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BEVEZETÉS  

A mezőgazdaság és az ehhez kapcsolódó feldolgozóipar ma 

is számottevő ráhatással van egész népgazdaságunkra. 

Egy-egy év jó va gy  rossz terméshozamai jelentősen befo-

lyásolhatják gazdasági növekedésünk mértékét. Ez a té-

tel még kifejezettebben érvényesül Bács-Kiskun megye gaz-

daságában, ahol a mezőgazdaság és az élelmiszeripar a me- 
gye évi összes termelési értékének mintegy kétharmadát ad- 

ja. 

Az ország legnagyobb mezőgazdasági érdekeltségü területe 
Bács-Kiskun megyben van, annak egy tizedét foglalja el, 
és 11-12 %-kal részesedd: az árutermelésből. A mezőgazda-
sági háttér dete2minálja a megye ipari szerkezetét, ebből 
következően jelentős helyet foglal el a mezőgazdasági a-

lapanyagokat feldolgozó élelmiszeripar ;  amely az országos-

nak 7-8 %-át adja. Az élelmiszeripar jlenleg is a .:egye 

legkorszerübb iparága, fejlettségi szi:ivonala nem tér el 

jelentősen az országos átlagtól. Az ágazat alapvető prob-

lémája elsösorban abból adódik, hogy tároló- és feldolgo-

zó kapacitása alatta maradt a tényheges szükségletnek,nem 

az igényeknek megfelelően követte a nyersar.yagtermelést. 1  

Az igy kialakult helyzet - különösen a IV. ötéves uerv 

1. Az elmult 15 év alatt a megye élelmiszeripara az orszá- 
gos átlagos növekedésnél ugyan gyor.;abban fe j lőd : tt 
- közel háromszorosára növelte ternilését -,de a jelen-
tős növekedés ellenére a nyersanya gvermelés és a fel-
dolgozás között az aránytalanság továbbra is fennáll. 



utolsó éveiben - egy tovább nem  tartható feszültséget 
eredményezett. A mezőgazdasági termelés növekedésével 

csökkent a termőhely közelében történő feldolgozás a-

ránya, növekedtek a szállítási távolságok,és ezzel a-

rányban emelkedtek a költségek, veszteségek keletkeztek 

és értékesitési gondok jelentkeztek. Mindezek negativ-

an hatnak a 	mezőgazdasági üzemek népgazdasági ér- 

dekekkel megegyező fejlesztési törekvéseire . Követke-
zésképpen a megye élelmiszeripara egyes ágazatainak je-

lenlegi kapacitása, felszereltsége már nem ösztönzi a 
mezőgazdasági termelés növekedését, sőt akadályozza a 

további dinamikus fejlődést. 

A fentiekből világosan kitűnik, hogy a megye élelmiszer-

gazdasága fejlesztésének további feladatát ugy szükséges 

meghatározni, hogy a jelentkezett feszültséget a lehető 
legrövidebb időn belül megszüntesse. Ezt célszerüen a 

tudatos és megfontolt élelmiszeripari fejlesztésekben2  

és a termelő gazdaságok, valamint a forgalmazó és fel-

dolgozó vállatok eddigieknél szélesebb körű és haté-

konyabb együttmüködésében kell kifejezésre juttatni. A 

feladatot aláhuzza a lakosság élelmiszerek iránti egyre 

növekvő igényének kielégítési szükségessége is. Minde-
zekhez szükséges az élelmiszergazdaságban az érdekeltsé-

gi rendszer megteremtése, a vertikumon belüli koordinált 
tevékenység biztositására. 

Kutatásom egyik célja az, hogy bemutassam Bács-Kiskun 

megye élelmiszergazdaságának jelenlegi helyzetét, rámu-
tatva  a  feszitő problémákra,és feltárni azokat a lehető- 

2. Egyrészt az uj feldolgozó kapacitások létrehozásával, 
masrészt a meglévő üzemek kielégitő rekonstrukciójával. 



ségeket, amelyek ezt feloldják. Másik célom, hogy fel-
hivjam a szakmai, a tudományos közvélemény és a megyei 
vezetés figyelmét a következő évek ipartelepitésénél 
szükséges helyes szemléletmód kialakitására, a célsze-
rű fejlesztések irányára és módjára .  

