hagyva akarják azt megvalósítani.

Ha összességében értékeljük a specializálás területén végzett eddigi munkát,
akkor megállapíthatjuk, hogy az eredményes volt. Ezt bizonyítják a 234 állami
gazdaságban végzett felmérések adatai is.
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1958

960
186
128

1959

1097
178
172

1960

1019
262
264

1961

1060
308
219



Á termelésszerkezet és a jövedelem összefüggése'
Az eeyes gazdaságokban termelt Növénytermelés jövedelme

J növények száma Ft/szántóegység
33 400
26 401-G00
24 601-800
21 1001-1500
19 1501-2000
10 2001-

A táblázatban közölt adatok bizonyítják, hogy azok a gazdaságok, amelyek
nem aprózták el termelésüket, eredményesebben gazdálkodtak. Ez abból adódik,
hogy az ilyen üzemekben jobban összpontosítható a termelés minden tényezője,
gondolok itt a termelési er/kö :ökre, a termelést irányító szakvezetésre és a terme-
lést végrehajtó dolgozókra.

A meiőgaTdasági termelés s_akosítását nem szabad úgy felfogni, hogy egy évei
belül megvalósítjuk. A specialhálás egy hosszú feladat, melynek megvalósításához
már most haladéktalanul hozzá kell fogni s a már meglévő lehetőségek maximális
kihasználására kell törekedni. A technika fejlődése, az agrotechnikai módszerek javí-
tása mind újabb és újabb lehetőségeket és követelményeket állít a szakosítás elé.
Ebből adódik, hogy a jelenlegi adottságaink között ideálisnak tartott specializált
üzem termelési struktúráját néhány éven belül még tovább kell majd ésszerűsíteni.
Ezért jelenlegi feladatunk a specializálás területén, hogy felmérjük lehetőségeinket
és meghatározzuk az irányt és az ütemet.

A szakosítást minden sn'ntcn a népgazdasági szükségletek elsődleges figyelembe-
vételével kell végrehajtani úgy, hogy a helyi adottságokat maximálisan ki tudjuk
használni.

Ahhoz, hogy meghatározzuk a specializálás ütemét, látnunk kell, hogy mire hat
ki az a folyamat és milyen a kölcsönhatás. A specializálás két irányban hat: egyrészt
megosztja a termelést egyes üzemek vagy üzemegységek között, másrészt létrehozza
az egyes üzemek összefogását bizonyos termelési feladatok elvégzésére. Ebből adó-
dik, hogy a specializálás lehetőségeinek és ütemének meghatározása előtt t két oldal
részletkérdéseit is eleme/ni kell. E részkérdésekből a következő kérdéseket kell első-
sorban megvizsgálni:

1. népgazdasági szükséglet;
2. természeti adottságok;
3. vezetés kérdése;
4. szervezeti kérdések (üzemszervezés, munkaszervezet stb.);
5. technika (meglévő gépek + a beszerezhető gépek);
6. tsz-tagok politikai fejlettsége.

Ezen kérdéseket vizsgálni kell az adott időpontban és adott körülmények között,
ugyanakkor távlataiban legalább 4-5 éves célkitűzéseket is ki kell dolgozni.

Attól függően, hogy milyen szinten vizsgáljuk a specializálás lehetőségeit (üzemi,
közigazgatási, illetve népgazdasági), egyik vagy másik kérdés nagyobb, illetve kisebb
jelentőséggel bir. A kérdések sorrendiségén lehet vitatkozni, tény azonban, hogy e
tényezőket együttesen kell értékelni, mert bármely tényező mellőzése komoly hibák-
hoz vezethet.

