
A termelőszövetkezetek 1963- évi tervezése elé

A szocializmus építésének egyik fontos gazdasági törvénye a népgazdaság terv-
szerű, arányos fejlesztése. A tervszerű gazdálkodás ad lehetőséget a nép-

gazdaság egyes ágainak helyes méretezésére, a munkaerőellátottság szabályozására,
a termelés és fogyasztás mérlegének elkészítésére, stb. A tervszerű fejlesztés termé-
szetesen vonatkozik a népgazdaság minden egyes ágára: iparra és kereskedelemre,
közlekedésre és mezőgazdaságra egyaránt.

Hazánkban a felszabadulás utáni években térhettünk rá a népgazdaság tervszerű
fejlesztésének útjára olyan mértékben, ahogyan az egyes, különösebben fontos ipari,
kereskedelmi, stb. objektumok állami tulajdonba kerültek. (Megjegyzendő azonban,
hogy a népi hatalom a magántulajdonban maradt üzemek, vállalatok termelésére is
gyakorolt e téren bizonyos mértékű befolyást.) A népgazdaság teljes egészére kiter-
jeszteni a tervgazdálkodást azonban csak akkor lehetséges, amikor a döntő tényezők
túlnyomó többsége a népgazdaság minden egyes ágában a szocialista szektor keze-
lésébe került. Népgazdaságunk legtöbb ágában ez a folyamat már a korábbi években
befejeződött, csupán mezőgazdaságunk mutatott nagyobb mérvű lemaradást, ahol
a mezőgazdaságilag hasznosítható földterület tekintélyes részén - egészen a legutóbbi
évekig - kisebb-nagyobb parcellákon egyéni gazdálkodás folyt. Ilyen viszonyok kö-
zött a mezőgazdasági termelés teljes egészének tervszerű irányítása nem volt lehet-
séges. Megyénkben 1959-ben történt meg e téren a döntő lépés. A dolgozó paraszt-
ság zöme termelőszövetkezetekbe tömörült. A föld - a mezőgazdasági termelés egyik
elengedhetetlen tényezője - a szocialista szektor használatába került. Megyénk mező-
gazdaságilag hasznosítható földterületének mintegy 96-97%-án folyik jelenleg kol-
lektív nagyüzemi gazdálkodás.

A mezőgazdasági termelést tehát - bármennyire is szükségszerű volt is az -
egészen a legutóbbi évekig nem tudtuk teljes egészében tervgazdálkodás alá vonni.
Ma már ez a helyzet megszűnt és a tervszerű fejlődés törvénye a mezőgazdasági ter-
melésben is érvényesülhet.

A mezőgazdasági termelés tervszerű fejlesztésére népgazdasági szempontból is
szükség van, de emellett szükség van maguknak a nagyüzemeknek a szempontjából
is. A nagyüzemekben egy-egy gazdasági művelet végrehajtása alapos megfontoltságot
kíván annál is inkább, mivel ezek eredményessége, vagy sikertelensége nemcsak egyes
embereket, hanem egy egész kollektívát érint. Éppen ezért fontos, hogy ezeknek
a gazdasági műveleteknek a végrehajtása ne a véletlenre bízva, hanem előre meg-
határozott program szerint történjék. A mezőgazdasági nagyüzemeknek - ezen belül
a termelőszövetkezeteknek - ezt az előre meghatározott programját nevezzük éves
termelési tervnek.

A termelőszövetkezetek éves termelési tervének elkészítése az utóbbi évek gya-
korlatának megfelelően három fázisban történik:
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1. A naptári év közepén a termelőszövetkezetek javaslatokat készítenek a jövő évi
termeléssel kapcsolatos elgondolásaikra vonatkozólag. Ezekben az előzetes terv-
javaslatokban rendszerint szerepelnek a vetésszerkezetre, az állatállomány alakulá-
sáia, az áruértékesítésre és beruházásokra vonatkozó elgondolások. A termelő-
szövetkezetek javaslataiból járási és városi, majd megyei összesítők készülnek,
amelyek alapul szolgálnak az országos összesítő előkészítéséhez. Az országos ösz-
szesítőben szereplő adatok és számos egyéb népgazdasági érdek figyelembevételével
kerülnek kialakításra az országos mezőgazdasági termelési tervszámok. A termelő-
szövetkezetek által elkészített javaslatok tehát végső soron igen komoly szerepet
játszanak az országos tervszámok kialakításában.