A témakör részletes vizsgálata arra késztetett, hogy 
kutatásomat végül azokra a területekre szükitsem, ahol 
az ellentmondások különösen nagyok. Ezek a területek a 
megye élelmiszergazdasága két fő blokkjának, 

- a gabona - hus blokknak, és 
- a kertészeti - tartósitóipari blokknak 

azon részei, ahol a mezőgazdasági termelés és a megyei 
feldolgozás közötti aránytalanság a legkifejezettebb. 

E két terület, 

- a sertés - hus blokk, és 
- a szőlő - borgazdasági blokk. 

Ezek azonos érdekeltségi körben összehangolt fejlesz-
tése első lépése lehet annak a törekvésnek, amely a me-
gye mezőgazdasága és élelmiszeripara közötti aránytalan-
ságot megszüntetheti. 

Mindkét blokk nyersanyagháttere országosan is meghatá-
rozó: 1977-ben a sertéstermelés 12 %-át, a szőlőtermelés 

34 %-át Bács-Kiskun megye gazdaságai adták. Ugyanakkor 
a megye sertésvágási kapacitása csak 2,5 %-a,akeverék-
takarmány gyártási kapacitásapedig 9,5 %-a az országos-
nak. Ennél kedvezőbb a szőlőfeldolgozás helyzete: 
a 784 t/óra kapacitás az országosnak 37 %-át,és a bor-
palackozás,ane],yrrLez az arány 29 %, ugyanakkor korszerű-
sége kivárnivalókat hagy maga után. A szükséges fejlesz-
téseket tehát az adottságok kínálta lehetőségeken belül 
érdemes továbbfejleszteni. 



I. Az élelmiszertermelés ágazati és területi viszonyai-

nak összefüggései  

1. Az élelmiszertermelés mint a népgazdaság alapvető 

blokki a 

Az élelmiszertermelés fejlődésének mértéke az általá-

ros gazdasági fejlődés ütemének velejárója. Minél fej-
lettebb egy ország, annál több lehetősége és szüksége 

van élelmiszerfogyasztás fejlesztésére, aminek termé-
sze tszerü velejárója a termelés fejlesztése is, a le-
hetőségek függvényében. Ezért napjainkban az élelmiszer-

termelést - az emberiség létének további alakulása szem-

pontjából - együtt euilitjük a korszerű energiahordozók-

kal, az olajjal és az atomenergiával. 	. 

Korunkban mind gyakrabban felvetődő kérdéspár az éhín-
ség és "tultermelés". lag egyes -gazdaságilag fejlett - 

országokban az élelmiszer-tultermelés "veszélyét" lát-
juk, adddig a világ nagyobbik részén, elsősorban az ugy-
nevezett harmadik világban, az éhinsóg fenyeget. Az ENSZ 

Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezetének /FAO/ egyes 
becslései szerint, amig a gazdaságilag fejlett országok-
ban az egy főre jutó élelmiszertermelés és a népesség 

alakulása 1970 és 1980 	között arányosan fejlődik, 
addig a fejlődő országoknál ez az arány nagyon eltoló-
dik, mert az élelmiszertermelés 10 év alatt csak mint-

egy 3-4 %-kal emelkedik, és a népesség növekedési üteme 

meghaladja a 25 %-ot. Ezt csak aláhuzza az a tény, hogy 

a világ népessége az elmult 20 évben /1952-72 között/ 

2.594 millióról 3.761 millióra növekedett.3  

3. Agricultural commodity projectious, 1970-80. FAO, 
Rome, 1971. 



Valójában tehát nem fenyegeti a földet az élelmiszer-
tultermelés veszélye, minden,imegtermelt élelmiszert 
hosszu távon elnyel a "világ szája". Azoknak az orszá-
goknak - mint hazánkban is -, ahol az élelmiszerterme-
lésnek potenciálisan kedvező adottságai vannak, ki kell 
használniuk a keresleti piac nyujtotta lehetőségeket, 
növelve az élelmiszerexportot. Ezzel hazánknak - mint 
exportőrnek - a világkereskedelemben egyre jobban kell 
kiaknázni a konjunktura nyujtotta lehetőségeket. 

Szocialista hazánkban a lakossági termékfogyasztásból 
60 % az élelmiszerfogyasztás. Ez az arány nagyon lassan 
csökken, mégis hosszu távon jelentős tényezője életszin-
vonalunk alakulásának. Életszinvonal-politikánk része, 
hogy tudatosan növeljük a magasabb feldolgozottsági fo-
ku élelmiszerek arányát, a korszerű és kulturált táplál-
kozás érdekében helyesebb irányba tereljük az élelmiszer-
fogyasztás szerkezetét, az élelmiszertermelést és-keres-
kedelmet igyekszünk az igényekhez igazitani. 