A fentiekből! kiindulva egyik legfontosabb és legsürgősebb feladatkén! jelent
keíik a termelési körzetek kiielölé>e. Felvetődik a kérdés, hogyan valósítsuk meg
és milyen kritériumoknak feleljenek meg a termelési körzetek? Legjobb volna, s
aránylag kevesebb kockázattal járna, ha a körzetek meghatározása előtt tudományos
alapon feldolgoznánk országos síinten a termelési tradíciókat és a természeti adott

66



ságokat. Ilyen feldolgozás után kezdenénk hoz/á a népgazdasági igényeknek meg-
felelően a körzetek kialakításához. Ez a munka töhb éves felmérési munkát igényel,
s ennek ellenére a későbbiek folyamán mégis módosításra szorulna.

A termelési körzetek kialakítását azonban az élet tűzte napirendre, s ez a munka
nem tűr halogatást. E é r l keresnünk kell egy olyan megoldást, amely gyorsabban
oldja meg e kérdést, ugyanakkor végezni kell a részletes felméréseket és figyelemmel
kell kísérni a specializáld; minden mozzanatát, hogy az esetleges hiányosságokat
időben ki tudjuk küszöbölni.

Jelenleg az a feladat, hogy a népgazdasági szükségleteket, figyelembe véve az
egyes teiületek természeti adottságait, termelési hagyományait, munkaerő helyzetét,
sib., úgy bontsuk le, hogy a tcrvfeladatok teljesítése, illetve túlteljesítése biztosítva
legyen. A termelési körzetek kijelölésének ezen túlmenőlea biztosítaniok kell a munka
termelékenységének emelését, AZ önköltség csökkentését.

Különböző fórumokon komoly vita folyik arról, hogy' gyakorlatilag hogyan je-
löljük ki a termelési körieteket. Sokan xct vetik fel, hogy a rendkívül homogén
talajainkon nem lehet beszelni a termelési körzetek kijelöléséről, csupán egyes üze-
mek specializálásárói.

Szolnok megye szántóterülete rendkívül szélsőséges talajtípusokból tevődik ösz-
sze, sőt egy-egy üzemen belül is szinte minden talajtípus megtalálható. Ez a tény
rendkívül megnehezíti a termelési körzetek kialakítását. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy nem lehet a termelési körzeteket kialakítani. Azok. akik a termelési körzetek
kialakítását lehetetlennek tartjak, többségükben rosszul értelmezik a termelési kör-
í.etck fogalmát. A téves nézet abból adódik, hogy ezen szakemberek úgy képzelnek
ti egy körzetet, hogy abban minden üzem termelési iránya megegyezik. Ha ezt az
elvet elfogadnánk, akkor valóban erre a következtetésre jutnánk. Véleményem sze-
lint akkor járunk el helyesen, ha úgy jelöljük ki a körzeteket, hogy az adott terü-
leten az üzemek többségének termelési iránya megegyezik még akkor is, ha egy-
két üzem termelési iránya merőben eltér a többségtől, de egészében véve az adott
körzetben egy bizonyos termelési iránv dominál.

Jelenleg azért sürgős a termelési körzetek kialakítása, hogy hozzá lehessen fogni
az egyes üzemek specializálásához. Ez elengedhetetlenül szükséges, hogy az adott
gazdasági vezetés lássa, hogy mit vár a népgazdaság az adott területről, milyen
irányban fejlessze tovább a gazdaságát. A termelési körzetek kijelölése nagy jelentő-
séggel bir a gyenge termelőszövetkezetek megszilárdítása szempontjából is. Ez abban
jelentkezik, hogy az általánosnál nagyobb segítséget kell adni ezen üzemek specia-
lizálásához. A segítés akkor lehet igazán hatékony, ha előre tudjuk, hogy az adott
területen a népgazdasági szükségletek kielégítésére milyen termeivényeket kell elő-
állítani és ahhoz mérten adunk segítséget az üzem vezetőinek mind szakmai, mind
beruházási területen.

