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BEVEZETÉS  

Napjainkban szinte társadalmunk minden rétegében egyre 

több szó esik a mezőgazdasági kistermelésről. Elsősorban 

azért, mert országosan több mint 1,5 millió cseléd foglal-

kozik valamilyen formában kisebb-nagyobb területen kertész-

kedéssel, illetve állattartással. A mezőgazdasági kisterme-

lés közvetett formában azokat is érinti, akik nem foglal-

koznak e tevékenységgel, hiszen a kistermelők orszégszerte 

nagymértékben hozzéjérulnek a hazai és az exportra szént 

árualapok növeléséhez. 1978-ben a háztáji és kisegitő gaz-

dac4gok adták a mezőgazdasági termelés 33,6 százalékát. 

Ugyanakkor a mezőgazdasági Összes árbevételből 23 százalék 

kel részesednek. As is megállapitható viszont, hogy e kis- 

gazdaságok részaránya a mezőgazdasági összes termelésből ál- 

landdan csökken. 1965-ben 41 százalékát, 1975-ben 36 száza- 

lékét adták e kistermelők a mezőgazdasági termelésnek. 

Kormányzatunk 1980-ra 30 százalékos részesedést tervezett. 

Annál is inkább érdekes e témakör elemzése, mert ugy 

a szocialista országokban, mint hazánkban a szocialista me-

zőgazdasági nagyüzemek megalakulásától egészen napjainkig 

többször változott a szemlélet a háztáji és kisegitő gazdál-

kodást illetően. Ezek gyakran ellentmondásokkal is terheltek 

voltak. 



Például 1958-ban egyetemi hallgató koromban az Agrértu-

dományi Egyetem Agrárgazdasági Tanszékén olyan szellemben ok-

tattak bennünket, hogy nem cél a háztáji gazdaságok további 

fejlesztése. Arra kell-törekedni, hogy a termelőszövetkezeti 

tag keresse meg kenyerét a  közösben ;  e rendes munkaidő alatt, 

és utána muvelődjön, szórakozzon, .éljen e szocialista kuiture 

adta lehetőségekkel. Volt olyan időszak, amikor a háztáji ó® 

egyéb kistermelést inkább szükséges rossznak, ez eszményi szo-  

cializmustól idegennek tekintettük. Eta viszont látjuk, hogy 

a szakirodalom, az agrárgazdaságtan és a statisztika ugy viza- 

bálja a kisgazdaságok termelését - mint szocialista rendeze-  

rönk realitását.  

A Szovjetunióban például az SZKP XX. Kongresszusón el. 

hangzott olyan javaslat is, hogy csökkenteni kell a kolhoz-

parasztok személyes használatében lévő háztáji percellákat 

A kistermelés visszaszoritéaára irányuló tendenciát tükrözi 

Hruscsovnak az SZKP 1958. decemberi plénumán tartott beszómo- 

lója, melyben kifejtette, hogy: "A szovhozokban a háztáji 

gazdaságok és a személyi tulajdonban lévő állatok komolyan 

akadéalyozzák a szovhoz termelés további fejlődóoét". /1/ 
De hozhatnánk több példát is a hibás szemléletekről a szoci-

alista országokból. Csehszlovákiában mintaalapszabályba 

/1/ Béres Ferenc: A háztáji és a kisegitő gazdaságok megité- 
lóse © Szovjetunióban /Gazdálkodás XXI. év-
folyam 1977. óv 10. szám 57. oldal/ 



foglalták a "háztáji gazdaság nélküli" szövetkezeti gazdál-

kodás előfeltételeinek megteremtését. A Szovjetunióban 

egyes helyeken bevezették a háztáji gazdaságok kötelező be-

szolgáltatási rendszerét. 1958-ban megszüntették e háztáji 

gazdaságok részére történő takarményértékesitést. Bulgári-

éban 1958-ban elkezdték a tsz összevonásokkal egyidőben a 

háztáji állatállomány felvásárlásét. Az NDK-ban olyan intéz-

kedések sztilettek korábban, melyek a háztáji állatállományt 

közös istállóban tartották, stb. 

Napjainkban viszont a háztáji és kisegitő gazdaságok 

megitélése egyre inkább mentes a szélsőségektől. A gazdasá-

gi gyakorlat igazolja szükségességét, politikai realitásként 

kezelik ős fejlődőképesnek tartják. Jól tUkrözik mindezt sz 

MSZMP XI. Kongresszusénak dokumentumai, a Központi Bizotts§g 

1978. márciusi határozata, a  egy  sor nagy jelentőségei állami 

döntés. Cook az simult három évben nem kevesebb, mint 11 mi-

niszteri rendelkezés lépett életbe a kistermelés támogatásá-

val kapcsolatban. 

Perez()  ma is számos vitatott és sok tekintetben megvé-

leszolatlan kérdése van még a háztáji és kisegitő gazdaságok 

működésének, izényitásának. Nagyon találóan fogalmazott e 

kérdésben sz 1977-ben Kecskeméten megtartott országos agrár- 

fiazd®sági konferencián dr. Márton János. Olyan "veszélyzőnék 

ra" utalta "amelyekben  az agrárökonómia és az agrárpolitika 

könnyen hibázhat. E hibák vagy helyrehozhatatlanok, vagy csak 

nagy társadalmi áldozatok érén javithatók. Egy ik ilyen veszély. 



zóna a politikai ingadozás a kisüzemek megitéiósében." /2/ 

A téma fontossága, aktualitása késztetett arra, hogy e 

tanulminy keretében megkiséreijem ittekinteni a kisgazdaságok 

integrdilásdt ós azokat a főbb kérdéseket, amelyek Makó város 

vonatkozáe1ban e tekintetben telmerUlnek. Ahhoz azonban, hogy 

egy közigazgatási egységet áttekintsek, "szűkaógesnek tartom 

az országosan kialakult helyzetet is elemezni. 

E helyen mondok köszönetet az MSZMP Csongrád megyei  Bi-

zottság Oktatási Igazgatóságának, hogy lehetővó tette az nom- 

ra e téma beható tanulmányoóását.Ulön megköszönöm dr. Cz©gany 

Lászlónak, á közgazdasáigtudományok kandidátusának, ez Oktatási 

Igazgatós dg tanárának, hogy munkán Borán önzetlenül, lelkiieme- 

- retesen ős kritikusan segitett ., tanácsokat•adott. 

Meg kell köszönnöm korábbi munkahelyemen o volt munkotár- 

sa imnak . a Ellakó Városi Tanács VB Élelmiszergazdasági,. Ipari 

ős Kereskedelmi Osztály dolgozóinak hasznos ószrevóteeit ős 

adatszolgáltatásait. 
hálásan köszönöm - uj munkahelyemen - a Csongrád megyei 

Takarrn nyózdsi ős Állettenyósztési Felügyelőség dolgozóinak 

- közülük is elsősorban Vase Lászlón üzemgazdász szakmórnök- 

nek ős Kovács Sára gyors- ós gépirónak dió©zertációmhoz nyuj-

tott segitségtaket. 

/2/ Dr. Mártom Jáinoog lnte ált termelés korezerü szerve-
zós /Gazdálkodás XXI. óvfolyam 
1977.6v 11. ereim 16. old©l/ 



A  KISGAZDASÁGOK  HELYE .~  SZERLTE _ A MAGYAR  M~~'.Zt3GAZDASAGBAN  

l. A kieoazde©épok .kiaZokuléea é® fi'e,9l6dEise  

Hazénkban e ffiéztéji gozdaaégok a szocialista ffiezó.gazdaaégi  

termelőuziivetkeseti no8gaáommal e,*yide3iil.eg alakultak ki.  

Megyoror®zégon e mzőgazdaségi termelőszövetkezetek aeg-e  

elakuléáa a Szovjetunió artyel tipusu kol:hozainak ni.ntéjéra  

indult meg. Tulajdonképpen a modellt a héztéji gazdeségok  

intő  nyelvel  egyRtt  vettUk ét.  

A héztéj .i zd®®égot az engedélyezett 6s bi.ztoeitott  

f:ildterillet, a kisUzemi termelési eszköz á© 6l16eazkiiz, ez  

3llatéllomfin~y, valamint a caaléd munkaereje egyUtteaen al-  

kotja. A héztőji zdeeégok fogalmét dr. I3endule Léezlcí  

a következőképpen definiélt®: °tA termelőszövetkezeti tagok  

héztéji gazdasége e mez8gazda®ógi termelőszövetkezet közös  

gazdaoégahoz ,kepceol.ád8,. ® szocialista termelési viszonyok  

ée -bb61 fakadóan a n®zőgezdaség ®zocieliete rendstaerőnek  

ré..zőt képező, a tér®adalYni ős egyőni érdek h elyes Us szhango  

jét biztoeitó w  vagyontérgStafben törvényesen Hegazebott 6e a  

közös gazdaeégtól tulajdonilag eikülönUlai, elsősorban eze4  

méa.yi fog,ryaoztést bizto®itó, ős érut is termelő kiegő®zitó  

gazdoség, melynek  keletkezése a termelőszövetkezeti tagaégi  

viszony keletkezésével egyidejti.. Alapja: a termelőszövetke-

zeti tag ős a szövetkezeti közös gazdaség között kialakult  

termelő -. tulajdonosi keposolat.. Lóte a közös gezdeaőgok  



és a szocialista állam aokirényu támogatása nélkül nem biz- 

tositható. Célja a közös gazdaságéval azonos$ a szocialista 

társadalom a zUkaégleteinek minél magasabb szinten történő 

kielégitéoo." /3/ 

A mezőgazdaság ezocialiste átszervezésének előrehela - 

dósával a háztáji gazdaságok száma fokozatosan növekedik. 

Mig 1950-ben 38 ezer háztáji gazdaság volt, addig számuk 

1965-ben már 941 ezerre növekedett. 

A háztáji gazdaságok funkciója - időközönként ellent- 

mondánoktdl terhelten - jelentős változáson ment keresztUl. 

dia viszont megfigyeljUk a kisegitő gazdaságokat, azt tapasz-

taljuk, hogy azok funkciója korántsem ment keresztUl olyan 

változáson, mint a háztáji gazdaságoké. A kisgazdaságok e 

kistermelésnek a legváltozatosabb tipusait képviselik. Ide 

soroljuk  az  illetményföldeket, személyi tulajdonban lévő 

házi kiskerteket, zártkerti földterUleteket, nyaralók telke- 

it ée a földdel nem rendelkező kisegitő gazdaságokat is.  

Ma .m zárvilágosan látjuk, ho gy  a .háztáAi Razdnsárok ki-  

alakitáeo .helyes intézkedée volt ,. A magyar parasztot erős 

érzelmi szálak fUzték az "ősi földhöz" mielőtt belépett a 

termelőszövetkezetbe. Pöldjének, munkaeszközének és állata-

inak maradéktalan "elvételen igen komoly konfliktusokat je- 

lentett volna. A háztáji gazdaság intézménye áthidalta ezt 

/3/ Dr. Bandulo Lászlós A termelőszövetkezeti tagok háztáji 
gazdasága és a szocialista termele-
si viszonyok /Politikai gazdaságtan 
fizetek 18/1976. 17. oldal/ 



a feezUlteéget de  a termelőszövetkezeti tag meggyőződött,  

hogy  a hdztdj fiban tovdbbra is sa j ít jaként rendelkezik neem-  

csak a termelési eszközzel és a termelés rendjével, ha nem  

a termékekkel. is.  

Napjainkban viszont az is bebizonyosodott, hogy a hőz=  

táji ős kisegitő gezddlkod§e sokkal többet jelent, mint  

ahogy azt egykor az individudlie gondolkodós ős az emócioné-  

lis tényezők meghatéroztdk.  

A háztáji gazdaságokban az 1960-a© étszervezéstől  

1965-ig as volt a jellemző, hogy igen erősen törekedtek e  

fejlesztésre ., mert a tsz paraezteég akkor még ebben látta  

anyagi boldogulódénak elsődleges alapjait. Ugyanis 1961-  

ben a szövetkezeti csalódok jövedelmének 54,4 százaléka  

szérmazott a hdztdjiból, ős még 1966-ban is 50,6 szdzaléka .~ 

Ebben az időszakban terjedt el a része® művelés. Ez  

elsősorban abból adódott, hogy az akkori alacsony technikai  

színvonal miatt a termelőszövetkezetekben nem tudték meg-  

teremteni a megfelelő anyagi ösztönzést. Makón is.metfiFuel-  

hető.volt ebben az időszakban, hogy a munkaegység rendszer  

mér nem Usztönzött kellően a munka minőségének javitéeéra.  

Amikor a részes művelést bevezettük a József Attila Tsz-ben  

Akkor itt főagronőmus voltam/ 20-25 százalékkal megemelke-  

dett a vöröshagyma ós a kukorica étlagtermése. A részes  mu- 

velős lényeges vonósa volt ., hogy a cealédtagokon kivfil be-  

kapcsolódtak az ipari munkésok ős alkalmazottak is.  

A gépezitée fokozott térhóditéea, a növényvédelem fejlődése  



és a különböző termelési rendszerek megjelenése "tiszavirág" 

életüvé tette a részes müvelési rendszert. 

1966-1970. között a termelőszövetkezetek többsége meg-

szilárdult, bevezetésre került a garantált munkadij, vala-

mint a szociális és térsadalombiztositési intézkedések. 

Ekkor mér a fő jövedelmet nem a héztáji jelentette, hanem a 

közös. A tartós fogyasztési cikkek iréinti fokozott érdeklő-

dés azonban továbbra is fenntartotta a hsztéjiban az áru- 

termelésre való törekvést. 

Jelentős éllomés volt a hsztsji gazdslkodás történeté- 

ben az MSZMP Központi Bizottsága Gazdaságpolitikai Bizottsé-

gének 1970. január 19-én tartott ülése, amely napirendre tüz- 

te a közös és h;§%ztáji gazdálkodás fejlesztésének főbb felada-

tait. A Bizottság legfontosabb megállapitásai és javaslatai: 

- bővültek a hsztsji állatéllomény növekedésének lehe- 

tőségei 

- növekedett a háztáji gazdaságok állami tsmogatésa 

a közös gazdaságon keresztül értékesitett termékek 

eiőéllitésshoz szükséges munkaidő közös munkaként va- 

1ó elismerése és beszémitssa a nyugdíjévekbe 

- lehetővé vélt kölcsönök felvétele 

- javult az anyagi, müszaki és takarmény ellétés. 

Mindezek ellenére 1975-re - különösen az állattenyésztésben - 

megtorpant a hsztsji gazdéilkodés. Ekkorra a szarvasmarhaéllo 

mény 70 ezer darabbal csökkent, a sertéséllomény 24 szszalék 

kal lett kevesebb. 



Az MSZMP XI. Kongresszusénak hatérozata leszögezte: 

"Az éllami gazdaségok és termelőszövetkezetek éltalénos fej-

lesztése mellett népgazdaségi érdekeknek megfelelően tovébb-

ra is témogatjuk a héztéji és kisegítő gazdaségok termelését." 

Ez az elvi éllésfogl®lés tükröződik az V. ötéves terv elő- 

irényzataiban. Ilyen következetesen talén egyetlen korébbi 

középtévu terv sem szénvolt a kisgazdoségok termelésével. 

A kisegítő gazdaségok fejlődését vizsgilva megéllapit-

ható, hogy réjuk mindig nagy hatéist gyakorolt a héztéjival 

kapcsolatos gazdaségpolitika. A IV. ötéves terv időszaké-

ban  a kieegitő gazdaségokat erőteljes fellendülés jellemez- 

te. A szakcsoportok megjelenése mér a kisegítő gazdaségoket 

integrélta elsősorban. 

Az 1959-1960-as étszervezés utén a szövetkezeti gazdél-

kodést elkerülő parasztokat egyéni gazdélkodóknak nevezzük. 

Szémuk és területük me mér nem jelentős, rohamosan csökkenő 

tendenciét mutat. 1978. méjus 31-én - a Statisztikai Havi 

Közlemények 1978/9. KSH szerint - az egyéni gazdélkodók szén-

tóterülete az orszég széntóterületének mér csak 2 szézalékét 

tette ki. 

2. A kistermelés • politikai megitélése  

Bér a mezőgazdaség szocialista étszervezése előtt - mint 

erre mér az előzőekben utaltam - voltak is különböző ideoló-

giai-politikai, illetve közgazdaségi problémék, ellentmon- 

déisok a kisgazdaségok megitélésében - ma mér megéllapitható, 



— 10-  

hogy az étszervezés óta pértunk fn" irórtyvonaltt tekintve lé-  

nyegébén váitorcatlan.  

Korábban a szocializmus dpitdse sordn elkerülhetetlen  

átmeneti jelenségnek tartottdk a mzcigazd®sdgi kistermelést*  

viszont  agréirpolitiksnkban elismert  és gyakran hangozta-  

tott éiléspont, hogy a mzőgazdesdgi kistermelésre ós annak  

drutermelésér® tartósan  szükség van. A Szovjetunióban, p ahol  

mdr daklaré3:ták a fejlett szocialista téreadalom létét 4.  sincs  

napirenden a termelés fe38zémoldea, az  tinelidtde mellett szé-  

molnak e kisiuzemdc drut®rmelésóre ia:  

A kistermelés fejlesztési koncepciójdnak ideológiai kon-  

cepci.ói is vannak. Taldlóan hatdrozz® meg Tóth A. Ernőt "A  

héztdji: és kisegitci gszdaségok .  fejlesztésének széndóka ugyan-  

ie feltételezi annak elismerését, hogy ez a ki<eterRelós ffisa , 

mint_ q, kisdruteymelós, amelyet kollektiviziltunk, nem annak  
valamilyen ujraserjadt vd1faje, hanem v©láségos szocialista  

viszonyaink determindijék létét és fejlődését." /4/  

Ez a kiatermelés nem vezethető le abból a lenini tanitésból,  

hogy a kiedrutermelés napról-napra szüli a kapitalizmust.  

Megéllapitható, hogy a. termitlőerők Jelenlegi feilett-  

sé~i _ezintjén ,  a szocialista mezcigazdasdgban szi,ikségszerii  

ez i3._y.®n.:egyéni munk® felhasgndldsa.  Erdei  Parana,  ez Agrár-  

ge$d®oági. Kutató intézet egykori igoz,•:. tója a kftetkez6ket  

mondotta: f9ffiezógezdaségunkban az dtmeneti formdkat is meg  

/4/ A Magyar  Tudományos Akadémia Közgazdasdgtudomdnyi Intéa  
zetónek kUzlemónyei* /Uj sorozat 7.  szóm  1977. óv 73. ol-  
dal/  



kell becsülnünk és ki kell aknéznunk pőldáui a h4ztáji  

gazdaságokban, hiszen ezekben még belátható időre olyan tar si  

talék van, ami nemcsak jelentősen j árul hosZé össze© terme-  

lésünkhöz,, hanem hasznosan értékesit olyan termelőerőket,  

amelyeket egy tul gyors ütem modernizálás tétlenségre kár-  

hoztatna, sőt egyenesen a népgrozdesQg terhévé vélteztatna.n /5/  

A háztáji ő® kieegitő gazdasagok lőteraésft tsás szoci-

alista országokban is  negtaltiljuk. 1974•ben • KSH adatok  

alapján .. a mezőgazdasagAbruttó termelőei őrtőkből Bulgárig.  

ében 16, Csehszlovákiában 15, I+IIK-ban 11, Romaniában 31 ., . 

Szovjetunióban 21,- Magyaroreságon 35 ezázalókkal részesedett  

a  kieterneá:őa.-  

A Magtar Szocialista Uunkáspárt Központi hizottsage  

a XII. Kongresszusra készülve az előzetes jelentésben meg-  

őllap,itja ., hogy "A hőztáiji ő® kisegitő gazdaságok nélküli3z- ~ 

hetetlen ős fonto® szerepet jfitezanak a mezőgazdaságban,`  

a termelés egyes agaiban nagy a sulyuk. Több népgazdaeé.  

gi18g fontos - termékből szamottevően növekedett az áruéra  

tékesitésüls. A szocialista nagyüzemmel ős kereskedelemmel  

létrejött eg,yyüttmüködésük sikeresen fejlődik,"  

A Kongresszus ideje alatt több hozzászóló érdemben  

elemezte a kisgazdasőgok helyzetdt, feltárta a gondokat,  

problémákat. Végü3. a  Kongresszus is kimondottes  

/5/ A háOtaj.i ős kisegitő gazdasógok termelésfejlesztősének  
fe;adatai ős módszerei ez V. ötéves tervidőszakban.  

/HIEN  kiadvány 1976. óv 5. oldal/  
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"9giltozatlanul ösztönözni kell a hóztóji és  kisegitő gazda-.  

s4gok termelősét. Elő kell segíteni szorosabb együttmüködé-  

süket a nagyüzemekkel,  valamint  a felvisérid vélbalatokkel  

és a fogyasztóei szövetkezetekkel."  

3. A.  kismpdgségo_k szerepe a mező$azdaski terneiéeben ék  a, 

lakoeaég e].litó®Sbsn 	 , 

Ha figyeledbe vesszük, hogy 1978. ►ben a mzőgozdas{gf ter-

melds 33,6 azizalékót a kiegozdaségok  adták akkor meggi.d  

lapithatcí, hogy népgezda®ógi szempontból szerepük vi].to-  

zatianuY nagy fontoseégu. A saezőgezdasógi nagyüzemi terme-  

lós gyorsabb előrehalodi©a viszont a gazd®eógi fejlődés  

Ö
~  a...s..i. ~ .. 1b +`p~neá ferCt0lg$ ~t$~? ~4~n alapszik. ~~F~~bb~9 v~i:s. vc.á3~.~.~..... ~ ,.....-g_ ~_ ~ .. ~~  

A héztéji ős  kisegitő g®zdasógok élt©i elődllitott  

mezőgazdaaégi termékek - vóltozetian iron ©zénitott  

bruttó  termelési értéke  as elmult 10 óv alatt e nagyüzemi  

60 szózalakal szemben cook 9,5 szézalékkal növekedett.  

Érdekes  aegvissgólni a bruttó  termelési érték főbb  igazatok  

szerinti  megoszlóAót e kiegasdasigoknói, melyet as 1. az.  

tóblózat szemléltet.  
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1. sz. tébldzat  

A kistermelés szdz©lékos részesedése a mezrippzdaséai brut- 

tó termelési értékből főbb $Razatok szerint  

Ágazat 
Részesedés a mg-i termelés 
bruttó termelési értékéből 

1965. 1970. 1975. 
SzántófYildi növény-
termesztés 24,6 25,8 19,2 

Zöldségtermelés 39,7 43,'6 48,8 
Szőlőtermelés 58,9 61,5 56,2 
Qyümt3lcstesmolás 61,2 57,1 53, 6 
Szarv®cmarh®tenyésztés 45,9 36 ,4 36,5 
Sertéstenyésztés .  58,1 59,0 58.3 
Juhtenyésztée 18,5 20,8 19,6 
Baromfitenyésztés 80,8 60,6 5.a 

ForrdskMezógazdaségi Statisztikai Zsebkönyv 1945 - 1975. 
KSH 1976. 	 ' 

A fenti  adatok j61 mutatjék a kisgazdasdgok fontos szere-

pét. 	
. 

Az is megfigyelhető, hogy a kisgazdaségok ugy a nö-

vénytermesztésben, mint ez illattenyésztésben egy -egy ter-

mék eiőéllitdsdban különböző mértékben vesznek részt, me-

lyet jól mutat e 2. sz. tébldzat. 

Kukoricából, buzdból, cukorrépdb61 a kisgazdaségok 

termelése ma már elhanyagolható. Azonban egyes termékek-

ből, mint például a szőlő, hézinyul, méz elődllitdsban 

meghatározó a szerepük._ Az is megfigyelhető, hogy például 

méz termelésből a kisegitő, toll termelésből pedig e 
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háztiji gezdeségok szerepe e nagyobb. Tehót egyes termékek-

ből a háztáji és kisegitő gazdaságok kUlUnbbző mértékben 

veszik ki részüket. 

2. az. tdblézat  

A hdztd,i _és kieegitő gazdandmiktermelésdnek részar.énya a  

mező azdasdg főbb termékeiből 1971-ben  

Termék összes 
termelés 

Az Usszes termelésből 
héz- 
táli 

kise'. 
Rít6 

kiegazd. 
ösrz. i7 

Burgonya ezer t 1.629,9 35,1 29,3 64,4 
Zöldségfélék ezer t 1.612,1 21,5 16,3 37, .8 

Gyümbics ezer t 1.350,1 20,4 25,3 45,7 
ftkezési szőlő ezer t 62,0 30,8 37,4 68,2 

Bor ezer hl 4.950,8 18,7 17,5 36,2 
V4gbmarha ezer t 378,0 17,2 5,6 22,8 

Vdgásertás ezer t 1.072,1 30,8 20,7 51,5 

Végóbaromfi ezer t 356,7 19,1 18,5 37,6 

Tehéntej ezer h3 1.920,0 28,7 9,7 38,4 

Tojdo millió db 4.000,0 32,4 34,3 66 ,7 
Házinyul ezer t 49,2 30,5 59,9 90,4 

Méz ezer t 8,7 27,6 69,0 96,6 

Toll ezer t 1,4 50,0 28,6 78,6 

Porrési. Mezőgazdasági adatok 1976. KB!!. 
Napjainkban gyakran felvetődik, hogy miként egyeztethető 

Össze a szocializmus építésének jelenlegi szakasza a mező-

gazdaséigi kistermeléssel, a gazdasági, társadalmi, ideoló- 

giai viszonyokkal? 

A kieg©zdaedigok szerepe az élelmiszer ellátásban vitat- 

hatatlan ekér az 4rutermelés terén, akár az iónellátásban 

betöltött szerepét vizsgálva. Hazánkban a kistermelésnek j6 
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adottsé 	vannak a zöldség, valamint a  szőlő  és gyümölcster- 

mesztésben, Talélőan fogalmazza meg Misi - Markó szerzőpíros 

a kisgazdaságok jelenlegi szerepét: "Ilyen helyzetben - objek- 

tiv ezUkségszerüségként - se j étos anunkemegoszt ssnak kell ki- 

alakulnia a nagyfizemek és a kisgazdaségok kbzbtt a népgazda- 

ség mezőgazdaségi termékszükségletónek a kielégitésében." /6/ 

A kiegazdaségok termékeikkel szervesen illeszkednek a  me-

zőgazdasági termékek íruforgalmi rendszerébe. Ha jelenleg a 

kisgazdaaígok termelését teljesen ét kellene venni a mezőgaz- 

dasdgi nagyüzemeknek, akkor mintegy 110 milliárd forint befek• 

tetést és 50 rnillidrd forgóeszköz lekötést igényelne, Ez az 

Usezeg nagységrendben kUrUlbelül megfelel a IV. ötéves tervben 

az egész a zőgazdaségnak nyujtott beruhízísok összegének. 

Jellemező a kisterhelésre, hogy sok eleven murikét igénylő 

ígazatban tölti be feladatét ős nagyrészt e tbredék munkaidő  

kihaeznóléoőn alapszik. Az a tény sem elhanyagolható, hogy a 

kistermelés ttbb mint héromnegyed részén nagyüzemi mfvelésre 

gazdasígosan nem hasznositható földterületen folyik. 

A hdztíji és kisegitől gazdassgokban a termelés kiegészitő 

jövedelmet biztosit ., de megfigyelhető itvedelemkimélő sze-

repe is. Az 1972, évi Általénos Mezőgazdaségi összeirés sze- 

rint a kistermeléssel foglalkozó  oselédok 26 szízeléka paraszt, 

28 szízaléka munkás .,. 23 ezézaléke kettős jövedelmű vagy szelle-

mi dolgozó és 23 szézelóka nyugdijas. Ezek az adatok jól mutat-

j ók, hogy a kistermelés a tórsadslon szinte valamennyi rétegé- 

hez fUződik, e egyben életezinvonalának alakitája is. 

/6/ Dr. Misi - Dr. Markó: A híztóji és kisegítő gazdélkodés 
/Kossuth 1977. 5. oldal./ 



-16- 

Homénkban a kistermelést jogezabélyok befolyéeolják, éruterme  
lécüket nagyobbrészt szervezett keretek között végeik. . 

Tevékenységük folyamán szoros integróciéban vannak a szocialis-

ta nagyüzemekkel ős felvésárió vénalatokkal. Igy tehét tevé-

kenységüket alapjában véve a szocialista Rezda agyag törvényezerti-  

eéiei hatér-ozzék meg.  

Ezel kapcsolatos irodalmak egyhanguan tanusttják, hogy  a 

kistermelésnek térsatdalompolitikei jelentősége is van, mert  

például a kertószkedós aktiv pihenést ., egéseséges életmódot je-

lent.  A fries, tiszta levegő ős a mozgás elengedhetetlen az em-  

bar- szervezete számára. A nyugdijasoknél e munkavégzés t  

dalmiheaznoepág őrzősét is kelti.  

Napjainkban a mezőgazdasági termelés egyik  
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elélünk, ha a felhasznált eszköz ős munkaerő növekvő termelés-

b61 növekvő Jövedelemmel ;tó rűl meg. Ennek egyik fontos Usszete-  

veje az őlelm szergezddeoégbon is a kapacitésok ősszerű bővitáse  

ác jobb kihasznélása. A héztéji ős kisegitő gazdaségok tekinte-  

tőben is vannak tartalékok e területen, különösen ha azok  integ- 

réléoűt vizegéljuk. Dr. Fazekad Béla a következőket írja errőlt  

"A koncentráció ós ez intögréció főbb formői e korszerit nagyüze-

mi gazdőlkodés időszakáb®n a következőka  

w üzemösszevonások /egyesülések/i  

• felhalmozés sa j áit erőből ős állami eszközből;  
• a  tevékenységi kör b6vitóse;  

- e szocialista véllalatok ős üzemek kooperációja;  

o 

 

közös ,és héztáji Razdaséíok inte'récidia." /7/  

/7/ Dr. Fazekas  Béla: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mos-  
golom Ma,gyarorezégon /Kossuth 1976.  
228. oldal./  
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Azért is érdemes e kérdéssel még behatóbban foglalkozni, mert 

Csizmadia Ernő egrórtelmüen megéllapitja, hogy a mezőgazdesé- 

gon belül az é116eszköz hatókonység a KSH adatai szerint is a  

különböző szektoron belül legmagasabb a héztéji gazdoségokbans 

"Az  egységnyi éllneezközre jutó bruttó termelés például 1970- 

ben az éllami gazdaségokban 0,623, a termelőszövetkezetek kö-

zös gazdoségaiban 0,977, a héztéji gazdaaégokban 1,321 forint 

volt. A nettó termelés megfelelő mutatói 0,149, 0,380 és 0,799 

forint." /8/ E tekintetben a háztéji és kisegítő gazdaségok 

kedvezőbb eredménye figyelemre méltó még ekkor is, h© figye- 

lembe vesszük, hogy a termelés ezekben lényegében élő inunkéra 

alapozódik, a lakóépület egyes  részeit hasznéljék gazdacégi 

épületként ugyanakkor ez alapvető gépi munkék jelentős részét 

pedig e közös gszdaséigok gépeivel vógeztetik. 

A kiegezdaségok fontoeségét, jelenlegi szerepét az elébbi 

szempontok is  igszoljsks 

• termékeiket zUzme1 mezmpezdeséii.erőforrésokra témasz- 

kodva dllitják elő ,, . 

- fokozott élőmunka felhasznéléssel dolgoznak, 

- igen lényeges szempont, hogy tevékenységük folyamén 

kevésbé veszik igénybe ez infrestrukturét, 

- ugyanakkor nagymértékben munkaintenziv , teraókszerke- 

zet'ük van, 

- mindezt  a nagyüzemekével azonos éron képesek elő-

élhitani. 

/8/ Dr. Csizmadia manós Bevezetés az élelmiszergazdaségba 
/Akadémia  Kiadó Budapest 1973. 
107. oldal,/ 
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A kisgazdaságoknak igen nagy szerepük van a lakosséF ellété-  

sd  ban. A kistermelők mindazonéltal, hogy termékeik egy részét  

elfogyasztjdk - tehermentesitik a kereskedelmet a központi  

ell4tdsi feladatok 13161. Ugyanakkor termékeik egy mésik ró-

szét értékesitik. Ezéltal hozzéjérulnak a jobb élelmiszer  

érualapak megteremtéséhez, illetve a vélaszték növeléséhez.  

1975.-ben a kisgazdaségok éltal leadott termékek értéke  

13,4 milliérd forint volt, melynek mintegy 64 százalékét a  

héztéji gazdaségok értókesitették. A kisgazdaségoknak a la-  

kosság élelmiszer ellétésdban betöltött szerepét és jelentő-

ségét mutatja az a tény is ., hogy ha példéul 1975-ben az él-

taluk értékesitett egyes termékek mennyiségét viszonyitjuk  

ez adott termékekből egy főre jutó foevasztéshoz, akkor  

-  Misi»rk6 adatai szerint - kitűnik, hogy kisüzemi  terme-

lés burgonyéból 2 millió, zöldségből 2,9 millió, gyümölcsből  

3 millió, tojésbél 5 millió fő évi fogyaszt.ését biztositotta.  

Ezek a számok meggyőzően igazoljék e kisgazdaségok mai  fontos  

szerepét.  

Ezek utgn kissé részletesebben foglalkozok konkrétan a házté-  

ji és kisegitő gazdaségok érutermelésével.  

Árutermelés .a kis azdnséaokban  

A mezőgezdaségi kistermelésen belül a hdztéji és kisegitő  

gazdasdigok ,~ elle ük tekintetében.inkdbb közelednek egymáshoz,  

emellett erőteljes differenciélódési folyamat megy végbe,  

mégpedig alapvetően a termelés különböző céliénak meifelelően.  
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Egyik oldalon mind több az olyan héztéji és kisegitő gezd©ség, 

amelyikben az iinellétés mértéke erősen visszaszorul, széndé- 

koson vagy kényszerből /pálddul a munkából való kiöregedés mi- 

att/ a termelés esetlegessé ,'illetve ez igényeket mind kevés.. 

.b4 kielégitő,, nem Uzemszerü tevékenységgó vdlik. A vésik olda-

lon a differencidlódés eredményeként mind több lesz a szakosi- 

tott, s a kisvizem fő égeZatdban teljes koncentréciót rnegvalám 

Bitó, olyan hétéji ős kisegitő gazdaság, amelynek érutermelb 

4elleie és iövedelemszerző télis a:me4hetóórozó.  

A szakosodott és árutermelő kisízem mind nagyobb mértékben 

tér ét a korazerü termelési eljérésokre-, s ha csak szUk körben 

is, de invesztál a gazda®égébe. 	. 