Az élel miszerte:^melésünkrre jelénleg a következő tényezők 
hatnak:  

- A hatvanas évektől kezdődően a modern technika beha-
tolt az élelmiszertermelésbe, a kisüzemek nagyüzemek-
ké váltak, ennek hatására csökkent az időjárás vélet-
lenszerű hatása, megbízható a termelés technikai ol-
dala, ami viszont megköveteli az átgondoltabb terve-
zést. 

- A hetvenes évek elejétől felgyorsultak a világgazda- 
sági mozgások és változások, és ez nem nélkülözheti 
az információáramlást. Élelmiszertermelésünk akkor 



gazdaságos, ha exportra tud termelni, mivel nép-
gazdaságunk külgazdaság-érzékenységét ez befolyá-

solja. 4 

Élelmiszertermeléseink mai arculatának kialakulását 

hosszu fejlődés eredményezte. Számos társadalmi és 

gazdasági változás következménye az, hogy az élelmi-
szergazdaság - Erdei Ferencet idézve - "a hagyományos 
őstermelés korától az okszerü mezőgazdaság" időszakán 

keresztül eljutott napjaink "modern élelmiszeripara" 

korszakába. 

Az élelmiszertermelést nem lehet elszakitani a legfon-

tosabb természeti erőforrástól, a termőföldtől. Minden 

nép alapvető értéke lehet, ha azt a lehető legteljesebb 

mértékben kiaknázza. Hazánkban ez még-hatványozottabban 

jelentkezik, mert a termőföldi adottságaink - amelyek páro-

sulnak a sajátos éghajlati viszonyokkal - Európában szin- 

te egyedülállóak, ugyanakkor  ásványi anyagokban szegé-

nye k vagyunk. Tehát azokkal a potenciális lehetőségek-

kel kell gazdálkodásunknak számolni, amelyek adottak. 

Szinte lehetetlen a mezőgazdaságot, amely egymagában 
alapanyag-és végtermék-előállitó ágazat, elszakitani az 
élelmiszerfeldolgozástól, az ipartál. Sőt továbbmenve az 
élelmiszerek forgalmazása is szoros része e. vertikumnak 

/gondoljunk pl, a hütőlár_cra/. Ezért az élelmiszergaz-

daság megjelölés jól tükrözi az emlitett vertikumok egy-

másba kapcsolódását. Ezt huzza alá a napjainkban egyre 

szélesebben térthóditó vertikális integráció élelmiszer-
ipari kiépitése is. 

4. Tóth László: A jövőtudomány módszereinek alakulása 
az élelmiszertermelés vizsgálatában. Kézirat, Szeged, 
1976. 



A mezőgazdaság és az élelmiszeripar jól illeszkedik a 

termelő szférai 3 fő blokk] ába  : 

1. Kitermelő-, alapanyaggyártó-, 

feldolgozóipar. 
2. Épitőanyag-, épitőipar. 

3. Mezőgazdasági-, élelmiszeripar . 5  

A három blokk tartalmazza a termékeinkhez kapcsolódó 

forgalmi , kereskedelmi tevékenységet is. 

Az élelmiszerterelő blokknak három szerkezeti elemét 

lehet megkülönböztetni: 

1. a mezőgazdaságot, 
2, az élelmiszeripart, 

3. a mezőgazdasági és élelmiszeripari termé-
kek forgalmát. 

Tóth László kandidátusi értekezésében nemcsak a szer-
kezeti elemeket sorolja fel, hanem az azokat összekötő 

törvényszeriiségeket is meghatározza. A modern, integ-

rált élelmiszertermelést - amely most van kialakulóLan -  

a következőkben jellemzi: 

r 
- a biotechnikán, illetve biotechnológián alapuló 

gazdasági tevékenységeket, ágazatokat, illetve 

ezek szervezeteit tartalmazza; 

- az egyes tevékenységek, ágazatok között a modern 
termelőerők által meghatározott széleskörű és szo-

ros munkamegosztási kapcsolatok vannak; 

5. Benet Iván: Az élelmiszertermelés eszközigényessége. 
Kézirat .  Budapest, 1971. 



- a tevékenységek vertikális láncolatában meghatá-
rozó vezérlő elv a végtermék szempontjából vett 
lex-minimi; 