Fontos ez azért is, mert egy-egy termelési körzetnek főleg most, a specializálás
első lépéseinél, mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés területén lesz két-
három fő-termelési ága, s ha kellően nem irányítjuk a specializálást. akkor az erő-
sebb tsz-ek elsősorban azokra a termeivényekre specializálják magukat, amelyek
jelenleg jövedelmezőbbek. Ez a törekvés érthető is addig, amíg ez nem jelent
hátrányt a többi gazdaságokra.

A termelési körzetek kialakítása után is nagy gondot kell fordítani arra, hogy
a specializálás ne jelentse a tsz-ek további polarizációját. Inkább segítse elő, hogy
a meglevő szóródás csökkenjen az által, hogy a gyenge tsz-cknek adott nagyobb
kedvezmény ezen tsz-eknek az átlagosnál gyorsabb ütemíí fejlődést eredményezi.

1 A termelési körzetek kialakítását az adott terület természeti vifzonyai, a terme-
lési hagyományok, valamint a népgazdaság igényeinek megfelelően kell kialakítani
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előzetesen a gyakorlati tapasztalat alapján, hogy főbb vonalaiban meg tudjuk ha-
tározni az egyes üzemek specializálási irányát. Első hallásra ez úgy hangzik, mintha
ez nagyon felületes, kellően meg sem alapozott vélemény lenne, valóságban azonban
az élet diktálta így. Természetesen könnyebb lenne, ha a Tudományos Akadémia
közvetlenül a felszabadulás után hozzá látott volna a termelési tradíciók és lehető-
ségek felméréséhez és ennek alapján rendelkezésre állnának azok az adatok, ame-
lyek alapján megnyugtatóbban tudnánk meghatározni a termelési körzeteket. Ez
nagy segítséget jelentett volna a mezőgazdasági nagyüzemek megszervezése idején is,
elsősorban a beruházások célszerű elhelyezése szempontjából.

A specializálás megvalósítását úgy kell felfognunk, mint egy állandó jellegű
feladatot, amely a technika, valamint a termelési technológia fejlődésével párhuza-
mosan állandó ésszerűsítésre szorul. Éppen ezért a szakosítás jelenlegi szakaszán
nem követünk el nagy hibát, ha a körzeteket gyakorlati tapasztalatok alapján jelöl-
jük ki. A termelőszövetkezetek viszonylatában - a jelenlegi lehetőségeket figyelembe
véve - helyesebb a vetésszerkezet egyszerűsítéséről beszélni, mintsem szakosításról.
Ez abból adódik, hogy anyagi lehetőségeink végesek s nagymérvű beruházásokra
nincs lehetőségünk, ezért a szűk értelemben vett specializációt megvalósítani nem
tudjuk. Másrészről a szakosítás előfeltétele, hogy megszervezzük az üzemek közötti
kooperációt, a legszorosabb együttműködést a termelés és a feldolgozás területén.
Ehhez viszont nincsenek meg a felteteleink. Bizonyítják ezt a termelőszövetkezeti
vállalkozások. Sok esetben a társszövetkezetek nem tekintik teljesen magukénak ezí
a vállalkozást.

A fentiekből adódik, hogy jelenleg a legfontosabb a termelési szerkezet egysze-
rűsítése, valamint az, hogy - a kijelölt termelési körzeteknek megfelelően - a ter-
melés bővítésére fordított eszközöket arra az egy-két főbb üzemágra fordítsák, amelyre
a későbbiek folyamán specializálják magukat.

Véleményem szerint egy néhány gazdaságot kísérleti jelleggel lehet nagyobb mér-
tékben specializálni, de ezen üzemek egész évi gazdálkodását állandó megfigyelés-
ben kell részesíteni, s legalább 2-3 viszonylag azonos jövedelmet biztosító üzemágat
kell szervezni. Az ilyen szervezést mindaddig kell fenntartani, amíg a termelőszö-
vetkezetek kooperációja folytan nem tudjuk biztosítani, hogy 1-2 üzemág biztonsá-
gos jövedelmet ad az adott területen.