Legi.nkébb e lakosség élelmiszer-ellátásénak országszerte 

javuló tendenciája testi lehetővé az i$nellétó termelés vissza-  

fejlesztését. Ezt a folyamatot erősiti a nezőgazdaségi termékek 

termelői és fogyasztói éra között korábban kialakult, s még ma 

is élő ellentmondós /a fogyasztói érek szubvencionélése/, amely 

még akkor is a központi alapból történő vásárlásra ösztönöz, 

• ha egyébként kézenfekvő lenne az önellátó termeléé, vagy a he-

lyi piacokon a kistermelőktől történő közvetlen vásirlds azémós 

előnye• A kistermelők jelentős hányada ugy lesz egy vagy több 

termékből árutermelő, hogy közben a nála - is egyébként megter-

melhető termékek nagyobb hányadéból a központi árualap fogyasz- 

tój.dvé vélik•  

A kistermelőknél az önellátásra való termelésnek nem el- 

sődleges kritériuma a jövedelmezőség, hiszen közvetlen célja 

a személyi szükségletek naturális kielégitése. 
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Habér önellétés esetén is beszélhetünk ugynevezett jövedelem- 

kiméló funkcióról - amikori© a sajét célra megtermelt éru 

költsége kisebb mint a piaci ér. Az érutermelés közvetlen cél-

ja viszont olyan pénzjövedelem, amely nagyobb, mint a terme-

lési költségi Az érutermelés közvetlen célja tehét a kister-

melőknél is a nyereség. 

A héztéji és ki:segitn gezdaségokban előéllitott, tovébbé 

a természetbeni munkadijként és héztéji juttatésként kopott 

termékek alapvetően ) fő irénvbnn értékesülneks  

- önfogyesztés 

- érutermelés 

▪ sajét üzemi. felhaeznélés /példéul növényi termékek 

az állattenyésztésen keresztül értékestilnek/. 

Napjainkban a kistermelők összes termékének mintegy 

50 szézaléka termékenként eltérő erényban - kerül be a népin 

gazdasom; áruforgalméba. Pozitivan kell értékelni, hogy 1975- 

ben értékesitett termékek 73 Bzézaléka a felvéoérló ás az ér-

tékesitő villalatok, illetve intézmények ut j éri kerül az áru- 

forgalomba és mindössze 27 szézelék volt a szabadpiaci értő-

kesités. Ez as arány az utóbbi két évben tovább javult a szer- 

vetett értékesités javéra. 

A kistermelős érutermelését a 3. sz. téblézat mutatja 

be. 
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az. téblézat , 

A  kiatepmelók éruértékeaitéee  

Kistermelők bruttó §ruforgalma 
/1968. évi érakon/ 

K v 
1970 	100 termelésük 

szézalékében 
a mezőgatzdaeég 
összes éruforgalm 
ménak ®zézalék§ban 

1970Q  100,0 37,0 23,4 
1971. 127,7 42,7 23,8 
1972. 138,4 48,6 25,2 

1973. 142,9 47,5 24,4 

1974. 147,0 48,4 23,9  

1975. 154,5 51,2 24,3 

Porrdst A mezőgazdacégi kistez eléoről. KSH., Budape©t 1977. 

A tébléizatból kitűnik tehát, hogy  a  héztéji és kisegitő gazda- 

ségok ératermelő jellege erősödött, a kisgazda®égek 1975-ben 

termékeiknek mér több mint a felét értókesitették. 

Ez az arény egyes termékeknél még nagyobb, pé1d6u1 tejterme-

lésnél igen sok kistermelő a  szomszédoknak is ad el tejet , . 

ezt azonban a statisztika csak reprezentativ felmérősben végzi. 

5. A héztéIi és ,kisen tő gazdaség'ok termelési kaoacitésa  

1976-ban a héztdji és kisegitő.gezdaségok a mezőgazdacégi 

állóeszköz-éllomény bruttó értékének mintegy 22 szézalókév®1 

részesednek. Az is megéllapitható, hogy a gazdacégi épületek 

jelentős része 40..50 évvel ezelőtt épült, kevésbé zzilérd fa- 

lazettal. Ezért van az, hogy sok istáilló, téroló kevésbé 
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alkalmas rendeitetósozerü h©sznhletra..Mindezek ellenére ez az  

éllóoezkiis élloméy jelenleg is igen nagy értéket képvisel.  

Az éllattenyésztés terén példéul gond ez, hogy az  éhet- 

tartési szóndók és a férőhely kapecités nem esik egérbe .. Ezért  

von az, ,  hogy jelenleg az összes kisüzemi szarvas marha férőhely  

kihasznélteéga 43 szézalókos. A sertéstenyésztésben mér jobb a  

helyzet, mert a kisüzemi ólak 80 száz®lókban vannak kihasznélve.  

Megéll©pithat6, hogy orszégoson a kisgazdaségok termelői  

kapacitésa jelentős termelőerőt képvisel, azonban e8 negyon  

szét van aprózódva. Ezt a helyzetet 361 jellemzi a 4. sz.  tsb ~► 

lézd t.  

4. ez._ téblézat  

A héztéAi és kiseAtő gazdasé4ok.. étlo oe no evséaa 1972-ben  

Niegneve ós  
Hézté~i 
gazdaQ izok . 

Kiseaitö  
psa.zdae éaok  

egy ,héztartéerra  autó étla iza  

Termőterület  ha  0,67  0,44  

Szőlő, kert, gyümöles  ha  0,12  0,13  

Összes  terület  he  0,75  0,49  

Szénoséhat  1,06  0,48  

Termelés bruttő értéke  Ft  32,000  17.000  

Fok  A meze gazdacégi kistermelésről KSH Budapest 1977.  

Kézenfekvő, hogy ilyen kis méreteket nem lehet Önélló üzemi  

méreteknek tekinteni. Ezért a kiegazdaségok mai viszonyaink  

kÖzátt nem életképesek, nem lehet azokat i3né1i6 gazdeségi  

egységnek tekinteni, Létezésüket mezőgazda®égi nagyüzemek  

determinélj éke  
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6. Munkaerő ős foglaikoQtatős a kisgazdasápokban  

Mezőgazdaságunk szocialista étszervezésének befejezése utáni  

két évtized sorén a héztéji és kisegitő gazdavégok léte  a 

nagyiizemek munkaerő-gazdálkodásét és foglalkoztatási  problé- 

máit különböző képpen befolyásolták. Kezdetben gondot jelen-  

tett a tez~-tagok foglalkoztatása ős ekkor a háztáji földnek  

e tekintetben puffer szerepe volt. Páig a  termelési rendsze- 

rek térhóditésávai, illetve a véroeokban és ©s öglomeréciájuko  

be eső területeken az ipar fejlődésével gondok jelentkeztek..  

Másképp ítélhető meg a munkaerő foglalkoztatás egy-egy füzem  

belterjességi szintjétől is  

A hőstáji gazdaségokben a  fő munkaerő $őrrés a csalidban , 

van. A szövetkezeti családokban igen nagy számban vannak vaun-  

kaképes, de jelenleg munkaviszonybon nem  4116 emberek,  főleg  

nők. Jelentős a nyugdijaeok enéma, de ugyancsak ide sorolhe=  

ták a járadékosok is A kisegitő gazdaságokban is e családi  

munkaerő jétsza a döntő szerepet. Az e tény is megéllapithetó,  

hogy a kistermelésnek a  nagyobb, általában hrom.generécióbói  
állá család kedvez. 	 . 

Országosan mintegy 1,5 millió fű /eltartott nyugdíjas/  

t€alélhetó e családi munkaerő soraiban. "A falu ugynevezett  

töredék ,munkaere.1ének fog olkoztatésére egyrészt kevésbé szed  

bilizélhatóséga, ,  másrészt a képzettségnek megfelelő  

 

ahe- l  

 

lyek hiéanya Ellett  nem sok ].ehetőség nyilik. Ezért a. kister- 

melésbe való bekapcsolédésuknak részben e munkalehetőség bízd  

toeitéséban., részben a cs©lődi jövedelem kiegószité®ben van  

jelentősége és végsősoron az általuk előéllitott termékekre  
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a népgazdaságnak is szüksége van. Tevékenységlik tehát tóireadal- 

mil©g is hasznos tevékenység." /9/ 

Miei.Markó adatai szerint 1972-ben végzett reprezentativ 

statisztikai felmérés alapjón a háztáji és kisegitő gazdasógok- 

ban •ótlegosan napi 4,5 órát forditenok mezőgazdasági munkám. 

Országosan ez mintegy 2,7 milliárd munkaórát jelent. 

Az is megfigyelhető ., hogy  a háztáji ős kisegitő gazdasó- 

gokban - az idősebb korosztóly tulaulya miatt- igen alacsony 

a munka intenzitása. Ennek következtében egy munkaőre alatt 

har adagi. termelési értéket,  hoznak létre, mint a nagyüzem. 

Ma is  megfigyelhető,  hogy helyenként a hőstáji földek is-

!lift  puffer szerepet jótezanak a tsz-tagok foglaikoztat4siben. 

A növénytermesztés gépesitésének fejlődésévei például Makón a 

háztáji termieteken korlótlanül termelhetne& milnknigényes növé- 

nyeket /vörüshegymo ., petrezselyem, mik, paszternák/ a tsz-tagok. . 

Közismert, bog<y ma már Makó térségében teljesen gépesitették a 

vöröshagyma termelést a nagyüzemek. A cakói Kossuth Tsz viszont 

ez utóbbi években is éppen ezért termel a 400 hektár vör2ishagy- 

miből 80-90 hektóron hagyomóagyos kézi müvelésü hagymát, hogy a 

tagjainak ezáltal munkát tudjon biztositani. Ennek e Tsz-nek 

igen jók a gazdasógi eredményei ős a tagság jövedelemszintje is 

kiemelkedő.. ppen ezért ezeket a tagokat kevésbé vonzók az ipari 

munkahelyek. Tehoit itt eszel a jelenséggel óliunk szemben, hogy 

a tagság a tsz-törvényből adódó kötelező foglalkoztatósa bizo-

nyos értelemben gótolja a gépi termesztós teljes térhóditósát 

/9/ Dr. Misi - Dr. Markős A hiztóji ős kisegitő gazdólkodós 
/Kossuth 1977. 67. oldal./ 
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még akkor is, ha a háztáji területen is munkaigényes növé-

nyeket termelnek, vagy nagyobb mértékben foglalkoznak állat- 

tartóssal. Természetesen ez a jelenség a nyugdijkorhatár le. 

száilitésével csökkenő tendenciát mutat. 

7. A ki.stermelé®. mint  Jövedelemforrós  

A közvéleményben igen megoszlanak a vélemények*a hsztóji és 

kisegitő gazdaságokból nyerhető jbveae em nagyságét illetően. 

Azt viszont le kell szögezni, hogy a kistermelői érdekeltség 

csak  akkor  áll fenn, ha égyben rlövodelem érdekeltség is van. 

A  jövedelem érdekeltség megnyilvánuldsdnak több tényezője 

van. Például árutermelés esetén jövedelemnövelő igény merül 

fel. ünellát s esetén több szerző :iövedelemk&mélő  fuzkci&• 

ről tesz emiitéet amikorie ez a' cél,' hogy a kistermelő 

kisebb  költséggel éllitsa elő termékét, mint ahogy azt a pi- 

acon beszerezhetné. Misi-p rk6 adátai szerint a Mezőgazdasé= 

gi ős L .elmezésUgyi Minisztérium 1976. évben végzett repro• 

zentácids felmérőse alepj én egy családra jutó évi kiegészi- . 

tő jövedelem ezekben a gazdaságokban átlagosan 12 ezer forint. 

Megfigyelhető ez is, hogy e tartós fogya©ztóósi cikkek 

iránt /személygépkocsi, televízió, stb .% egyre  növekszik a 

kereslet, egyre többen igényt tartanak ezekre. Ez e helyzet 

viszont nagyon ösztönzi a kister ölök igen jelentős hányadát 

arra, hogy növelje órutermelősét, hogy minél jelentősebb 

anyagi haszonra tegyen  szert, 
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Az előbbiek kapcsén nopjainkban egyre gyakrabban felvetődik, 

hogyan to alakul a ki®g€azdasógok munkéjénak jövedelmezősége 

de hatókoraryaigaY 

8. Jövedelmezőség é® hatókonye ág a kis .termeléeb n 

A mezőgazda©ógi termelésben a jövedelmezőséget vizsgélva meg- 

éll€apithat6, hogy az éilami gazdasógok el w 8sorban a nettó 

jövedelem termelésóben érdekeltek. A termelőszövetkezetek 
megnlakuléisuk uténi években elsősorban a bruttó jövedelemre 
törekedtek, asonban u jabban itt is megnyilvánul ta netten jö- 

vedelem felé iréyulós A kisteraeléaben viszont jelenleg 

is az tapasztalható, hogy elsősorban e bruttó jövedelem ér-

dekeltségnek van prioritóso. 
A mezőr zdonági kistermelős jövedelem viszonyait sokan 

tulértőkelik és ugy vélik, hogy a végzett munkához képest 

jogtalan ösnzegü jövedelmekre tesznek szert. tűé®ok véleménye 

szerint a kistermelők tulaunkóban végzett kény©zerü erőfe- 

szitéseit esek töredékben ismeri el a téré®dalom. Megéllepit. 
ható azonban ;, hogy a kistermelők zömének eléggé kiegyensulyop 

zott a jövedelem helyzete, legalábbis ami a feltételekhez ős 

az odotteégokhoz való igazodást jelenti. Bizonyitja ezt az a 

tény, hogy az utóbbi években ad inisztrr tiv beavntkozds nélkül, 

lényegében  kedvezően alakult a kietermelés volumene ős ezer. 

kenete. 

A  kistermelők  munkaréforditse és hozamviszonyait viza- 
gélva zaogéilepithat6, hogy  azoknak igen nagy  a  belső 
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difterenciálte6ga. Igen széles akálén véltozik földjeik minő- 

sége, A kistermelők között dogok nagy szakértelmU egyének, 

akik e növények ée ez 611atok egyedi igényeit maximaliean ki 

tudjak elégiteni, de dolgoznak itt gyerekek, öregek, rokkantak 

és mukedvelő laikusok ie. Igen változ6 a termelőeszközök kor-

seeru®ége ée a technikai telezere tSég. 

A kisgozdaségok éllattartkaénak alapja a megfelelő minő- 

ségU takarmány. A fontosabb takarméynövények hozamai a kié- 

termelőknél éitalában 15-25 százalékkal alacsonyabbak, mint a 

nagyUzemekben. A takerményok felhaszn'lésaanek hatéefoke vL 

ezont /NÉM.STAGEK adatok alapján/ a kisgazdaságokban volt ked- 

vezfbb. 1975-ben példéaul 1 'kg állati fehérje előéllitésához 

a nagyUzemekben 28,8 kg keményitő értéket ős 4,3 kg eméezthe. 

tő nyer® fehérjét hasznaltak fel. A kisgazdaségokban ezek az 

értékek sorrendben 20,8 kg és 2,6 kg volt .  A k 'isgazdasagok 

takarmanytelhasználéaeénak hatésföke azért jobb, mert módjukban 

van kerti hulladékot, konyhai moslékot, különböző melléktermóé- 

keket fetakormányozni • mire  a nagyüzemi viszonyok között 

kisebb a lehetőség:  

A kisgozdaségokban a nagyüzemekhez viszonyitva lényegesen 

nagyobb az eleven munka aránya. Ez elsősorban gyengébb eszköz- 

ellitottség ős gépeik kevésbé korezerüsége miatt van igy el-

sősorban . Ugyanakkor - mint azt korábban a 17. oldalon emli- 

tettem,. az egységnyi alléeszközre jutó bruttó és nettó ter- 

mel®s lényegesen nagyobb a háztáji gazdaéégokban mint a nagy- 

Uzemekben. 
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Azt nem szabad azonban figyelmen kivül hagyni, hogy a gondos 

munkát kivdnó, és a több minőségi osztályba is besorolható 

termékeknél az átlagosnál magasabb drat tudnak realizálni a 

kintermelők. 

A kisgazdaságok jövedelem érdekeltségében találunk epe. 

cifikus..vonéeokat is.  A bruttó jövedelem tömege ez., ami öszw 

tönzi a kistermelőket elsősorban. Háttérbe szorul tahit olyan 

mérlegelés, mint például egyeégnyi munkára /egy munkaárára 

jutó bruttó jövedelem/ .,, vagy  egységnyi földterületre jutó 

bruttó jövedelam. Ennek bizonyitdsául érdemes megtekinteni az 

5. ez.. t6bldzatot, az Agrdrgazdasóigi Kutató Intézet munkatár-

sainak szdmitdsait. A tibiázat mutatja, hogy rendkivül nagy 

differenciák vannak egyes termékek között az  egy órára jutó 

bruttó jövedelem tekintetében. A gyakorlati tapasztalatok  

ezt mutatják, hogy a háztáji és kisegitő gazdaságok termék. 

szerkezete távolról sem igazodik ezekhez a mutatókhoz. Rend- 

kivül nagy e sulya a sertés és marhahus termelésnek, holott 

ezeknél az egy órára jutó bruttó jövedelem felettébb alacsony. 

Kárpótolja viszont ezt az a tény, hogy igen munkaigényes iga- 

tatok ezek és egy év alatt sok Munkaóra teljesitésőre adnak 

lehetőséget, , én igy az értékesitéskor egy összegben számot- 

tevő jövedelemhez jutnak. 

A kisgazdaságok bruttó jövedelmét a MtM-STAGEK Költség-

ős Árelemzési Faosztálya 1978-ban vizsgálta, melynek alapján 

Varga Gyula és munkatársai az egységnyi munkardforditásra 

jutó anyagkeltséget és a munka értékesüiését fontosabb ter.. 

mékekn6l e következők szerint kalkuldltdks 
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5 . msz. tiblózat  

Az  egyeéanyi. munkarifordit6sra 3ut6 an,yaRkUltség és a  munka  
ártékesülése n6h6nV fontosabb terméknól  

Termék vagy ágazat 
Az egy munkaőr a autó ...  

	

anyagjelleg érbe' 	bruttó 
kblteóg 	v091, 	lUvedelem 

Pt 

Zkildpaprika 20,1 35, .8 15,7 
Z'c3ldbab 	' 12,9 27,5 14,6  
Uborka 15, 3 34,6 19 0 3 
Vegyes 	raids 	 . 

ziildsógtermelós 21 ,,1 40,8 19,7 

Szamóca 13,6 3206 19,0 
Mólna 15,4 35,4 . 20,0  
Ribiszke 12,2 31,5 19,3 
Tejtermelős 12,2 16,9 4,7 
Marhahizlelóe 33,0 36,7 3,7 
Malacnevelós 31,9 47,1 15,2 
Sertéshizlalós 138,3 142,8 4,5 
Pecsenyecsirke 162,3 180,3 . 	18,0 
gtkezéai tojós 89,2 94,7 5 ,5 
Hizott liba /mójliba/ 27,9 37,7 9,8 
Nyulhieleióe 57, 6 71,2 13,6 

Forrdss_ Varga  Gyula:  A mező azdas igi kistermelős helyzete  
ős jUvoje /Mezőgazdasági Kiadó 1979. 
204. oldal/ 

Megáliepitható tehót, hogy a kistermelőknél az egy munka- 

áróra jutó bruttó jUvedelem a málna, szamóca és a zöldség- 

féléknél a legnagyobb. 

A niyvónytermesztésen bélül a kertészeti sgazatban az . 

is megfigyelhető, hogy a kistermelőiknél nagyobb arányt 
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képviselnek azok a növények, amelyeknél a bruttó jövedelem 

nagyobb. 

Az is megéllapitható a, gyakorlatban, hogy ott értek e 

a kistermelők kiemelkedő jövedelmet, ahol nines tartós egyen-

suly e termék kinélat de  a kereslet között, e igy  as ér - 

jövedelem viszonyok Usztönzik e kistermelőket a témadt rések 

betöltésére. A gazdasígi körülmények ilyen konjukturélie jö-

vedelmek elérését is lehetővé teszik a kistermelők széméra. 

Ebből viszont nem azt a következtetést kell levonni, hogy a 

kistermelők indokolatlanul magas jövedelemhez jutnak, s azt 

meg kell akadélyozni, hanem azt kell mondanunk, hogy- a kis-

termelés regit áthidalni a szükséglet kielégitée zavarait ., 

de e zavarok nem a kistermelésből, hanem éppen azon kivül 

é116 okokból adódnak. 

A kisgazdasdgok termelésének hatékonvné ét  elemezve a 

következőket lehet megéllapitani; A nettó termelésnek ez ö©z-

szee termeléstől elmaradó növekedési üteme joggal veti fel 

azt a problémát, hogy miként is alakul a réforditdeok ható-

konysége a kistermelésben. A hatékonycég konkrét mérése él- 

telében is nehéz feladat, de különösen az a kistermelésben, 

amelyről csak igen kevés adattal rendelkezünk. 

Varga Gyula és munketérsai az Agrérgazdaaégi Kutató-

intézetben ezt a témakört vizegéiték a termelőfelhaaznélés 

egységére jutó bruttó és nettó termelés alekuléséval, továbbá 

elemezték a nettó termelés arányét a bruttó termelősen belül, 

melyet a 6. sz. táblázat mutat be. 
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6. sz._tábiázat  

A hotőkonvsági mutatók alakulósa a kistermelésben 

/Folyó rokon ezémitva/ 

Megnevezés 

1961 és 1965 
között 
1966  ős 1970 
között 
1971 és 1975 
között 
1975-ben 
1976-ban 

Háztéli 	Kisegitő 	Kistermelés 
gazdaségokban 	egészében 

100. forint termelőfelh sznélósra futó 
bruttó nettó bruttó 	nettó bruttó nettó 

termelés. Ft 

257,3 157,3 234,8 134,8 249,2 149,2 

270, 5 170,5 261,7 161,7 267,5 167,5 

234,0 134,0 226,8 126,8 231,1 131,1 

218,8 118,8 220,2 120,2 219,4 119,4 
211,2 111,2 253,5 153,5 228,9 128,9 

Nettó termelés, a bruttó termelés százalékában 

61,1 57,4 59,9 

63 ,0 61, 8 62,6 

57,3 55,9 56,7 

54,3 54,6 54,4 
52,7 60,5 56,3 

Éves átlag 
1961 é® 1965 
között 
1966 és 1970 
között 
1971 ős 1975 
között 
1975-ben 
1976-ban  

Po; rz'éea Varga Gyulaa A mezőgazdasági kistermelóe helyzete és 
jövője,/Nezőgezdaségi Kiadó 1979. 208. 
oldal./ 

A táblézatból megiillapitható, hogy gaz 1960-as évek méaeodik fe-

lében mindkét gezdaségceoportban javult a 100 forint termelő-

felhaszná.lósra jutó bruttó és nettó termelés mutatója. 
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Ha vizsgáljuk a nettó termelést a bruttó termelés ezéz®léké-

ben,  akkor  megéllepitható, hogy a 60-as évek végén növekedett, 

a 70-es évek elején pedig csökkent. De az is kitűnik, hogy ez 

1976-ban hozott központi intézkedések hatésére abban az évben 

mér ismét növekszik a nettó termelés a bruttó termelőshez vi-

szonyitva. 

A háztáji és kisegit6 gazdaságoknál a munka termelékeny - 

sóge lényegesen alacsonyabb, mint a nagyüzemekben, ugyanakkor 

éillóeozköz hatékonyság mutatói pedig jobbak. Az eszközhoté- 

konységot is két oldalról érdemes vizegálet tárgyévé tenni, 

és igy az előbbi megéllapités differenciélten kerül megvilé- 

gitésra. Különbséget kell tenni ugyanis a nez6Razdeségi erede-

tű eszközök ős ®z ipari eredetű eszközök felhasznélésa között. 

A mezőgazdasági eredetű eszközök /termel6felhasznólés/ haté-

konysága jobb a kisüzemekben, mint a termelőszövetkezetekben. 

A kisüzemek jövedelmezőségét ós munkájuknak hatékonysé-

gát abból a sajétos helyzetből is lehet vizegélni, hogy a 

szocialista szektorban a bér differenciélés jelenleg korláto- 

zotten érvényesül, sok esetben kiemelkedően jó munkával sem 

lehet lényegesen többet keresni. Ugyanakkor a másodlagos gaz- 

daségokban /igy a mezőgazdasági kistermelőknél is/ a teljesit- 

mónnyei arányosan többlet jövedelemhez lehet jutni, esetenként 

pedig egységnyi munkával többszöri jövedelem érhető el, mint 

a szocialista szektorban. 

A háztáji és kisegitő gazdaságok tevékenységének hatékony- 

cégét,. illetve jövedelmezőségét he elemezzük - o különböző 
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tételes vagy reprezentativ felméréseknél - figyelembe kell 

venni, hogy ezen gazdaségokat gyakorlatilag nem terheli ad-

minisztréciőa illetve éltalénos költség, ős kisebb az amor-

tizéciá is. 

9. A mesőgazdaeki kistermelés és al. naavtigemek kapcsolata  

Az 1970-es évek közepén több vonatkozósban visszaesett a 

mezőgazd®sági kistermelés. Ennek  okai elsőeorban az 

értékesitési, érdekeltségi rendszer elégtelenségében nyíl- 

v6nultsk meg. De közrejétszott az a tény is, hogy a kisgaz-

daségok társadalmi megitól4ee eléggé perifórikus helyzetbe 

került, kevésbé törődtek vele, illetve helyenként elébecsül. 

tők ezek agrérgazdaségi jelentőségét. Romény Pél ezaveivala . 

"A naggmáretü gazdaségok kiel©kulésa utén több helyen véros- 

lakó lett a gazdaségvezetés, megnövekedett az irodai létszóm, . 

a kistermeléssel sok helyen nem foglalkoznak. Előfordul,  

hogy nytignek, sőt imitt-amott elsorvasztandó tevékenységnek . te- 

kintik a szabélyos keretek között folyó héztéji termelést is. 

Segitós, nagyüzemi ráhatós, a közös értékesités szervezése .. 

helyett tehót a héztéji termelés jobb esetben közönyt, roez- _  

szabb esetben megbélyegzőst kap." /10/ 

Az MSZMP XI. Kongresszusénak hatérozata alapjén 1976. 

első felében hozott pórt és kormény hatérozatok uj szakaszt 

nyitottak meg kisgazdanégi politikénkban. A kisgazdaségok 

/10/'Dr. Romény P41= Előtérben a nagyüzemi termelés fejlesz-
tése a mézőgazdaeégban /Répszabadség 
1975. IX. 27./ 
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©egitését e határozatok, e nagyüzemi szervezetek integráló 

tevékenységének széles körii kibontakoztatásában jelölték meg. 

Az 1006.-os kormányhatározat kimondta, hogy a kistermelős 

közvetlen szervezését  a kistermelőkkel közvetlen kapcsolatban 
áilló helyi gazdálkodó szervekt termelőszövetkezetek, állami 

gazdaságok:, ÁFSZ-ek végezzék valamennyi kisgazdaságra kiter-

jedően. Rémutetott továbbá a határozat erre is, hogy a szoci- 

alista nagyüzemekben felhalmozódott tiermelési eszközök jelen-

tós része a  kisgazdaságok termelési tevékenységét is jól se 

githetik. Az 1006-os korményhatározat óta e téren elért sike-

rek egyértelműen bizonyitják, hogy sz ezzel kapcsolatos jog-

szabályok olyan időszakban jelentek meg, amikor ennek nagyüze- 

mi feltételei megértek. 

A termelőszövetkezetek  ős a kistermelők egyúittmüktdését 

az alábbi főbb területeken lehet bsazegeznit 

- takarrsmőny, tenyészállat és vetőmag ellátás, 

gépi munkák és szállitási munkák végzése, 

-.gazdasági épületek átalakitása ,, 

• kisgépek, műtrágya és növényvédőszer beszerzése, 

- növényvédelmi és állategészségügyi szaktanácsadás ,, 

• szervezőmunka, 

• közös értékesités, 

- a  háztájiban végzett eges munkák után munkanap jóvá- 

ivás 

- háztáji bizottságok, háztáji agronómusok mükÖdtetése• 
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Az állami pnzdeedgok 1976-ban mér ektiven bekapcsolódtak 

a kistermelés segitésébe. Több helyen kialakult a háztáji eg- 

roncímuei hólágat ., a kistermelés segitésére tervfeladatokat 

dolgoztak ki.._ Tapasztalataink szerint a kisgezdas$gok integré- 

lósa tekintetében az éllami gazdeségoknál volt legnagyobb szük-

ség a szemlélet v§itozésra. A termelősz&vetkezetekkel egyetem- 

ben az éllami gazdeeégok vezetői is sokrétű téjékozódést kap- 

tak e tevékenység szükségességéről. A jobb és nagyobb techni-

kei felszereltség mellett valóban fokozottabb gondot kell for-

ditaniuk © termelésre, de mindezek mellett nem hanyagolható el 

e dolgozók illetmény-földjein velő "héztáji" gazdálkodés sem. 

Makó közigazgatási területébe ékelődő Gorzsai Állami Gazdacég 

já példával jár elő e tekintetben - amint azt a későbbiekben 

részletesen is bemutatom. Összességében megéllapitható, hogy 

orszőgos szinten az éllami gazdaságok a kiagazdaségokat első-

sorban a sertéstartésnUl,  valamint nallosceibe és palénta el- 

lótással segitik érdemben. Például 1976-ban 7,5 millió darab 

naposcsibét ős 450 ezer darab gyümölcsfát juttattak a kister-

melőknek. 

Az ÁPÉ=Z-ek  munkája elsősorban a nem mezőgazdasági dol-

gozók mezőgazdeségi kistermelősének koor-dinélésában nyilvánul 

meg. Országosan több mint 2.400 szakcsoportot működtetnek kö-

zel 200 ezer taggal. Az ÁPÉSZ-eknek két alapvető funkciója 

van a kisgazdaságok integr"lésa terén: egyik a termelést elő-

segitő, , vésik a termelést realizáló funkció. 

Az ÁPÉ^Z-ek egyik leglényegesebb feladata„ hogy a piaci  

igények szerint  irényitsék e kisgazdaságok termelését. 
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Az integrátoroknak kijelölt illami gazdaságok ., termeli'. 

szövetkezetek, ÁFTSZ-ek közötti munkamegosztdera vonatkozóan 

nincsenek merev szabályok. E feladatok koordinálása mindenek. 

előtt a helyi tanácsok feiedot€a. E feladatokről a szekirode- 

lomban dr. Czagdny László megdilepitáe t tartom e vaiősághoz 

legközelebb áli6naka "A munkamegosztást nem szektorális 

pon, hanem a helyi sejétosedgok messzemenő figyelembe véte-

lével inkább okozati') személettel k 1 kivi®kit®ni egy°ejt 

körzetben. Igy  sem kétséges azonban, hogy az ÁF Z•ekn¢k na  

pvobb euterep juta kiseaitő gazdasdnok intearáldsdban,  a háza 

táji gazd©ségok pedig inkább a közös gazdaaggok felé orientá+ 

lódnak." /11/ 
A teljesség kedvéért azonban itt kell megjegyezni,  hogy 

e ki®terme1ő!c termelési és értékesitési kockázati tényezőit 

vizsgálva m®gá lapithatu . , hogy  a háztáji és kisegitő.g®zdaeá. 

gok eddig sajátos puffer szerepet játszottak a nagyüzemek ős 
nagyvállalatok előnyére. /Példéul nagy termés esetén a kistor'. 

melők draja maradt eladatlan, stb./ 
A kistermelés fejlesztésére hozott intézkedésekkel kap- 

ceolotosan különösen az elébbi főbb tételeket emelem ki; a 

sertéshizlalás teriiletén nagyban segitette az előrehaladást 
ez az intézkedés, hogy 20 darab hizbserté® leadása után a 

kistermelők ,is_ megkapjé  as 1 forint/kilogramm felár teljes 

összegét. A 3 éves időtartamra kötött hizattsertés értékesitési 

/11/ Dr. szegény Ldszl6 .: A mezőgazdasági termékkereskedelem 
rendszere Magyarországon. Kandidátusi 
értekezés 1978. 	189. oldal .. 
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szerződés alapjén ez elsó évben 0,50 forint, a második évben  

1 forint, a harmadik évben 1,50 forint szerződéses felér j ér  

a kistermelőknek kilogrammonként. Figyelemre méltó az ÁHT  

1979. évben meghirdetett ujabb érdekeltségi akciója  is.  

Ugyanis as 1977. évben megkezdett többéves sertéshizlalási  

akciót folytatva a megkötött többéves szerződésekben rögzi-  

tett érek időerényosan tovébb emelkednek .. Az a termelő, aki  

a szerződéses kötelezettségét 3 év alatt teljesitette, as  

elkövetkező években a maximális,. kilogrammonként  1,5 forin-

tos többéves felárra jogo®últ.  

A szarvasmarhatertés vonatkozáséban nagyban segítette a  

kistermelőket a tehéntertési támogotés megemelése. Ugyanis  

1977pben az első tehén utén évi 1.500 forintról 2.500 forint-  

ra, a második és minden tovébbi tehéntartás utén évi 3.000  

forintról 5.000 forintra emelkedett az éllami dotéció. A  1 ~t 

szakemberei ujabban ezt vizsgéalják, hegy még tovébb kellene  

emelni e kisüzemi tehéntartás éllami támogat éeét o  A növény-  

termesztés területén is azémos ár- és jövedelem szabélyozési  

intézkedések történtek, amelyek nemcsak az önellétést, hanem  

as árutermelést i® elősegitették a kistermelőknél.  

10. A ki.qUzeaaek  perspektivéi . 

Az eddigi éttekintés alapjén megállapitható, hogy a szoci-

alista térsadalom építésének jelenlegi szakaszén a nagyüze-  

mek mellett nélkülözhetetlen e kizsi ményoléstól mentse  
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kistermelés ie. A kistermelés még részletesebb elemzésekor 

megéliepitható, hogy alapvetően eltér ez ytpzervezéselőtti  . 

kisiruter$}eléstől.  Azt is le kell szögezni ., holti e mezőgazda- 

ségi érutermelésben az önfogyasztésban, a jövedelem kiegéeai- 

tésben a lakoseégi fogialkoztetdsben betöltött szerepük miatt, 
valamint e termelókapacitésok jobb kihasznélésa érdekében a 
kisgazdaedgok funkciójával még hosezu ideig számolni kell. 

A hámtáji és kisegitő gazdaságok jövőjét a szocialista 
orszdgokben is kflönböző képpen ítélik meg. Országonként, 

de egy-egy orozdgon belUl viszonylag rövid időközönként is , . 

eltérően itólik meg a kistermelős helyzetét és szerepét a 

szocialista mezőgazdaságon belül.. . 

A mi megitélésünk, hogy legközelebb az a felfogás éll, . 

mely a Szovjetunióban és a  legutolsó években Sulgériéban 

is egyre iukébb éltalénossé vélik a kistermelőst a gazdacé- 

gi szükségszerbség oldaléról közelitik meg, s ugy itélik ,, 

hogy szerepe a lakosság szükségleteinek kielégitósében ton- 

toe, tevékenységük napjainkban nem nélkülözhető. 

A jivót illetően ökonómiai nézőpontból  elenRedhetetlenUl, 

szükséRepek,, társadalompolitikai nézőpontból  pedig- termé-
szetes fogyratkazésuk miatt - csökkenő jelentőségű, de a 

szocialista gazdaságon belül tervszerűen elhelyezhető  kete-

gdriénak itőlik a kistermelést, 

Az Agrdrgazdaségi Kutató Intézetünk kollektivéjénak 

vizsgéleta szerint a Szovjetunióban i® eltérően itéiik meg 

a kistermelés jövőjét, illetve a termelés volumenének alakura 

iásét. Az esse-szövetségi Agrárgazdasági Kutató Intézet 
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vezetői szerint a kistermelés e mezőgazdacég összességében  

középtéivon abezm ut ős relativ Usszehaeonlitésban egyarént  

csökkenni fog. Az össz-szövetségi Mezőgazdaségi Winisztárium  

munkatéreai szerint viszont a hozott intézkedések nyomén e1-  

kerülhető az abezolut csökkenés, de a relativ csökkenés egy-  

értelmit tendencia.  