2. Az országos tervszámok kialakítása után most már visszafelé - felsőbb szervektől
az alsóbbakhoz - teszik meg az utat a tervszámok a megfelelő közigazgatási egy-
ségre való bontásban. E tervszámok alapján készítik a termelőszövetkezetek elő-
zetes éves termelési terveiket. A tervkészítés e fázisa az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően rendszeiint október-november hónapokra esik. Az előzetes tervekből
szintén összesítők készülnek annak megállapítása végett, hogy a tervekben a terv-
számok hogyan realizálódnak. A tervezésnek ez a fázisa tehát egyrészt ezért, más-
részt pedig azért fontos, hogy a termelőszövetkezetek a jövő évi tervfeladatok
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket kellő időben megtehessék. A jól
összeállított előzetes termelési terv ugyanis általában kevés változtatást szenved,
és az abban szereplő vetésterv, állattenyésztési és beruházási terv már kellő tám-
pontokat ad arra vonatkozólag, hogy a talajelókészitési és egyéb munkákat, az
esetleges szükséges vásárlásokat, stb. a jövő évi tervfeladatok szemelőtt tartásával
végezhesse a termelőszövetkezet.

5. A tervkészítés harmadik szakasza általában január, február hónapokra esik. Erre
az időre elkészülnek a termelőszövetkezetek zárszámadásai. Az előzetes tervben
esetleg előforduló kisebb-nagyobb pontatlanságokat most már hozzá lehet igazítani
a zárszámadásban szereplő pontos adatokhoz. A még szükséges változtatásokat
végre lehet hajtani a terven, mielőtt a termelőszövetkezet közgyűlése és más ille-
tékes szervek elé kerülne jóváhagyásra.

A termelési terv készítésének mind a három szakasza rendkívül fontos. A három
szakasz egymással szoros kapcsolatban áll. Jó terveket csak úgy tudunk készíteni,
a tervek teljesítéséhez szükséges feltételeket csak úgy tudjuk megteremteni, ha a ter-
vezés minden egyes fázisában kellő körültekintéssel, megfontoltsággal és megfelelő
szakmai tudással végezzük el a szükséges feladatokat.

Felvetődhet a kérdés, hogy így túlságosan sok időt vesz igénybe a tervezés.
Valóban, ha megyei, vagy akár városi, járási szinten vizsgáljuk a dolgokat, azt
tapasztaljuk, hogy az év 12 hónapjából 5-6 hónapot is elvesz a tervezés. Más képet
kapunk azonban, ha az egyes termelőszövetkezetek szempontjából folytatjuk a vizs-
gálódást.

A tervkészítés mindhárom fázisa együttesen 3-4 hétnél több időt nem vcs?
igénybe egy-egy termelőszövetkezetben, sőt régebben működő, jól gazdálkodó, kellő
termelési tapasztalatokkal és jó szakemberekkel rendelkező termelőszövetkezetekben
még ennyi idő sem szükséges a termelési terv összeállításához.

A termelőszövetkezetek a nagy átszervezés előtti években is készítettek termelési
tervet. Abban az időben azonban egészen mások voltak a tervezési feltételek, mint
ma. A legtöbb termelőszövetkezet taglétszáma, állatállománya, földterülete állandó
változásnak, hullámzásnak volt kitéve. így megtörtént, hogy január hónapban elké-
szített termelési terv április hónapra, vagy még korábban érvényét vesztette, mivé!
30-40'Vü-kal változott - rendszerint növekedett - a termelőszövetkezet taglétszáma,
ezzel együtt legtöbbször földterülete és állatállománya is. Ma már egészen más a
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hciyzet. A reális tervek készítéséhez szükséges stabilitás a legí&fcb termeiőszővet--
kezetben adott. Nagyobb mérvű hullámzás sem a taglétszám, sert)''*1 földterület, sem
az állatállomány változása tekintetében nem állhat elő. Emellett a termelőszövet-
kezetek egyesülése következtében a legtöbb helyen kialakultak a mai gazdálkodási
színvonalnak leginkább megfelelő nagyságú mezőgazdasági üzemek. Ezek a tényezők
kedvezőbb feltételeket teremtettek a reális tervezéshez, de emellett felelősségtelje-
sebbé is tették a tervkészítési munkákat.