- e meghatározó vezérlő elv alapján a tevékenysége-
ket végző gazdasági szervezetek között olyan tar-
tós érdekközösség alakul ki, amely gazdaságilag 
integrálja őket." 6  

2. Vertikalitás az élelmiszertermelésben  

A. A vertikális és horizontális kapcsolatok kialakulása 

A társadalmi munkamegosztás jelenlegi fejlettségi 
fokán a gazdasági fejlődés gyorsuló ütemének kere-
tei nemcsak serkentik, hanem egyenesen szükségessé 
is teszik a munkamegosztás során elkülönült, a gazda-
sági értelemben önálló egységek kapcsolatainak bővi-
tését és az adott szinvonainak megfelelő gazdasági 
kooperációs?  formák tökéletesitését. 

6. Tóth László: A jövőtudomás' módszereinek alakulása 
az élelmiszertermelés vizsgálatában. Kézirat, Szeged, 
1976. 

7. A kooperáció, a kapcsolatok egysze rübb formája, amely 
nem jelent feltétlenül függőségi viszonyt a partnerek 
között, ellentétben az integrációval, amely az együtt-
müködésnek egy fejlettebb formája,és bizonyos értelem-
ben a felek közötti függőségi viszonyt is kifejezi. 
Ez utóbbi esetben a kapcsolatok láncolata olyan erős, 
hogy felbontásuk szinte lehetetlen, egyik fél a mási-
kért kényszerithetően felelősséggel tartozik. 



Tartalmát tekintve alapvető különbség van a tőkés és a 
szocialista kooperációk között. Amig tőkés viszonyokban 

a vetikális szervezeteknél a tevékenység elkülönülésé-
nek megszünésével az egyik fél önállósága is csaknem 
megszünik,és kiszolgáltatottsági viszony jön létre a tő-

keerősebb fél javára, addig a szocialista társadalomban 

az elkülönült gazdasági tevékenység szűkülésével nem szü-

nik meg a társult gazdasági egység önállósága, hanem meg-

maradazegyenlő jogok és kötelezettségek elve alapján. 

Abban az esetben, ha a kooperáció csak egy vertikumra, 
annak egyes szakaszára terjed ki, a kooperáció hori- 

zontális. Ha viszont az együttmüködés kiterjed legalább 

két, technológiailag egymást követő termelési vagy te-
vékenységi szakaszra, vertikális kooperációról beszélünk. 

Teljes a vertikalitásot;ahol a gazdasági tevékenység át-

fogja a mezőgazdasági termelés, az élelmiszeripari fel-

dolgozás és az élelmiszer-forgalmazás vertikum szakasza-
it egy vagy több termék vonatkozásában. 

Az iparban az egres vállalatok különféle gazdasági tevé-

kenységének összehangolása már az ipari forradalommal  egy-
időben elkezdődött. Az élelmiszergazdaságban a szorosabb 
együttműködés azonban most van kifejlődőben, mert a ko-
rábbi k&L  munkára és igaerőre alapozott mezőgazdaságban 
a lehetőségek erősen korlátozottak voltak. A korszerit gé-

pi termelés azonban - amely egyben nagyfoku differenciá-

lódással is jár - megadta az együttmüködések kibontakozá-
sához az előfeltételeket. "A differenciálódás tehát egyut-

tal integrálódás is, mert a szakosodás és az integráció 

ugyanannak a folyamatnak, a munkamegosztásnak két oldala.  " 8  

8. Csizmadia Ernő: Bevezetés az élelmiszer-gazdaságtanba. 
Akadémiai kiadó.Budapest, 1973. 
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A korszerű nagyüzemi, gépesitett termelés térthóditott 

a mezőgazdaságban,és a munkamegosztással együtt kivál-

tották a kooperációs törekvéseket, sőt fejlettebb for-
mában az integrációt is. Ez utóbbi esetben a szorosad 

egymáshoz kapcsolódó gazdasági tevékenységek egy kézbe 

összefutó láncolatáról beszélhetünk. 