A kistermelők köre e Szovjetunióban is egyre, Usszetet-  

tebb. Az 1935-55* évek éttagéban a kistermelők 21,6 sz zaléke  

volt munkée ős alkalmazott ., arén uk az 1971.19740 évek étle-  

géban mér 45 szézelékra emelkedett,  

Hja ebből.indulunk ki, hogy hazénkban ars utóbbi hérom év-  

tizedben to többször változott a kisgazdeségok helyének  meg- 

t:ldee a 

 

olykor  ellentmondésokkal terhesen is - akkor nem  

könnyű feladat időben prognosztizilni a kistermelők jövőbeni  

szerepét sem* dia viszont figyelembe vesszük azt,  hogy az MSZLIP  

XI. Kongresszusénak hatérozata aá©pjén a gazdaségpolitika  

1980-ig konkrétan,. 1990-ig pedig f6 vonalaiban meghatérozta  

ez élelmiszertermelésben a legfontosabb feladatokat, akkor  

joggal megéllapithatjuk, hogy - a. termelőerők fejlődési szint-

jének megfelelően - as ezredfordulóig konkrétan szémolnunk  

kell a hézt4ji és kisegit© gazdaségok érutermelósére is Az  

i~ megéllapithetó, hogy ekkor mér az egyéni gazdélkodóknek  

nyoma ©em m o ad..Us a hazai főbb élelmiszerek egy főre jutó  

fogyasztésénak alekuléeét vizegéjuk, /melyet a 7.: sz, téb-  

lézat mutat be/, est hiszem akkor sem mondhatunk le a kis-

termelés szerepéről, he 1980-ra e mezigazda®égi bruttó terme-

lési értékből mér "csak" 30 széeelékkal részesedik.  
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7. sz.téblézat  

Eav fvre. 4ut .6 főbb  ólelmissprfoeyesztés Magyarorszdgon 

kg/fő. liter/fő 

4gY főre gut6 foxvoeztés 
Megnevezés 197. . 1980. 19,90. 

tény terv . terv .. 

Ilus /hallal  egyUtt/ 70 , 4 76,2 90,0 
Tej és tejtermék /vaj nélkül/ 129,9 155,0 195,0 
To j és 15,4 17,, .7 20,5 

Burgonya 70,0 7040 70 .,0 

Zöldség és főzelékfélék 90,2 100,0 115,0 
Hezai gyümöice 66,0 51,0 95,0 
Bor 34,5 40,0 43,0 

Forrés: tIiai-Markn •a A héttáji és kisegitó gazdélkodés 
Kossuth 1977. 103. oldal 

Külön kell szólni arról, ho a mezőgazdacégi termékek fokoD  

zott exporty  ,fia  tovébbra is szükség lesz,  ős mindemellett 

tovébb kell j©viteni tdpiélkozés--kulturénkat o  amely fontos 

életszinv©nai-politikai feladat. Mindezt nem lehetne érdem- 

ben elérni, hogy ha lemondanénk a kiegazdaségok tanleléséről 

még akkor sora ., ha mér az ' ezredforduló felé esetleg csak 

10.15 ezdeelókra csökken a szerepük a mezőgazdacégi öeezes 

termelősből. 

A terv eiőirényzatok egyérteimüen foglalkoznak a VI. öt- 

éves terv előkészitősekor a kiagazdaségok termelésével is. . 

Cél: a kistermelóssel kapcsolatos hullémzés nélkUi gazdaség- 

politika folyt©tése. Ennek megvelásitéséhoz azonban szükséges 

az egységes szemlélet é© gyakorlat kielakitéca. Fontos tovébbé 
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a feladatoknak Elo a helyi köriilmónyeknek megfelelő konkrét mun- 

kamegosstáa kiálakitása. Ide sorolható a  biolOgiai, az anyagi- 

müszeki ellátás favitása, mint a termelóe fejlesztésének e gy ik 

fontos lóncsseme .. Fontos feladat a kistermelők körében sa szak 

tanácsadón és a szakmai ismeretek bővitóse. Ezért van na( ,je- 

lentősége . e tömegkommunikációs eszközöktől függetlenfal pé- 

dóul a falugyüléeeken e propagand nak, Pontos kritérium a biz- 

tonnágos értékeaités is és a szervezettség további javitóea. 

Szükséges a könnyen áttekinthető ős hamar megérthető, a nép-

gazdasági érdekekkel összehangolt közg©zdosági- szebályoz6 

rendszer. 

A Y3inieztertanács 1979. junius 28-án iemót tárgyalta a 

kisgazdaságok helyzetét. Edegállapitást nyert, hogy a korábbi 

intézkedősek hotóoára javultak a kisgazdaságok anyagi-müezaki 

feltőtelei. Azonban azt is megállopitotta a Kormány, hogy gon- 

dot okos a kisgép ós szeráru ellátós. 1# hasai ipar méz mindi 
nem tu9 a kie1égitoni a kistermelőket népekkel. T elk fontos 

v 
feladatként jelölte rneg a 4 inissztertanáca a nagx4 emek órde-  

keltaósneit gokozását a kistermelést illetően. Gazdirrségi és 

tórsedelni érdek, hogy a jövőben in céljainknak megfelelően 

fejlődjön a háztaiji ős kisegítő gezdosógok termelőse. "Ezért 

a VI. ötéves tervben is minden ténmogatást meg kell adni, hogy 

ez e tevékenység összhangban legyen a part- ős állami határo- 

zatokban megfogalmazott terveinkkel, e gazdaségoknak az'agrár- 

termelésben betöltött szerepével" - állapitja meg a Korméany. 
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Azt hiszem, a kiegazdaedgok fejlesztősének eegi.tr3lé©ében 

akkor jérunk el helyesen, ha mindvégig azt  az elvet követjük, 

hogy Tegaidbb annyira kell törődni a kistermelőssel, ° mint 

amonnyire e  termelősben é® az eilétésban elfoglalt rősz®rdmuk  

szüksáReaefi teszi.  Ugyanis a szocialista nagyüzem képes meg- 

lenni a kistermelős s élki.il, a kistermelés viszont nem éiet- 

kőpee a nagyüzemek nélkül., de a fejlett ®zociolizmua®t őpitő 

téread©7tom eziik®őgieteit csak e ki®termelést magéval ragadó, 

azt to  ni9ködtetd, sőt fejlesztő parvüzem  kópes kielőgiteni. 

Ha vi©zont M  napjaink ga$d©aki realitéedbcíi kiindulva - am 

ezredfordulóig tekintUnk, feltehetjük a kőrdőst. Arra van-e  

eaüks6g, hogy pótoljuk e  kistermelést nagyüzemi fejlesztéssel, 

vagy  pedig hogy a kistermelőst fenntartva növeljük n©gyüize- 

mek termmlősőt? A viloez egyértelmü. Hosszabb tivon i® cél a 

kisüzemi termelős fonnt®rtése mellett a nagyüzemi termelés 

dinamikus Ids hatókony fejlesztőse. 
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II. 

A HÁZTÁJI ÉS A KISEGITÜ GAZDASÁGOK 

ÉS . A KÖZPONTI GAZDASÁGI IRÁNYITÁS  

1. Szocialista _ tervezés 

A tervezés és e tervek rendszere a szocialista térsedalom 

tervszerű irány itásének központi eleme. A tervezés céliré- 

nyos gazdélkodisi, gazdesdgvezetési ős szervezési tevókenya.  

ség, amely minden más térsadelmi és gezdaedgi művelettel 

szorosan összefonódik. E tevékenység során rajzolódik ki a 

gazdasigi_.élet jövő arculata. 

A nópgazdeségi tervezés magében foglalja$ 

e./ a tervek kidolgozósét 

b./ e tervek végrehajtssénak biztositisdt 

c,/ a terv végrehajtósénak ellenőrzését ós értékelését. 

Az Orszégos Tervhivatal a tervek előkészitésekor az utóbbi 

időben következetesen szémol - a népgazdanégi terv kereté- 

ben .. a háztéji és kisegitő gazdaságok tevékenységével. 

Egeretlen középtivu terv sem segitette ugy a kistermelőket ., 

mint az V. ötéves terv. A IV. ötéves terv végére a kisgaz-

daségok termelése o  elsősorban az elégtelen anyagi érdekelt- 

ség és 4ruórtékesitési gondok miatt - lényegesen visszaesett, 

ami kedvezőtlenül érintette a lakosség élelmiszer ellótásét. 

Tekintettel errs, hogy a héztéji és kisegitő gazdaságok a 

mezőgazdasági termelés mintegy egyharmadát adjék a Minisz- 

tertandcs továbbra is számol e kistermelők munkájéra. 
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A mezőgazdacégi termelés növekedésével kapcsolatban ma  

tagadhatatlanul az az egyik legfőbb kérdés, hogy miként ala-

kul a kistermelői szféra sorsa • Ezzel párhuzamosan upvanakkor , 

az is napirenden van.  hogy népgazdasági szinten hoeyan lehet  

a. kis~~-azdeségok termelését beállitani a nápgezdasé i tervbe.  

Az élelmiszergazdesági ágazat további gyors Utemü bővitése  

végett a kisgazdasgok termelését is növelni kell. Az V. öt-  

éves terv is évi mintegy 1,5 szézalőkos termelés növekedéssel  

számol részükről. A VI. ötéves terv előkészitésekor is fel-

tétlen számolnunk kell azzal, hogy a kisgazdaságok termelő-

sére szükség van - termelésük volumene ne csökkenjen.  

A népgazdasági tervezés három időtávlatában /rövid, kö-

zép és hosszutévu/ a kisgazdaságok termelését korábban csak  

rövid távon tudták megalapozottan tervezni. Részben ezért,  

mert kevésbé foglalkoztak árutermeléssel, másrészt pedig  

azért, mert nem volt kellően szervezett ez integrálás. Az  

utóbbi időben viszont ., ahogy növekszik árutermelésük és fej-  

lesztik gazdaságaikat, egyre jobban középtávra kell hogy ké-  

sziteenek terveket. Az alábbi okok késztetik a kistermelőket  

középtévu gondolkodésres  

- szarvasmarha  dotáció igénybevétele esetén legalább  

4 évig kell hogy tartsa tehenét, vagy teheneit a kis-

termelő  

• sertéshizlalásnál ha számolnak a többéves szerződéses  

felárra, akkor minimum 3 évig kell ugyanazt a hizé-  

sertés mennyiséget megtermelni  
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kistermelői mezőgazdeségi hitel felvétele esetén a 

visszafizetés érdekében ugyancsak legelébb középtévon 

kell szémbavenni elképzeléseiket 

• ide sorolható tovébbé az egyéb középt*vu szerződéses 

értékesitések megkötése. 

A fejlesztési koncepciók és a gazdasági adottségok jobb össze-

hangoi ea tekintetében Csongréad megyében is megtalélhatók a 

kisgazdaeégok vonatkozéséban azok a termelési körzetek. ame- 

lyekben szakosodtak egy-egy termék előéllítésira. Ilyenek: 

▪ Makó térségében a vöröshagyma, fokhagyma, petrezselyem- 

gyökér termesztés és sertéehizlalés 

Szeged térségében fűszerpaprika, zöldség-, gyümölcs-

félék és szarvasmarhatenyésztés 

- Szentes térségében fóliés kertészkedés, szarvasmarha- 

és sertéshizlaiés 

A termelési körzetek kialekulését három tényező segítette 

elő: 

- természeti és talajadottságok 

• termesztési hagyomány 

- éruértékesitésre való fokozott törekvés. 

A termelési körzetek kialakulása elősegiti a kistermelés 

népgazdasági ezintü, illetve területi tervezését. 

Megéll€apitható tehát, hogy a népgazdasági tervezés keretében 

a háztáji ős kisegitő gazdaségok termelésével - megfelelő 

anyagi érdekeltség esetén - egyre jobban lehet középtévon 
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számolni. Ez a tény például tejtermelés esetén még akkor is 

igaz, ha csökken a tehénállomány. Ugyanis Csongrád megyében 

1975-79. év között 6,3 szdzalókkal csökkent a kistermelők te-

héndlioménya, ugyanekkor 10 ezézalékkal nőtt sz árutej terme-

lésük. 

2. Gazdasági. szabdlyozá® 

A gazdacégi szabdlyozds a szocializmusban tudatos gazdaság- 

vezetési tevékenység, amelyet szabályozott gazdaségi automa-

tizmusok egészitenek ki. A . szebdlyozds összekötő kapocs a  

terv és .e_ zdeségi.val6sdg_között. 

A gazdasági ezsbélyozds kettős jellege e szocialista 

gazdaságban abból következik, hogy a terv és a piac együttes 

fennéllása és működése objektiv szükségszerűs ég, mely a terv 

elsődlegessége mellett valósul meg. 

A teapelés szabélyozéssban és salakitdsdban w  gazdaság- 

irdnyitási rendszerünk dltalénos érvényű elveinek megfelelő. 

en - e közgazdaségi eszköztik j étszék a vezető szerepet. 

A közgrazdasdgi irodalomban beszélünk közvetlen és közve-

tett szabályozásról. A közvetett szabályozás főbb elemeit 

«• érszobdlyozés és árpolitika 	 . 

- költségvetési és adópolitika 

vgilalati jövedelmek képződésének és elosztéaénak ., . 

valamint felhasszn§lésének szabályozása 

személyi jövedelmek fő crdnyainak szabélyozdsa 
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▪ hitelpolitika és a kamat szabályozása 

• külkereskedelmi tevékenység mozzanatainak ezabáiyozésa. 

A mezőeazdaeá.i kistermelőket dltaldban a közvetett azeb4l o 

zók érintik. A közgazdaségi szabályozók között az árak alaki- 

tósának ., s bizonyos körben a közvetett módon történő befolyó- 

eolésnak van kiemelkedő ezerepe. Érdekes ós figyelemre méltó, 

hogy  a  nezőgazdaségi termékek értékeaitéei ára elsősorban az 

árutermelő kiegzdasdgoket orientália, mig az önellótókra köz-

vetett módon mindenekelőtt az  egyes  termékek termelői és fo-

gyasztói árszintjének arányán keresztül hat. 

Az árutermelő kietizemek tehát rendre összevetik a fel- 

használt és az elavult termékek érait, a mindenkor eme össze- 

vetés, valamint a felhaaznélt munka mennyisége alapján dönte-

nek arról, hogy érdemes-e, indokolt-e e termolée folytatésa. 

Az Unellétói kistermelés mindenkori ale kuié®a ezempontjé- 

b61 igen fonton szerepet tölt be a fogárasztói érek szintje, s 

azok szubvencionélásénak mértéke. Általánoaeágban az a tenden- 

cia érvényeeiil, hogy a fogyasztói érek központi forré®okból 

történő témogatésának növelése visazaszoritja, mérséklése vagy 

megszüntetése pedig ösztönzi az önellétásra való törekvést. 

Megfigyelhető péidéui, hogy 1979. julius óta - az élelmiszerek 

fogyasztói érének felemelése utén - a magasabb husárak miatt 

egyre több kistermelő tart saját konyhéja szemára sertést és 

baromfit.  Ezt e tendenciét azonban később vérhatóan mérsékelni 

fogja a takerményok érainak emelése. 
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Jelenleg .hozénkban_® hdzté.3i és kisegitő gezdeskok él-

lami , témo ~, tésa . az alébbi területeken valósul  me $  

- az anyagi-müe2aki elldt3s terén  

~- szarváemerhatenyéeztésben  

~ 

 

sertéstenyésztésben  

• szőlő ős gyümölcs termesztésben. . 

Közismert, hogy ma a mező zdaeúgi termékek érének az ipari  

termékeknél alacsonyabb a tiszta-jövedelem tartalma. A jöve-

delemaparités fenntartása érdekében a mezőgezd©ségi tevékeny.  

ség sorén felhasznált ipari anyagok egy részét e kistermelők  

is - a nagyUzenekhez hasonlóan kedvezményes áron véséro hetjék.  

p1 s va  rhe,~,  tenyészt ~e  ,t  op  fess terén e$ első tehén  
tortásakor 1.500 forintról 2.500 forintra, e második tehén  

tartás esetén 3.000 forintról 5.000 forintra emelkedett a do-  

téció évenkénti összege.  

Sertéetenvésztésnél  0,50-1,50 forint értékositési  fai- 

árat kaphatnak e kistermelők, ha több évre szóló szerződést  

kötnek eertéshus termelésre.  

Sz(51ő ős avUmöicstelepit.ée  vonatkozé®ében nagyüzemnek  

adható beruhézési témogetéot lehet adni a kistermelőknek, he  

a nagyUZemi követelményeknek megfelelően telepit szőlőt,  

letve gyümölcsöst. A bogyós gyümölcs termelés esetén például  

sz©poritóanyag vásárlásakor 100 darabonként szembcénéi 80,  

méilnénél 120, ribiszkénél 800, köszméténél 1.200 forint álla-  

mi témogetést számolhat el a  forgalmazó  vállalat. A kisterme-  

lő mér a té'mogatéesal csökkentett éiron szerezheti be ez  
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emlitett szaporitóanyagot. 

A háztáji ős kisegítő gozdesdgokra kialakított adórend-

szer  elősegiti a termelési célok megvalócitdsét, © termelők 

száméira éttekinthető és könnyen érthető, elismeri a eajdt és 

cseiddi munkán alapuló jövedelmet, viszont ®kaddlyozza a ki-

ugróan magas - főleg idegen munkaerő alkalmezéisdval elért w 

jövedelmek képződését. 1977. január 1-tót e mezőgazds©dgí 

kistermelés adóztatdoa esnisőnes rendszerben történik. 

A kisgazdaságok héjromféle címen fizetnek jövedelemedóts 

m e használt földterület utón tételes adót 

- évi 150 ezer forintot meghaladó érbevétel re©lizdlésa 

esetén as érbevétel százalékéban meg.,hatdrozott külön- 

adót 

lótartós utáni tételes adót. 

A földterület utáni tételes adó megéliapitdsa a használt föld- 

terület masága ős művelési ága alapjón történik. A héztdji 	• 

és kisegit6 gazdaságok földterület után fizetendő jövedelem 

adósét országos edótéte -tdblázet hatsrozza meg. E téren is 

vannak adókedvezmények. 1.500 u?-inél kisebb földterület, illet- 

ve 800 12éi kisebb gyümölcsije utón nem kell adót fizetni. 

Ideiglenesen, illetve metérozott időre adómentességet 

élvezhetnek a kistermelők$ 

ujonnan telepitett szőlő-, gyümölcs- ós erdőterület 

után az adómentesség szőlőnél 4, erdőnél 20, gyümölcs 

esetén 2-20 óv 
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tanscai kezelésben lévő, eddig nem növelt éllami föld 

haszonbérbe vétele ut'nn 5 évi időtartamra 

65 éven felüli férfit, illetve 60 éven felüli nődolgo-

zót adókedvezmény illeti  meg  
4  szőlőfelujitte esetén két-héron évi adókedvezmény adható. 

Arbevétel,utlp fizetendő különjövedelemadóz  a mezőőgazdesógi 

termelő tevékenységből az dtlagosndl lényegesen több - egy óv 

alatt 150 ezer forintot meghaladó a árbevételt realizáló kis- 

termelők a földterület uténi jövedelemedón felül külön jőve- 
delemadót is kötelesek fizetni. k kistermelői szarvanmerha-, 

tartóis..és testermeés adómentes. tevékenység..  As adó mértéke 

az árbevétel nagynégótól függően progreseziven emelkedik. 

Mezőgazdasági kisgép vó©drlésa esetén legfeljebb 100 ezer fo-

rinttal csökkentheti az úrbevételt az adózó. 

LótgrtdB _utén az évi adóösszeg egy 16 esetén 800, két ló 

esetén 2.000 ., minden tovébbi 16 utón 3.000 forint.. Községben 

és tenyéri 616, legaiébb 6 ezer négyzetméter földterülettel ren- 

delkező termelő egy 16 tartósa utón 50 szdazalékos adómérséklés-

ben  részesülhet. 

A kistermelés tervszerű irdnyitésóban a közgazdaségi eze- 

bólyozók és a szervezeti  kapcsolatok  egyedist feltételező, nél-

külözhetetlen elemek. A termelés eredménye® szabéiyozésa nél-

kül nem lehet szó órtókesitési biztonedgról, értékesitéei biz- 

tonedg nélkül pedig nincs tervezerü termelés. 



3. Szervezeti ős diintén,Aoni rendszer  

A szocial9.zmuaben a tervgazdólkods® szervezett rendszerén  

azt a mi3kUdé®i keretet értjük,. amelyen © térsedalom gezde--  

Bégi tevékenyeóge és annak igaragatéBa, irraryitésa megvaló.  

eul, a legmagasabb foku éilami és térsadalmi kdzponti szer-

vektől a legalacsonyabb foku gazdaeógi alepeprerágek szerve-

zetéig. . 

ravel a szocialista gazdaeógazervezeti rendszer tartal-  

ma a gaadólkodée minden szintjőn a tóreadalmiiag tudatos  

gazdesdgirónyitóe, ettől elvóleszthatatlan a gazdaeógi ..dön-  

tősek  :6 dUntóeAogok gyakorlósa. Nólunk a szervezeti rendszer  

egyfelől mindig ®ld-- ős fUlórendeltsógi viszonyt, móefelól  

meilórendeléei kapcsolatot jelent. Ez megki3zelit6en egyezik  

e vertikélis ős horizontális szervezeti viszonnyal.  

A mzőgazdaeógi kistermelős vonetkozéeótian is érvónye-  

sül a  kettős. tegoltsdgi rendszer. A funkcionólie jellegü  

gazde®óg$rényitó szervek /Pónzügyainisztérium/ ős az égaza-  

ti jellegü szervek  /például Meeőgazdasggi ős ~~~lelmezésügyi  

Minisztériumi d'ántései a kiegazdasógok tevékenyeógóben is  

órvényeeülnek. A kistermelőknél as individuólie dtintéeeket  

nagyban befolyósoljók a szabólyoz6 rendszerek.  

A dUntósjogrok megoeztésónak a lapkritériuma, hogy ott  

hozzók a dbntést, ahol  az optim$lis dbntáshez szükséges  

feltóte3ek leginkóbb megvannak. A tornelóBztivetkezetekben  a 

hózt3ji bizotteógok óe a hóztóji agron6musok nagyban segi-  

tik a tagokat a helyes g©edesógi dt3ntósek kialakitáe4ban.  
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A kisgazdaságokat az utóbbi években nagyban segitette a Me-

zőgazdaeggi ős glelmezésügyi Minisztériumnak az  a döntése, 

hogy a kisgazdaságoktól minden fogyasztásra alkalmas zöld-

ségfélét a felvésérlb vállalatoknak, szövetkezeteknek ét kell 

venni. Ezzel párhuzamosan kapták viszont az ÁPÉSZ-ek azt a 

feladatot *  hogy a kisgazdaságokat ugy orientálják, hogy le- 

hetőleg e népgazdasági igényeknek megfelelően termeljenek° 

A kisgazdaságok egyedi döntéseit tehát a termelés tovább- 

folytat sóra, megszüntetésére, vagy bővitésére érdemben be- 

foly ésolje a központi tervezés, szebélyozée ás döntésjog- 

rendszer. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága 

1980,, februír Ibi-i ülésén a mésodlagoe kozdasdRok keretében 

tárgyalta a mezőgazda®égi kistermelés helyzetét is,e gazda- 

ségirényitési rendszer keretében: A testület megéllepitotta, 

hogy a  szocialista nagyüzemi termelés és az ennek megfelelő 

elosztós uralkodó szerepe mellett létezik hazánkban /méie 

szocialista országokban is/  az előbbit kiegéezitő, sajátos 

jegyeket viselő, viszonylag kiterjedt termelési-elosztási 

szféres az ugynevezett másodlagos gazdaság. Ebbe a fogalom- 

körbe tartozik: 

o  a mezőgazdasági kistermelés 

gi a iagénkisipar ős kiskereskedelem 

o a cealédi épitési tevékenység 

• az önellétési célu szolgéltatáook 

▪ lakosság részére végzett alkalmi munka 
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• szocialista szektoron kivül végzett órtékesitős  

•~ vagyon és pónzhesznositde /bórlat-kölcsön/.  

A g©zdae6gpolitika ezempontldból a mdeodlegoe gazdaadg fő  

jellemzői, hogy voids, tdreadalmilag elismert 'szükséglete-

ket elógitenek ki. A mSeodlagos gazdeadg kieüzemi személyes  

tevékeny®ógen alapul: müködését.  döntően . közvetlenül a piec  

®zabdl,yozga.  

A sndsodl®goe geBdasdg iétal®pjdt oz teremti meg, hogy  

a növekvő óleteeinvonall®l együtt j dr6 redli® és differenci..  

dit 

 

szükségletek egy részét a szocialista zdeodg nagyüzé-  

mi keretekben nem képes, vagy nem  kellő hetékonyAdggai tudja  

kieldgiteai..  

A Politikai Pizottsóg megdllapitotta tovdbbd, bogy  $,  

célazeríi ,munYQmenoaztdsi formékre pólddval szolsdlhdt a  

mep,lrar mezőnazda©dg. amely a szocialista nagyüzem és a kis-  

termelők  sajtos integ3r$cidj dt elcakitotte ki. Az. itt .alkal-

mazott ..alapelvek dltaldno®®dgb®n is érvényesithetók, főként  

az éAil,táipar. a  kereskedelem _áo a szo14ltptée területén.  

4. 	kisrazda®dnok ioEd. _eZabfilyozdaa`  

Az 1959.. évi 7. sz. tvr. ez első szövetkezeti törvény is  

rendelkezik héztdji gazdaság fenntartéefiv©l• Kimondja  

ugyanis, hogy hdzt iji gazdasdg fenntertéséra minden ter»  

melőszkveti tag jogosult, oki tartó® jelleggel nnd116  

hóaztartdst tort fenn. Ekkor a termelőszövetkezeti tag és  a 
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vele közös háztortésban élő csalédteg cook egy héztéji gaz- . 

daoégot tarthatott fent. Szigoru ezabélyozéo érvényesült a . 

héztéji gazdaaégben tartható élletéliomény vonatkozéséban. .. 

A termelőszövetkezet tagja egy tehenet, egy-két növendék- 

marhét,, egy-két enyakocét malacaival, évente hérom-négy hi- 

zéserté©t, öt juhot vagy kecskét,  korlitlan ezémmu baromfit, 

hgzinyulat tarthatott. 

Az 1967. évi III. törvény uj rendelkezést vezet be 

a héztéji gezdeség vonatkozéséban is.  Kimondja ugyanis, 

hogy o termelőszövetkezet minden tagja héztéji gazdacig 

fontartéeéra jogosult. Először deklarálja, hogy a közös és 

héztéji gazdacég egyméosal szorosan együttnüködve szerves  

osvsépot képez, mely ezabélyozés napjainkig fennmaradt. 

A héztéji föld juttetéaénak feltétele ©z előző évi munka- 

egység teljesitéa, illetve nők esetében a 100, férfiak ese - . 

tében a 150 tizdrés munkanap teljepitése. A inakéi szövetkép 

zetekben is rendszeressé vélt az ugynevezett "kishéztéji" 

terület. Az alapszabélyok akként rendelkeznek, hogy  űz in 

tenziv mLlvelé®ü kiehéztéji terület személyenként, illetve 

tagonként 400 négyszögöl lehet. Egyben kor-l6tozza is a tör -. 

vény a héztéji gozdélkodést, amikor kimondja, hogy a tsz-tag 

esek olyan rnórtákü héztéji gazdélkodést folytathat, amely 

nem  akaíidl,4 .ozza a _ tsseéi i viszonyból szérmazd kötelezettsé- 

gének tel,jeaitését. 

A héztéji föld területe termelőszövetkezeti tagonként 

800-tót 1.600 négyszögölig terjedhet. A héztéji szőlő és 
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gyümölcsbe területe nem haladhatja meg a 800 négyszögölt. 

Az 1971. évi III. törvény az agycége® szövetkezeti 

törvény a héztéji gazdaságban tartható dlla .tdllomdny vonat- 

kozésában kimondja, hogy 16 nem tartható. Ujabb szabályozás 

szerint a vezetőség hozzájéruiáeéval lovat is tarthat a  ter-

melőszövetkezeti tag. 

A makói termelőszövetkezetekben 1977. mé3us 1.t61 héz-

téji fold vagy termény juttetée pénzben nem véltható meg. 

.Uj ozabéyozés az i© o  hogy a tsz-tag e termeb6szövetkezeten 

keresztül értékeeitett, háztájiban nevelt állatokért és nU-

vényféleségekért munkanap, illetve munkaóra j6véirésben ré- 

azesü . 

A makói termelőszövetkezetek egy része a kimért háztáji 

föld szebslyozása mellett uj szabéiyozésként vezeti be az 

uginevezett égazoti rendezerü természetbeni használatot. 

Ez annyit jelent, hogy a tsz határozza meg a termeszthető 

növények körét, a termesztés technolégiéj§t. Biztositja 
. nagyüzemi gépi és növényvédelmi munkát, a vetőmagot és végzi 

az áru órtékesitését. A tagok viszont e kézi munkában működ• 

nek k imre. Ez esetben a tagot a föld érbevétele illeti meg 

a réforditott termelési költségek levonéaéval. Makón különö. 

son a vöröshagyma, dughagyma, petrezselyemgyökér ős hibrid-

kukorica termesztésére v'ilialkoznak ezivesen a héztéjiban 

ilyen mádon a toz.tagok. 

Az 1977. évi 27. ez. tvr. a következők szerint korlé- 

tozza a külterületi földtulajdont* 
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ktilterületen. a mezng©zdaoéggal élethivatge.eserflen 

foglalkozó személy legfeljebb 3 héktgr, 

.. mé®  személy tulajdon4b®n legfeljebb 6.000 négirzet- 

méter fUldterill.et lehet. 

KUteriilot fUldtulajdonét ceak mezőgazd©séggal élethivetée- 

ezorUen foglalkozó magénszemóly ozerezheti meg. A megegerez- 

ni hivónt fUld legfeljebb 6.000 nógyzetméter lehet és a meg- 

lévő filddel égy- ütt nem haladhatja meg  a 3 hektért. 

A 42/19770 /XI 3./ Mt. ssému rendelet a vértkertek vonatkozó- 

oéban akként rendelkezik, hogy az éllampogérok rzértkertben  

személyeként 6.000 négyzetméterig, szőlő  ée gyUmUicaUo mtve- 

léci égu fUidterU etből legfeljebb 3.000 négyzetméterig e lse. 

erezhetnek fdldtulajdont. BeltepUleten  éllampolgérok tulajdo-

néban 1.500 négyzetméter füldréeslet lehet. 

A korábbi jogi szabályozéaok a kisgazd©eégok vonatkoszé- 

oéb®n cenk 15 lőerőm traktor Uzemeléeót engedélyesték. 

979-ben ®6r 30 lóerőre emelték a kislf.zdaeégokban tartható 

traktor nagy®égét. 

Ki kell még emelni  a Miniestertanécs 1006/1976. /x1.16./ 

ezému hatérozotét, om.ly kimondja, hogy a héztéji és kisegitő 

gozdaeégok részére hosszabb tévra ez616 termelési ée értéke- 

eité®1 biztone$got kell teremteni. Uj feladatot szab a helyi 

tanécönk végrehajtó bizottoégainak a kiegazdacéigok termelősét 

ós értókesitéeét eegitő, koordinéló murokéban. A hotérozat utol 

©rrs, hogy elő kell segiteni a bérből, fizetésből élők mező- ► 

gozdaoégi kistermelői tevékenységbe való bekapceoléeét. 
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Rendelkezik a kisgép igények jobb kielégíté©ével. Utaeitást 

ad a termeléshez használt anyagok /műtrágya, növényvédőszer, 

szaporitdanyeg, stb./ legalább minden férési székhelyen kel- 

16 mennyiségben de  kisebb kiszerelésben történő forgalmazás-

ra. Intézkedik továbbá az utak, árokpartok fűterméseinek s1- 

lattartás szolgálatába való éllitására. Utal arra, hogy meg 

kell szüntetni a falvakban és a városok kül©ő negyedeiben 

az állattartást indokolatlanul tiltó rendeleteket. Végül utol 

a határozat a kistermelők fokozottabb erkölcsi és anyagi e1- 

ismerésére. 

A legujabb jogszabályok közli ki kell emelni a 3/1980. 

/II.6./ fit. sz. rendeletet ., valamint a végreg j tósára kiadott 

5/1980 ... /111.6../ KFM-MtM ozámu együttes rendeletet, mely  le-

hetővé teszi, hogy a szocialista szervezettel munkaviszonyban, 

illetve mezőgazdasági vagy ipari szövetkezettel tagsági munka- 

viszonyban 4116 magánszemélyek - a jogszabályokban meghatáro-

zott feltételek mellett m  egy darab 26 ku -nél /35 LES-nél/ nem 

nagyobb teljesitmén U használt traktort ., annak munkagépeit 

ős egy  darab legfeljebb 3 tonnahasznos teherbirésu pintkocsit ;  

vagy /1980. julius 1-tő]/1,5 tonne teherbirásu tehergépkocsit 

terthas©anak üzemben. A rendelet lehetővé teszi továbbá, hogy 

a  mezőgazdasági nagyüzemek a kiseleltezett :. de  a kistermelés' 

ben még hatiznáihatá  fenti teljecitményű traktoraikat, azok 

munkagépeit, továbbá e pótkocsikat magánszemélyek részére 

közvetlenül értékesithessék. Ez  az igen racionális és idősze- 

rti rendelet érdemben enyhiti majd a kistermelők két legégetőbb 

gondját,. a telejmüvelést és a szállitási munkát. 
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III . 

A KISGAZDASÁGOK  INTEGRÁLÁSÁNAK FŐBB FORMAI &IAK6N 

1. A .kiegazdassAOk szerepe Makón 

a./ Makó .város aazdasiai. társadalmi. földraJzi  jellemzői 

Ahol a Maros hosszu és kanyargós ut után maga mögött 

hagyja az erdélyi hegyeket, mielőtt belebntenó vizét e 

Tiszába, annyi sok váron után még egynek végigmossa a 

part j ét. Ez  a város Makó.  

Makó közigazgetdoi hetére földrajzilag a Békés- 

Csanádi lőszhdthoz tartozik. Talaja nagyobbrészt j6 

nőoógü könnyű vályog. A makói földek aranykorona érté-

ke meghaladja az országos átlagot. 

A város lakossága 30 ezer fő. Ez a szóm az utóbbi 

években lényegesen nem változott. Az 1960-as évek köze-

péig a mezőgazdasági termelés volt a meghetdrozó, az 

utóbbi években viszont erőteljes iparosodós jellemző e 

varosra. A 36 talajadottságok ós a hagymakultura révén 

e termelőszövetkezeti mozgalomban korábban ez Uttörő, 

később a Lenin, jelenleg pedig a Kossuth és a József At-

tila Tsz jeleskedik. Ezek a tervek orszdgosen is kiemel- 

kedd eredményt értek el. 