T J a néhány évre visszamenőleg megvizsgáljuk megyénk termelőszövetkezetei-
nek tervezését, azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi években nagymértékben

javult a tervezési munka színvonala és ebből következőleg a legtöbb termelőszövet-
kezetben a termelést valóban a termelési tervben lefektetett célkitűzéseknek megfele-
iően végzik. A tervek sok termelőszövetkezetben állandóan kézben forognak és nem
múlik el közgyűlés, hogy a termelési terv teljesítése értékelésre ne kerülne. A terve-
zési munkák javulását azonban nemcsak ezek a tényezők, hanem számadatok is bizo-
nyítják. Karcag város termelőszövetkezeteinek munkacgységrészesedési terve és telje-
sítése pl. - az 1959. és 1961-es évek viszonylatában - az alábbiak szerint alakul:

Tsz neve J959- év 1961. év
e g y m u n k a e g y s é g r e

. " tervezve kiosztva tervezve kiosztva

Lenin
Május 1.
Dimitrov
Béke
November 7. 31,28 24,00 76 24,82 21,49 86

Karcag város termelőszövetkezetei nagy termelési tapasztalatokkal rendelkeznek,
a szakember-ellátottság is jó, itt túlságos nagy ingadozás a terv és a teljesítés között
nincs. Terveik általában reálisaknak, megalapozottaknak mondhatók.

Törökszentmiklós járás termelőszövetkezeteiben egészen másképp alakul a hely-
zet. A járás területén 1959-ben sok új termelőszövetkezet alakult, azonkívül a meg-
lévő régi termelőszövetkezetek is nagymértékben felfejlődtek területileg és taglét-
számban egyaránt. Az új termelőszövetkezeteknek nem volt még gyakorlatuk a terv-
készítésben, de kevés gyakorlata volt e téren azoknak a termelőszövetkezeteknek is,
amelyek korábbi területükhöz viszonyítva két-háromszoros nagyságra fejlődtek. Azon-
kívül a szakemberellátottság is gyengébb volt itt, mint Karcagon, vagy bármelyik
más régebbi termelőszövetkezeti városban. így a járás 1959-ben zárszámadást készítő
termelőszövetkezeteinek csak 25%-a teljesítette munkaegységrészesedési tervét 90-100
százalékra. 1961-ben ez az arány már 42%-ra emelkedett. Természetes, hogy a ter-
melés terve és teljesítése is ehhez hasonlóan alakul.

K/í egállapíthatjuk tehát, hogy a tervezés színvonala a termelőszövetkezetekben
emelkedett. Ez azonban korántsem jelenti és nem is jelentheti azt, hogy

e téren most már minden rendben van és nincs továbbra is javítani való. Találhatók
még visszásságok, irrealitások jónéhány termelőszövetkezet termelési tervében. Most
pedig térjünk rá azoknak a hibáknak, hiányosságoknak tárgyalására, amelyek még
sok termelési tervben előfordulnak.

Több termelőszövetkezetben nincs összhangban a növénytermesztési terv az állat-
tenyésztési tervvel, vagy a korábban meghatározott jövedelemelosztási és premizálási
módszerek nem kapcsolódnak szervesen a termelési tervhez, ami szintén tervezési
hibának számít. Törekedni kell arra, hogy egyenlő mennyiségű prémium mögött
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egyenlő menyiségű munka is legyen minden egyes termelési ágban.
Fontos feladat most, amikor a tervkészítés második fázisához érünk, hogy fel-