Az élelmiszergazdaságban a vertikalitás sajátos formában  

jelenik meg .  A tulajdonformáknak olyan sajátosságait ta-

láljuk meg, amely a népgazdaság más ágaira nem jelleaző. 9  

A mezőgazdaság által előállitott egy-azon nyersanyagról 
párhuzamosan több élelmiszeripari végtermék is előállít-

ható, még más iparágakban általában többféle alapanyagból 

állítanak elő egy terméket. Mindezek alapvetően befolyá-

solják és eleve meghatározzák a vertikális kapcsolatok i-

rányát, mértékét és határait. Éppen ezért az egymásrau-

taltság és az ebből kibontakozó együttmüköd és sajátos pél-

dáit lehet megtalálni a mezőgazdasági termelés és az élel-
miszeripari feldolgozás különböző területein .  

A mezőgazdaság szocialista átszervezése után aránylag ko-
rán megjelent a mezőgazdasági termékek előfeldolp;oz=sánál  
a kooperáció, ahol a kezdeményező mindenekelőtt a konzerv-

ipar  volt. A hatvanas évek közepére a konzerviparnak a 
termelés növekedése már olyan feladatokat jelentett, ame-

lyek teljesitéséhez egyik legkézenfekvőbb megoldásnak a 

különböző részfolyamatok mezőgazdasági üzemekbe való ki-

helyezése kinálkozott. Ezzel sikerült megoldást találni 

a jelentkező munkaerőgondok,a szállitási nehézségek,atar-

tály- és tárolótér hiánSa stb, levezetésére. 

9. Például a földtulajdon megjelenési formái. 



Az előfeldolgozás - a tartósitóipari vertikumban - első-

sorban a következő tevékenységekre vonatkozóan terjedt  

el:  

- paradicsomlé nyerése,  

- ipari szemes zöldborsó előállítása,  

- zöld paprika csumázása, szeletelése,  

- füszerpaprika-féltermék előállítása,  

száritásá,apritásá,  

- zöldség, gyümölcs ~ tisztitás, szeletelés, 

- különféle gyümölcsök előtartósitása. 

Ebben az időben alakultak ki a mezőgazdasági üzemek és  

a gabonaipar kapcsolatainak szorosabb formái is, amelyek-
re a krónikus tárolótérhiány és a takarmányellátási gon-

dok kényszeritették a vállalatot. A baromfifeldolgozásban  

sem volt nélkülözhető a szoros együttműködés, ez az alap-

ja a programozott termelésnek; A  tejiparban a teigy t _jtés  

kinálta a koordinációt .  Az ipar számos tejgyüjtő-állomást 

épített és korszerüsitett, amelyek a mezőgazdasági nagy-

tizemek müködtetésével ma is alapjai a tej felvásárlásának. 

A felsorolt együttműködési formák széles skálájának az a-
dott lehetőséget, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkeze-

tek ez időre erősítették meg a szocialista nagyüzemi 
gazdálkodás kereteit, és egyidejűleg megkezdődött az a 

folyamat is, amely később lehetővé tette az egy-egy ter-

mékféleségre specializálódott mezőgazdasági üzemek létre- 
jöttét, a termelési rendszerek elterjedését. 

IVIig 1973-ban az élelmiszergazdaságban 491 különféle válla-

latközi együttmi:ködér  volt, addig 1976-ban ez a  szám  mint-

egy 570-re emelkedett, amelyből 224 önálló jogi személyként . 

működik. 



- 12 MID 

1977-ben az Agrár-Kombinátok száma 9, továbbá kisérle-
ti jelleggel 1976-tót négy agráripari egyesülés kezdte 
meg tevékenységét: 

- Békés megyei Agráripari Egyesülés, 

- Hajdusági Agráripari Egyesülés, 

- Kalocsai Agráripari Egyesülés, 

- Szigetközi Agráripari Egyesülés. 

Az élelmiszergazdaság előzőekben summázott fejlődése a-

lapján megállapitható, hogy számos esetben és több tekin-

tetben kedvező képet nyujtanak és a jövőre nézve is reményt 

keltőek. Nem szabad azonban figyelmen kivül hagyni, hogy 

az integrálódás eddigi rövid időszakában az érintett gaz-
daságoknak és vállalatoknak rendkivül sok nehézséggel  és 
gátló tényezővel kellett szembenézniük és megbirkózniuk 

ahhoz, hogy a kooperációban résztvevők sokszor eltérő ér-
dekeit közelitsék, 	emellett a vártjövedelmet is bizto- 

sitsák. Az is egyértelmü, hogy adottságaink 10  a tőkés 
fejlődésnél gyorsabb ütemü előrehaladásra adnak lehetősé-

get, azonban mégsem szabad a szocialista élelmiszergazda-

ság vertikális kapcsolatainak széles leii  elterjedését és 
gazdasági megerősödését néhány éves időszakra korlátozni. 
Egyes kooperációk 11  kedvező körülmények között már rövi-
debb, mig mások csak hosszabb időszak alatt fejlődhetnek 
ki. Ezért a hosszutávu tervezőmunka során a mezőgazdasági 