Makó város Ceongrdd megye déli részén, a Maros jobb 

partján fekszik. Az I. viléghfiborut követő békeszerződés 

utón határszéli vdross§ vó►lt. Ezzel megszűnt a város ke-

reskedelmi csomópont jellege és elvesztette keleti és 

déli területein lévő mezőgazdesdgi piacait is. 
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2dakó Budapesttől 200, Szegedtől 30 km tévolségra van. 

Kor3bban, 1953-ig megyeszékhely volt. 1979-ben mgezünt a 

makbi jdcás. Igy a vóros közvetlenebb térsadalmi-gazdesé- 

gi kapcsolatba került  a véroskörnyéki községekkel. . 

A  Maros  folyónak több szempontból is jelentősége van 

a 

 

település mezógezd©sóga vonatkozéséban. Elsősorban azért, 

mert az érterületen fekszik mintegy 800 hektér zórtkert, . 

amely tulajdonképpen a város zöldség- és gyiimölceellétásé- 

nak egyik bézisaa Ez e terület nagyobbrészt kistermelők 

birtok§ban van._ 1970-be.n, 1974-ben és 1975•ben, amikor a 

folyó  tavasszal ős nyóron elöntötte as árterületet, tönkre-

ment  a sok zöldség és gyümölcs,- ezért a szabadpiaci órak 

igen magasra szöktek. SzóraBabb időszakban viszont a Maros 

vize öntözés révén élteti a nagyüzemek és a kisgazdaségok 

növényeit. 

b./  A k ea zdos ágiak területi arényviltozósa . P akó .várósban 

Makón igen jelentős a kiegezdasógok termelése. Közel 6 ezer 

hektéir területen gezdélkodnak. 1`vi termelésük értéke a ko- 

rábbi 150 millió forintr6l 1978-ban mér mgközelitette a 

300 millió forintot. Termelési" nagy®égrendjüket mutatja, 

hogy póldéul oertéshizlelósuk - sojét végéssal együtt 

meghaladja az  évi 20 ezer darabot. Az összes kisüzemi gaz 

daeégok torület nag►sé ;a és termelési órtéke egy nagiobb 

termelőszövetkezetével azonos  ami egyben meg is hatéaroz-- 

se jelentőségüket. 
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Makó városban a kisüzemi gazdaságokat négy főbb kategóriába  

sorolhatjuk:  

• háztáji gazdaedgok /illetmónyföld is/,  

▪ szakszövetkezeti tagi gazdaságok,  

• kisegitő gazdaságok,  

egyéni gazdaságok.  

Makó városban a felszabadulás előtt demokratikusabb birtok-

viszonyok alakultak ki az ország többi városaihoz viszonyit-  

va. Ez a tény, valamint a hagymakultura, a belterjesebb gaz- 
 

ddlkodds sa.14tos hel z tet teremtett,  amely a földreformtól  

napjainkig a birtokviszonyok olakuldsdban az országos tenden-

ciáktól jelentős eltérést okozott.  Ez a tény kihatással volt  

az 1945-ös földreformra, a mezőgazdaság szocialista 4tszer-  

vezósére, de megfigyelhető ennek hatdso napjainkban, még a  

kisgazdpségok  vonetkoz sóban is. A demokratikusabb földbir-  

tok viszonyokat e 8. ez. tdbldzat mutatja.  

8. sz..tdbldzat  

A földbirtokok .gzimánok.IIettoszldea. Makón 1935-ben  

TerUlet /kh/  Darab Szdizal.ék  

0 	- 	1 	között 2.613 41,0  

1 	- 	5 	között 1.721 27,0  
5 	- 	50 	..között 1.949 30,5  
50 -. 100 	között 78 1,2  

100 	felett 23 0,3  

összesen:  6.384 100,0  

Forrásé. Makó Városi Tanács VB. Mezőgazdasági és Élelmezés-  

~`~`~ Ugyi 0sztdly Kézirat 1970.  
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A t6blé •zatból tehát kittinik, hogy az 50 kh feletti földbir-

tokok eze mindössze 1,5 százalék volt.  

Ez a helyzet tulajdonképpen éreztette hotését az 1945-  

ös földreformbél, ugyanis © kiosztható földterület kevés  

volt. ]z a körülmény szükségessé tette, hogy egy-egy igény-  

lőnek kevesebb területet adtak. Makó Város Polgármesteri  

Hivatalének jelentése szerint 2.846 földigénylő közül csak  

1.938-an részesültek juttstécbsn. Az 1949. évi népczémlélé-

si adatok szerint a kiosztott földterületek nagy®ég szerin-  

ti megoszlása ez alábbiak szerint alakult:  

9. az.:.. tdbl.szat  

A kiosztott, földterületek birtokn©gysdg szerinti. alakuléea  

Makón 1949-ben  

föld juttatásban Föld jutta- Föld juttatásban részesültek  
r-észesfiltek kö- tésban ré- százalékos megoszlása jutta-  
zül kh földet szeetilt tett terület nagyvség szerint  

kapott 	fő  

o - 	1 1.134 58,0 15,7 15,3  

1 - 	2 103 5,4 17,1 18,1  

2- 	3 265 13,7 18,7 17,2  

3 - 	4. 169 8,7 14,5 11,3  

4- 	5 124 6,4 13,2 11,4  

5 - 	6 75 3,9 7,9 7,3  

6- 	8 43 2,2 . 	7,5 9,1 
 

8 - 10 18 0,9 3,4 5,7  

10 - 15 4 0,2 1,9 4,3  

15 kh felett 1 0,0 0,1 0,3  

üsszeoens  1.938 100,0 100,0 100,0  

Makó 	Megye 	.Orszégoe  

Forrása Makó Vérovi Tanáos VB. Mez6gazdaségi és Élelmezés-
"~ ügyi Osztály Kézirat 1970.  
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Orszégos .étlagban az egy földhöz juttatottra eső 

terület nagységa 4,2 kh, agyig makói itlagban nem érte el 

a 2 kh.t._ . 

A reform utén azok a szegény parasztok, akiknek 

nem jutott elég földterület, haszon- vagy részesbérlettel 

biztositotték e hiényz6 területet. 

A kisgazdaségok integréléeénak részletesebb vizsgé- 

late előtt Makón még meg  kell  éllniry jelentős esemény-

nél. 1960-ban a mezőgazdaség szocialista étszervezésekor 

ismét talélkozunk egy sajtos helyzettel. ,  A véros akkori 

vezetői igen felgyorsitotték a tsz-szervezőst és igy a 

"termelőszövetkezeti v$ros" cim elnyerése utin mér nem 

folytatták olyan nagy lendülettel a tagositést. Ezért állt 

elő az e helyzet, hogy igen .sok_ejéni nazdélkod6  "kiviit 

rekedt" a szövetkezeti mozgalomból. Létható ez akkor, ha 

éttekintjük a véros területének szektoronkénti megoszlé- 

séta /10. sz. téblézat/ 
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10. sz. . téWzat  

Makó véroo_nezSgezdaeéRénak szektoronkénti megoezléea  

ez$zalékban /k'r3zigazgatée3. terület/ 1969. md:iu®. 31.6n  

Magnevezés Ussses széntó- 
tertilet á 

Állami ges.daségok és véllalatok 	12,3 összesen 
Tsta közös és héztdji i3sozesen 	72,0 
Szakszövetkezet összesen 	 1,2 
Tanscmi, és községi gazdélkodás 	1,1 
Kiaegitő gezdaségok 	 2,8 
Egyéni ga zda ségok 	 10,6  

(isszesen$ 	 10Q, 0 

Forrés ;e  tifek6 Vérosi Tangos VB. t]:elmiszergazd®ségi, 
Ipari és Kereskedelmi Oszt6ly Kézirat 1977 .. 

A fenti téb1ézatbnl létható, hogy még 1969-ben is a véros 
Összes széntdteriiletének 10,6 százalékét tették ki az 

egyéni gazdaségok. Ezt a sejétosségot azórt emelem ki, 

mert- mint ahogy  azt  e tanulmóny későbbi részében is tag- 

lelom - még napjainkban is igen sok térsadalmi,_ naz _das .éRi , 

és staocié politikai. .uroblémét ., ielentenek az étszervezős 

óta mér elöregedett, magukra maradt egyéni gazdélkodők a 

kisgazdavégok integrélése folyamén. 

2 0  Mezogazdaski_ nwaüzemek és szerveik integréib, tevékenysé-

ge a héztéJi,. egyéni és kiségitó gazdasésoknél  

e . / Miami  gazdeségok  

A  aorzsai Állaai.Gazdask  makói kerületében e gazdeség 
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tagjai és munkovdil©léi részére házfeji gazdélkodás céljébál 

illetmdnvftildet  biztosit. Ezt szociális juttatás keretében 

adja cselddtagoktál függően . 600-1.600 négyszögöl között 

váltakozd területen. 1976-ig ezeken a területeken kizárólag 

csak.kukoricetermelée volt közös.miivelésben. 

A zöldségprogramhoz igazodva sz illetményföldeken mgr 

1977-ben 25 hektir területen zöldségtermesztés kezdődött 

/füozerpaprika, mák,. gyökér/. A megtermelt termékek értékesi- 

téséről a gazdaság gondoskodott. Ez a terület 1978-ban mér 

98 hektérre emelkedett, , melyből a füezerpaprike 75 hektárt 

tett ki. A terményt a Paprikefeldolgozá Vállalattal kötött 

szerződés keretében a gazdaság azéllitja el dijmentesen az 

étvevő helyre. Jelenleg mér ez összes illetményföld 40 száza- 

léka zöldségtermő terület. Könnyités, hogy a dolgozók a gaz- 

daséggai élinek szerződésben ős az értékesités a közösen ter- 

melt zöldségfélékkel együtt történik. A gezdeség továbbá az- 

zal is segíti dolgozóit, hogy sz illetményföldön a kukoricát 

z üzem termeli meg és takaritja be. A dolgozók éltaléban a 

széritott terményt kapjékk meg háztáji állatállományuk neve- 

léséhez. 

Az  is jelentős témogatés a hiztéji gazdaság erősitéeére, . 

hogy 88 éliatéllomdny takarminyozését nagyobbrészt a gazdeség 

állani áron juttatott takarmánybál biztositja /takarmdnybuza, 

kukorica/. Igy a nagyüzem 1975.-ben még csak 20, 1977-ben mér 

40 vagon abraktakarmányt adott el dolgozói száméra. 

Az integrélés jelentős mozzanata ez is, hogy a gazdaég egy-

ben hizlalási szerződést köt ugy a dolgozóval, mint a kivtil- 
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éllókkel. Ennek feltétele, hogy a szerződő fél tulajdonéban 

legyen legalébb 8-10 db 30.kg sulyu sertés t  melyet a gazdacég 

megvésérol 900 rt/db egységéron. pilmentee.en kap a hizlaló , 

1 mizso..süldő és .2 mézsa hizótépot,.takarménnként,  melynek  

ellenártókeként 65 kg sulygyarapodést kell elérni darabonként. 

A sulygyorapödéeért 7 forint illeti meg kilónként a hizlalót. 

A 95 kg feletti sulymennyi.sóget éllami óron fizeti ki a gaz- 

deség. ének az akciónak a keretében 1970* évben 5 ezer, 

1978-ban mér 7 ezer darab hizottsertést éllitottak elő a kis« ,  

termelők a gazdacég részére. Ehhez a jelentős mértékül hizia- 

léisi kedvhez természetesen hozzéjérult az adóztatési rendszer 

kedvező irónja módositées is.. 

Figyelemre méltó még az a tevékenység is, hogy  ez éllami 

gazdacég makói kerületében a tanyai lakosség egy részének 

megtermelt tej felvéedrléeéról is gondoskodnak. I,y a tejipar 

részére évenként mér 70-80 ezer liter tejet adnak ét a kistér- 

melőktől. A gezdaeég dolgozói ezen tulmenően jelentős mennyi- 

ségi# baromfi élioményt is tartanak, melyhez különbbző mértékű 

segitséget kapnak. 

A.Szikrai.Állami.Gazdaeég a makói kieg©zdoeégok részére 

különösen 1970-1974-1975-ben jelentett érdemi segitséget. 

Ugyanis a Makón lévő gyümUlcsfa lerakata ezekben az években 

amikor a Maros folyó elöntötte az árteret és a héztéji ker- 

tekben te tízezrével pusztultak ki a gyumUcefékk belvíz s i 

att nagyban előcegitette a gyümölcsfék pótlécét. A gazda- 

ség véres központjéban gyümölcsfa lerakatot létesített, 

ahol a kistermelők beszerezhették e sztikséges oltvényokat ée 
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ültetvényeket._ A lerakat az utóbbi években is jói szolgálja 

a facsemete ellét§st. Kedvező a lekooeég ezempontj§ból, hogy 

az §ru©itéssal .  egyben kertészeti, epaktenácsot is .adnak. A 

gazdagég e Deék Ferenc utcai lerakatéban évente mintegy 

15-17 ezer darab gyümblesfa csemetét forgalmas 27-37 Ft/db- 

os áron. Bogyós gyümblcsüekből 2 ezer darab az évi forgalom 

13-18 Ft/db-os áron. Szőlőből 3 ezer darabot széllit a gaz- 

daség évente 7-8 Ft-os egységérban. Nem hagyható figyelmen 

kívül a Ceongríd megyei Ultetvénytervező és Kivitelező Vélie- 

let gyümölcsfa lerakata sem,  amely korábban hasonló szolgé- 

latot tett a kisgazdaságok számár-a. Ez a vélielot azonban 

1968-ban megszűnt és jelenleg cook a Szikrai Állami Gazdaság 

foglalkozik a kistermelők felé gyümölcsfa forgalmazésooi. 

b,/ Termelőszövetkezetek  

Makó véroeban jelenleg 4 termelőszövetkezet tevékenykedik, 

a József Attila, Kossuth, Lenin és az Uttörő Tsz. Ezek a ga zom. 

da©4gok egyenként áiltaléban 4-5 kisebb termelőszövetkezetből 

egyesültek az idők folyamén. Itt meg kell azonban jegyezni, 

hogy részben vagy  teljes egészében a városi termelőszövet-

kezetekhez tartozik területileg Kiszombor, áföldeék ., Klára- 

falva, Kír§lyhegyes, Marosiele, Ferencszéllűs közígazgat§si 

területe. A községek korábban ünkónteson csatlakoztak a makói 

szövetkezetekhez. Az országos étlagn§i jobb a talejadottsá- 

guk és igy jobbak is az eredményeik. A tsz-ek termelésében 

lényeges  szerepet j étozik a környék tájkulturíja 	vörös-, 
hagyma termesztés. A _harymakultura a .hézté:ii. Jpodesdpok  



te.rmeléaében is ielentős& poky  s3a9étossá toazi tevékenységüket. 

Ezek után tekintsük dt konkrétabban a 4 makcíi tsz ftildte- 

rületét és a háztáji területeket. 

11.. az.. .táblásat  

A.. makói tsz•►ek .fUldter.ület .i arányai /hektár/ 1971978.  

Megnevezés Attila Attila 
József  Kossuth Lenin Uttöő r össze- 

aen 

197,.  év 
4.362 

37 

195 

4.155 
157 

195 

4.736 
60 

197 

4.461 
121 

197 

9.345 
151  

332 

9.693 
392 

267 

4.381 
219 

208 

4.360. 
159 

208 

22.824 
467 

932 

22.669 
829 

867 

Közbs terület 
Háztáji teriilat 
Személyi 
használat 

197 .8. ..év 
Kiizös terület 
Háztáji terület 
Személyi find. 
használat 

Forrás: Kivonat e Városi Tondcs VB.. Élelmiszergazdasági, Ipari 
és Kereskedelmi  Osztály 1978. december 29-i operatív 
jolentéaóből. 

A ifi;, Z.  tábiázetből kitűnik, hogy 1978-ban 1975.hUz vieso .  

nyitva szinte ..meRduplázódott a_ kimért háztáli terület aránya. 

Ez az egyik alapja annak, hogy az utóbbi két«három évben Makón 

is ugráeszerUen megnőtt a háztáji gazdaságok Usazes termelése. 

A makói termelőazUvetkezetekben 1975•.ben még korlátozták 
ez un.. intenziv "kisháztáji" területeket, amelyen általában 

vürtishagymát, fokhagymát és petrezse yem ytikeret termeltek. 

A "kisháztáji" azt jelentette, hogy egy tszwtag e 6.000 négy- 
zetméter háztáji területéből maximálisan csak 1.500 négyzet. 
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méter területen termelhetett munkaigényes növényeket. 

A többi területen éltaléban kukoricéat termeltek e tsz-tagok. 

A korlétozéésnak az volt  az  oka, hogy a tsz-ek vezetői ugy 

véltók, hogy ha ennél több területen termel a tag háztéji-

ban péidéul vörbshagymét, akkor  elvonja figyelmét a közös 

munkétál. 

A különböző korményhatérozatok ős a nagyüzemi vörös- 

hagyma termesztér gépesitése azonban mér 1976-ben lehetővé 

tette, hogy a szövetkezetek feloldjék tagjaik felé a kishéz-

tdji korlétozéaét. A növénytermesztés éltal énos gépesitése 

folytén mér nem kellett annyi munkaerő, mint korébban, ezért 

a közös munka végzősét mér az sem veszélyeztette, ha példéul 

egy  tsz-tag mind a 6 ezer négyzetméter területén vtiriishagy 

mét és fokhagymét termelt .  Éppen ezért 1976-ban a makói ter- 

melőezövetkezetek eRveéJzesen feloldotték a kiahézté i tart'- 

letek :korlétozését  - mely egyben megvetette .alatd ét  a hézté- 

fiban történő zöldségtermelés növelésének. 

A makói termelőszövetkezetekben 1978-ban mér ez összes 

héztéji területnek több mint 50 szézalékén zöldségféléket 

termeltek.  Ezzel pérhuzemosan mind a 4 tsz-ben fü;etlenitett  

héztéji agronómust is  alkalmaztak. 

Lényeges az is, hogy  a makói szövetkezetekben e héztéji 

gazdaségok teremélése - a fokozott gépesités és kémizélés kapd 

csén - mér eléggé korszerű. Ennek köszönhető, hogy tertaésc 

eredményeik is jelentősen megholadjék a többi kisüzemi gazda= 

ségok szinvonalét /egyéni gazdavégok, kisegítő gazdavégok/. 
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A héztéji gezdélkodés területén mutatkozó aktivitéet  

mutatja az e tény is, hogy 1977-ben mér 1.468 taggal élltak  

szerződéses viszonyban a közös gazdaségok, termékeik értéke-  

sitését illetően.  

A.közös gozdaségokon keresztül történő termék és ter-  

mény órtékesités 1977-ben kereken 50 millió forint volt,  

melyből élheti termék 22,5 millió forint. összesen 6.600 db  

hizósertést gs 528 vagon zöldségfélét forgalmaztak e kis  

gazdaségok a termelőszövetkezeteken keresztül. A héztéji  

állattenyésztés térnogatáséra 520 vagon szeineeterményt biz  

tositottak tagjaik részére.  

1977-ben a  termelőszövetkezetek 5,7 millió forint érték-  

ben nyujtottak a héztáji gazdélkodést elősegitő szolgéiitatést.  

összességében megéllapitható, hogy e tsz-ek ős e héztéji  

gazdaségok kapcsolata kedvező irényba fejlődik. A következő  

időszakban e közös gazdaségoknak orra .kell törekedni ,, hogy a  

szerződéses uton értékesitett termékek erénye o  az igények-

nek megfelelő termelés biztositésa érdekében a tovébb nbveked-:  

j en. . 

ídakó v$rosban a termelőszövetkezetek kistermelőket  in-

tegrélő tevékenységét ezémszerüen ős részletesen  a 12. sz. . 

tébiézat nutatja be 1977-•ben. . 
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Ezek után szövetkezetenként is bemutatom a híztáji gazdasé-  

gokkal kapcsolatos főbb jellemzőket.  

József _ Attila Tsz t  

Ez a szövetkezet 1977-ben 143 hektár terfleten foglal-

kozott zrildségfélék termelésével. Főleg vöröshagym t, fok-

hagymt, petrezselyemgyökeret termeltek.`A népgazdaság  igé- 

nyeiből adódóan 1978-ban foglalkoztak először a háztijiban  

m6k ée  ;Pasztinák termesztésével. E két fontos nővény terme- 

lésére 	

u~rr u.~wr..rr _, 

lésére a tsz vezetősége hi.vta fel a tagság figyelmét és egy-  

ben biztositotta 3s  az ehhez szukeéges feltételeket. A paez-  

tinék termesztősét nem bénték meg a tagok, mert - miután a  

tsz biztositotta a vetést, vegyszeres gyomirtást és betake-  

rítáat - igen jó mellékjövedelmet biztosított ezámukra. Volt  

aki 6 ezer négyzetméter területről a ráforditésok levonisa  

után 40 ezer forint tiszta jövedelemhez jutott. Ez a szövet-

kezet az állattenyésztés segítése érdekében tagonként 10  bái- 

la szslmit biztosit ingyen.  A leszerződött hizóserténeket is  

téritésmentesen ozéllitják el a tag udvarából értékesetéskor.  

A makói, termelőszövetkezetek közín egyedid a József At-

tila  vállalkozott errs, hogy un. intervenciós Mezőtelepet  

lótesitsen e kisüzemi gazdaságoktól szsrmazó Uszőborjak el-  

helyezésére. ifinek az akciónak az a célja, hogy a kisterme-

lők ital  tenyésztett borjak ne kerüljenek idő előtt levigás-  

re. Ezért a nagyfzemek felvéséroljék azokat. Ennek két előnye  

is van. Először is igy fenntartjék a kistermelők tenyésztési  

kedvét, másodszor pedig népgazdasági szinten jobban meg le-  

het alapozni a szarvasmarhatartás sikeresebb fejlesztését.  
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A Józoef Attila Tsz 160 borjufórőhely ős 320 növendék- 

üező férőhely létesitésére vállalkozott.. 

Az intervenciós telep 1980-ban dpül fel mintegy 6 millió fo-

rinton költsóggel. Iliihez e termelőszövetkezet 1,3 millió fo- 

rint é:lami dotdciát is kapott. A telep megópitése azért je- . 

lentős,,mert ezáltal a városban ós a környéken szervezettebbé  

foj..vélni. a _. kistermelők..Uszőbori®lnak .f . lvdsdrlgsa. A szövet- 

kenetben u y védik ;,: hogy a közös és a héiztéji kölcsönös, egy- 

mást segitő kapcsolata kamatozik a too szémdra is. Ugyanis 

ilyen jó kapcsolat révén runkocsucsok idején jobban robilizéi- 

ható a caalddban lévő egyéb munkaerő a tsz számóra is ha  

erre sz"Likság van.  Viszont az az összeg sem elhanyagolható . , 

amely a tsz-nek jér a hdztéji értdkesités 1ebonyolitésdért. 

Ilyen példéul a nagyüzemi felér megoszt is®. 

1976-ban valamelyest lazult a kapcsolat a tsz ős a háztó- 

j gazdas ,*ok között. Ezt azonban nem a tsz idézte elő. Ebben 

az évben ugyanis értékesitési viták keletkeztek a mák, a pet- 

rezselyemgyökór és pasztinák eladéasakor - a felvésdr16 szer-

vek részéről. Ez a vita 1979-ben kieső visszavetette ez igen 

fontos növények hsztdjiban történő termelését. Itt egyben Got 

is meg kell jegyezni a térgyilagosség kedvéért, hogy ®z előző 

évben tapasztalt Jövedelmezőség hatáséra a szerződésen felöl 

is termeltek a tsz-tagok a hétitéjiban ilyen fontos növényeket. 

Kossuth ._.. Tsz ,:  

i``bben a szövetkezetben nemcsak a tagok méztáji gazdagé- 

gait segitik, hanem a hdzí kertekben és zgartkertekben vissza- 



-74 

tartott földek termelését is Szorgalmazzék azáltal, hogy vető 

magvakat és mitrágyét is juttatnak szukre igény szerint. 

A kivíiléll©kat is sogitik e tekintetben. A szövetkezet ezen 

tulmonő 1977-ben például 14 vagon érpát, 39 vagon takarménny- 

buzét, 79 vagon kukortcét éo 4 vagon koncentrátumot juttatott 

tagjainak, ami eis600rben ez áillattartási kedvet fokozta. 

Igények alepjén adnak zöldlucerna területet, kaszálót éo 1ec► 

gelőt is az állattartóknak. Legelőt és kaszálót a környéken 

616 egyéni gazdélkod6knek is juttatnak. Ez e szövetkezet je- 

leskedik legjobban a vemhes kocasüldő akcióban. . 1978-ban 

30 db, 1979-ben 40 db vemhes kocát adtak el tegjeiknak a ser- 

téstertés tovnbbi fel enditősére; A Kossuth Tsz-ben igen kim, 

vetkezetes_és pontos  a hiztéji ezerzndések megkötése ős nyil 

véntartása. De fegyelmezettség tapasztalható a tagok részéről 

is. Bizonyitja ezt az a tény is, hogy 1968-ban 2.710 db hiz6- 

sertésre kötöttek szerződést a tagokkal és azt 2.786 darabban 

teljesitettők. 

Lenin Tsz:s; 

A város területileg legnagyobb termelőszövetkezetét viza- 

géive megéllapithat6, hogy itt alkalmazzék legkövetkezeteseb- 

ben a modern agrotechnika vivményait a hézt é j i termelésben. 

A városi szövetkezetek közül először a Lenin Tsz kezdeményez- 

te - eredménnyel a héztéjiban termelt vörUiahagyna teljes gé- 

pesitásét. Ennek kapcsán a szövetkezet 	oel,elveti_ a_dun- , 

halwYmét  amit korébben kézzel ,, térdenéllva dugdostak a  föld.  

be - elvégzi a vegyszeres gyomirtéat, növényvédelmet és a 
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gépi betakeritást. A tagoknak mór cook a gep által felsze-

dett vöriohagymót kell átválogatni, osztályozni, száilitáera 

előkóoziteni. Ez a kezdeményezés annyira teret nyert, hegy 

1978-ban msr 100 hektér területen termeltek vör3shogymót e 

szövetkezet segit®égövei ilyen korazerüen e háztájiban. 

A szövetkehet ezzel az intózkedessel ujból kivóltotte  

az érdeklődőst a vörönhagyma termesztés iránt a háztájiban. 

Ugyanis hagyomganyoo eszközökkel ma mór nem tudnának a hiztá- 

jiban ilyen nagyságrendben hegymát termelni - munkaigónyessó- 

ge miatt.._ A szövetkezet e gy  má®ik fontos növónynől, a petre- 

eselyengyökór termel6s'n6l pedig ezt tervezi :, hogy e lev6l.. 

zÖldját is megkisórli gépi uton levágni e hóztsji területeken, 

amelyet a konzervipar egyébkánt nagyon keres. Lzóltal megnö-

vekszik a petrezselyemzöld betakeritóoónak termelékenysógeq 

. A Lenin Tsz-nél vallják, hogy a közös és a h&ztáji ilyen 

ujezerü kepcaolet-bővitése kölcsönösen növeli a  Jövedelmet  

jövedelem kiegészitő hatósa miatt a tsz-tag jobban kötődik e 

gazdaságukhoz. Tudj ók, hogy ezzel a zöldségprogram megval6oi' 

tdoát is hatékonyan segitik elő. Itt meg kell jegyezni, hogy 

ltaldben a háztáji gazdaságokban termelt növények botakari- 

tósa egybeesik e közös gazda©6gban jelentkező munkacsucs ide-

jóvel. Ez a  közös munkából a munkaerőt gyakran elvonja, illet- 

ve csökkenti - ami vontatottabbá teszi a közösben a betakart- 

táe ütemét ... Lppen ennek a jelenségnek az elkerülésére ismerte 

fel a Latin Tsz vezetős6ge és kezdeményezte azt a lehetőséget, 

hogy a bóztóji gazdaságokat is megnyerje - e munkaigényes nám 

vényeknél is - e lehető legteljesebb gépesitósre. 
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Az éllattartés területén ennél a szövetkezetnél figyel-

hető meg, hogy a héztéji juhtartés fejlesztése érdekében a 

préri legeltetésen tulmenően a téli tartés megoldését is cé- 

lul tüzte._A szövetkezet egy uj 5 ezer férőhelyes juhtelepet 

épit, amelybe tervezi a héztéji éllatéllomény téli elhelyező-

nőt is megoldani. A Lenin Taz a héztéjiban termelt tejet 

igyekszik felvésérolni. Ebből a célból Kirélyhegyopen egy 

te jbegyüj tő helyet üzemeltet. 

A ki©gazdaségok inte rálésa ©zempontjéból igen jelentős 

a  Lenin Tsz tevékenysége abból a szempontból is, hogy 

ejyéni; .,gazdélkodák éltal felajénlott földterületeken eddig 

140 hektér területen hsitott vége önkéntes földcserét, il-

letve részleges földrendezést. 

Uttörő Tsze 
g Izdaségban korébben igen intenziven foglalkoztak fok-

hagyna termesztéssel. A növény munkaigényessége miatt, vala-

mint a nehéz gépesithetőség miatt le kellett mondani a 'Male- 

ben való termesztőséről. Azonban még mindig maradt egy lehe-

tősége a héztéii.  Ma mér csak a héztdjfiban termelik e fontos 

fűszernövényt, évenként véltozóan 50-100 hektéros területen. 

g növény termesztése népgazdaségilag igen fontos, hiénya ko-

moly zavarokat okozhat a konzerviparban, illetve csökkenti 

ez export lehetőséget. A szövetkezetnek van egy forrólevegős 

lucernaliszt készitő üzeme, igy  lehetőség nyílt erre, hogy a 

héztéji gazdaségoket is elléssa lucerneliazttel. 
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A szövetkezet héztéji bizotteéga célul tfzte, hogy a 

népgazdaség és a kereskedelem igényének szeg előtt tartéséval 

a héztd4i tevékenyyaő Uket ugy orientélia,  hogy a közösnek és 

a tagoknak is egyarént érdeke legyen. Igyekeznek olyan meny-

nyiségben termelni zöldségfélét a héztéjiban, amennyire re-

élis kereset van és igyekszenek a helyenkénti tultermelést 

elkerUini. Pbbői adódóan ennek a szövetkezetnek és tagségő- 

nak az elmult években igen sok probléméja adódott. 

A héztéjival kapcsolatos integrétori tevékenységből két- 

végtelenül van előnye a termelőszövetkezetnek, azonban ugy 

vélik, hogy ez az előny nem éli kellő erénybon az ezzel jér6 

többetmunkéval. 

összességében  az alébbi főbb megéllapitésokat és követ-

keztetéseket lehet levonni a makói termelőszövetkezetek és 

tagjaik héztéji termelősének integréléséval kapcsolatosan: 

• valamennyi tsz előkészíti tagjainak a földet héztéji 

termelésre /széntés, mUtrégyézés, növényvédelem, stb./ 

- ahol lehet, ott a betakaritést is géppel végzik el a 

munkaigényes növényeknél i® /vöröshagyma, dughagyma, 

fokhagyma, stb./ 

▪ érdemben működnek a héztéji bizottségok, és mind a 

4 tsz alkalmaz gyakorlati ismeretekkel is rendelkező 

fUggetlenitett héztéji agronómust 

. 	- a szövetkezetek egységesen intézik  tagjaik héztéjíval 

kapcsolatos addelezémolését i® a Vérosi Tanéca Pénz-

Ug i Osztéilyénél /adókedvezmények, stb./ 
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ahol meg van a lehetőség, ott segitik a még meglévő 

egyéni gezddlkodókat is, illetve kisegitő gazdaságokat 

- tagjaik részére végzik a szerződős-kötéseket, Illetve 

szervezetten elszdllitják termékeiket, hizott állata 

iket 

- tagjaik éliatélloménydt ellátják legelővel, alomszal-

mával és abraktakerményokkal 

- a  tsz-tagok  kivéneégéra a leszerződött termékek után 

az elezémolhatő munkanapokat 3óvdirj sk 

• ez integrálás sorén a háztáji gazdaségoket ellátják 

agronőmioi, növényvédelmi, állategészségügyi és piaci 

szaktanácsokkal. 

Azonban gidádnak gondok és problémák is az integráció 

kapcsén. 1978-ban például az Uttörő Tsz vezetősége figyelmez- 

tette e tagságot, hogy abban oz évben cask mérsékeltebb meny- 

nyiségi4 fokhagymára lehet értékesitési szerződést kötni. Az 

intelem ellenére a tagság az előre javasolt teruletnek a dup- 

léjén termelt fokhagymát - mert mindenki nagy pénzt látott 

benne • es előző évi nagy keresletből és hiányból kiindulva. 

A tultermelésnek az lett az eredménye, hogy értékesitési ne-

hézségek, surlédésok keletkeztek, amely elkerUlhető lett 

volna, ho a vezetőség tanácsét figyelembe veszik a tagok. 

Hasonló esettel találkozhattunk a József Attila Tsz-ben is 

mák termesztés vonatkozáedban. 

Valamennyi makói tsz-nél a héztdjival kapcsolatos®n 

teldn a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a betakaritési  
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csuccidők e'vbeesnek p  felfuttatott héztéli gazdélkodés be-

tekeritési ideiével.  Ezt természetesen tudják a tsz-vezetősé-

gek, tudja a tagvég és tudja a vérosi közvélemény is. 
S  gon- 

dok leküzdésére időnként segitséget nyujtanek a diákok ., a 

katonaság és a gyári munkások is. A munkacsucsok leküzdésére 

e híztéJib®n is az az ut. létezik leg.lobban Járhatónak, ha a 

lehető legjobban gépenitik a háztájiban is a betakeritást. 

Ezéltoi jelentős munkaerő szabadul fel, amely most mér szük-

ség esetén a közös gazdasúg rendelkezésére éli. 

Ugyan kisebb gondként jelentkezik,de mégsem elhanyagol- 

ható es  a jelenség, amikor a tsz-tagok annyira intenziven be- 

rendezkednek a héztéji gazdslkodésra, hogy a közös munkában 

lévő kötelezettségeket elhanvawoliék. Makón is vannak helyen-

ként ilyen problémák, azonban megéllapitható, hogy  ez összes-

ségében nem jellemző e város héztéji gazdélkodéséra. Néhány 

esetben, ahol ez tapasztalható, ott a pértezervezetek, elle- 

no""rző és háztáji bizottsdgok is foglalkoznak e kérdéssel. . 

Általában figyelmeztetéssel megoldódik ez a probléma, egy-két 

esetben a tagséagi viszony megszüntetésére is sor kerül. 

Makón a körvélemény elismeri a héztéji gazdélkodíst és 

jövedelnezáságénéi fogy® ranpla is van.  Tekintettel arra, . 

hogy a háztáji földeken éltaléban "pénzes" növényeket termel-

nek /vöröehag9ma, fokhagyma, petrezselyem, stb./ a város la-

koseéga időnként felveti azt, hogy a tsz-ek miért nem termel-

tetnek a háztájiban fries zöldcégféléket /paprika, paradicsom, 

s©léte/ - a lakosság jobb helyi ellátása érdekében. Az erre 

való törekvések eddig kevésbé bizonyultak eredményesnek. 
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!Iegfigrelhetők szemléletbeli különbségek is e háztáji 

gazdélkoddst illetően. A József Attila Tsz-ben például a ve-

zetők is igen ektivan gazdálkodnak e héztéjiban. Itt láttam 

például, hogy maga ez elnök  is  kiment a héztéjibe cselédjével 

petrezselyemgyökeret egyelni. A Kossuth Tsz-ben viszont némi-

leg ellenzik a vezetők "héztéjizésát", mert ügy vélik, hogy 

meg vannak eléggé fizetve és foglalkozzanak e közös irdnyitd- 

sóval, szervezésével. Szek a megnyilvánulsok természetesen 

kisebb 3elentőségüek. 