készülten, minden eshetőséget figyelembevéve, a legjobb tudással állítsuk össze a ter-
melési terveket. A tervezési munkába feltétlenül be kell vonni a nagy termelési
tapasztalatokkal rendelkező, jól dolgozó, a tagság előtt tekintélynek örvendő termelő-
szövetkezeti tagokat. Ezek a tagok legtöbbször olyan termelési tapasztalatokkal ren-
delkeznek, amelyeket bizonyos esetekben a legkitűnőbb szaktudás sem pótolhat.
Ezeknek a tagoknak a tervezési munkákba való bevonása különben kettős haszonnal
jár. Egyrészt az ő tudásuk, tapasztalataik is bele kerülnek a tervbe, ami feltétlenül
jobbá, megalapozottabbá teszi a/t, másrészt az egész tagsághoz közelebb kerül így
a terv, ami nagyfontosságú kérdés a tervek teljesítése szempontjából.

Cokszor hallunk mostanában a termelőszövetkezetek specializálásáról, szako-
sításáról. Ha megvizsgáljuk megyénk termelőszövetkezeteinek vetésszerkeze-

tét, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb gazdaságban még mindig nagyon sok növény-
féleséget termesztenek. Megyei átlagban több mint 20 az egy-egy termelőszövetkezetre
eső növények száma. A túlzottan sok növényféleség könnyen munkaszervezési, irá-
nyítási, de emellett termelési zavarokhoz is vezethet. A növénytermeléshez hasonló
helyzetet találunk az állattenyésztésben is. Mindez azt jelenti, hogy a termelőszövet-
kezeteknek nincs fő termelési irányvonaluk, nincs meghatározott termelési profiljuk.

A szakosítás megszünteti ezt a termelési visszásságot és meghatározott jelleget,
profilt ad a termelőszövetkezet termelésének. A szakosítás ugyanis feltételezi azt,
hogy egy-egy termelőszövetkezet - adottságainak legjobban megfelelően - egy, vagy
icgieljebb két üzemág kifejlesztésére törekedjék leginkább és a társ- és melléküzem-
agakat ennek az üzemágnak - mint fő üzemágnak - megfelelően alakítsa ki. A sza-
kosítás lehet növénytermesztési, állattenyésztési vagy - ritkább esetekben - más jel-
legű is. A szakosítás egyszerűsíti és amellett nagyüzemibb jellegűvé teszi a termelő-
szövetkezetek gazdálkodását.

Megyénk termelőszövetkezetei a szakosítás felé már megtették az első lépéseket.
Most az a feladat, hogy a jövő évben még nagyobbat lépjünk előre a megkezdett
utón. A szakosítás felé irányuló törekvéseknek már a termelési tervekben is meg
kell nyilvánulni. A vetésszerkezetet, állatállomány-változást tervet, de különösen a
beruházási tervet a szakosítás igényeinek megfelelően kell összeállítani. Az a termelő-
szövetkezet pl., amelynek adottságai a ' sertéshízlalásnak felelnek meg leginkább,
arra törekedjék, hogy elsősorban az e célt szolgáló beruházási objektumokat való-
sítsa meg a lehetőségekhez képest legjobb elhelyezésben. Felesleges olyan beruházá-
sokat megvalósítani, amelyet később, a termelőszövetkezet termelésének spccializá-
iása után, nem lehet kellőképpen kihasználni. A célszerűtlen beruházások elkerülése
népgazdasági és üzemi szempontból is egyaránt fontos. Egy-egy olyan beruházási
objektum megvalósítása, amelyre nincs feltétlenül szükség, egyrészt elvonja a korlá-
tozott mennyiségben rendelkezésre álló eszközöket olyan helyről, ahol azokra feltét
jenül szükség van, másrészt felesleges költségekbe veri a termelőszövetkezetet. Egy-
< gy nagyobb létesítmény megvalósítása ugyanis általában komolyabb összegekbe ke-
lül, akár saját erőből, akár állami eszközök segítségével történik is az. Erre tehát
minden termelőszövetkezetnek nagy gondot kell fordítania.

Maradjunk azonban továbbra is a sertéshízlaló termelőszövetkezetnél. A sertés-
hizlalásra specializálódó termelőszövetkezet a vetés szerkezetét is úgy állítsa össze,
hogy a hizlaláshoz szükséges takarmányok kellő mennyiségben és minőségben áll-
janak rendelkezésre. Emellett a vetéseket is úgy végezzék, hogy a felesleges • szállí-
tásokat a lehetőségekhez képest elkerüljék.