A termelőszövetkezetek specializálása a fentebb említett kérdéseken túl jónéhány
részletkérdést vet fel, amelyek megoldása még nincs tisztázva. Nem kívánok itt
minden problémára kitérni, csupán egyet ragadok ki a sok közül, amely vélemé-
nyem szerint a legégetőbb probléma.

A termelőszövetkezeti gazdaság jeliegéből adódik, hogy az adott gazdaság meg-
határozott létszámú munkaerővel rendelkezik szinte egész éven át. Az eltérés csak
abban mutatkozik, hogy télen a családtagok, elsősorban az asszonyok nem jelent-
keznek munkára, de a munkaképes tagok egész éven át dolgozni akarnak. Ebből
adódik az, hogy a specializálást úgy kell megvalósítani, hogy a termelőszövetkezet
tagságának egész éven át munkát s ezen keresztül megfelelő jövedelmet tudjunk
biztosítani. A mezőgazdasági termelés jellegéből kifolyólag a szűk specializálás ese-
tén az adott gazdaságban az év egyrészében több, más részében kevesebb munka fog
jelentkezni, mint a rendelkezésre álló munkaerő. Természetesen a munkacsúcsok,
illetve a munkahiány más-más időben íog jelentkezni a különböző profilú gazdasá-
gokban. Ezért meg kell találni azt a szervezeti formát, amely lehetővé teszi a mun-
kaerő átcsoportosítását egyik üzemből a másikba, illetve a specializálást úgy kell
megoldani, hogy ne legyenek kirívóan magas munkacsúcsok, illetve munkahiány.

E probléma megoldására két irányban van lehetőség: egyik az egyes gazdaságok
közötti kooperáció megszervezése, másik lehetőség a nagygazdaságok létrehozása s

68



ezen belül az üzemegységek szakosítása és az üzemegységek közötti kooperáció meg-
szervezése.

Véleményem szerint jelen pillanatban e probléma maradéktalan végrehajtására
nincsenek meg a feltételek, de a kezdeti lépéseket haladéktalanul meg kell tennünk.
Míg a termelési körzetek meghatározásánál elfogadhatjuk a gyakorlati tapasztalato-
kat a termelőszövetkezetek, illetve az egyes üzemek specializálásánál ez nem ele-
gendő.

Az elemző munka folyamán a főbb szempontok mellett a részletkérdéseket is
elemezni kell, s a jövedelmezőség, valamint a bruttó termelési érték növekedéséve!
párhuzamosan vizsgálni kell a tagok foglalkoztatottságát, a tagok jövedelmének
alakulását.

Az egy üzemben szervezendő üzemágak számát és összetételét a következő főbb
szempontok alapján helyes meghatározni:

1. a népgazdasági szükségletek biztosítva legyenek:
2. az üzemágak kölcsönösen elégítsék ki egymás igényeit;
3. a meglévő termelési eszközök és adottságok a lehető legjobban legyenek

kihasználva;
4. a kézi munkaerő lehetőleg egyenletesen legyen foglalkoztatva:
5. elősegítse a forgóeszközök forgási sebességét:
6. csak olyan üzemágat szervezzünk, amelynek szakmai irányítását meg tudjuk

oldani-.
Sokszor felvetődik a kérdés, hogy egy üzemben hány üzemágat szervezzünk, erre,

a fentieken túlmenően annyit lehet mondani, hogy annyira szakosítsuk, amennyire
csak lehet és annyira legyünk sokoldalúak, amennyire feltétlenül szükséges.

Összegezve a specializálás területén levő jeladatainkat megállapíthatjuk, hogy
haladéktalanul ki kell jelölni a termelési körzetek főbb kontúrjait és hozzá kell
fogni, illetve tovább kell folytatni a termelőszövetkezetek vetésszerkezetének egy-
szerűsítését, valamint tovább kell tökéletesíteni és fejleszteni a termelőszövetkezetek
közötti vállalkozásokat mind a tsz~ek közötti kooperáció kezdeti formáját.
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