Az 1970-es évek elején Makón is tért hódított e termelő-

szövetkezetekben az un. részes müvelés elterjedése, főleg ku-

korica, vöröshagyma és cukorrépa termelésénél. Ebben az eset-

ben a kivüiéllök is véillalhattak területet, általában 15-25 

százalékos részesedésért. Szért tulajdonképpen hagyományos 

módon elvégezték a növényápolást ős a bet©kerítést. A termelő-

szövetkezetek akkori körülményei között ez a módszer j6 volt 

arra, hogy növeljék a fontosabb növények területeit a termelés 

fokozása érdekében. A termelési rendszerek elterjedésével pár- 

huzamoson Makón megezünt e kisgazdaságok ilyen irényu "integ-

rdldsa" 

A hAztéji gazdálkodást vizsgálva megéllapithat6, hogy 

ma is hely téllék Erdei Ferenc sorai, amelyet 1971-ben irt 

meg a "Város és vidéke" cimU könyvbens "A közös gazdaságok 

törvényszerU és ellenállhatatlan fejlődése mellett tovébbre 

is virágzik, fejlődik ős korszerűsödik Makón a kerti-, héz-

téji-, kézműves kertészkedés. A házak kertjeiben, a véres 
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körüli régi veteményes és szőlős-gyümölcsös kertekben nem  

csökken a pezsgés, v611alkoz6s, kezdeményezés ős a határ- . 

t®len szorgalom." /12/  

c./ Rákóczi TQezaágezdaeki Szakszövetkezet  

A mezőgazda®égi szakszövetkezetek a mezőgazdaság egy vagy  

több ágéban folytatnak közös nagyüzemi tevékenységet és  

támogatják tagjaiknak a szakszövetkezet céljával összhang-  

ban álló gazdakodését. A szakszövetkezetek a közös gazda-  

ségnek ős a tagok gazdaságénak arányét, valamint ezek szer-

yes  együttmüködését az egyéni és társadalmi érdekeknek, il-

letve a helyi edottségoknak megfelelően állepitjők meg.  

TIakt% a 4 termelőszövetkezet mellett van egy mezőgaz-  

dacégi szakszövetkezet is. Ez az alacsonyabb szervezettségű  

szövetkezeti forma 1975-ig tulajdonképpen nem játszott je-

lentős szerepet a város mezógazdaségéban.  

1975-ben e még mindig meglévőegyéni gazdálkodók - akik  

időközben elöregedtek - szinte kampányszerűen keresték a  

városi párt és tanácsi szerveket, hogy segítsenek kilétén-  

telan sorsuk rendezésében. Azok az egyéni gazdák, akik ko-

rébban makacsul hátat forditottak a szövetkezeti mozgalom-

nak, szinte csak ,  most vették észre. hogy időközben  elöre-

mdtek. magukra maradtak -teaemelési eszközeik  korszerütle  

nek .és ~a.társadalom perifériáiéra kerültek. 

/12/ Erdei  Ferenc. Váro© és vidéke Akadémiai Kiadó 1971.  
289. oldal.  
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A feszitően jelentkező gondok megoldéséra ugy foglaltunk 

gllést, hogy az egyéni gazdálkodókat - idős  koruk ellenére 

is - a Rókéczi Szakszövetkezetbe irényitjuk. A szakszövetke-

zet vezetősége fogadésukat véllalta. A szakszövetkezetbe velő 

irényités operativ lebonyolitéséra a Vérosi Tanécs Élelmiszer'. 

gazdaoégi Bizottséga mellett létrehoztunk egy, az "egyéni gaz- 

délkodók helyzetével foglalkozó" albizottségot. Ez ez albi- 

zottoég 5 főből éllt, akik igazén ismerték az egyéni gazdél-

kodók gondjait /közöttUk ilyen személyek voltak: Ilégori Séndor 

a Szocialista Munka Hőse, nyugdijas tsz-elnök, Benczik Séndor 

Kossuth dijas, nyugdijao telepvezető, Moravozki Ferenc nyug- 

dijas tszelnök, stb./. 1976-tél havonta egy-két alkalommal 

ez az albizottsgg előre meghirdetett időpontban fogadónapot 

tartott az egyéni gazdélkodók széméra. Meggyőzésoel, felvil§- 

gositésssl,. a tények feltgréséval eredményesnek bizonyult az 

albizottség tevékenysége, mert 1975. és 1979. között rohamo-

son  megnövekedett a Rékúczi Szakszövetkezet földterülete és 

taglétozéma. Tehét az egyéni gazdálkodók beléptek a szakszö-

vetkezetbe. 

sernek eredményeképpen az alébbíak szerint növekedett a szak-

szövetkezet földterülete: 

	

1975-ben 	350 hektér 

	

1976-ban 	638 hektér 

	

1977-ben 	 831 hektéir 

	

1978-ban 	 1.131 hektér 

	

1979-ben 	1.325 hektgir 



Ugyanakkor a taglétszdm az 1975. évi 120 főről 1979-re 724 fő- 

re növekedett.. Az egyéni gazdélkodbk előtt tovébbra is nyitva 

éli a szeksztivetkezet kapuja. Az ujonnan belépő egyéni gazdél-

kodék 3 év eltelte utén jéradékot kapnak a szakszövetkezettől 

és ez megnöveli létbiztonségukat. 

A szakszövetkezetnek ez a folyamat igen komoly gondot je-

lentett. A belépő egyéni gazdélkodók földjei szétszórtan he- 

lyezkedtek el © véros külteriületein. A nagyüzemi téblék kiala-

kitésa végett a szakszövetkezetnek üzemen belüli ., illetve 

részleges földrendezést kellett végrehajtania amit eredmé-

nyesen megoldott. Szorgalmazza tovébbé ®z inkéntes földcseré- 

ket is .  Azéltal, hogy ©z egyéni gezdélkodúk földjeit ez egyé-

ni azektorből szövetkezeti szektorba gyüjti össze, az integ- 

rélés mellett egyben előseniti a azocialist© földtulaidon -  

viszong fellődését is. Ebben nyilvénul meg legjobban a Réká- 

csi Szakszövetkezet kiagazdaségokat integrélá tevékenysége. 

KUzéptévu elképzelés szerint amikor e további folyamat révén 

a szakszövetkezet.területe eléri a 2.000 hektárt - akkor vagy  

öné115 termelőszövetkezetté alakul át, vow pedig egyesül a  

szomszédos, . igen azinvonelasan gazdélkodó Kossuth Tsz-el. 

Ez is egy magosabb azintü intenciós folyamat. 

A szakszövetkezetben jelenleg a földterület felét közö- 

sen, e méeik felét pedig mint tapsi nazdaséi miivelik. A szak- 

szövetkezetnek jelenleg közös élletélloménya nincs, de a ta- 

gok viszont aktivan foglalkoznak éllattartéssal. 1979. janu-

ér 1-től a szakszövetkezet a Kossuth utcéban tej étvevő helyet 

létesitett, ahova havonta 25 ezer liter tejet visznek a 



r 84  r 

szövetkezeti, szakszövetkezeti és egyéni állattartók. 1979. 

II. félévében ujabb tejbegyűjtő hely létesitését tervezi  a 

szakszövetkezet, ezuttal a tanyavilágban, Bogárzóban. 

A sertéshizlalós tekintetében a Szegedi Szalémigy ér és 

Hu& ombindt integrálja a szakszövetkezet tagi gazdeségait. 

A szakszövetkezet pedig előszeretettel foglalkozik a kivüla 

á116 egyéb kiegazdas§gok sertéshizlalási szerződés-kötésével. 

Ennek eredményeképpen az alábbiak szerint alakult a sa övet- 

kezet hizósertós értékesitésea 

	

1976-ban 	2.000 darab 

	

1977-ben 	5.400 darab 

	

1978-ban 	6.263 darab 

A szakszövetkezet átfogja a takarményellitást és a hizott 51- 

latok elazillitdsát. A vágósertés termelés 1979. évben vérha-

tóan tovább fog növekedni. 

A Rákóczi Szakszövetkezet mindezek mellett részt vsllal 

az egyéni és kisegítő gazdaságok talajmunkáiban, vetőmag el- 

ldtásdban, aratási munkákban és végez jelentős fuvarozsst is. 

Itt emlitem meg, hogy 1976-ban megél1apodde történt a 

Szegedi Szalémigydr és Huekombindt, valamint a Rákóczi Szak- 

szövetkezet, tovdbbd a Marosmenti ÁFÉSZ között ca városban 

lévő kiegazdaeégok szervezett hizősertés értékesitésére. 

Ezek szerint Makón a Szegedi utca, Kossuth utca, Széchenyi 

utca, Április 4. utca vonalától nyugatra eső'terüileten az 

ÁFÉSZ ., keletre eső területen pedig a Rákóczi Szakszövetkezet 

segiti, integrálja a kistermelőket a sertéshizlaléaban és 

szervezett értékesitéeben. 
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A Rákóczi Szakszövetkezet tehét sejfitos helyzetéből 

adódóan jelentős szerepet jétszik m kisgazdasigok közvetett 

és közvetlen integrélfi®ében. 

d./ Csozgrid megyei Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége 

A Tsz Szövetségek elsősorban a szövetkezetek érdekeit kép-

viselik, azonban megfigyelhető, hogy az utóbbi években a 

héztéji gozdiilkodés kérdéseivel is egyre jobban foglalkoz-

nak. A  Megyei yei Szövetség utólag 1979. április 11-i küldött 

kdzgyülésén kellő sullyel foglalkozott a közös ős héztéji 

kapcsolatéval is. Megáliapitotta, hogy megyei szinten 

197 -ban 14 ezézalékkal növelték e hfiztéji gazdaaggok érté» 

kesitésüket a  közös  gezdeségokon keresztül. Makón ez az  

arfin,Y_ nagyobb,  elsősorban az értékes fűszernövények ter- 

meeztóse miatt, tovébbé e héztéjiban igen ringy arényu ser-

tóshizlalés következtében. 

A Tsz Szövetségek reviziók és éllésfoglalésok alkalmú- 

val figyelemmel kiséri a szövetkezetekben a héztiji bizott-

ségok munkfijét is.  

1979-ben tételesen kimutatta a héztéji gazdaságok rész-

vételét a mezőgazdas$gi termények és termékek előfillitásá- 

ben. A közös és héztiji szerves egységre hivta fel a figyel- 

met, illetve erre mozgósitott. 

A Területi Szövetség 1979. februérj éban a héztéJi bi-  

zottséok  elnökei száméra egyhetes tovfibbképző tanfolyamot 

szervezett. Ezen résztvettek a makói termelőszövetkezetek 



héztéji bizottségainak elnökei is. Ezen e tanfolyamon étte-

kintették a háztáji gezdélkodés időszorii kérdéseit. Foglal-

koztak tovéabbé a héztéj .i bizottságok funkcióival és a ház- 

táji gezdaségok önállá üzemégként történő tervezésével. 

Áttekintették a kiegazdaségok termelés-esetvesésének  leg- 

ujabb gyakorlati módszereit is. 

e./ 

 

Termelőszövetkezetek Éctékesitó, Beszerző ó© Szol,géltet8 

Közös Véllalst /TSZKER/ 

A TSZKER makói kirendeltsége az uj szervezeti felépitésben 

1978. október óta tevékenykedik a városban. A kirendeltség 

számottevően részt vesz e makói kistermelők áruinak értéke- 

sitésóben. Ezzel hozzájárul a háztáji ős kisegitó gazdasá-

gok biztonságosabb termeléséhez. 

A kisgazdaságok termékeinek órtókesitósót az ÁFÉSZ-en 

keresztül szerződéses alapon végzik. Igy As áruk felvésés-

lését tulajdonképpen az ÁFÉSZ bonyolitja le, az értékesi-

tésre a diszpoziciót viszont a TSZKER adja. 

A Réikáczi Szakszövetkezet közös ős tagi gazdeségeitól 

1976.. óta évente 50-60 vagon hagymaféleség értókesitését 

bonyolitja le. Az egyéni és kisegitő gazdaságoktól 1976. 

óta a következő forgalmat eszközöltet /13. sz. táblázat/ 
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13. ,>t3d.4 -tdbl$zat  
A TS .ANIa• _felvdsdrldsa. a ki.Bgerada®dgokt61  

Megnevezés  1976,  1977.  

e®omde viirlishegyma  
/csom6/  
Fokhss .N  6 c /ccom6/  
Gyliksvr /caom6/  
Sdrgorőpa /c®om6/  
Petres®elyemgy{ikér  
/va gon/  
Sdrgarépa /vagon/  
virdghagyma /Pt/  

15.000 

25.000 
15.000 
5.000 

10 

10 
800.000 

17.000  

26.000  
16.000  
7.000  

5  

12  
800.000  

Fo~dss Kivonat a taakái TS  

 

kimutetdedbríl /1979./  4iW ,  

 

1978 ►ban 10 vagon gj keret, 5 vagon petrerselyemzöldet, 30  

vagon vUriishagymdt értékeoitett.. Virg , agyige forgalma vi4  

leont cook 450.000 Pt értékif volt.  

G 	nti APPS és me  6 :azdsasá 	z. km) .+o  

tevékenysqge a ki©gRsad©siaok .,erraelésében  

A T;Iarosnenti ÁF "Zpnek meghatgrozó szerepe van a kisgoradasád  

gok intagradedman. Koribban cook  Maké vdrtj®r©  y  naroolelQre  

ős Kirdlyhegyoere terjedt Isi tevékonyodg©. 19704461 egireaiilt  

a f'rildadki, kie2ombori he  opdtfalvi ÁFi;SZ»oklsel. Igry  most  

t3dr a vdr©ok`c3r;n,v6k1. kdzs8rts*  kiegazde©dga3,nnk integrdldedt  

is végzik. Igy 1979-ben mdr 724 millicí forint mérleg3z®rinti  

brutteí drbevételt tervez i3omzoeen.  



A makói ÁFÉSZ alapvetően azzal segiti e kistermelőket, . 

hogy termelői tevékenységtikhi3z tópot, azemeeterményt bizto-  

sit, hlzóelepa-nyag vó®órlóAthhoz hitelt nyu j t., Gépekkel  is  

segiti a talajaunkéket, ®zakten4csot ad és végei a megtermelt  

tePrurkek felvóQyrlgeét. A terv®zerü ós ®gekezerü termelés ér-

dekében ~„c„~s ,o;~,;;~,to  ., ~ ho~ot.~ étre .  /Itt jegyzem meg, hogy  

az APISZ-néZ j61 üzemelő szakcsoportokra való tekintettel a  
makói texmel®szavetkezetek nem szónndókozn®k szervezetUkön b®-  

1ü1 uj®bb szokcsoportok®t létrehozni*/  

A Merosmenti ÁF ~"~SZ-né1 1979-ben ez elrbbi szakcsoportok  

tevékenykedneks   

sertéstenyésztési  
~ baromfitenyésztési 	 . 

~+* 

 
méhész  

• kertlaa®znositdei  
• géphae$nosité®i és   

galambtenyésztési szakcsoport.  

SertFa©t .en4Pezté®i .szakce000r.t 1978.b ®n 952 tagot szfiHlólt ós  

9.597 mézfla sertést értékesitett 26,3 millió forint értékben.:  

A szakcsoport tagjai a szerződéses felérbál kilogrammonként  

0,3 forintot a k€38i3s alapba helyeznek. Kedvezményes kocakihe-

lyezéssel igyekeznek bistositani a tenyésztési lehetőséget. . 

4.500 Ft-os éron adj dk ki a koc dca t darabonként. Ezt ez érP  

tőket a szaporulatból kell tUrleazteni. A tapasztalat sze-  

rint sokkal tUbb kocót is ki tudndnak helyezni.  

Az is jelentős segiteég e kistermelőknek, hogy a leadott  

hizóeertések.utén kilogrammonként 0.2 forint $rkedvezméngt  
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adnak az  ÁFtZaboltokban vásórolt takarm4nyok után. Megszer-

vezték az alomszalma ellitást is; melyhez a góphaazno®itósi 

szakcsoport ad azallitóe®zközt - ugyancsak kedvezményes áron. . 

Az is lónyeges aegitség,; hogy a betak®ritósi időben igényelt 

tak®rmányt hithoz szállitjók ős a forgalmi ártól ®ózsánkónt 

15-20  forinttal olcsóbban adjik. 

A bQrvnfitenyfaató©i .szakcsoportnak 197€3.ben 57 tegj® volt 

ős 384 r000 forint kbdzlie órtéke©itóat bonyolitott le. Hz a 

szakcsoport a kiezombori keltetőállomóarro ópül. Itt is gon- 

dolnak ejövőre, mert az órtókeaitett toj ásonkónt 10 fillér 

az al© ,pkőcsós.  A ®izekceoport nagyobbróe2t tenyósztoj óst óllit 

elő. A tenyószté®i felár fajtótól függően 1,10-.2,20 Ft/db. 

A vizBgó►lot ős a szaktanács ingyenes. . 

TIóhóez szakcsoport  1978-ban 84 tagg®l rendelkezett. ős 412 

ezer forint értókben végeztek közös móz értókesitést.. Á1tals- 

ban 2-4 vagon nőzet értékesitenek ővente az időj óróstól füg-

gően. Az óírtőkesitett móz utón kilogrammonként 2,5 forintot 

fizetnek be agy, elopkópzóabe.. A za ze1ő méhelv .vóndoroltatósó.t  
kedvezmőnvee iron vógzik. 
Az illominy etetósóhez cukorakció keretében kedveznónyesen 

juttatnak tagjainak cukrot /invert cukor 6 Ft/kg, krietóly- 

cukor 11 Ft/kg/.  Ez  a szakcsoport tevókenysógébő1 adódóan 

igen jól szervezett. 
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ARéph eznositáni szakcsoeort 93 taggal tevókenykedik •  Ezt a 

szakcsoportot e Városi Tanéeo VB.  Mezőgezaaszagi é© Llelmezéo 

Ug►i Osztdlydnak kérésére hozta létre ez AF ÉSZ. A tagok tulaj.- 

donéban erő ¢ ős munka-gépek vannak, melyekkel tagjaik ős a ki- 

vUléUők részére is bérinunkét végeznek /széntós, vetés, kul- 

tiv{torozéés .,, szénit ís, stb./. A tagok ezeket a szolgilt©téD 

sokat kedvezményesen vehetik igénybe, kivUléllók teljes dijté. 

telt fizetnek AKÖV tarifáival. 

Az olkotréez ellát é,, gépezemlék előkészité®e kUzösen 

tUrténik. Az erőgéppel rendelkezők as ASZ-tói munkabért kepi- 

nak és SZTK alapot is fizetnek. A gépek j©vitésdre a szbvetkep 

zet étai nyt biztosit« A géptulajdonosok fuvarlevelet vezet-

nek és Usemanyegjegyet is kopnak elszámolásra. A szakcsoport 

keretében áltollban 25-30 kisebb-nagyobb erőgép tizemel 

A n u  és paiembtenvésztéei_. szpkca000rt 1979. juniusgban kezd 

te meg mitkUdését 32 fővel* v csoport tevékenységét még nem lep 

het érdemben órtékelni., 

A kiegazdeaaégok azempontjábél is  jelentős az a tény, . 

hogy as APAyZ 1976--ben véRcíhidet épitett. Elsősorban hizó®er- 

Viet  vágnoki, évente 6 ezer darabot. 1979-ben mér megkezdte a 

ezi3vetkezet a tiató.sáat kényezerv.éRáot  is,  ahol a kisgazdaságok 

éllatait is  levégj ék. 

ia:7lsbsorbsn a kieg®edaságoket segiti az AFF;SZ ®zeszf5zdé.; 

at Itt évente 460 hl pálinkét főznek ki. . 
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A DELTA Kiskereskedelmi Vállalaton és e ZüLJART-en ki- 

vül e taTaroementi ÁFISZ is  foglalkozik mez8gezdesáni cé1u, 

iparcikkek._.értékesitésóvel.  Az Aka  boltjaiban általában 

megtalálhatók ® kistermeléshez sziika&gee gépek, eszközök, 

kemikáliák. Itt is -► mint  országosan .. hiánycikk például az 

olcsóbb ki®traktor, rotációs kepa, etb. 

A P3arosmenti ÁFÉSZ egorosan együttmtlkadik a TIT-el., 

melynek keretóben elő®dáeokon ad kUlönbösi3 szaktanácsot a 
kietermelóshez tagjai részére. A városban 7 terményboltban 

értbkee$t tépot. A szövetkezet ® kill.i3nböz© szakcsoportok róp 

®zóre  gyakran  szervez tapasztalatcserét más megyék, városok 

Az APP,SZ kiegazda©ágokat integráló tevékenységét eddig 

általában o termelési oldalról elemeztem. Megállapitható, 

hogy a. szakcsoportok képezik _as _slvJ át e szövetkezet felv6 

aórlóei tevékenyeógónek. A szakcsoportok közvetlen vagy köz-

vetett formában befolyásolják a felvásárlási terv sikeressé-

gót. Ilyen termelési háttórrel 	követkerzúk szerint alakul 

ara ÁPÉ== 1979. övi felvásárlási terve 1978. övhez viszonyit. 

va, kiemelt cikkek vonatkozósában, melyet a  14. sz. táblázat 

mutat be. 
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],4. ezt  tAblgzqt , 

Kiemelt cikkek felvée4rid®it terve 1979-ben  

Megnevez6s 	Mérték- 
 
 1978. 
 évi  

tény 

1979. 
évi  
tery  

Index 
1979/1978. 

Burgonya 	q 5.066 3.100 69,1  
Wiri3shegyma 	q 9.088 7.408 81,5  
Pokhegyma 	q 5.834 3.000 51,4  

Dughagyma 	q 935 1.000 107,0  
Stiegar6pa, gy€ik6r 	q 4.650 4.340 9393  
Gyümt3lce dseraeeen 	q 1.311 1.500 114,4  
ZUlde6g-gyim3cs t3es2r. 	q  30.645 31.798 103,8  

MáE 	q 154 240 155,8  

To13. 	q 124 130 104,8  

Baromfi 	q 2.969 3.200 107,8  
Toj ée 	ezer db. 3.099 3.000 96,8  

Galamb 	q. 657 720  109 ;, 6 

I~yul 	q 542 600 110,7  
Takermánygebon® 	q 8.954 8.000 	.  89 .,3  
Kukorica 	q 27.286 30.000 103,9  

: 1 e aai8Zer :Aer.. szoli 1tatée érbevétell. terve . 

Levégott sert6e db 5.319 5.550 104,3  
Levégott sort6Q q 6.637 6.923 104,0  

Szeszfőzde hl 459 460 100,2  
Baromgike].tet6e ezer db 1.704 1.800 105, .6  
Dard1ó érbev4tele m/P't 490 525 107,1  
Széllitéai érbev€tei 	m/Ft 88 93 105,1  

Porrést Kivonet a MbroeBenti Alit= 1979. mérciuA 10-i kUldtittm  
gybil6s enyagébeíi.  
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Hurgonyéból, vi3rt3siipgymdb61 ós fokbagyméból azért alacsonyobb  

a feivőeérlési terv,  mert as 1978. évi tultermelé®i és órt€-  

koaitósi gondokb5l ki3nduly® ugy vélte  as Ana= vezetőe >ge,  

hogy kisebb  lesz a vetéateriilet,, kEivetkezóeaképpes az értéked  

sités is;, Es a prognózis lényegében bevél t.  

A fontiek olopj dn tehdt mog -~17.3.epitbató, hogy aMaros4  

centi ÁFÉSZ igen sokrótiioa és szervezetten t•oez róozt Makón  

© kisgasdaQégok integrade-3dbeno Az erőfeszitóoekből 6s a  

tervekbő1; valamint a felv§sérláeokból kittAn9lk s  bogy a azip  

vetkezcst felel.ősaéggel végzi eat a tevóken aységet.. A kiild©tt.  

gyülóoek onyagaibdl és a tényekből  egyorént kiderül, hogy a  

Id©roementi AFrSZ nemcsak iieleti, hanem' zsolitikei kérdésként  

is . kazelf; e, kifsgazda®égok integrdJ.g©dnak  

C©on,rdd, me~,.vei ZÜLIVIRT , 	 : 

Ktizíeaert ;,, hogy a ZOLDÉátT fe]:vdsérlési tevékenysége elsősor.  

ban a mezr3gazdaeégí nagyüzemekre terjed kJ.  A  vizogélet fo4  
lyamén azonban azt tapasztaltam, hogy a véil®lat vezetői  

nem aérkóznak el adott esetben a kis  zdaekoktól folkind1t  

druk kftvetlen Pelvésdrldsdta s®m... Igy pnldéul 1979-ben e  

kisgazdaBégoktól Makó, e ZÜLDgRT felvéedr1ó telepén kftroot.  

len, szerződés nélkül is feá,véeéroltek elsősorban küliinböző  

S dldeégfgléket /fi3ldleper ,, s®ldta, stb./. Ez a volumen ugyan  

nem  meghatérozó,; azonbnn a kisgazdaségok értékelésénél ezt  

nem lehet  figyelmen kivül hagyni*. 3379.ben m ZbLaRT makói  

kirendeltségének z#ild®égforgalma 157,480 000 Pt volt.  
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Ebből a kisgazdaségoktól szerződéses alapon felvésdroltak 

4,200.000 Pt értékU zUldséget. Szerződésen kivUl. spontén 

• odi 0 404 Ft 6 ékben inéltdk fel rte.zikat 

termelők. Az utóbbi az tisaze® sUldségforgalomnak 0,27 szd-
zalékét teszi ki. 

A ZULDÉRT vezetői ugy vélik, hogy szUkség esetén a jUvő 

évben is rendelkezésre éllnak a kistermelőknek és felvdsdrola. 
jék tőlUk az időszakonként felkindlt szerződésen kivUli zlldi 

ség, gyamUlcsféléket. Ezt elsősórban  ebből  a meggondolásből 

teszik, hogy kUtelességUknek  érzik  népgazdaségi érdekekből 

is a kisgazdaségok ilyen irényu témogutéséte 

5 A zUldsémés mUmUles szabodfelvdsdrlders kiAelUlt boltok  

segitPsében 

Az oreZdgos zE3ldségprogr®m keretén belUl a lakosség zUldség 

és gyUmblcs ellétésénak javitésa érdekében 1975-ben a biakói 

Vérosi Tondos feladatot szabott meg a véros kereskedelmi 

ellétdsét biztositó véllelatok, szUvetkezetek, valamint a 
kereskedelmi szakigazgetési sserve réezére. Ennek értelmé.. 

ben az élelmiszer foridamazó szakUzletek nagyobb része, 

szémszarint 63 k  felvésérló he13715 lett kpelUlve kisterme-

lőktől tfirténő szabadfolvésérldsm. 

A vdrosi kertekben, zért kertekben éla a tsz héztdjiben 

egyre oadmottevőbb azoknak a kert mUvelőknek a széma, akik 

sajét igényUkUn fella vérosi ellétésra is szivesen termelnek. 
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Az  igy  keletkező éru felvésérlésénak két csatornéja van. Az 

egyik é ZÖLDAKT, illetve ez ÁFÉSZ felvésérló telepei, a mé4 

eik pedig a bolti szabadfelvésérlés. /Itt említem meg, hogy  

a makói kistermelők is igen sok, főleg zöldségfélék o  vörös-

hagyma., fokhagyma, petrezselyemgyilkét, stb. - széllitanak 

fel a búdepe®ti piacokra és a nagyobb bényavérósokbe. Ennek 

a felmérése igen nehéz, ezt csak becstilni lehet. A bolti 
szabadfelváoérlésra elsősorban a hézikertekben megtermelt 
zöldeégő és gyümölcsféléket viszik, amely kisebb mennyiségű. 

Ez a mennyiség nem olyan sok, hogy azt leszerződjék, vagy 

piacra kivigyék érulni 9  azonban van annyi, hogy e legközeleb- 

bi élelmiszerboltba még érdemes elvinni, eladni, ahol azon- 

nél készpénzzel fizetnek é*te./ 

A bolti szabadfelvésériés előnye m  ebből adódóén ab-

ban van, hogy az éru a kistermelőtől rövid uton és rövid,  

időn belUl frissen kex'Ulhet a fogyasztó asztaléra. A tapasz-g 
telet szerint Makón a boltvezetők élnek is ezzel a tehetőségő 

gel. Az intézkedés utén hamar kidertilt, hogy a friss zöldség- 

féléknek igen nagy a kereslete. Ugyanis helyenként megfigyelő 

hető, bogy a ZÖLDÍRT és ez ÁFÉSZ óltel széllitott éru nem 
mindig friss ős az osztélyozés, valamint a minőség is sok 

k vőnn3valót hegy maga utén. 

Makón a következők szerint alakul azoknak as 6101miezerc ► 

boltoknak a ezéma, amelyek zöldség, gyumölcs szabadfelvésér= 

léera ki vannak jeltilvei 
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Ceongrgd megyei 21elmiezerkiaker.,V411.- 22 
Maroementi ÁFÉSZ 35 
Csongr- dd megyei  ZÖLDÉRT 6 

ti s e z e s e n s 63 

A fenti egységek szabadfelvseéri4®bál sz4rmazó forgalma a 

ktUvetko ők szerint alakult az elit négy évben* 

15.. sz. ...táblézat  
Szabadfeiv4e4r14era - ki,keltilt b9ztok . forzalma , 

Értéks m/Ft 

V411aist,, sztbvetkezet 
neve 

1975. 1976. 1977. 19786 

Csm. É1e3:imisserki®ker.V .. 443 567 874 1.000 
Maroementi ÁFISZ 2.019 2.532 2.106 1.849 
Cgongr4d megyei ZÖLDÉRT 315 420 518 836 

Oe®zeeens 2.777 3. 519 3.498 3 . 685 
Index ara előző év %-éban 100 .,0 126,0 99,4 105,3 

Forr6st Nevezett vdalialatok m€rlegz4r6 adatai 1979. 

Meg41iapithatá teh4t, hogy az igy életrehivott forgalmazio 

igen jelentős. Az tapasztalható, hogy a villalatok a kérés- 

kedemi dolgozókat e tertilet®n anyagilag is érdekeltté te-

szik. Valamennyi helyen jutalékot biztositanak a bolti elö 

adóknak a zöldség, griim ile® forgalmazis utén. 

A I®rosmenti ÁFÉSZ dolgozói a felvée4r14eért a.  mint 

tőbbletaunkéért - a felv4a4r14si érték 2 ez4zalók4t kapj ék 
munkabér cinén, s ugyanezen felvée4irléo értékeeitésóórt az 
eléd4®i érték 1:,3 az4zaléka illeti meg a dolgozókat munkabór 
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jelleg juttatéeként. További kedvezmény még, hogy a fogyasz  

tői forgalomba hozott saját felvásárlásu zöldség, gyümölcs  

értékeéitése után minden egység az elodési értők 3 százalékát  

kélőként számolhatja el, ami magéban foglalja az áru minőségi  

értékcsökkenésének, sítválogatásának, selejtezésének kockáizaté:t.  

A Csongréad megyei.  =A RT  Vállalatnál a szabadfelvésérlés  

ut n a dolgozók `a fogyasztói érbál 1 százalék felvé©érléei ju  

talékot kapnak. Ezen tulmenően az összes zöldség, gyümölcs  

forgalmasa 1,8 ozézalékos forgalmi jutalék illeti meg e  

dolgozókat._ 1918. III. negyedévétől került bevezetésre cm  a  

módszer, bogy a kereskedelmi dolgozók az előző évi forgalom  

felett fely séroit mennyiség amin 3 százalékos feivásérlé®i  

jutalékot is kapnak.  

A.Coongrád megyei Lle1miazerkiskereskedelmi Villalatnál  

az eladók az értékesités uténn 1 szénalék jutalékot kapnak.  

ezen felül a szabadfelváeárlésből szárazó értékesités után  

további 1 azézalék illeti őket.  

A Városi Tonics VB. Élelmiszergazdasági; Ipari és Keres-

kedelmi Osztálya 1975. Julius 1-tői a vérovi piac területén  

kizárólag zöldség, gyümölcs forgalmazók részére helyfoglalási , 

diimérséklést biztosit 0.50 százalékos mértékben.  

Az előzőekből kitűnik, hogy e szabadfelvásárlással nem-  

csak o városi piacon keresztUl, hanem a peremkerületi boltok  

zöldség; gyümölcs forgalmasieival is biztositva van az otta°  

ni lakosság ilyen $rukkol történő jobb  e láttása.  
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A vd,ro©i piacon étlagoQan 150.-200 őetern©16,  kinélja na. 

gyobb menn,yieégü drujét. Az éllendó érueitók részére a TanSc® 

Kereskedelmi  Oszté].ya piaci padbérletet bizto®it, amelynek 
előnye abban  van, hogy ezek az őstermelők mindig éllandG he. 

lyen éru3nak ss igy biztosabb a vevőkörük. 

Meg kell még emliteni, hogy a 2üidség, . gyUmblco eiláté-► 

son tulmenően szémottevő még a kisdrólag kisegitői tevékeny-

ségen alapuló ..m2 	begyüjté® és értékeeitéeo A Vérosi Tanéce 

VB* aelmiazergazd8ségi,. Ipari és  Kereskedelmi Oeztayén teve 

kenykedő gombaszakértő kimait©t$sa szerint 1975-től az aléibbiak 

szerint alakult a gombaforgalmazás Makóno 

	

1975. 	795 kg 

	

1976. 	500 kg 

	

1977. 	540 kg 

	

1978. 	782 kg 

A gomba begyüjtéeót a lakos®ég szinte minden rétegéből végzik, 

ugy vélik, hogy olyan természet j érés ez, amely friss levegőt 
és kellő mozgást biztosit;, egyben egy kis zsebpénzt is  ad. A 

szenvedélyes gombagyűjtők eleő®orban a  Maros  értéri erdőkben 
és a makói, pusztán lelnek megfelelő begyűjtő helyekre. 

6. Az éleim eseripa xri Üzemek ée a kis azda®ágok.. k€apceolata  

a./ A .Csongrád .me..yei, Tei.ipari. Vékalat makói Uzemónek . kis- 
termelést.sepitő szerepe 

Az 1970-es évek elején a Tejipari Vállalat Makón is meg- 

szUntette szinte minden tejbegyűjtő helyét  ami a kise- 

gazdeaégok révén volt érdekelve* ginek elsősorban az volt 
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aP, oka :, hogy a ki®iizenekben csökkent a tehénlótegdn óe a  

tejtermelée.. Egyre kevesebb tejet vittek a kistermelők ® csar-  

nokba, ezőart nook fenntortésa rnór nem volt gazda©égo®. 1974-  

re a központi t©jbegyUjtő helyen kivUl m3r nem  meredt a vé-  

rosban egyetlen ki®üseni te jbegytij tő hely sem.  