Az állattenyésztési terv készítése során a sertéshízlalásra specializálódó termelő-
szövetkezet elsősorban állapítsa meg azt, hogy melyik az a sertésfajta, amelynek
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elhelyezéséhez, takarmányozásához, gondozásához a feltételek leginkább biztosítva
vannak. Ennek megfelelően alakítson ki olyan kocaállományt, amely a hizlaláshoz
szükséges alapanyag biztosítására képes.

A nagyüzemek termelésének specializálása feltételezi azt is, hogy a növény-
féleségek csökkentésével egyes kultúrák az eddiginél nagyobb vetésterülettel

szerepeljenek egyes termelőszövetkezeteken belül. Ez azt jelenti, hogy a vetésterület
ne legyen elaprózódva. A sok növényféleség termesztése következtében ugyanis a
vetésszerkezet jónéhány termelőszövetkezetben elaprózódott. A vetésterület elapró-
zasa jellemző volt egészen a legutóbbi évekig, pl. Törökszentmiklós város termelő-
szövetkezeteinek nagyrészére. Az elaprózott vetésterület nehezebbé teszi a munkaszer-
vezést, költségesebbé teszi a termelést és nem ad lehetőséget a rendelkezésre álló
erő- és munkagépek helyes kihasználására. Ezért fontos az összefüggőbb, nagyobb
területek kialakítása, esetleg táblák tömbösítése egy-egy növényi kultúra alá.

A tervezésnél komoly figyelmet kell fordítani a termelőszövetkezet munkaerő-
ellátottságára is. Megyénk több termelőszövetkezete ugyanis munkaerőhiánnyal küzd.
Előfordul, hogy a munkaerőhiány jellemző egy-egv közigazgatási egység majdnem
valamennyi termelőszövetkezetére. Általában gyenge a munkaerőellátottság pl. a tisza-
füredi járás legtöbb termelőszövetkezetében. így ezek a termelőszövetkezetek - bár
adottságaik jobbak - szinte kényszerítve vannak arra, hogy nagyobb területeken ter-
meljenek kevésbé munkaigényes növényeket, mint arra jobb munkaerőhelyzet mellett
szükség volna. A munkaerőellátottság jelenleg legjobb Jászberény város és járás ter-
melőszövetkezeteiben. Fontos tehát, hogy a tervezés alkalmával ne kerülje el figyel-
münket a munkaerőellátottság kérdése sem. A jelenleg érvényben lévő tervséma
munkaerőmérlege - amennyiben azon változtatás nem történik - nem alkalmas arra,
hogy a termelőszövetkezeteknek e térf.n egész évben alapul szolgáljon. Ezért maguk-
nak a termelőszövetkezeteknek kell olyan munkaerőmérleget összeállítaniok, hogy
a munkák végzésénél annak egész évben hasznát vegyék. A kenderesi Vörös Csepel
Termelőszövetkezetben pl. 1962. évre pontos, részleteiben kidolgozott munkaerőmér-
leget készítettek, így előre látták, hogy az évnek melyik szakaszában, milyen munka-
területeken jelentkezhet munkaerőprobléma, amelynek elhárítására így a szükséges
intézkedéseket kellő időben megtehették.

ATásik ilyen fontos mozzanata a tervezésnek - amelyre a tervséma szintén
nem tér ki - az évközben végzendő agro- és zootechnikai munkák tervének