és élelmiszeripari ágazatok fejlesztését a teljes verti-

kum áttekintése alapján lehet csak helyesen megitélni. Az 

élelmiszeripari alapanyagok feldolgozásában a tevékenysé-

get kell előtérbe helyezni, függetlenül attól, hogy az az 

iparban, vagy a mezőgazdaságban. valósul-e majd meg. 

10. például: a nagyüzemi szocialista mezőgazdaság létre-
hozása 

11. például: ahol nem nagy az eszközigényesség. 
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Célsze rü tehát a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
kapcsolódó ágazataiból un. "blokkokat" képezni, ame-
lyek az integrációt tovább szélesithetik. Bács-Kiskun 

megyében ilyenek: 

- a gabonatermelés + malom- és sütőipar, 

- a takarmánytermesztés + állattenyésztés+ 

+ hus- és tejipar, 
- a takarmánytermesztés + baromfifeldol-

gozóipar, 

- a kertészeti ágazatok + konzerv-, hütő-

és a boripar 

területéről állithatók egymás mellé. 

A mezőgazdasé.ot  és az élelmiszeripart tehát együtt, 

kora lex módon kell fejleszteni. Javitani kell a ter-

melők és a feldolgozók érdekeltségi rendszerén. Elő 

kell segiteni az uj rendszerit társulások létrehozását 

az ipar és a mezőgazdaság között, amelyet j61példáz 

a már megalakult Kalocsai AgráripariEgyesülés, 

B. Vertikális formák az élelmiszergazdaságban 

A vállalatok és a  mezőgazdasági. üzemek közötti verti-

kális kooperációnak és integrációnak hazánkban a kö-
vetkező formái ismertek: 

1./ Szerződéses rendszer: élelmiszergazdaságunkban 

jelenleg a legjellemzőbb kapcsolati forma. A fel-

vásárló , feldolgozó vállalatok kötik a mezőgaz-
dasági üzemekkel. Az integráció szempontjából el-

sősorban a hosszutávu, több éves árgaranciákkal 

alátámasztott szerződéseknek van jelentősége. 

2./ Szövetkezeti társulások: 

a,/ Egyszerűbb gazdasági együttműködés: amelyben 
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a résztvevő gazdaságok hosszabb - rövidebb időre 
közös gazdasági tevékenységhez anyagi eszközöket 

bocsátanak rendelkezésre, és a közös tevékenység 

eredményéből hozzájárulás arányában részesednek. 

Ebben az együttműködési formában önálló gazdasá-

gi szervezet nem jön létre. Ide lehet sorolni a 

termelési rendszerek sajátos horizontális integ-

rációs szervezetét, amelyben ésszerü munkameg-

osztás bontakozik ki a rendszergazda és a társgaz-

daságok között. 

b./ Közös vállalkozás: termelőszövetkezetek egy, rit-

kán több egymást kiegészitő tevékenységre speci-
alizált vállalkozása. Önálló jogi személy, amely-

nek saját vagyona és önálló elszámolása van. 

c./ Szövetkezeti közös vállalat: pnálló vállalati for-

mában müködik. Az alapitó szövetkezetektől vagyo-

nilag és tevékenységben jobban_ elkülönül, mint a 
közös vállalkozás. Miiködését nagyobbrészt az álla-

mi vállalatokra vonatkozó előirások szabályozzák. 

3.1 Szövetkezetek és állami vállalatok együttműködési for-

mái: 

a./ Epyszerü társaság vagy társulás: ahol a felek 

egy közös gazdasági tevékenységre kötnek szerző-

déses kapcsolatot. Tehát a társulás közgazdasági 

és jogi kritériumok komplex e gysége. 12  A szükséges 

eszközöket rendelkezésre bocsátják, és az eredmény-
ből a hozzájárulás arányában részesednek. 