1975-b®n aVérost Tonics napirendre tüste a. kistermelők  

helyzetének vizsgélatit ős elrendelte a korébban beszUntetett  

tej étvevő helyek kinyitdséta 1976-ban  a. helyi  szervek  intóz- 

kedóeéi Yiatósóre xnér 4 helyen megindult a tegtvátel a kis.  

termelőktől - főleg a véroe szélén és a tanyavilógban. A  

Tejipar3. Villalat igy lőtesitett tejótvevő helyet a Csenéd-  

palot0l uton, Hogdrzóbon,. Csókéeon ős a vdroeban a Dobó ut-  

caben.  

Az intézkedősek h®tdséra jelentősen nőtt a kistermelők  

él.tel beszdllitott tej mennyisége. A véllal.®t 1976-ben mér  

7.300 hektolitert, 1977-ben pedig 8.700 hektoliter tejet  

vett it az ujonnan léte®itett be.g,yüjtő helyeken. 1978-bon is  

tovibbi növekedés volt.: Jellemző, hogy példéul TiCakd-Rlkoeoa  

egy kordbben elhagyott autóbu®z megsllóhely rozoga épiiletét  

alakitottékk §t tejbegyUjtő hellyé.  

A véila3at makói Uzeme a.. melléktermékek viseze,iuttatd- , 

sév~l.ie  igyekszik segiteni a kistermelőket. 1977-ben példg-  

ul 4,4 millió liter  savót adtak el a kiegazda®igoknak .g amely  

az összes mellékterméknek 60 szézoléka. . 

Az emlitett szdau tejbegyU,jtő helyek a'enntartésa  tovébbm 

ra is indokoltnak ldt®zi,k, sőt ujabbek 1ót®sitését is  terve-  

zik Makón.  
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b./ Coongréd megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Véllalat makői  

körzetilizeme  

A valalat makói üzeme  Jelentős  szerepet jdtszik a kioterme-

16k tipellétéséban. Elsősorban azzal, hogy e takarmfinykeverő 

üzeme eli4tja a környező APtSZ.ek ids toz-iek boltjait taker... 

ménnyale Igy példdul a Maroamenti Artsz 1978-ban 450 vagon, 
1979-ben  mir 1.000 vagon tipra kötött értékesitési szerződést 

a GMT.vel. Az Uzemnek a vdrosbaz1 cook egy takarményboltia van, 

de a közeljövőben ezek szémét növelni tervezik. A véllalat 

körültekintő munkdja révén a vdrosban jelenleg a kisüzemi  

tépellitás megfelelőnek mondható. A vdllalat makói boltja 

igen közkedvelt, mart központi fekvésü ős igen nagy a vdlasz. 

'Wk. A GMV makói boltjénak forgalom növekedését a 16. sz. 

tdblézat mutatja be. .  

16. sz. tdbldzat  

A CS 0‘11,1309, ‚nörei GMV makói körzeti_ üzem, takar‘dmboltidnak 

forFAma 1975-1978 között 

Megnevező e 

Baromfitépok 

Sertéstdpok 

Takarménybuza 

Árpa  
Zab 

Kukorica 
Borsó 

Mértékegység o q 

1975. 1976. 1977. 1978. 
1978.  óv  
az 1975. 
év 5-ban  

2.029 1.940 2.056 1.802 88,8 

4.835 3.420 4.675 5.272 109,0 
1.890 1.571 1.761 1.667 88,2 

684 1.822 869 1.648 241,0 

104 352 

1,842  4.020 2.427  4.394 238,5  
144. 389 327 
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16. sz.: táblézat folytatása  

Megnevezés 1975. 1976. 1977 . 1978 . 1978. 6v 
az 1975.  
év e,-ában  

Cirokmag - - 50 96  •• 
Lucernaliszt 90 417 377 334 371,1  
Korpa 1.979 1.258 1.823 874 44,2  
8-as liszt - 980 1.004 1.329 ,..  

Darálmgny 1.262 40 601 1.039 82,3  
Huza€alj 503 365 -. - -  
Koncentrgtum 195 71 182 204 145,2  

Üsszosens 15.413 16.400 16.212 18.986 123,2  

Forrgot A GL2V makói tak,ermgnybolt jdnak kUnyvelési adatai  
1975-1978.  

A tgblgzat mutatja, hogy azémottevő választék van a takarmgny-  

boitbans trvendetes, hogy 1975. évhez viszonyitva 1978 -ben  

23:,2 ezázalékkel nőtt  a forgalom, ami ember'  :mutatAa._ ~hogar a , 

kiegaNaságok sllattartési kedvQ megnö,vekedett.  

c./ Szewedi_ Szabir és Hu®kombinát  

A Huskombinátra a kisgazdaságok intégrglgsa vonatkoaáegben  

igen moat. _szerep jut, elsősorban a sertéstenyésztés vonatkoz6- 

sában. Ezért ezzel a tétellel kiesé részletesebben foglalkozok. . 

1976. év elején, amikor a sertéstenyésztési kedv a mély-  

ponton volt a kistermelőknél, a Pdd irányelvei alapján az il-

letékes szervek - megyei párt,. tangos-, TESZÖV, gabonaipar,  

Állattenyésztési Pelügyelőség, /AI ZüV - segitségével aszaldd-  

migygr megkezdte az integrátori tevékenység kiépítését, a vg-  

gósertós termelős fokozottabb segitése é® avel€se érdekében.  
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Az ekkor foganatosított intézkedéseket elég sokan szkeptiku-  

san fogadték. A kérdés az volt: vajon helyre lehet-e hozni a  

kistermelők tenyésztési, érutermelési kedvét? Ma mér erre a  

kérdéars Egérteimü igennel lehet vélaszolni akár megyei, akér  

urakéi viszonylatban is. Mielőtt részletesen rstérek a makói  

eredmayekre, röviden bemutatom a Szalémigyér főbb mutatóit e  

tekintetben . megyei vonatkozéeban.  

17. : sz. t.ébléz~t  

CsQntrréd memo  véttdae.rt.és f.eivésérlésénak elakulésa.tanécsi . 

szektorban. 19754.978. 	
Mértékegység: db  

Év 	Tsz-közös Kistermelői összesen 	Ré®zarény % 	~ 

tsz közös kistermelői  

1975. 112.769  232.431 345.206 32,7 67,3  
1976. 118.367 167.190 285.557  41,5 58,5  
1977. 147.477  215.650 363.127 40,5. 59,5  
1978. 150.579 265.335 415.934  36,2 63,8  

1979 '/vérhaté/  130.000 277.000  407 . 000 32 ,0 68,0 

Porrés: A Szegedi Szalémi;yár ős Hu®kombinát ints;rétori Je-  
lentésébol kivonat 1979.  

Megyei  szinten megállapítható a kistermelői vég6aortéo érdemi  

növekedése. 1976. évhez viszonyítva 1978-ban csaknem 100 ezer  

darab sertéssel vásárolt fel többet a véllalat a kistermelők-  

tea. Ez az örvendetes növekedés ez_ alcébbi tényszák eRvüttes  

6s kölcsönbe ,.hatáisénak .következmézxes .  

az alkalmazott felvásérlési ér /nőtt az alapér/  

- a többéves szerződéses rendszer bevezetése /többéves  

felér,. mennyiségi felér/  
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- reóliaabb adópolitika 

termelés és értókesitős bsszhangja 

j6 takarményellótottoég 
időszaki felárak, intervenciók 

• vemheskoca akció fokozása 

megbizotti hálózat ki6pitése 

• illetékes pórt,- tanácsi, m felügyeleti szervek 

segitése. 

A fentiekre az alábbi példákat hozom fel. A vállalat 1976-ban 

1.783 db vemhes kocát juttatott a kistermelőknek, mig 1978- 

ban mór 3.616 db-►ot. A kistermelői összes vágósertés felvár 

sárlásbál a megbizott partnereken keresztül értékeoitett rész- 

arány .1976-ban 59.3 szálalék volt, addig 1978-ban ez az arány 

már 98,4 százalékot tett ki. Az is jellemző, hogy a kínterme+ 

lői vág6áertés értékesités 78 százaléka mér a tbbbóves feláras 

szerződéses rendszerben tUrtónt 1978-ban. 

A rakói tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalat ré- 

2E62,61 a szbvetkezetekkei kdtibtt "megbizotti szerződések" be-a 

váltak. Ugyanis a megbizott kbteles fenntartani a kapcsolatot 
a területéhez tartozó kistermelőkkel Havonta jelentós-kbtele- 

zettsége van a vállalat felé az állatállományról, a termelés 
feltételeinek helyzetéről. A takarmányozással kapcsolatos tó- 

jékoztetójáát a vállalat a Gabonaforgalmi és Malomipari Vói1Te- 

lattal együttesen adj ék ki a kitermelőknek. 

Makó város területén elsősorban a Maroementi ÁFISZ szak-
csoportja és a Rókácei Szakszbvetkezet milkbdik igen j61 együtt 
a vállalattal ars integráció területén. A  termelőszUivetkezetek 
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is megfelelő partnerei az integrátornak,, azonban itt mór  kip-

86 salóbbhsgy az aktivit.s. inek okai ez anyagi  érdekeltség  

szerényebb volta. . 

Lzek utsn részleteiben is taglalom a makói kisüizemi él-  

lotórtókesités helyzetét állatfajonként - megyei iéozehason-  

lit  ősben,  
t, 

18. sz. _ .  téblózat  

KW/semi vágósertés  fel  vás6rlós . ellIkuJ so. Csonordd meivében  

68 Makó .városban /19754978/  

Csongród megye IJbbála  

db. o db ._ 
1975. : 232.367  291.-95i  20.868  25.851  

1976.  167;190  214.337  15.762  20.333  
1977.  215.650  275.827  28.176  36.065  
1978., 265.606  335:508  24.551  30.481  

/'. - 	_' 	Y  

197806v visz.  
1975. óvhez V  114.3  114,9  1176  117,9  

Fo~ya Kivonat  a v$llelat  makói  kirendeltségének fciki3ny- 
veiből /1979/  

A fenti tób3 ~.ózatból meg$ilapithetó,;  hogy  Makón  nagyobb mér-

tékben nőtt ~a kisfizemi sertés órtókesités, min
,
t a megye ót-  

laga, függetleni,il a vizsgált időszak alatti ingadozásoktól.  

Ebből adódik ez a tény, hogy mig 1975-ben Mak6 8,9 szdz®lékm  

kal réezeaült a megyei végdsertéa felvá®órlósból, addig 1978«  

ban mér 9,1 bzézalókkaJl. Um lehet értóke7rni. hom a, meg,vei  

AtlagnA, . xaamobb .literati laeügemi hizósertés . -órtókeeitós Makón  

ösa8 	b:n_.van .zo 	1 ® ero_e-z tés 	e eket a -tss.s»ek, . 
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szakszövetkezet .£ ÁFÉSZ és.tanécei. szervek tesznek ennek .ér-  

dekében: .  

A kisUzemi végdmarhs termelésnek Makón korébban sem vol-

tak nagy bagyoményaid Az  ok  elsősorban  abban kereshető, hogy  

a kistermelők idejét és erejét lekötötte a munkaa ős időigé-  

nyes vöröshagyma termesztés, valamint a nagy volumenU eertésg.  

tenyésztés. A végómerba értékesitést e 19. ®z. téblézat mu-  

tatja be. . 

19. sz...téblézat  

A. Isisiizepi..7é/0/karY{ia .fekv.isérlés . a jtakyiévQ . .Csonpcéd memáben  

és i~iakci véiroeban . /1975-197.81 ...........•.~.,:........ 

Csongréd megye 	Ebből;  
tv 	. 	összesen 	_ 	14k6 véroa  

db 	a  

1975.  11.106  62.152  553  3 03  

1976.  8..940  48.222  359  2.036  

1977.  7.538  42.794  342  2.202  
1978.  7.789  44.357  245  1.401  

1978. .6v vies. . 

1975.évheZ  70 , 1  71,4  44 ,3  46,2  

db  

Forrés~s Kivonat a véllalat makói kirendeltségének f8könyvee»  

ibnl /1979/ 	. 

A kieüzeti végómarhe feivésér-lésnél - ellentétben a hizóser.  

téssel Makón is erősen csökkenő tendencia tapasztalható.  

Szarvasmarha vonatkozésébon e területen még a feltételek ja-  

vitéaéval sem vérható nagy javulés. A fent i  adatok is mutatQ  

j ék, hogy végómarha értékesitésb®n Makó v&ros kisüzemi arén,ya  

1975-ben 4,9 szézalók volt sulyra vonatkoztatva, addig  
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1978-ban ez ®z ©rdry 3*2 Qzdzelékra cakkent o  

A kisüzemi vág© j ub f elvás á.rlás ában ugyanekkor igen erős 

fejlődés tapasztalható. Ezt o 20. sz. táblázat szemlélteti. 

20.. sp .:. táblázat  

A kisüzemi .._vám;.5 .u4l...felváeárlfis a:1qku1ésA. Gzongrád mervében , 

é  .Nat5a  /12?5  1978/  

Csongrád hegye 
Usszesen 

Ebből: 
fiaké... város 

db . 9 _ db_ 	Q 

1975.  6.936 1.440 235 53 
1976. 5.921 91.210 415 99 
1977. 6.253 1.220 450 104 

1978. 9.325 1.841 443 106 

1978.6v visz .. 
1975.6vhez % 134,4 127,8 188 *5 ,200,0 

Forráss, Kivonat a vé1181at makói k9Crendaitscg6nets főkönyvi 
adataiből /1979/ 

Megyei vonatkozásban a kisüzemi vágó juh tel 	a vizs- 

gált időszakban erős ingadozást mutat. Uaké vgros területén 

1976.. évben ugrásszerü ni3vekedés kUvetkezett be és további 

3 év alatt minimális mértékben nőtt :.. 1975. évben Paku városi 

kisüzemek részaránya 3,7 szdealék volt az Usszes meggyei kis-

üzemi vágéjuh értékesitésből,, eddig ez az arány 1978.-ban mdr 

5 *8 ®záeaZfkra nőtt. 	 . 

Üo®ze®aógébera tehát ffiegáll®pitható ., hogy e Szegedi 3za- 
láuiigydr és Huskonbinát ® termelés és felváaárlds területén 

j61 betvlti a reá háruló feladatokat a kisgazdaságok integr6- 

lásgval kapcsolatoson. A kistermelők részéről a jvvv"t illetően 
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óvatos vd.rakozds van. Vdrjdk, hogyan alakulnak majd a ta-  

karmdnyok termelői ai , ée as 611ati tesmdkek felvdsdrldoi  

drai,(  A huodr rendezések miatt vdrh©tóan sertésből do barom-  

fiból meg fog növekedni ®z önfogyasztde ardnya. Tesmd®Qete-  

een a nbvekedés mértdkét a takarmakyok felvdadrigei drgr&lto-  

zdoa is bofoly deoi je majd.  

d. / Pe ; 3kaf ®idol ozó ~d~: 	t makó Uzeme  

A vdl.l.elat jelenleg pozerpaprika. ,  terme®ztds területdn van  

kapcvolatban a városi ó® vdro®kbrnyéki kistermelőkkel. A  

bet®kQritott termést termelőktől netur 611:epotban veszi  

dt. A pucoldern]. *  ei6kés2it6sréil ős fel.dolgozioról a vale-

let a©jdt telepőn gondoskodik. Jelenleg vdros területén  

4 papmikepucoló telep müki3dik, ahol a kistermelőktől bedr-  

kezétt termés féldolgozdedt végzik. As 1975-1978-•as években  

az eldbbi mEnnyioógek kerültek átaddsra illetve elöfeidola  

gozd®rn fUezerpaprikdbni,  

21. 	tábl.dzat  

K ete Q; ő:tc3 felvde 	t :üe 	rik 	1 8  

~~  
V á r o e  

he 	tonna  
J d r d s  

ha 	tonna  

1975.  14  122 95 760  
1976.  - 142 1.032  

1977... 6  50 89 699  
1978.  12  110 97 933  

Forrdes Kivonat a Szegedi Paprikafeldolgozó 9'dilelet makói  
Uzemónek fókbnyvóbnl /1979/  
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A fiiszerpaprika termesztésben a ki®termoidk körében a legkU-  

lönböznbb fogla9.kozésu emberek talélhatúk. A vé11e1©t egyéb  

terménye ~bre közvetlen azerződéot nem kc3t ., azt közvetett mcí-  

don bi3tositjo /példéul vöröshagymét a TS?KKR-en.keresptül/.  

7. A Vérosi. Tangos és intézménveinek kapesolata e kiotermelbkkel  

a./ *eel _Tondos  

A helyi  tanosoknakfontos szerep jut e kiogazdaeégok in.  

tegréléisében.. Közvetitő és kezdeményező feladatot kell  

ellgtniuk az 61lami véllaletok, szövetkezetek és kister-

melők között. Felelősek a mezőgazdesigi éga2atpolitikei  

feladatok végrehejtáséért. Különösen érvényes ez 1979.  

Julius 1-től, omikoris ® termelőszövetkezetek szakfelüp  

gyelQte a Megyei Tanécsok Mezőg,azdaaégi Osztélyaira k®..  

rUlt 	kirmszdsségokkal kapcsolatos feladatok viszont e  

he1_yi,tanécsok .hatéski3rében mar®dt.  

Makó véro® Tanácsa és annak Végrehajtó Bizotteége  

rendszeresen  foglalkozik a héztéji, kisegitő és egyéni  

gazdaoégok helyzetével, mint mér korébben is utaltam erre.  

Legutóbb a Tanécs 1978-ban e®zeptemberi t€anscsiilé®en te.  

kintette ét a kisgazdeségok helyzetQt .  0QA ki®g®zdeségok  

szerepe a termelésben és a véroseliéitéaban" 	napirend-  

ben és megfelelő hetérozatoket hozott. Ebben utasitotta  

az tlelmis2ergazdaségi, Ipari és Kereskedelmi Osztélyt,  

hogy TIT eloadésok keretében folytasson tovébbra is ism-  

retterjesztn, propaganda tev6keny ®éget a kiegazdaségok  
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segitése érdekében. Felkérte a Tanéca tovébbd a termelősza- 

vetkezeteket, hogy  a  betakaritée után segitsék a kisgazdasé- 

gokat is különbr3ző gépi munkékk®l /szántás ., széllités, stb./ 

Utesitotta a MUszaki Osztályt, hogy a zárt kertekben fokozot-

tabb gondot forditeon a dűlőutak rendbentartés ro, mert ez-
zel kapcsolatosan sok panasz érkezik a Tanácshoz a kisterme-

lőktől. Az Élelmiszergazdasági, Ipari és Kereskedelmi Osztály- 

nak tovibbé azt a feladatot is adta, hogy  folytasson tárgya" 

lést a Szikrai Állami Qezdasággal a város gyUmUlcsfs-csemete 

ellét4as választék bővitésének lehetőségeiről. 

A Véroei Tandcs a korábbi években eredményesen inditotta el 

a "kiskart mozgalmat". Foglalkozott uj tejfelvésérld helyek 

létesetésével, 'UUnkéntes földcserékkel, stb. A sertéshueter- 

melós érdekóben igen loj éiis a Tanéca a kistermelőkkel szem- 

ben. Nem hozott eddig rendeletet, melyben urbanisztikai szem. 

pontból karlétozné a városi állattartást. 1976-ban péld$aul 

Szentesen ozigoru állattartási rendeletet hozott a Vámosi Ta- 

nécs,. helynek értelmében indokolatlanul sok terUleten kitii. 

totték az éllattarté®t. Ez a rendelet közfelhdborodést kel- 
tett szinte kihivés volt a huaprogr®a ellen. Ebből az eset- 

ből okulva elállt a Mak©i_Tanéce. hasonló.  éllattartéot kor1é  

tozd.  rendelet .megalkotéeétól. Egyenlőre nem is tervezi ezt 
napirendre tűzni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy p:él• 

déul tabb.azintes lakótelepen io lehet sertést tartani. Léten- 

te van  ugyan 5-6 bejelentés a Tanácshoz, melyben panaszkodnak 
a lakók a szomszéd sertéstartéeéra, illetve a felhalmozott 
sertéstrágyára, Ilyenkor a K()JÁL kimegy e helyazinre és 
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előirja a közegészségügyi követelményeket, példéul istélló-  

trigyn lefedése, fertéítlenités, stb: és a tapasztalat  eze~► 

rint jobbára helyreéll a békesség a szomszédok között.  

b./ Véroe, i .Tondos  .VB. . ÉlelmiszerRazdasitti, Ipari _és Kereskedeis.  

mi OBztAVa . 

1975ben a kistermelők termelése visszaesett. Ezért 1976-  

ban az Oaztóly 11 helyen szervezett a városban és a tényé=  

kon kiagyülést a kisgazdaségok széni ,, amelyen több mint  

550 fő vett részt. Ezeken a gyüiéseken ismertetésre kerül-  

tek azok a korményhatérozatok, amelyek a kiogazdaeégok m-*  

zőgezdas gi termelését segítik elő.  

A szakigazgetósi szerv állami felügyeleti jogköt4ében kiemel;-  

ten  foglalkozott  a termelőszövetkezetek héztéji bizotts6  

inak murakéj éval.- Az Osztély kezdeményezésére a 4 makói t®s."
.  

ben e rségeeitették a héztdji tertiletek elvét és a külbnbö.  

ző szociális juttatésokat• 

Az Oeztély a MUszaki Osztéllyal egyetemben erőfesztté-  

seket tesz az elhagyott, romos tanyék bemt;ivelésére,.haszno-  

sitéséra. Az Élelmiszergazdaségi, Ipari ős Kereskedelmi  

Osztély szervezte meg a Tanéca Élelmiszergazdaségi Bizott-  

ségénak az "egyőni gazdaségok helyzetével foglalkozd albi-  

zotteégot", amely eredményesen mozgósitja a még meglévő  

egyéni gazdélkodákat a Rékóczi Szakszövetkezetbe.  

Az Oaztély ilyen irényu tevékenysége abban is megnyil-  

vénul, hogy a Maros érterületén különböző okok miatt elhan  

gyott földterületeket, parcellákat nyilvénntartja, majd  

14:  



iinkéntes fi3ldcserékkel tömbbsiti és az  igy kialakitott táb-

lákat kiadja az erdőgazdaságnak erdőtelepitésre. Igy az ár-

területen 1977-1978-ban 43 hektár terUlet került erdő®ité®re  

és  az erdőgazdaság kezelésébe. Csak igy lehet az itt elha-  

gyott egyéni gazdálkodók parlag területeit állami tulajdon-  

ba venni  és haeznositani. Ez.. is walk utia .9 _ szocialista  

fiildtul.a:idon-viezQn,vok tovfibbfei :leeztésének.. erő .sitéaéneka . 

A azakigazgatáei szerv  szorgalmazta  a ZOLD ~LRT és az  

ÁFtSZ fel egsr ujabb mezőgazdasági _kiegén  eláren4t6 hely  

létrehozáeát, melyet a WLJART 1977-ben a Ba jcsy4Z®ilinszky  

utcában meg is vaiásitott.  

Az Osztály egyik fonto© feladata az állami földek ke-  

zeléee. Az egységes ingatlannyilvántartés bevezetésével pdr-  

huzamosan várhatcí volt, hogy további földterületek kerülnek  

a tulajdonjog rendezésévei á Magyar Államhoz. A Magyar All=  

tulajdonába került földterületek száma 1975-től meghaladja  

a 600 db parcellát. Ezeket a parcellákat az Osztály haezno•-  

sitja, részleges földrendezéssel, erdősitéeeal, vagy kieter-  

ffielőknek tartós használatba edéaeal. .. 

Mielőtt az Osztály és a tanácsi intézmények kistermelők  

állattenyésztését segitő tevékenységét vizsgálom, áttekintem  

röviden, hogy tanácsi szektorban  hogyan viszonyul egymáshoz  

a 

 

nagyüzemi és a kisüzemi áliatáilomány. Ezt a 22. ©z. táb-

lázat mutatja.  
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22. sz. tdbidzat  

L3ak6 vsroe .dlletdllomdzxsnak al®kuldsa. tandcsi _szektorban  

Allomdziv darabban  
Megnevazéc  1970. 	1975. 	1978. 

II2.31. XII.31. .  I.1. 
1978. évi  
tény 1975.  
év V0-dban  - 

Szarvasmarha összesen  
Tangoed  szektor 4.547 4.805 5.371 111,8  
Ebbcáls tsz közös 3.190 3.840 4.435 111,5  

egyéb gazd. 1.357 964 936 97,1  
T®z Il.goffiéxj,y a tand4  
csi szektor %-dban  70,1 79,9 82,6  

L`bből s tehén  
T©ndcsi szektor 1.675 1.955 2.043° 104,5  
Ebből: t©z közös 1.144 1.583 1.665 105,1  

egyéb gazd; 531 372 378 101,6  
Tsz  dllomny © tend-  
coi  szektor  ~-dban  68,3 81,0 81,5  

Sertés ,összesen  
Tanácsi szektor 21.970 29.797 35.854 119,4  
Ebből, tsz közös 5.438 11.258 13.111 116,5  

egyéb gazd. 16.532 18.539 23.743 128,1  
Tsz sliomdny a tendr-  
cei szektor V,-dban  24,6 27,5 36,6  

Ebből: koga „ 	. 
/előzi kocdvsl/  
Tandasi szektor 1.696 2.548 2.727 107,0  
Ebből: tsz közös 581 1.210 1.282 106,0  

egyéb gazd. 1.115 1.338 1.444 107,9  
Tsz állomány a tans-  
csi szektor.  i -fiban 34,2 47,6 43,8  

./.  



AlloRgnx 	darebbtIn  
Megnevezős 1970. 1975. 1978' III.31. XII.31. I. 1. 

Ló &Imes= 
Tanicsi szektor 1.851 1.158 1.057 
Ebből; tsz közös 835 402 353 

egyób gazd. 1016 756 704 

13
78

. 1;15. 
4v %-gban 

91,3 
87,8 
93,1 
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22. ez. tibldzat folytatdsa 

Tsz gllomgny a tan g- 
c®i szektor 5:79.6ban 

Juh össmesen 

45 1 

6.409 
5.790 

619 

903 ,  

347 9 

5.996 
5.355 

640 

89,3 

33. 4 

6.965 
5.754 
1.211 

82,6 

116,1 
107 9 5 
189,2 

Tandesi szektor 
Ebbőls too közös 

egyőb gazd. 
Tsz dllominy a tang- 
esi szoktor 5.6ban 

PorrgasKivonet a Vgrosi Tangos VB. tlelmiszergazdasigt. 
!Part ós Kereskedelmi Osztdly statisztikgjdb61 /1979/ 

A tgblizatból megillapitható, hogy a termelőszövetkezetekben 
növekszik a szarvesmarba ergnya, a kisUzemekben pedig eaökken. 
A nagyüzemi 82,6 szgzalókos részesedó©i argnnyal meghatdrozó 

szerepet jgtozenak a vdros szarvasmarha tenyésztősőben. A ser-
tőstenyósztősnől.viszont forditott a helyzet. A nagyüzemak ari. 

nya mindössze 36.6 szdzalők. A tgbldzetból az is kitünik, hogy 

1970-tő1 a nagyüzemi sertősdllomdny növekedősi Uteme meghalad. 

ta a kisgazdasggokét. Ennek ellenőre jelenleg a sertéahv© ter.  

A nagyüzemi lódllomdny ardnye is  csak  33,8 szdzalók. 

De megfigyeihető, hogy a legutóbbi időkben a kisgazdaskok 
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lótartásában némi fellendülés van. A juhászatban jelenleg 

82,6 szfizalékot képvisel a nagyüzemi állomány. 
As Osztály a zért kertek ős a külterületi magán vagy 

személyi tulajdonban lévő földek terméseinek megőrzésére 4 

mezőőri körzetet alakitott. A tapasztalat szerint a mező&riik  

ilyen irányu, sajátos tevékenycégükkel elősesitik a.kie z-  

dasáéok .termelésének biztonáAát. . 

A Városi Földhivatal évente kétszer tart határszemlét 

az Élelmiszergazdasági Osztállyal együtt. Itt elsősorban a 

parlagföldek beművelését ellenőrzik. Akik ismételt felszóli- 

tés utén sem  művelik be földjüket d  ebben as esetben a földet 

állami tulajdonba veszik ős gondoskodnak e hasznositóeról. 
Az Élelmiszergazdasági Osztály kezelésében van a ható- 

sági kényszervágás is, melyben körültekintően aegitik, (elvi- 

lógositják a  kistermelőket is. A kisgazdaságokban a  növekvő  

állatlétszám miatt emelkedő tendenciát mutat a kényaze rvágás. . 

1976 -t61 államunk igen nagy anyagi áldozatokat. hoz e 

kistermelői szarvas arhatartéo támogatásóra. Kiderült, ho gy  

csak igy lehet fenntartani, illetve mérsékelnie csökkefést 

a h4ztójl, kieegitő é® egyéni gazdaságok körében. 

Makón az Élelmiszergazdasgagi Osztály tartja nyilván és 

intézi a kisgazdaságok tehéntartási álami dotgcióiát. Ezek 

alapján a Csongrád megyei Takarmányozási Állattenyésztési 

Felügyelőség fizeti ki az állami támogetáet. A makói kister- 
melők éltek is ezzel a lehetőséggel, melyet a 23. sz. táblá-

zat mutat be.  
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2). sz..téblésriat , 

Kistermelőknek kifizetett  tehéntati  dotéció Makón, 

19754977. , 

darab m/Ft .  

1975. 180 270 

1976. 173 259 
1977. 325 1.510 

Forréga A Véarosi Tangos VB.  glelmiezer-gazda®égi, Ipari 
óe Kereskedelmi Osztély adatai 1978. 

A tébléizatbál is létható, hogy 1977-ben csaknem hatszor 

annyi  dotéciát fizetett  ki az éllam a kistermelőknek, mint 

az előző  évben. Természetesen nem emelkedett a telaőnlőtszém 

ilyen  mértékben, a dotécin ellenére is mérsékelt csökkenés 

tapasztalható.  

Véleményem szerint a doticid fenntartésa a szarvasmar-

ha tenyésztésben ® kisgazdaségok körében tovsbbra is indo-

kom.  He a témogetést megszUntetné az  éilam, rohamosan vi®z« 

ezaesne e kiegazdaségokban a tejtermelés. A azarvasmarhater- 

to  olyan égazat a kistermelők körében, amelyet még további 

iliami témogatés növeléssel is igen nehéz ®zintentarteni. 

c./ PénzUovi.s  Terv és Munkeünvi Oeztély, 

A kistermelők adóztetésa mindig fontos kérdés volt ős jelen- 

leg is at. A Pénzügyi Osztély e héztéji: ős kisegitő gazdasé- 

gok adőztetésénél szem előtt tartja a termeléspolitikai 

szempontokat ős az erre vonatkozó jogszabélyokat. 
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Adóztatési tulkaoésok.miatt Makón nincs panasz. Messzemenően 

figyelembe veszik a Csongréd megyei Tanéca VB. 52/1977. 

/111.22./ sz. hatér-ozatét, amely a mezőgazdaségi termelés 

növelését célozza. 

A Pónzügyi Osztély adócsoportja a Hazafias Népfront Makó 

Véirosi Bizottségéval egyetemben 1977-1978-ban előadés-soroza- 

tot szervezett az adózd lakosség szémér-a. Lének keretében 

jékoztsttéik a lakoeségot az u adózési rendszerről és adóked-

vezményekről. Pelhivték a kistermelők figyelmét, hogy éljenek 

a jogszabélyokban biztositott adókedvezmények lehetőségeivel. 

érdemes volt a gyülóseket megtartani, mert a városban 9 nép-

front körzetben 16 előadáson 1.800 fő vett részt. 

A kistermelők körében 1977-ben 1.267 fő vette igénybe 

206 hektár területen a szerződéses termeltetésből adódó adó- 

kedvezményeket. 1978-ban viszont mér 1.672 fő 241 hektár te-

rületenóvezte az adókedvezményt. KLilönösen vöröshagyméra, 

petrezselyemgyökérre, fokhagyméra és cékláira kötöttek termók- 

értékesitési szerződést. A Pénzügyi Osztély kimutatása szerint 

a szerződéses adókedvezmények értéke évente 6tlagosan megha- 

ladja a 200 ezer forintot a lakosság ezéméra. 

Nóhénv kistermelő igen naavban foglalkozik a vérosban 

sertéshizlaléssal. . Néhol szdzas nagységrendben is értékesite- 

nek sertést évente. Itt viszont mér számottevő jövedelemadót 

kellene fizetni. Ez ellen ugar védekeznek, hogy a rokonségot 

is bevonj ék a termelésbe és hizósertés leadéskor mér több tu 

lajdononra iratfék a sertéseket - igy nagyobbrészt mentesül. 

nek az adózástól. A jérlatlevél megszüntetése óta igen nehéz 

a tulajdonviszonyokat tisztezni e tekintetben. 
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d./ CsonRrdd memrei Takarmányozási és Állattenyésztést Felüpye-  

lősép 

A Megyei Felügyelőségen a kisgazdaságok állattenyésztésének 

segitése érdekében 1 fő fűggetlenitett szakember dolgozik. 

Vér000kban a kihelyezett vc_osi állatten_yészté®i főfelűve- 

16k segítik a kistermelők állattartásét. 

Szarvasmarhatartás vonatkozáséban közreműködnek az 61.- 

lami dotéciá elvi iebonyolitósdban, éllatvésdrok keretében 

előkészítik az un. intervenciós borjak felvésdrlésát a kis-

termelőktől. Figyelemmel kisérik a piaci árviszonyokat és a 

takarményforgolmot. A városi állattenyésztési főfelügyelők 

a szarvasmarhatenyéeztés területén ez alábbi területeken mű-

ködnek közre a kistermelés segitése érdekébent 

intervenciós borjufelvdsdrlés 

• vemhesűsző szerződéskötések, eladssok 

• maradéktalan tejfelvósirlás 

• informdlés a piaci érviszonyokról 

▪ abrak, tömegtakarmány és alomszalma ellétés 

.- tápsorok folyamatos biztoeitésa 

▪ utak, töltéskaszálók juttatósa 

} szakpropaganda 

tejtermelési verseny meghirdetése 

• tájékoztatót ad az OTP hitelről valamint az adó- 

mérséklős tekintetében. 

Igen nagy érdeklődés kiséri a Megyei Felügyelőség éltol 

meghirdetett tejtermelési versenyt. 1978-ban egy makói kin- 
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termelő bejutott a megye legjobb. 10 helyezettje közé és 'Ariz-

jutalomban réezesUlt. 

Sertéstenyésztős terén 1974. év második felében Makón 

is bevezetésre került a sertések mesterséges termékenyitése 

a kisgazdaságok körében. Igy most mér a kistermelő igénye 

szerint választhatott, hogy természetes vagy mesterséges 

uton fedezteti kocáját. A tanyavilágban továbbra is megma-

radt a természetes fedeztetés. 

A kisgazdaságok részére 1979. övtől ujabb kedvezmény 

a sertéstartás vonatkozáséban az, hont' a kistermelő vásárol-  

hat törzskönyvezett tenyészkanokat saját és a  környező lakd- 

sok kocáinak fedeztetésére. Ez természetesen állami ellenőr-

zés mellett fog  megtörténni. Ennek két előnye is lesz. Elő- 

sz$r is növelni fogja a kistenyésztői kedvet, mert a tulaj- 

donos igy mér konkrétan tudja, hogy  milyen kennel fedeztet. 