elkészítése. Az agro- és zootechnikai tervek mintegy alapul szolgálnak a termelési
tervben rögzített célkitűzések megvalósításához. Csupán csak a termelési tervben
szereplő adatok nem elégségesek annak megállapításához, hogy a kitűzött feladatok
reálisak, megvalósíthatók-e? Ragadjunk csak ki erre egy példát! Valamelyik termelő-
szövetkezet pl. 250 kh kukorica vetésterületre betervez 20 q-ás termésátlagot. Hogy
a tervezett termésátlag mennyire reális, magából a termelési tervből nem derül ki.
Ha azonban elkészítjük a kukorica termelésére vonatkozó agrotechnikai tervet, sok-
kal könnyebben megítélhetjük, mennyire helyes a betervezett termésátlag. Az agro-
technikai tervekben ugyanis rögzíteni kell azokat a feladatokat, amelyeket a terme-
lési tervben lefektetett célkitűzések teljesítése érdekében végre kell hajtanunk. így
pl. a kukorica termelésének agrotechnikai tervében le kell írni, hogy hány táblában,
hol és milyen elővetemények után kerül elvetésre a kukorica, milyen talajelőkészítési
munkákat végzünk, mikor és milyen vetőmagot vetünk. Ugyancsak itt kell kitérni
a növényápolási munkákra, a meghagyandó holdankénti tőszámra, az öntözésre
és minden egyéb olyan intézkedésre, amelyet a betervezett termésátlag elérése érde-
keben el kell végeznünk. Természetesen egy egységes agrotechnikai terv keretében
a többi növények termelésére is el kell ezeket a számításokat végezni.

Ehhez hasonlóan kell elkészíteni a zootechnikai intézkedések tervét, ezen belül
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a fcdeztetési és ellctési tervet is, figyelembe kell venni a hízóbaállítandó állatok
Lajtáját és életkorát, a hizlalásnál leihasználható takarmányféleségek mennyiségét,
az esetleges állat- és takarmányvásárlások időpontját, stb.

A jól elkészített agro- és zootechnikai tervek egész évben nagy segítséget nyúj
tanak a munkák végzéséhez és a terv teljesítésének értékeléséhez. Éppen ezért a
termelési tervek készítésénél ez a munka el nem hanyagolható.

A termelési terv mellett a termelőszövetkezeteknek ki kell dolgozni a jövedelem-
elosztási és premizálási tervet is. Itt előszói is arra kell vigyázni, hogy a jövedelem-
elosztás terve ne sértse a szocialista jövedelemelosztás elveit. Azonkívül ügyelni ke!l
arra, hogy a tervezett jövedelemelosztási módszer összhangban legyen a termelési
tervben lefektetett célkitűzésekkel. A munkaegységfelhasználási és munkaegység-
részesedési tervet alapos számítások előzzék meg. Még ebben az évben is előfordult
egyes termelőszövetkezeteknél, .hogy a tervezés . alkalmával minden növényféleségre
betervezték a szükséges munkaegységmennyuéget, később azonban néhány növény-
féleségnél részes művelést alkalmaztak, aminek következtében a tervezettől eltérően
alakult a munkaegységfelhasználás, az egy munkaegységre jutó érték és a termelő-
szövetkezet magtárába kerülő terménymennyiség is. Előrelátó tervezésnél ilyen ese-
tek nem fordulhatnak elő.

Itt kell megemlíteni a termelési alapok képzésének fontosságát is, amit a tervek
készítésénél szintén figyelembe kell venni. Megfelelő alapok, tartalékok képzése biz-
tosítja csak a következő évek zavartalan termelését. Éppen ezért a tervezés alkal-
mával meg kell határozni a vetőmag-, takarmány-, szociális és kulturális stb. alapokba
helyezendő termények és egyéb eszközök mennyisegét. Gondot kell fordítani bizton*
sági alapok képzésére is. Biztonsági alapok képzése lehetővé teszi, hogy rosszabb
termés, vagy egyéb előre nem látott kiesés ne okozzon különösebb zavart a gazdál-
kodás menetében. A vetőmagalap képzésénél különös figyelmet kell fordítani a csí-
razási erélyre és ennek esetleges csökkenésére is

Már az 1962. évi tervek készítésénél felhívtuk a termelőszövetkezetek figyelmei
arra, hogy azokra a beruházási objektumokra ne tervezzenek, amelyek a tervévben
nem lépnek be a termelésbe. A termelőszövetkezetekbe kerülő erőgépek és öntöző-
berendezések egyrésze import áruként kerül hazánkba, megfelelő negyedévenkénti
ütemezésben. így megtörténhet olyan eset, hogy a tervévben megvásárlásra kerülő
erőgép csak a negyedik negyedévben kerül a termelőszövetkezetbe, amikor már mun-
kák végzésére alig van - vagy egyáltalán nincs - lehetőség. Ezért erre a gépre saját
gépi munkát tervezni teljesen felesleges, amennyiben ezt mégis megteszi a termelő-
szövetkezet, úgy ki lesz téve annak, hogy túllépi a gépállomási munkák tervét, ami
a munkaegységre jutó részesedés értekét is befolyásolja. Fentiek természetesen vonat-
koznak nemcsak gépekre, hanem öntözőtelepekre, építkezésekre és minden egyéb
olyan beruházásra is, amelyek a tervévben nem lepnek be a termelésbe.

A felhívások ellenére azonban előfordult egy-két helyen, hogy a tervévben
megvalósuló beruházásokra is terveztek. Ilyen eset előfordult pl. a jászszentandrási
Haladás Termelőszövetkezetben, ahol a tervévben megvásárlásra kerülő erőgépre
számítva alacsonyra tervezték a gcpallomási munkadíjakat, így azt jóval túllépték.

A beruházások tervezésénél nagy gondot kell fordítani a beruházások komplett-
ségére. Be kell tervezni és meg kell valósítani a járulékos beruházásokat

is. Nagyobb korszerű beruházásokat közművesítéssel kell tervezni. így elkerülhetünk
olyan visszás helyzeteket, hogy a megépült gazdasági épületben elhelyezett állatok
szamára más helyekről kell például vizet fuvarozni. Ez költségesebbé teszi a terme-
lést, de kihatással van az állatok hozamaira is. A közművesítés természetesen köny-
nyebbé, tisztábbá teszi az állattenyésztésben dolgozók munkáját is.

Több termelőszövetkezetben tapasztalható még, hogy nem fordítanak keHő gon-
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dot a szántólöld védelmére. Utak, árkok, csatornák mentén széles földszalagok hú-
zódnak, szántatlanul, vetetlenül, parlagon. Azonkívül egyes helyeken erdőtelepítése-
ket végeznek jó minőségű szántóföldeken. Nagyon szép a fásítási és erdőtelepítési
szándék, a telepítéseket azonban azokra a területekre tervezzük, amelyeket szántó-
földként nem hasznosíthatunk. Megyénk II. ötéves terve a szántóterület 7000 kh-as
növelését irányozza elő, ezt azonban csak úgy teljesíthetjük, ha tényleg védjük és
nem pazaroljuk a szántóföldeket.

A tervezési munkáknál fontos szempontként kell figyelembe venni az áruterme-
lést, azaz minél több áru előállítására kell töre.krd/1/ a tervívbe??. Ez érdeke a nép-
gazdaságnak, a termelőszövetkezetnek és az egyes termelőszövetkezeti tagoknak egy-
aránt.

~n égi, de ma is érvényben lévő közmondás, hogy a terv annyit ér, amennyit
• teljesítenek belőle. Éppen ezért fontos, hogy a tervek teljesítésének értéke-
lése ne csak év végén, a zárszámadás készítésének alkalmával történjék meg, hanem
cvközben is állandóan napirenden szerepeljen. A nagyüzemek operatív vezetése kü-
lönben is megkívánja ezt, mert csak így látható, hogy hol mutatkozik lemaradás,
vagy egyéb nehézség, amelynek elhárítására a szükséges intézkedések kellő időben
megtörténhetnek.

A termelőszövetkezetek tervkészítésének csak néhány fontosabb kérdését érin-
tettük ebben a cikkben, ebből is látható azonban, hogy milyen számos tényező be-
folyásolja a tervezést. Jó tervek azonban csak akkor készülhetnek, ha mindezen
tényezőket és az adott termelőszövetkezet egyéb sajátos körülményeit is figyelembe
vesszük. Különösen fontos az összefüggésekie vigyázni. A terv egyes részletei ugyanis
úgy kapcsolódnak egymásba, mint egy fogaskerék rendszer kerekei.

Az 1963. évi termelési tervek elkészítőiéhez idejében, kellő felkészültséggel kell
hozzáfogni. Törekedni kell aua, hogy a tervekben rögzített célkitűzéseket az egész
tagság megismerje és ezek megvalósítása szívügyévé váljék.

Szakálos Lajos
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