Másodszor pedig tehermentesiti az államot az apaállattartás 

tetemes költségei 8161. 

Mint mér emlitettem, a v'irosban a juhállomány kisebb je- 

lentőséggel bir a kisgazdaságoknál, noha ez utóbbi években 

ez felfutóban van. Az Állattenyésztési Felügyelőség közvet- 

lenül segiti a juhtartókat állami tenyészkos. kihelyezésével. 

A Gyapju- és Textilnyersanyagforgalmi Vállalat nyirési idő- 

szak alatt helyben /Kossuth utcai tsz-raktér/ veszi ét a kis-

termelőktől a lenyirt gyapjut. 

A kistermelők baromfitartásénak célja elsősorban az ön- 

ellátás, de megfigyelhető az áirutermelés tojésből, tenyész- 
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toj ésbnl, . naposcsibéből és vágócsirkéből is. Itt utalok er-

re,. hogy az Állattenyésztési Felügyelőség ellenőrzésével a 

városban 4 kistervelő is foglalkozik keltetéssel és évente 

több, mint 100 ezer darab naposcsibét hoznak forgalomba el-
sősorban a kisegitő gazdaságok elléitásának javitéeéra. 

A Csongrád megyei Takarményoz$sí és Állattenyésztési 

Felügyelővég 1979-ben uj feladatkört kapott a kistermelők 

takarményell6téaével kapcsolatosan. Május 1-tői függetlent- 

tett szakember hatóságilag, mintavétellel is ellenőrzi a  

kisgazdavégok .részére is  forgalomba hozott tápféleségek bel. 

tartalmét .hogy azok regfelelenek, e keverési utesitásoknek.  

Ez a hatósági tevékenység nagyobb garanciát nyujt a kistize- 

meknek a tdpok megbizhatőségét_illetóen. A Felügyelőség évi 

mintavételi kötelezettsége 1.000 db. 

e./ Csongrád.megyei Allateisészségügyi Állomás  

Az éllategészeégügyyi szolgáltatás szinvonala nagymértékben 

befoly ésolja a kistermelők állattartásénak helyzetét. Egy-egy 

betegoég vagy járvány teljesen keresztül huzbatja az éllet- 

tartó nzámitésát - igy tahót ez állatorvosok munkája is szer- 

ves része az állattartée rentabilitásének. 

Makó varos közigazgetési területén 5 körzeti állatorvos  

teljesit szolgálatot, akik kizérólatz .a k1steraeiők éllntaina .k 

egészségét vigyázzák.  Az állatorvosok munkéjst a vérovi fő- 

éliatorvoeon keresetül a Csongrád megyei Állategészségügyi 

Állomás irdnyitja. A rendtartásban élesen elhatárolták, hogy 
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szolgéltatéeaik sorén mit végeznek dij ellenében és mit té-

ritős nélkül. Az  ingyen  végzett ozolgáltatésokhoz az oltó- 

anyagokat,: öletve a diagnosztikai kószitményeket az állam 

ingyen bocsátja ez állattartók rendelkezésére, tehát sem a 

különböző oltóanyagokért, sem pedig azok beadásdórt as állat- 

tartók nem fizetnek. 

Az állatorvosok ez alábbi szolgéltatésokat végzik  in  

gyen s  kistermelőknek: 

- szarvasmarha ős juhéllomény évente két alkalommal 

történő száj- es körömféjds elleni oltása 

• a kisüzemi sertéséllomény évenként egy  alkalommal 

történő sertéspestis elleni olté®a 

- e baromfiállomány évente egy alkalommal történő 

baromfipestis elleni vakcinézésa 

- a szarvasmarhaéliomény évente egyszeri TBC-szűrése 

- lovak, szamarak, juhok tavaszi kötelező vizk:gálata 

• juhok évente gyszeri rühösség elleni fürösztése 

• éllatvá©árok, piacok és állatszéllitésok esetén ál- 

landó felügyelet. 

A fenti szolgéltetésok együttes hatósa is eredményezte, hogy 

az utóbbi években fertőző megbetegedősekből eredően ezt ot-

tevő vesztesé: nem fordult elő;.  1977-ben például a véres te- 

rUletén baromfikolera következtében  23 db tyuk, myxomatózis 

követkeltében 6 db hézinyul, mig nyulóa költésrothadás követ-

keztében 12 méhosaléd volt a veszteség összesen. 
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Nagy állategészségügyi vivmény, hogy a viros szarvasmarha-

élloménya TBC és brucella mentes. Izért_tehét a kistermelők  

is Jogosultak a tej értékesitésekor a felárra. 

Az állatorvosok aktivan részt vesznek különböző éllat-

egészségügyi előadások megtartéséban. Telén ók ismerik leg- 

jobban a kisüzemi gazdaségok éllattertési kedvét. Tisztéban 

vannak az állatfórőhelyek kihasznéltságéval, ezért informá-

ciójuk nagyon hasznos segitség a kisüzemi éllattartók hely-

zetének megitélésében. 

A városban tapasztalható, hogy az állatorvosok egy ré-

sze nemcsak a gyógyitésban vesz részt ., hanem aktivan foglal- 

koznak sertéstartással is 

f./ Csongrád marvei Agrokémiai és Növényvédő Jllomés  

Ez a szakigazgatésí intézmény 1970461 rendszeresen megje--

leeteti a legujabb szakmai és technológiai ismereteken ele- 

puló házikerti és kisüzemi növénvvédelegnmel kapcsolatos ki- 

advénvét. A kiadvány a technológiai javaslatok mellett tar- 

talmazza a munkaegészségvédelmi és élelmezős-egészségagyi 

óvintézkedések betartásának szükségességét. . 

Az dllomés Makó városi főfelügyelője hatékonyan segiti 

a véres területén a TIT előadósok keretében szervezett szak- 

irányu előadésokat. A városi főfelügyelőt egyre .fyakrabban , 

keresik fel szaktanácsokért a kistermelők. 1970-ben 32 fő 

kért szaktanácsot, addig 1977-ben mór 386 fő élt ezzel a le- 

hetőséggel. 
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A vérosi főfelügyelőn tulmenően a termelőszövetkezetek 

növényvédő szakmérnökei is részt vesznek a héztéji gazdas . -

gok szaktanécsoléaséban• 

1977-1978-ban  a növényvédelmi tevékenység a kisgazda- 

ségok vonatkozéséban is  jelentősen bővült. Bekapcsolódtak 

az intenzív kulturék héztéiiban is me valósitott komplex 

növényvédelmi technológia végrehajtéséba. Ezek: vöröshagyma, 

burgonya, petrezselyemgyökér, füezerpeprika. A felsorolt 

növények ma mér gyomintés, kórokozók ős növényi kértevők el- 

leni védelem nélkül kisüzemi viszonyok mellett sem termelhe-  

tők eredményesen. . 

Makó vérosban 2 mezőgezdaségi szakbolt érusit pesztici- 

deket és egyben ad szaktanécsot is. A fenti üzleteken kivüi 

3 vegyicikkeket éruaitő bolt is besegit e kemikéliék ellétá- 

séba Megéllapitható tehét, hogy Makón a kisgazdaségok nö- 

vényvédelmi tevékenységét 3 uton segitik szervezetten: 

a termelőszövetkezetek végzik a háztáji gazdaségok 

növényvédelmét 

az ÁFÉSZ a kisegitő gazdaségok felé ad szaktanácsot 

szakcsoportjain keresztül 

4- o.  Csongrád megyei Növényvédő és Agrokémiai Állomén 

közterek, utak növényvódelmővel aegiti e kisgazdasé- 

gok minél eredményesebb termelését. 
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g./ I,egeltetó®i .Bizottság 

A legeltetési bizottségok a helyi tanécsok önelszémoléssal 

gazdélkodó intézményei. Még a felszabadulós utén alakultak 

az egyéni és kisgazdaségok szarvasmarha állomény énak szer- 

vezett legeltetésére. Fő feladatuk volt még ezen tul az 

apaéilatgazdéikodés megszervezése. 

A termelőszövetkezetek térhódit6séval csökkent e ezeren 

pink, mert nagyon sok helyen feladatukat étvették a nagyüze-

mek,  Ugyanakkor a kisgazdaságokban csökkent a tehéntartók 

száma.. 
Csongriid megyében is nagyobbrészt megszüntek a legelte- 

tési bizottségok m  mert betöltötték történelmi hivatásukat. 

A megyében ma mér csak Hódmezóv Bérhelyen és Makón talélhst6 

ilyen, Miért ragasiskodunk Makón ehhez a szervezethez? 

Elsősorban azért, mert - noha itt is elvesztette eredeti 

funkoiójét rájöttünk, hogy időközben a legeltetési bigott 

e .g komplex  módon bekapcsolódott .-.a kisgazdaságok termelésé- 

nek selitésébe. Igy tehét nagyobbrészt megvéiltozott feladat-

köre amelyet a véltoz .ó körülmények követeltek meg. 

Nest pedig ismertetem a legeltetési bizotteég jelenlegi 

főbb tevékenységi tartiletét. Az apaéliatgazdélkodés terüle- 

tén a szarvasmarha tartóknál időközben bevezették a mestersé-

ges termékenyitést, ezért a gazdaság bikákat mér nem tart. 

A sertéstenyésztésben is megindult a mesterséges termékenyi- 

tée, de ez mellett a legeltetési bizottség tart még 8 db 41- 

lami kant. 4 db-ot a tanyékon, 4 db-ot pedig a város 
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különböző helyein. Elsősorban abból a célból, hogy azokat a 

kistermelőket - akik konzervativizmusuk folytára nem biznak 

a mesterséges termékenyitésben - még ki tudják elégiteni 

törzskönyvezett apaéllattal. 

Néht évvel azelőtt még többszáz tehén legeltetését 

tervezte a bizottság. Időközben számuk fogyatkozott, illetve 

a tehéntartóknak nem éhit módjukban reggel komin és este ké-

sőn kihajtatni a tehenet a csordéra, illetve behajtés utén 

fogadni.. 1975-ben 25 db, 1977-ben m r csak 12 db morhdt haj- 

tottak ki a legelőre. 1979-ben s legeltetés - amelynek koréb- 

ban olyan nagy hagyoményoi voltak Makón - megfelelő érdeklő- 

dés hiénydban rne'ezünt.  Ez koréantsem jelenti ezt, hogy a te- 

héntar-tók teljesen felazémolték élloményukat. . 

Arról van  sző,  hogy a legelőre való kihajtés helyett inkébb 

azivesebben bérelnek kaszálót e legeltetési bizottségt61. 

A legeltetési bizottság a bérelt területen /dlteldban tehe-

nenként 1.200 négyszögöl/ levégja a füvet,, rendsodrozza és 

házhon sedllitja. Igy méz" sokkal kényelmesebb és gazda®égo 

sabb a kistermelőknek a tehéntartás. Meg kell jegyezni tovdb- 

bd még azt ie, hogy Makón a legeltetést az is visszavetette, 

hogy időközben e Szeized-Nagyfok utvonal nemzetközi főutvonal 

lett. őzért a KP I csak különleges felügyelet mellett engedi 

át rajta a legelő felé tartó csordát. 

A legeltetési bizottság 1978-ban a következő főbb szol- 

gdltatdsokkal segitette a kistermelőket: 

- 121 tehéntartónak osztott ki kaezdlót 159 ezer forint 

értékben 
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• a kistermelők részére 300 ezer forintért végzett 

széntést, vétéot, mütrégyeszőréot, kaszéléast, stb. 

40 fő részére biztosit igény szerint lucerna terUle.. 

tat 71 ezer forint értékben 

lucernaszéna értékeoitést végzett 31 ezer forint ér- 

tékben 

- a kistermelőknek ős a lakosségnek 1.015 őriben vég- 

tett fuvarozést 

.. 32 kistermelőnek végzett buta és érpa kombéjnoléei 

inunkét 23 ezer forint értékben 

törzskönyvezett konokkal 562 db kocét bugettak be 

▪ 70 tonna szelmét juttattak a kistermelőknek. 

Fel lehetne még sorolni több olyan tevékenységet is, amely- 

lyel a bizotteég közvetlen uton segiti a kistermelőket 

Összességében tehet megéll©pithetó, hogy a legeltetési 

bizotteég jelentős ezerepet tölt be a kisgazdaségok termelé- 

Gének integr$ éoéban. Ezért ragaszkodik a lakossig a3 bizott- 

ség tovébbi fenntartéo hoz, amellyel a  vérovi vezetők is egyet 

értenek. 

8. Téirsedelmi ős egyéb szervek kopcsoiata e kisgazdasápokkal  

Ha részletesebben is elemezzük Maká vérosben a hé:.té j i, ki-

segitő és egyéni gazdaségok integrélésőt, akkor  azt lótjuk, 

hogy az éllami gazdaségok, a termelőszövetkezetek, az ÁFÉSZ 

és ez élelmiszeripari Uzemeken, valamint a tanécai szerveken 

tulmenően méz egyéb szervek is felsorakoztak témogatésukra. 



Ezek a szervek éltalében a kormányhatározatok eredményeként 

segitik a kistermelőket, de Makón megfigyelhető ,, hogy ezen 

szervek vezetői és dolgozói valamilyen formában -,estben  

kistermelők is.. Igy tehát igen gyakran a korményhatározatok'. 

ból eredő  feladatok  és az egyéb szervek vezetőinek és dolgo' 

zóinak egyéni érdekei is igen gyakran taléikoznak, s talán 

ezért is kap olyan hamar "zöld utat" a kistermelés ,, amelynek 

mér fogalma a sző szoros értelmében szinte kultusszá kezd 

lenni. Olyan törvényes keretek között lévő kultusz ez ,, amely 

ből egyaránt anyagi és erkölcsi haszna van ugy ez egyéneknek, 

mint a különböző szerveknek, villalatoknak, de egyben a népi' 

gazdeségnak is .. 

a./ Hazafias. Népfront Makó.Vérosi Bizottséga  

A Népfront makói szervezete kezdettől fogva feladaténak te- 

kinti a zöldség és husprogram keretében e kistermelők mozgáp 

eitését, segitését.. Igen gyakran tapasztalható, hogy a•Nép-

front  vérosi kerUlett, szervei a lakosség kérésére kezdemé-

nyezik az olyan téli esti előadésokat,. ahol a kistermelők 

téjékoztatéséra kérnek fel jeles szakembereket adó Ug rben ., 

növényvédelmi ügyben, stb. 

1978.ban a Népfront Városi Bizottséga - a hazafias Nép- 

front Kertbarátok Csongrád megyei  Társadalmi Szövetségével 

eg Uttmüködve w  versenyt hirdetett a vérosi kiskert tulaido-

mosok termelésének fokozása. E mozi:-lom irényitéséra 

Népfront társadalmi bizottságot hivott létre, melynek tagjai 

voltak; a helyi tanács, a növényvédő éllomés ős a termelő- 
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ezövetkesetek szakemberei is. Ez a bizottság kétszer értékel-

te a versenybe benevezett kertészkedők munkéjéat. először ép- 

rilis 20. és méjus 20. 'Watt,  majd pedig augusztus 20. és 

szeptember 20. közötti időszakban. Az értékelő bizottság ara 

alébbi szempontok alapjén végezte a benevezők kertjeinek ér- 

tékelőséts 

» Esztétikai ktjrn_vezetvédeimi . .  szempontok :.  

*tt a szakszerüséget,. © tiezteeégot, o növényzet ösz- 

seetételét. ós a környezeti rendet értékelte a bízott 

sóg maximélioon 12 pontban. 

- Tala.imüveléa. termesztési szempontok:  

"la ősorban a széntéti minőségét, gyomirtást, fajta-

összetételt, az árutermelés nagye5gét ős a modern 

fajták erényét értékelték maximálisan 24 pontban., 

Ntivénvvédelmi.szempontok: .  

Vizsg4iték a növ6nyegészségUgyi éliapotot, a veszé- 

lyee ké►rtevők mértékét, a permetezésinap16 vereté• 

sőt maximálisan 16 pontban. . 

- ,%éb szempontok:  

Ebben a fejezetben e szerződéses termelést, kertbe-

rátköri tagságot, kiéllitéson való résztvéteit és a 

szakmai előadéeok látogatásét is értékelte a bizott- 

ség maximélisen 25 _pontban. 

Összességében tehát 77 pontot kaphattak maxiraélioan a kis-

kert tulajdonosok. 
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A telhivő®ra igen sokan jelentkeztek. Főleg azok, akik 

mőr 10 övvel ezelőtt a kiskert mozgalom szolgdlatdba szegőd-

tek, 1978. októberében eredmónyt hirdetett a veraenybizott- 

eőg, az 01e6 8 helyre ez alőbb{ kistermelők kerültek: 

1 • 2 Borsos József 
Pőve u. 17. 

Szentgyi3rgyi Zoltőn 
Köztőrsaeőg tőr 10. 

Bendk Istvőn 
Csokonai u. 2. 

73 pont 

73 pont 

72 pont 

Ungi Zajos 
Vörds szabadsőghercosok tere 72 pont 

Vizi Gyula 
Szerecsen u. 8. 

Benők Ferenc 
Juhősz Gyula tér 

Hajdu Istvón 
Bolygó u. 4. 

Buse Jázsef 
Petőfi park 2. 

67 pont 

66 pont 

62 pont 

55 pont 

A meghirdetett versenyben sok kistermelő a  jer gazda tisztes-

ségével igyekezett helytőllni. 

Az értékelő bizotteőg jól végezte tőrsadalmi munkőjőt. Való- 

ban azok a kiskert tulajdonosok kaptők e legtöbb pontot, 

akiknek virőgokban.pompőzó, szépen bekeritett, gondosan 

$polc és dusan termő kertjeik voltak. 
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b./ TIT r 6 .Véroei Szervezete  

A Tudoriényos Ismeretterjesztő Térsulat makói csoportja el-

nökségi ülésein azt e célt tUzte maga elé, hogy elsősorban 

a tanyai , _lakossé, körében kell nagy fi relmet forditani a 

különböző előedésok szervezésére. Átlagosan minden második 

előadás .,: amelyeket a külterületeken tartottak :, a tanyai la- 

koss6g helyzetével, termelésével 68 szoci6lie kérdéseivel 

foglalkozott. 

Makón a TIT Szervezet a toriyavilégban Raakoson, Bogér- 

tóban, Igéson ős Aélon alakitott ki p  nge szervekkel együtt 

körzeteket, ahol a téli időszakban éltoléban 6.8 előedést 

szerveztek egy-egy helyen. A tony®i lokosség nagyon igényli 

ezeket as "616" előaddisokat. Ennek az az előnye is megvan, 

hogy szervezett forméban kijut a tanyéra as 6llatorvo©, ez 

agrármérnök, e tanér és a tanécai alkalmazott, ahol az elő- 

adésok utén ez érdeklődő tanyai lakosoknak mód ovilik ,egyéni  

sondlaitival  is  fot lelkozni. Magam is gyakran részt vettem 

ilyen előadésokon, ahol szinte mindig szóba került az éllet- 

tartók körében as alomszalma és tépellétée, a mesterséges 

termékenystégi és gllat étadéskor a sulylevonée.. A tapaszta- 

let szarónt ezek az előedéeok jól szolgéitgk azt. a megbizai 

tést, hogy helyes irgnyba orientálj óik a tanyai lakoeeég 

termelését. 
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c./ Makái SAorthor,ószok EpyesUlete  

A horgószó®bál eredő halfogó®t magam részéről egyben isi eter„ 

melói tevékenysérvek is tekintem. A szabad szombatok beveze-  

tése és a természet felé fordulés fokozott igénye következ-

tében egyre többen lépnek a horgéezok téborébe, ahol a Maros  

folyón és jól halasitott egyéb vizterUleteken szémottevd hap  

let Rtermelnek" eaj ót fogyasztésre.  

Az egyesület személyi nyiivóntartósa és a fogéri ered-

ménynapló alepjkn az előbbiek szerint alakult Makón e tag-  

létszóm és a kifogott hal mennyisége, amelyet a 24. sz. tób-  

lézat mutat be.  

24.. pz.._ tóblótagt  

A Makéi,. Sporthorgósa Egvesüiet _teglótszóm ,alakulósa ős a  ki«~ 

fogott .hal _mennYisége 1970-1977.  

tv .Ta,lótszóm f6 Kifogott hal  
öss

kg 
 ifjusógi felnőtt Összesen  

1970. 100 385 485 6.851  
1971. 155 459 614 7.410  

1972 . 119 467 586 5.736  
1973.  82 476 558 8.120  

1974. 73 482 555 6.642  

1975. 131 583 714 12.671  

1976. 194 648  842 13.018  

1977. 215 757 972 12.942  

Forrás: A Tuskói Sporthorgász Egyesület könyvelési adatai  
`~°" 1978.. 
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A kinutatéoból meggllepitható ., hogy 1977-ben 1970. évhez 

viezonyitva csaknem megkétezerezódiitt a halfogás mennyisége. 

1977-ben egy horggsz gtlogosan 13,3 kg helot  fogott ,, ami a 

©zórakoBgson tulmenően nagyban aegitette as  érintett csalá- 

dok hueel7létésát.- A taglétszém 60 szgzalókgt vérosi, 40 szga 

zalékét j érgsi horggezok alkotják: 

d./ Marosmenti,Vadgastgrs®ség  

A makói Vadgsztgrsasgg hasonlóképpen a h©rggezokhos, évente 

jelentbe mennyiségű vadat ejt el. Fő területük a nyul, fga 

an  ée ős vadlovat. A tgrseségnek jelenleg 40 tagja van. 

Makó vér©a és néhény község mezőgazdacégi területe tartozik 

tevékenységi körükhöz. A sport mellett következetesen fog-  

lal oznak tenyésztési . .ezaporitgsi munkékkai is.  Évente 

mintegy 5 ezer darab fgcéncsirkét nevelnek fel a nagyobb 

zsgkcmány érdekébene Szoros kapcsolatban vannak a Magyar Ve- 

dlezok 0rszggos Sziiivetoégével. Élelmiszer termelés szempont- 

jéból- munkájuk kisegitő tevékenységnek is felfogható a  Ugyan- 

is az elejtett vadkat 3 csetorngn haszngljék felt 

- vaj gt fogyaeztge 

belföldi értékesités 

export. 

Az értékeaités terén éves szerződéses kapcsolatban vonnak a 

MAVAD-el. Hasznos tevékenységüket az is jelzi, hogy beszél- 

nek "konyhavadászatról" és•$termelői vadászatról". A Maros- 

menti Vadéeztáreasgg teglétezgma a horgászegyesülettel el-

lentétben állandó. 
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®.f Orszét5ae Tarkarókpónztér makói fiókira  

Az OTP makói fiókja a ffie2őgazdenégi termeléssel, illetve 

éllattenyéaeté®sel foglalkozó ki©gezde®égokat termelésiik 

fejlesztése céljéból hitelnvuttéssQl aegiti. Kistermelők 

kölceöniiket as alébbi c6loks°e vehetnek igénybea 

zöldség-gyümölcs termesztésre, telepitéere, felujid 

téere 

alet, éllett6p, takarmény beszerzópére 

• mezógezdaeggi kisgépek vésérléséra 

• g®zda©égi óptiletek épités6re, felujitdséra• 

Baezőgazdaségi hitelt igónyelhet mindenki, aki mezőgazdavégi 

müvelásre alkalmas földterülettel rendelkezik. Az igy igé - 

nyelt kölcsön  élteiében 15 ezer forintig terjedhet, évi 

8 ez izaléko© kamattal a  maximum  5 évre. . 

Az OTP makói fiókja kedvezményes kölcsönt eads 

• ezoknak a kistermelőknek, akik mezőgazdeeégi nagy-

üzemmel, vagy felvés ir16 vélt©lattal termelési, ér- 

tékeoitéei ezerződéet kötnek. Hitelcólonkéant 25 ezer 

forint ,, Uoozeeen legfeljebb 50 ezer forintig terjedő 

kölcsönt igényelhetnek. Visszafizetési idő 5 év, ka- 

mat 6 ezéz€alák. 

Szarvasmarha tenyéezéillat beszerzésre, hizóolapanyag 

véwárlésra 50 ezer forintig terjedő kölcsön igényel- 

hető, ha a beszerzés mezőgazdacégi nagyüzemtől ., vagy 

a Husiperi Vállal©tt6l törtónik. Kamat 6 szézalék, 

le j éra t 5 év. 
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Nyári gyikmölcs telepitéaére 25 ezer forint ösezegü,  

évi 6 szézalék kamatozésu kölcsön igényelhető., A köl-

csön előfeltétele, .  hogy legelébb 400 négyszögöl  bete~ 

lepité®ére keriBljön sor.  

A Takerákpénztér a kölcsönök rendeltetée®zerii felhasznélgsét  

ellenőrzi. A makói fiók gltal engedélyezett mezőgazdaeégi  

kölcsönök ezéma az utóbbi években  az alébbiek szerint alakult;  

25. sz. téblésaet  

Az.  OTP .makói fiókJa éital.enRedélyezett kölcaönök  

1970-1975-1977. _ 

Kölcsönzők 	Oeszraa 	Egy főre eső  
azéma 	kölcsönzés 	kölcsönzés  
fő 	Pt 	Pt/fő  

1970. 225 1,207.200 5.365  
1975. 44 265.300 6.030  

1977. 78 938.000 12.025  

Porrés:: Kivonat oz OTP makói fiókjának könyvelési adet®ib61  
1978.  

1970-ben azért volt olyan magas ő kölcsönzők széme, mert a  

Maros  elöntötte a hullateret és kipusztitotta a gyiblcsö-  

sök nagy részét, azonban az ujratelepitésekre igen sokan vil-  

lalkoztak,  

A téblézetb61 megéllapitható, hogy noha csökkent a köl-

csönigénylők száma, de az egér főre jutó kölcsön több mint  

kétszeresére emelkedett. A makói fiók a hitelnyujt$sra meg-  

felelő propagandát alkalmaz.  
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f./ Az Ál2,omi Biztoaitó makói fióds  

A kistermelői kockizatvé11oiéo közismert ugry a  növénytermosz-

tóeben, mint az él©ttortásban. A jégverés, a  fogy  és a  kit- 

lönböző állatelhulléeok szinte a lehetotlenülésig sodorhat 

j ék a kisgazdaasgokat is. Bár a biztositési dijak szémottep 

vők a költségek vonatkozáséban, azonban a kistermelők élnek 

a biztosit4e adta lehetős6gekkel. 

A makói fiók 1976-ban növénytermesztésre 2,3 millió fo-

rintot, állattenyésztésre 746 ezer forintot fizetett a kie4 

termelőknek kértéritésként. 1978-bon a növény kértérités 

1,8 millió forint volt, mig az állat kértérités 1,2 millió 

forint e  Időközben módosultak a biztositési feltételek e kis- 

gazdaságokban, azonban továbbra is érdeklődés van a kisgozds- 

oégok részéről a biatosités iránt. Az Állami Biztositó e ted 

vékenyeógével nemcsak biztonségo®abbé,, hanem kiegyenlitetteb- 

bé is  teszi  a kisüzemi termelést. Különösen megfigyelhető ez 

a különböző éllatbiztositisoknéi •. . 

g./ Magxar _.Államvasutak zakói illomésfőnöksége  

A korábbi években a vasutak mentén jelentős fümennzyieéget ta- 

lélhattak a kistermelők, melyet betakaritve vagy legeltetve 

jó minőségü takarmányként haaznosithattok. Amióta a MAY vegye 

szeresen gyomirtja e vasut töltéseket, azóta a kistermelők 

a vasut árkokat sem legeltetésre, sem pedig kaszálóként nem 

használják. Részben szőrt, mert  a vegyszeres gyomirtás kö- 

vetkeztében megvéitozott a fűfélék populációja, mit.részt 
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pedig tilos is  itt az pillatok legeltetése és a kaozélés. 

Igy tehát az itt koréabben szémbavett fűféléket tak©rményozés- 

ra a jövőben nem lehet hasznélni. 

h./ Az Alsótiszavidéki. Vizűgvi I azgatósér. makói szakaszmérnöke6j e  

Makó terültén jelentős az ATIVIZIG kezelésében levő érvivé- 

demi töltések zöld felülete, melyen igen jó összetótelU és 

takarményozés azsmpontjébói is megfelelő minőségű fU terem. 

Az igazgatóság érdemben foglalkozik e kistermelők felé törté- 

nő fU értékesitécsel, noha az itt termő fiaféleségeknek elsőd' 

leges feladaté az,  hogy védje a töltés rézsfjét az eróziótól, 

ezéital fokozza e gátak biztonságét. 

Minden évben felmérik éprilis 15-ig ssjét dolgozóik 

/gétőrbk/ fűigényeit és azokat - ééliattartáis esetén előny- 

ben részesitik. A fennmaradó területeket étadjék a Városi 

Tanéca Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervének tovébbi haez- 

nosité®ra. Makó közigazgetési területén éthaladó Maros folyó 

de  a Séaeon-apátfalvi csatorna szakaszai mintegy 100 hektár  

teriiletü .p 6 minősójzU füvet . adnak,  amely kaszálóra is alkaal- 

mas. A kistermelők érdeklődését mutatja, hogy valamennyi hasz 

nélható terUlet minden évben maradéktalanul kimérésre kerül. 

Szémottevő mennyisógU fii terem még a Vizgazdélkodési 

Társulat kezelésében lévő belvizlevezető és bntözőceatornék 

partjain is. 

A kistermelők a vádtöltéseken nem legeltethetnek, a ki- 

mért területet viszont évente kétezer kötelesek lekaszálni. 
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i./ KPM makói üzemmérnl5ksége  

A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium makói üzemmérnöksé- 

géhez közel 100 hektér területü kaszéló tartozik, melyet a 

véros kbzigazgatési területét étszelő utak szegélyei tesznék 

ki. Az utmenti füvek tekarményozési szempontból mér nem olyan 

értékesek, mint a védtöltéseké. 

Az Üzemmérnökség először sajéit dolgozóinak ad személyen- 

ként utőri jérulékot, maximélisan 3 km szakaszon - ha tulaj- 

donében van szarvasmarha. 1978-ig agy: értékesitést 0,5-1,5 fo-

rintig adták folyóméterenként a fU minőségétől, illetve a vég 

rostól való távolságtól függően. 19 .78-t6l azonban a Mesei  

Tanécs_.utasitéséra inpenesen.adi ék ót a kistermelők részére  

az utsk szegélyeit,  melyet a helyi tanéca szakigazgatési 

szerve oszt ki a kistermelők ezéméra. 

Tekintettel arra, hogy as utmenti £ü a forgalomtól füg- ► 

gően poros és olajos, minősége is gyakran véltozó, ezért a 

rendelkezésre élió területeknek csak 60 százalékét igénylik 

a kistermelők. A fennmaradó 40 ezézelék takarmányozás szem-

pontjából gyakorlatilag elvész. Azonban a hasznosuló terület 

igen jó szolgélatot tesz a kistermelők szarvasmarha tarté- 

sénak. 

9. Kiskertmozgalom Makón 

A kistermelés egyik aajétos forméja lett Makón a kert kul- 

tusz. 1969-1971-ben a Városi Tanéca a térsadalmi szervek-

kel együtt ugy hatérozott, hogy a Maros érterén feltöri a 



nagy kiterjedésű legelő egy részét és azt kiosztja a vgros 

lakosságónnak 200 négyszögöles parcellgkban hétvégi kertek 

célj élre. 

A mozgalom meghirdetését nagy érdeklődés kisérte, mert 

1971 ,ben:mgr 628.db.kiskertet alakitott©k ki. A kiskertek 

jelentősége elsősorban abban  nyily pult meg, hogy az Unellg- 

tgst ssolggló ki®üzemi.. termelés növekedett. Jellemző, hogy a 

kiskerteket általában a vgr-os társadalménak minden rétege 

igényelte /munkssok, alkalmazottak, értelmiségiek, stb./. 

A kiskert akció eredményének tudható be az is, hogy so- 

kan elkezdtek kisebb területen mezőgazdasggi termeléssel fog-

lalkozni, meg azok is.  akik korábban ilyesmire nem gondoltak. 

Ennek hintáséra, valamint a Magyar Állam tulajdonéba kerülő 

földterületek haszonbérbe edgsgvai a kisegitő gazdaságok szg- 

ma /0,6 hektgr alatti földterületek/ a városban emelkedett. 

Főleg a zöldség és gyümölcsfélék termelése szempont j ónból ked-

vező ez a mozgalom, mely az utóbbi években mér kedvezően be- 

folt' gsolta a piaci árak elakulésit a vgro©ban - és egyben 

növelte a vgiasztékot is. Makón a tengcei és társadalmi szer-

vek azt tűzték célul, hogy lehetőleg minden igénylőnek és 

ujabb igénylőnek adjanak valamilyen formgban kisebb földtertiu 

letet. 

A hobbykerteken tulmenően jelentős a termelés a belterü- 

leteken és a zártkertekben lévő kioparceliékon is. Ezek meggy- 

művelésére a Rgkóczi Szakszövetkezet, legeltetési bizottság 

ée ez.APÉSZ biztosit elsősorban gépi erőt. Figyelmet érdemel 

az is, hogy  a  lótartás korlátozásénak feloldása ezeken a 
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területeken lényegesen elősegiti e földek beművelését. 

Mindezek együttes hatására ismét fellendülőben van Makón a  

kistermelők _ körében .a föld iréanti kereslet. 

A kiskertmozgalom elemzésekor ezt is  meg  kell még em- 

liteni, hogy a kiosztott percellákon igen sokan épitettek 

hétvégi h zat. A kiskertek mfiveláee jobban összetartja a 

családokat és a meagyeszomazédok között is igen gyakran 

já barétség alakul ki. Mindenki száméra maradandó élmény 

egy esti pihenő beszélgetés a szomszédokkal, ahol büszkén 

kin ii j 3k egymást termelvényeikből. 

10. Tanyakérdés ,Makón 

A kistermelés szempontj4b61 is jelentős szerepet töltenek 

be Makón a tanyák. A tanyavilágban taldlhatei egyéni gas- 

dáikodá s  kintülő tsz.tag, állami gazdasági dolgozó, gátőr, . 

utőr, tönitó ., stb. 	 . 

Most ., amikor a mezőgazdaságban is felgyorsult a tech- 

nika fejlődése, kézenfekvő hogy a nagyobbrészt mezőgazdasé- 

gi területen elhelyezkedő tanyák évszázados egiyhanguségé- 

nak ős rosantikéjénak szembe. kell, mázni p szocialista fed- 

lődéssel e ütt9ér6 törvényvszerii,véltozésokkala . 

Nagyon sok tényező befoly ésolta a történelem sorén a 

tanyarendszer kialakulásét, de ugyanigy több tényező j ét=- 

szik közre e tanyék nagyobb részének folyamatos megszüné- 

énben is. : 
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Erdei Ferenc, a "Magyar tanyák" cimU könyvében hosszu,  

kitartó munkával áttekinti - szinte a honfoglalástál egészen  

a felszobadulésig - azokat a történelmi körülményeket, amelyek  

lótrehozték a tany éket .,. egyben értékeli azokat a társadalmi,  

gazdasági és szociálpolitikai kérdéseket is, amelyek a esé-

zadelőn felvetődtek a tanyakérdésben. A szerző a Marosmenti  

tanyák cimü fejezetében igy ir Makci környékének tanyavilégérál$  

"Nem  éppen olyan élesen kirajzolt t éj i formákban, mint az  a1~ 

86-Tisza jobb oldalén, de épp ugy tant' éshatérrai sorakoznak,  

egymás mellé e Maros alsó fo yésének települései is." /13/  

Makó közigazgatási területén korábban a  tanyák széma  

val meehaladta _az. ezret. 1970-ben a statisztikai adatok sze- 

rint 895 tanyát, mint "külterületi lakást" tartottak nyilván.  

Miután Makón is megindult az iparosodé®, és a termelőszövetke-

zetek is intenzivebb gazdélkodést folytatnak, a tanék száma  

rohemosan.csikken. 1977-ben a mezőőrök közreműködésével - akik  

igen 361 ismerik a tanyai embereket és a tanyikat - e város  

külterületét négy részre osztva feltérképeztük a makói tanya-  

világ mai valós helyzetét. Ennek alapján az 1970. évi 895 ta- 
 

ny éval szemben 1977-ben már csak 517 tanya létezik. Ebből is  

mindössze 381-ben laknak. A többi Ürea, elhagyott, megrongéió  

dott éllapötban van.  

Megfigyelhető, hogy a tényék eloősor-ban a müutok mentén  

maradnak meg. Felméréseink adatai alapján a tanyai lakosok  

/13/ Erdei Perenc: Magyar tany ék /Akadémiai Kiadó 1976.  
166. oldal/  
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mintegy 40 százalékénak mér a városban, vagy valamelyik kft-

ségben van uj lakésa. Ettől ftiggetlenUl azonban - a kiosztott 
kérdőivek tanuséga szerint - 5-10 évig még tervezik tanydju- 

kat megtartani, eI ősorban„akedvező sllattartési lehetősé  ek 

miatt. A lakott tanyéknek - megegyezően a  megyei  dtleggei - 

25 szézalékéban van villanyéram. A felmérések szerint a vil- 

lemositott tanyák 90 szézalékéban még  hosszabb tévon /az eze- 

redfordulóig/ széndékoznak kintlakni a ma középkoru tanyatu- 

lajdonosok. Vizsgéletaink azt is tanusitjék, hogy a meglévő 

tanyék 78 szdzaiéka termelőozi$vetkezeti, 16 ezdzaléka egyéni 

és 6 szdzalóke állami gazdaségi terUieten van. 

Melyek a  makói tanyavilág főbb kérdősei ma? 

Számos olyan egyéni gazdálkodó talélhotó még a véros határé= 

ban, akik valamilyen oknál fogva nem,. _tudtak, . vaav nem akartak , 

beilleszkedni a czUvetkezeti gazddikodds rendszerébe.. Tanyáik 

nagyobbrészt elhanyagoltak, tulajdonosaik megöregedtek, mai 

helyzetükben szociélpolitikai gondokat is felvetnek a  térsa- 

dalom szénéra. 	. 

A makói tanyékon ettől fuggetlenUl megtalélható a PB-gáz, 

motorkerékpár, autó, televizió és a mér körzetesített posta 

Léda is. 

A makói József Attila Itvelődéei nzpont például Délon 

rendszeresen filmvetitéseket tart. Kü tinóaen téli hónapokban 

gyakori, hogy TIT előadók kilétogatnak a tanyék közé, és egy - 

egy k3zpontban d  volt iskolákban - eldadésokat tartanak. 
A makói tanyékon i© egyre szaporodnak a kistraktorok, a 

különböző motorokból egyénileg kialakitott erő- és munkagépek. 
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A mult és a jelen együtt él ezeken a tanyókon. 

Moetanéban betértem az Gszegedi uton az egyik tanyába ., . 

ahol az iatdlidban egy 16 szénázott, de a kocsiszínben egy 

RS-094es kistraktor is parkirozot .t. Odébb, a fészer másik fe-

lében egy villanyáram-fejlesztő agreg4tort 14ittam, melynek 

bal oldalércit egy daráld, jobb oldalán pedig egy ezalagfUrósz 

volt Ueffieltetve. 

A tanyák lakói, akik hosszabb távon kint akarnak élni 

- azt szeretnék, hogy a termelőszövetkezetek kevésbé h4bor- 

gatn4k őket. A nagyüzemeknek természetesen ugy volna j6, ha 

egyre kevesebb tanya 411n4 utjukat. Az egyik tsz főagronómus 

meg is jegyezte a minap, hogy akkor lenne ideélte a dolog, ha 

ki4llna Malvin  a város szélére és e távolban cask a meaazefekw 

vő bogárz6i templomtornyot létné. 

Gotd, : probléma elsősorban természetesen az elhagyott, . 

lakatlan tanyák miatt van. A termelőszövetkezetek egyre job- 

ban élnek .a.. területükön lévő tanék előviedrl4si jogAvel  

1978-ban 500 szer forintot terveztek tanyák véaórléa4ra /egy 

tanya óra 5-15 ezer forint/. Teljesen indokolatlan az elha-

gyott, romos tanyák fennmaredésa. 1978. tavasz4tól a határ- 

szemléken már a Városi Tanács Müazaki Osztálya is jelen van 

de megteszi a hatósógi intézkedéseket az Uresen 4116 és az 

életveszélyes tanyák lebontására. 

Városunk területén nem jellemző - a hivatáeszerüen nem me- 

zógazdaeággel foglalkozók - tanya vásirlése hobby-tanya cél- 

3  óból ; 
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A tanyakérdés tehet igen sokrétű és összetett probléma 
Makón is. Dr. Komócsin Mihóly, a Megyei Pértbizottság első 
titkéra igy  ir erről: "Bér gazdag irodalma van a tanyavilég- 
nek, mégsem teljes a kép róla. Még azoknak sem, akik  tanyén 
éltek, vagy élnek, illetve napról napra foglalkoznak a to- 
nyal nép Ugyével = 8k sem tudnak pontos éttekintést adni a 
problémakör egészéről." /14/ 

A kistermelős vonetkozéséban tehét még ma sem elhonya- 

golható a tanyén élő lekoseég, illetve azok termelvényei. 

Különösen vöröshagymét ., petrezselymet, sertést, szarvesmar- 

het és baromfiféléket tartanak, illetve termelnek elsősor- 

ban.  A tanyakutatók nagyobbrészt az ezredfordulóig prognoszm 

tizéijék a tanyék létezését. Ezt Makón is feltételezhetjük, 

főleg ha a tanyatérkópre rátekintünk, es lótjuk a miiutak 

széléhez polarizélódó élő t©nyék felsorakozés§t - miutén az 

utakról téevoleaők rendre megeommisiilnek, melyeknek emlékét 

ma mér cook a mélyen szántó traktorok által felvetett 16. 

ős tégla törmelékek Őrzik. 

11. Ki,segitő _gazdos .ánok  

Makón a kisegitő gezdasegoknak mint . szocialista szektor - 

igen jelentős szerepük van. Ezek termelését, értékesitését 

korábban az ÁPÉSZ, e legeltetési bizottság térgyalésénél 

részben mer érintettem. Most röviden Összefoglalva szém- 

azerüen is bemutatom helyzetüket. 

/14/ Dr. Komócsin Mihály: Gondolatok a tenyavilég helyzetét- 
ről és jövőjéről /Társadalmi Szemle 
1978. mérciusi szém/ 
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Makón a kfsegitő gazdaségok - a véros közigazgatési teriile- 

tén 	földeket  is  figyelembe  véve - 1.405 hekt$r terü- 

lettel rendelkeznek, melyből  széntó 433 hektér, kert 595 hek- 

tér q  szőlő 38 hektdr, gyümölcs 61 hektér. Termelésükre j®1- 

lemzsi g  hogy  el®Ssorban as vnell ét de céi j dt ® zolgdl j ák. 3a3  d- 
to®séguk tovébb4 9  hogy a munkaigénves növénvek  aranya az 8sz-  

sz,es gazc3esktiuuson belül a_ lemnamobb: 

Szémuk közel 6 ezerre tehető  /itt azokat veszem figyelembe, 

akik kisebb-nagyobb földterületen termelnek, élletot t®rte- 

nak, me06 zde ségi termékeket éliitanak eib/. 
Termelési sz5.nvonaluk rendkivül vdltosaó, de az u j iránti 

érdek3ődéetik sokkal kedvezőbb, mint a z  egyéni gazdaségoknél. 

Mezbgazdaségi termelést nem fbfoglalkozésban végeznek. 5zémuk 

az utóbbi 10 évben jelentős mértékben növekedett. Ez kedvező-

en érvényesül a korébban kialekitott 628 db kiekert ;, tovébbd 

a Véroei: Tanécs VB. tleimiszerg®zdaségi Osztélya éltal haszon-

bérbe adott mintegy 300 db Magyar Allam tulajdonét képező in- 

gatlan vonatkozgsdban is. Termelésüket Makón kedvezőtlenül 

befolyésolja, hogy területük nagyobb része a Maros érterüle- 

tán van,  illetve rendkivül belviz-veszélyes hotérré®zeken he-

lyezkedik el /Kortyogd, Ingó, Verebes, atb. /. . 

Igy  a vérosellétée ®zempontjéibdi ®zéffiottevő gyümöicetermelée- 

eel nem tudnak foglalkozni, illetve munkéjuk a gyümölcsfék 

kipusztulése miatt nem hozta me g a vdrt eredményt. At értéren  

és az értéren kivül is  igen jelentős azoknak a kisegitó gazda- 

ségoknak a széma,. akik 1970. óta - ez ismétlődő ér- és belvizek 



- 144 - 

miatt - mér három esetben is  telepitettek gyümblosbst 

ugyanazon a területen. 

12. Az e éni.pazdélkodók helyzete .  

Ma mér ha  a mezőgszdaségi termelésről beszélünk, szinte 

alig esik ®z6 ez egyéni gazdélkodők helyzetéről. Ez érthető, 

hiszen ar nyuk sz ország széntéterülétéből mindössze 2 szé- 

zalókkal részesedik «  Makón viszont arányuk korábban is, és 

jelenleg is lényegesen nagyobb ez országos étlagnél. Ez 

nemcsak gazdoségi, hanem politikai és téréadalmi szempont- 

b61 sem közömbös. tppen ezért e kérdéssel .bővebben foglal- 

kozom. 

Vakón mér a mult század végén kialakult a hagymakuitura, 

mely jellegénél fogva - az orszégoe étlagtól éltérően - se- 

jétos irényba terelte a mezőgazdasági termelést,'a telepü-

lési és földbirtok viszonyokat. A hagymatermesztés kezdeté- 

ről Erdei: Ferenc igy  emlékezik meg: "Makón a  püspöki jobbé y. 

ség 0.61 szabaduló zsellérek voltak a 'szerzők' az első hegy 

makertészek. Az övék volt a módszer, amellyel hozzáfogtak a 

termesztéshez, az ő müvizk a kész remek, melyre legalább ugy 

formálható szerzői jog, mint a szellem termékeire." /15/ 

Ez a hagymatermesztés - fejlettebb forméjéban • meghed 

torozója bakú mezőgazdaséganak még ma is. A város mezőgaz- 

daeégénak másik jellemzője, bogy ► a felszabadulós előtt nem 

/15/ Erdei Ferenca Futóhomok 1937. 
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volt számottevő éli®mi birtok, de aem egyházi, sem pedig föl-

desuri birtok, viszont annál több kis. ős közepes tanyai pa-

rasztgazdaság és még több törpebirtokoo,b6r16, hagymakertész. 

Igy - mint mér korábban emlitettem - az  1945-ös földosztóskor 

nem volt elegendő olyan földterület, amellyel maradéktalanul 

ki tudták volna elégiteni a földigénylőket. 

Ig tört6at meR az hol a földigénylők jelentős része a véd  

ros közigazgatási 	kívül .kapott földet. 

További sajétosség, hogy a korábbi tegositéaokkor ez 

egyéni gazdálkodók a környező községek területén kapták meS 

leínagrobb_rószt , csereingatlanukat. Mindezek a tényezők egyet- 

tesen is  determinálták azt a további sajátos helyzetet, hogy 

az 1960.áa mezőgazdasági étszervezés befejezősekor a város 

mezőgazdasági területének több. _mint. 10 százalék® ,  még mindig 

az egyéni gazdálkodók kezében volt. 
Ez a helyzet nem változott lényegesen 1969-ig, mint 

ahogy ezt a 26. ős 27. sz. táblázgat mutatja. 

A kisüzemi gazdaságok számszerinti alakulását viszont 

a 2E6 sz... tábláz®t mutatja be. 

Az egyéni gazdaságok száma és földterülete fokozatosan 

csökken fiaakón: A Rékőczi Mezőgazdasági Szakszövetkezet viza- 

gélatánál.kitértem a szakszövetkezet ős az egyéni gazdaságok 

kapcsolatéra. 

Az egyéni gazdálkodók helyzetét elemezve Makón magálla- 

pithdt6 az is, hogy a város Cözig®zgatáai _területén övül  

kb..upyanenxayi földterületük van. mint a városnál. 
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Az egyéni gazdélkoddk amikor nem léptek be a termelőezövetke  

zetbe, csereingatlanaikat a tagosités folytén nem a legjobb  

fiildteriileteken kapték. Ez kézenfekvő, hiszen ezt kivérits meg  

a terffielőo,zövetkezeti mozgalom érdeke* igy földjeiket azontul,  

hogy gyengébb minőségUek, rosszabb fekvésüek, gyakran kérosit-  

ja a belviz i:s.  

Gondot jelent tovébbé elöregedésük. Az elöregedett egyé.  

ni gazdák igen_ nehéz helyzetben, .v,nnnais.  Főleg akkor, emikor  

lit j éik, hogy szomszédjaik, ismerőseik, akik 1960.ban belép.  

tek a termelőszövetkezetbe » jobban élnek és tisztes nyug.  

dijat kepnak.. Téreádelmi .: gazdaségi kérdéseken tulmnenően a  

magukra  maradt egyéni gazdálkodók sorsa  egyben  szociélpoli»  

tikai gondot is jelent: A Véroosi Tonics  ezociélpoiitikai coo..  

portja évente 15-20 előregedett, maga tehetetlen egyéni gaz«-  

déikode%k juttat havi 3-400 forint közsegélyt. Ezek az  embe.»  

3rek végeősoron amost mér bénJ *0 .hoicv_a m.ezŰgazdeság  azoci«~ 

al et étszerve ése 	ét =t fo-• tottak : szövet .ezeti .mos-  

pplomnak.  

A Vérosi Tanéc® vezetői türelmesek az egyéni gszdéiko«»  

dókkal szemben. Ugy vélik, hogy korábbi hibée szemléletük  

miatt, illetve azok ellenére mégis cook  a vireo  poigérainak  

kell őket tekinteni, és az adott lehetőségek birtokében  se» 

git-eni kell őket tireg napjaikban.  

As egyéni gazdaeégokbans az 1970.  évi népazémlélési ads.  

tok szerint  2.012  aktiv kereső dolgozott. Kor szerinti meg,;  

o®ziéeuk.a  következő  volt s  
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14 év alatt 	 2 fó 
15  .19 év között 	15 fő 
20 » 29 év között 	88 f6 
30 . 39 év között 	207 fó 
40 - 49 év között 	437 fó 
50 . 54 óv között 	135 f8 
55 - 59  év között 
	

336 fó 
60 éven  felUl 
	

791 fő 

Ezeknek a gazdaságoknak utónpótlóes3 munkaerő sszempontjóból 

jelentéktelen, melyet  mutat a 30, éven  aluliak számának jelen- 

tóktel:an aránya* 

Az,  egyéni gazdaságokban nincsenek men a_ :szem4yi: és tórm 

feitA,t9lek .gbhoz 1  hog:7  a  korszerü tepmpl.és.technolfitiiai  

elA ór.haokat , étvgrlstaka  Terméseredményeik mindinkább uradnak 
a nagyüzemekétől é® a kisegitci gazdaságokétól. Termelésük ja- 

vedelmenőaógi szintje is egyre kedvezót3enebbill al.akul. 

Az elábbi, tényezők e3,ő®egitették ezen nezdasóFok számának  

rohamos c őkkenését ée . ®es?inciult eny u,iabb fol,vatla.t .-, mind-  

i.nkóbb . ,n8vekedett részükről ,a földek , f$iaAónlésa. 

Az egyéni gazdaságok területuek csökkenését j61 mutate- 

ja a 29. ®z: tábl.dzat. Ehhez a táblázathoz az adatokat a 

28 -* sz, táblázatból /1971-1975 év/, illetve  a PtLekó Városi 

F'öldhiva ta1 0.10-1 ás KSH jelentésből /1969/ vettem. 

A ezémi,tóshoz Plakó város  földterUletét - tanóc®i szektorban - 

kereken 29 ezer hektár területnek vettetn. 
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29. se.-: tébiézat 

Az..eg.yén4 RazdesIgok /0.6 .hektár felett/ fi3ldterUleténe3s 

al®kulésa Mak6. vérö®ban 1971- 1975-127,2. 

tv 
Az egyéni zdeségok te- 

Teriflet 	a , v s Baez,' . föld.  
terUletének ;S-aban 

1971. 2. 390 8, 2 
1975. 2.227 7,6 
1979.. 1.134 3,9  

1975.1979. között földterületük ős létszérnuk azért csökkent 

olyan nogymértékb®n mert mér mint emlitettem . sokan be- 

léptek k 3zUiUk a Réakóczi Szakszövetkezetbe. Igen sokan fel- 

ejénlottéék földjeiket a  Magyar Államnak, melyet a Tenécs 

ezakigazgatési szerve vett kezelésbe ős hasznosiit. 	. 

Ha  ez egyént gazdasrgok helyzetét középtévon vizsgéljuk, . 

akkor ez előbbi tényezőkből megél epitható, hogy 1985-re elő- 

reléthatcí ®g Makón is lecsökken teriileti arényuk egy-két ezé- 

zelákra. KözUlUk ekkor mér csak az a néhény fiatalabb egyéni 

gazdé kod6 létezik, akik koruknél és readkivüli szergalmuknél 

fogva esetleg egy.-két zöldségkonjukturét is meglovagolva 

termelési eszközeiket i® tudják fejleszteni. 1kkor azonban je- 

lenlétUk mér elhanyagolható szerepet jét©zik. A többiek föld- 

je ekkorra mér nagyobbrészt szövetkezeti vagy állami tulaj- 

donba kerUlnek e ezzel ha megkésve is ,. erősödnek Makón a . 

szocialista földtulajdon-viszonyok! 
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Viszont vdrh®t6, hogy a város lakossága részéről tovább 

nővekazik a kedv és az  igény a kiakertek,valamint a kis- . 

parcellse földigénylés területén. 

Wakón .az aigbbi feladatok vannak az egyéni gezdaságok 

eroblémáínak megoldásáras .  

- A Rdkóczi Szekszövetkezet továbbra is "befogad6 bá- 

zisgQzdaság'keli hogy legyen a belépni szándékozó 

egyéni gazdálkodók szdffiára. Unkéntee ft3ldcser€kkel 

tovább kell javitani a kisgazdaságok helyzetét,  es-

zel is erősiteni a szocialista föidtulajdonr•viszoa 

nyoka t. . 

• Szorgalmazni szükséges ennek a célnak ez érdekében 

a termelőszövetkezeteknél az  üzemen belüli fFildren- 

dezéet. 

A termelőszövetkezetek továbbra is fogadj dk a szá- 

Makra felajánlott szétszórt földterületeket, illet- 

ve t€anydkat /néhol a szövetkezetek ezzel nem ezive- 

zen foglalkoznak/. 

• A Vóarosi Tanácsi VB. Élelmiszergezdasggi, Ipari és 

Kereskedelmi Osztályének elő kell segiteni a nehe. 

zen tagositható felajánlott földek állomi kezelésbe 

vételét. 

• Mag nszenélyek ne vdsérolhassenak meg termelőszö-
vetkezetek területén elhagyott egyéni tanyákat, 

coek . a közös :gq,zdaság. 
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Az idősebb korosztályt szociálpolitikai szempont. 

bél is  MR kellemtőzni  a szakszövetkezetbe való 

belépésre.. Ezt a feladatot elsősorban a Városi 

Tarréce ]lelmiszergazdaségi Bizottsága és a helyi 

Népfront látja el. 

Természetesen, Emig léteznek az egyéni gazdaságok, addig 

arra kell törekedni, hogy árutermelésüket minél jobban 

bekapcsolják a helyi ős a népgazdasági ellátásba.:. Tehát 

ilyen bonyolult és ösamOott helyzetben - a kistermelők 

köréből kiragadva - ez ma a feladat Makón az egyéni gazda- 

vágok integrálását illetően. 
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IV. 

A KISTEIMELÉS PEJLESZTts 

  

PÓBB ?ELADATAI MAKÓK Ds' Di 

 

  

   

1. A mazIpazdels10 klsterpelés tartalékai Makón  

A véros héttéji, kisegitő és egyéni gazdaségainak integréld. 

oval bamutattam a jelenlegi helyzetet, a kisgel'adasig terme. 

lésébenmeglévő lehetőségeket sz alibbi főbb tételek szerint 

még jobban ki lehet hasznélnis 

A kistermeléssel kapcsolatos hullémzés nélkUli gazda. 

ségpolitika folytatésee A vdrosban lévő nagyUzamak, 

pért ús tonics/ szervek a tapasztalat szerint messze. 

menően igyekeznek eat segiteni. Példéul a Vérosi Ta. 

nées VB. 1979. mdjuséban iamét fő napirendi pontben 

térgyalta sz egyénI.Anzdaslgok Oelyzatét. 

Viszont sz is megfigyelhető„ hogy a kis zdaségok egy 

része  nem  mindig hajlandő termelvényeit értékeeitésre 

leszerződni, mert ebben az  esetben  nem tudjék kihasz-

nélni sz esetenkénti konjuktura előnyös iraits Makón 

kUlUnösen fokhagyménél, petrerselyemnél 68 vörUsham. 

mina időnként adódik olyan eset, hogy a szerződött 

érnil sokszor héromszor is drégibban eladhatjék  por.  

tőkdikat.  Igaz  ennek a forditottja is érvényes, emi-

kor  szerződé®  hidnyéban kitintik termelvénxeiket.  T5. 

pasztelatom szerint ennek ellenére még mindig sokan 

épitenek a konjuktura kockézatos kihasznéléséra. 
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L téren a feladat az, hogy minél jobban érvényt kell  

szerezni__ az ..integrétoroknmk. .a szerződéses termelésre.  

«. Az is megfigyelhető, hogy a kistermelők egy móeik ré-

sze nem itéü tartósnak a kisgazdaságok termelésének  

támogatását w  ezért óvakodnak, vagy cenk nehezen s$én-  

Ják rá magukat nagyobb, hosszabb időre ezó16 épiilet, . 

ültetvény, illetve kisgép beruházásra. A helyi tanécfl ~- 

nak, a Eépfrontnak, a TIT-.nek továbbra is folytatni  

kell a téli el8adésokety ahol folyamatosan téjékoztat~ 

ni szükséges a lakosségot a kistermelés lehetőségeiről.  

1979. Julius 1-től a vóroei tanócsok ós a j érési hiva-

talok hatásköréből megyei szintre került a mez8gazda-  

sági szövetkezetek felügyelete. A városi tanócHok htés. 
~   

karé en ,ma =dt v 	t váb• , e kis d:eé o : 

inek_intégósea  Igy várhatóan hatékonyabban tudják segi«  

teni a kistermelőket.  

A feladatoknak ós a  helyi körülményeknek megfelelően  

konkrét munkamegosztás kialakitésa érdekében a helyi  

tanócsoknak továbbra is igen fontos feladata van.  

El  kell érni, hogy a tanácsok mez8gazdaségi szakigaz-  

gatóiai szerve a város területén mfiki3dii éliami gazdaság,  

termelőszövetkezetek, fiPÉSZ,  felvásárló vállalatok kö.  

sött  feladatokat konkrétan elh,a .tórolJók,, umanakkor  

e .ozervek . tevákenYséRst lisszehanfol,9 ák.  
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Fokozható e szaktanácsadói hálózat ezblesité®e és e 

szakmai ismeretek bővftése ie. Makón mind a 4 terme.- 

lőszövetkezot alkalmaz növényvédő szakmérnököt é® 

állatorvost, agrármérnököket, akiket gyakrabban és 

aeervezettebben be lehet vonni  a ezaktanéc®adésba. 

. Az élelmiszerérők 1979. julius 23-i emelésével főleg 

sertés és baromfitartás vonatkozásában előtérbe ke 

rtilt az inell'táera való fokozottabb termelés. Még 

azok is, akik eddig nem tartottak sertést és baromfit, 

sokan ugy vélik ., hogy azdaságosabb őllattenyéeztőe 

s®l: hunt előállitani; mint a boltban megvésőrolni. 

Ezt az irdayzotot várhatóan mérsékelni fogja a takar- »  

ryok és eszközök termelői ósának emelése. 

s Makón is egyórtelmüen le lehet szögezni, hogy a  no w.  

Üzemek ki:ogazdaságokat integráló tevékenységét , 

lehet__ fokozni, ha ebben . központi intézkedéssel 

anyagi órdekelteéguket Javit j ák. 

. Nem hagyható figyelmen kivUl Q. kistermelés kockázata , 

sem.  Belviz, árviz, jég, növényi és állati betegségek, 

őrtékesitősi nehézségek, stb. időnként a kistermelők 

jövedelmét jelentősen veszélyezteti. Esetenként nem 

csak jövedelem kiesés, hanem kifejezetten anyagi vesz. 

t„ asz,  ,. é, 1  eti ,tea,, kis 	ida á ot Makón e tekintetben 

fontos feladat a Vizgazdálkodási Társulat részére, 
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hogy a kisaazdasánok terfxietén is vége zzen belviz..  . 

rend.eeéet ., illetve a Maros  hullámterén as un. nydri  

gátak megeróeitését is szorgalmazza. Az Állami Biz-  

tositó makói fiókja megfelelő propagendét folytat.  

Központi intézkedésektől vérj dk a kistermelők  ez  

olcsó és id mezqaezdeaéai kisaépek  nagyobb vdleezté-  

k$t.. E tekintetben ez utóbbi időben nincs érdemi elő.  

relépée„ Ennek ellenére nincs még kellően kihasználva  

Makón  a kereskedelmi vá4alatok _ és szövqtkezetek  m~aP  

snaazdRsdni kisgápkdlceiiap© tevékpnvséa®. E feladatkör  

bővitáséve3 is lehet javitani a kisgazdaségok gép- és  

eszközellátását.  

1979-t61 lehetőség nyilik a sertéstartók ki3róben arra.,  

hogy a  mesterséges termékenyitésen ős a kihe]y ezett  

éllani apaállatokon tulmenáen a kietizeni , ser.téstarták  

is  ;yásárolhasssnak törzskönyvesett kan©lcat a .ea;9 . át , és  

a., környeza. lakossáia .kocáinak buaatésáre.  

Makón jelenleg nincs gond a kistermelők körében e ma-  

lee és bor3uéztókesitóssel. Az Állatforgalmi Véllalet  

és a Csongrád megyei Takaziiényozási és Állettenyászté ►  

Si  Felúigyelőség időben elvégzi - szukaég esetén -  

intervenciós felvásárlásokat. . 

. A Vsrosi Tondos és a Vérosi Pöldhivetal a mezőgazdasá- 

gi nagyüzemekkel egyiitt kiWis tervet  dolgozott ki ®z  
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iinkbntee fUldcserékre, üzemen belUl.i, illetve rész-

leges fti3:drendezésre. Ezeknek kUvetkezetes végrep  

btajtdea elősegiti az.egyéni gazdaségok, illetve kip-

termelők ktilceYint3s elónyUkt3n alapuló  fr3ldtertileti  

rendezés-ét.  

~► ~ h§sat5ji bizottsdgok ős  a héztéji agronómusok Makón  

éltaléban j61 iétjék el feladataikat a termelőszövet-  

kezetekben. Megfigyelhető azonban, hogy szervező  mun- 

kéjukat anyagi, érdekel.t®égUk £okozésdval még tovgbb  

lehet j  avitanl..  

Csak dicsérni lehet azt  a kezdeménezést, hogy  a vé,rosi  

-ős vé3coskiirnyéki sllatorvo®ok - a tandccsal és az IFtSZ,-el  

együttmtiktidve - A szocialista brigédnozgolom keretében elm  

hatdroztdk, hogy az eddigieknél fokozottabban segitik a kie+*  

gazda€kok dll®ttartédét.. Allatfejonként a  véros külUnbt3zci  

tertil,Qtein ugynevezett mintaudverokat létesitetteks amelyek.  

re a véros lakossága ezéméra bemutatókat szerveznek. Eadltal  

is terjesztik e kisgazdaságok kUrében a legjobb éll®tegéez-  

ségúgyi ős éilattartds3. módszereket. Uj®bban nemcsak a vd-  

rosban, hanem a vdroskUrnyéki kft©égokben is szerveztek ilyen  

bemutató udvarokat. Figyelemre méltó, hogy  egy-egy sertés,  

szarvasmarha, baromfi tartési bemutatón 60-80 kistermelő is  

részt vesz ., ahol hasznos tanécsoket kapnak a szakembereknek  

feltett kérdéseikre.  
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Makón is tapasztalható, hogy a kistermelők igen háa1éaak, e 
kedvezően jobb sasa nagyobb termőssel •» reagálnak minden 36. 

sszéndéku,, segitő gondoskodásra, ugyanakkor - amennyiben be- , 

csapva őrzik magukat • máról holnapra hajlandók egy-jegy tor- 

melést felazámolni,, végleg ebbahagyni. Ilyen esetben ujra ré- 

venni ugyanarra  a termelésre már igen nehéz., R a a VI. Ötöves 

terv végére issszámolunk a kisgazdaségok mai arány,u termeléssé- 

re ., neji valami misztikus célt tüzünk magunk elé, hanem egy 

mér korábban elért termelési volument kivénnunk tartom .. . 

Ahhoz azonban, hogy ez átlagos időjárás mellett  is elérhető 

legyen, előbbre kell lépnünk a kisgazdaságok termelés-szerve- 

zósóben éss ösztönzésében. Ehhez a lehetőségek adottak, de 

ss untén. kihal étásuk e 	remsslhető. 
A kisgazdaságok termelésőre viszont biztosan cenk akkor 

lehet számolni, ha anyegimmUszaki bázissukat, valamint e k z 

gazdaság O. feltétel-rendszert,  is .legalább annyira  megalapozot- 

té tesszük, mint a nagytzemi termelés esetében. Kisszén célja- 

finkat mér nem elsősorban Öneliétést folytató, hanem árut is 

termelő kiezdasségoknak kell megvelóeitaniuk. . 

2. Az orsz ,éRoet61 eltérő .ten lencirák e .makói ,.ki ster melócben 

• ön'ze ezásképnen  azt is meg lehet éllapitoni, hogy a ma kdi 

kiatermelé te denc 6  nóh 	von©t éaba éttó ek az o 

szégoss , 3tlsast61.  Ezek: 

makón az egyéni gazdálkodók sszámD , területi aránya na- 

gyobb  as országos átlagnál. . 
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. A kisgazdasdgok.termelési értéke is meghaladja az or-  

azdgos dtlagot.,. Ez a vdro®ban 35-40 szézalék kUzUtt  

moZog. Ezt első®orban nagyerdu,yu fokhagyma, viirts-  

hagy~ , petrezselyemgyökér termelés, illetve Bertés-  

tartás okozza. . 

Az Unel étásra termelt és  szerződéses.éruk utja és  

értéke nyomon követhetők,: azonban Makón igen sok kis»  

termelő Budapesten, a Balatonon és bényevdrosokban ér«  

tékesiti ztsld®égféléit a jobb érek miatt /elsősorban  

vUrtishagymdt, fokhagymét, dugha ymét, sdrgarépét, pet-  

.rezselye Uker-et/. Ezért az utóbbi termékek nagycég-  

rendje és - a változó érek miatt - értékük nehezen be«  

csülhetők meg reálisan.  

. A 12. ae. téblézatan megfigyelhető, hogy  a  teruelő®zö.  

vetkezetek k3.sgazdasígokat a.ntegsrélő tevékenységtek so .  

win  1977-ben 49,7 millió forintot forgalmaztak, mely-

ből as éllotM és éllati termékek értéke 22,6 millió  

forint /45 szézelék/. Ezt az arény  t is elsősorban a  

hagymaféleségek nagy arénye módositja az oarsz§gos ét-  

laghoz vi®zoz3yitv®.  

Megfigyelhető ., hogy  a makói termelőszövetkezetek a ház-  

tájiban is tUrekszenek például a vUröshagyma és dughagy-  

me gépi. termesztésére. Ez annyit jelent, hogy a tagok  

igénye alapján a gazdaság gondoskodik a  vetőmagról, azt  

géppel eltelteti, elvégzi e nUvényvédelmi muunkékat ős  

be is takaritja. A tagoknak csak csekély válogatási,  

osztdlyozéci munkát kell elvégezni. Ezáltal lehetővé  
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vélik - iramér kor©zerü eszközökkel - a héztéjiban is  

a vöröshagyma területének növelése. Ugyanis hagyom6'  

nyos mádon ma mér nem tudnénak példéul a Lenin Tsz-ben  

100 hektér területen vöröshagymát termelni a tagok.  

Ez a módszer elősegiti a tszek jövedelmének fokozé-  

sét, tagjaik kulturéltabb foglalkoztotésát és egyben e  

,zUldsénaroaram sikeresebb meivaideitését is.  

Megélla .paithatd tehét, hogy Makón a mozaaazda®éai nemüzemek,, , 

az ÁgÉSZ, ._a. .tanécs. .és szervei .meaf'ele18 .fiayqiemmei.. a  kis-  

zdoBd::ók .,edi: -~érdeklődéssel k sérik s, ' ormén 	a 

zöldséapro ;ram.1 ét. Árutermelésük nagyaégrendjét a jövőben  el-

sősorban az fogja eldönteni,  hogy milyen lesz ez anyag-, esz-  

köz- ős kisgépellétottséguk, mennyiben segítik elő tevékeny-  

ségüket a közgazdasági szablyzók, ős a termelőszövetkezetek  

mennyiben lesznek anyagilag érdekelve integréiéeuk fokozé®éra. . 

A  gyakorlat  bizonyitetta, hogy reális adóaolitikéirel lep  

hot  orienté3ni a kistermelőket a népgazdeségi cólkitüsések  

megvalósigára. A ?cella m drtékü él ,a a . .téma  astés döntően be-  

folyésolja a kisgazdesógok aktivitését. A jövőben véleményem  

szerint azon is mulik a kistermelők éruterme ő tevékenysége , 

hogy a jelenleg kialakult termelői érik, valamint a termelés-  

hez ozULsé eo anyag- ős eszközérok helyes aránya fent fog-e  

tartósan maradni. Amennyiben ®z anyagárak orényaiban halmozot-  

tan jobban emelkednek, mint a termelői érek - csökkenni fog  

az érutermelós, még  akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a  

kistermelők eszközigénye kisebb, mint a nagyüzemeké.  

bus-  €  
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