12. Sárközi Tamás: A vállalati társulások gazdaság- és 
jogpolitikai kérdései. Közgazdasági Szemle, 1977. 1. 
szám. 
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Nem önálló jogi személy, hanem a kooperációs 
tevékenység kapcsán a beruházások kivitele-
zésére, sertéstartásra, baromfitenyésztésre és 

ritkán szántóföldi növénytermesztésre hozták 

létre. 13 

b./ Közös vállalat: önálló jogi személyként miikö-

dik. Az alapitó tagok által bevitt vagyon a kö-

zös vállalat tulajdonává válik. A vállalatot kö-

zös igazgatótanács és ennek alárendelt igazgató 
irányitja. A nyereség 50 %-nál kisebb része az 

alapitók által elvonható. A közös vállalatra ál-
talában ugyanazok a jövedelmezőségi és anyagi ér-
dekeltségi előirások vonatkoznak, mint az ágazat-

ba sorolt állami vállalatokra. 

4,/ Agrár-Kombinát: a mezőgazdaság iparosodásának jellem-
ző formája. Egy-egy ágazat vagy térség fejlesztését, 

szervezését koordinálja. A vertikális lánc a mezőgaz-
dasági termelést, feldolgozást egyesíti. Tevékenysége 
általában egy fejlett technikával felszerelt állami 
gazdaságra épül, /Tokajhegyaljai Állami Gazdasági Bor-

kombinát; Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát; Bajai Me-

zőgazdasági Kombinát/. 

A kombinát alapvető ismertető jelei, amely nélkül a 

tudomány nem beszél kombinátról, a következők: 

- egy gazdaságon belüli vállalkozás, 

- a kombinát települési egység, ahol a ho-

mogén nyersanyag biztositott, 

13. Bethlendi László: A mezőgazdaság iparosodásának né- 
hány elméleti és szervezeti kérdése. Közgazdasági 
Szemle, 1976. 9. szám. 
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- a kombinát technikai egység, a nyersanyag kiter-
meléstől valamilyen foku késztermék értékesitésé-
ig, 

- a kombinát érdekeltségi rendszer, vagyis a kombi-
náton kivül gazdálkodó egységek, jogi személyisé-
gek felé semmiféle önálló rendelkezéssel, önálló 
joggal nem rendelkezik. 

5./ Agráripari epyesiilés:  a szövetkezeti gazdaságok és 
az állami feldolgozó, forgalmazó vállalatok közös 
előnyökön és kockázaton alapuló tartós vertikális 
együttmüködése. Az egyesülés történhet a vállalatok 
és szövetkezetek saját termelőeszközeivel, de nem 
kizárt a közös tulajdonban levő termelőeszközök üze-
meltetése sem. Az egyesülésben résztvevők a termikek 
mennyiségére, minőségére, az átadás - átvétel felté-
teleire, a nyersanyag elosztására szerződésben álla- 
podnak meg. Előirják a termelési technológiát és a 
szállitási programot. Az agráripari egyesülések szer-
vezése főleg a zöldség-gyümölcs feldolgozásban, a ba-
romfi-, a  bor-és  a cukoriparban haladt előre. Leö -
jabban alakult meg a füszerpaprika-termesztés és-fel-
dolgozás területén is. 

Az agráripari egyesülés lényegét tekintve regionális 
képződmény, amely ebből a szempontból hasonlit a kom-
binátra. Nem hasonlit a kombinátra azonban abban,hogy 
nem technológiai egység, mert benne nagyon sok ágazat, 
esetenként több kombinát is létezhet. 

Az agráripari egyesülés mint igazi, tipikus regioná- 
lis integráció irányitása azokra a tevékenységekre 
vonatkozik, amelyeket az önálló gazdaságok az egyesü-
lésbe bevisznek. Ezzel lehetőség nyilik az érdekellen-
tétek  feloldására. 
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A közgazdasági irodalomban vita folyik az agrár-ipa-
ri egyesülések, komplexumok lényegéről, kialakulásá-
ról és belső tartalmáról. A KGST-ben  1974 óta egysé-
ges terminológiával dolgoznak, az agráripari komp- 
lexum magában foglalja a mezőgazdasági és élelmi-
szeripari termelőeszköz-gyártást, a teljes mezőgaz-
dasági termelést, az élelmiszeripart, valamintamind-
ezekhez kapcsolódó forgalmi tevékenységet. 14  Az élel-
miszergazdaság fogalmát szükebb értelemben használják, 

amennyiben nem foglalja magában a mezőgazdasági ter-
melésből a nem élelmezési célu termékeket.  

Az együttműködési formák kialakulásában meghatározó 
szerep jut a makro- és mikrointegrációnak,  ezek egy-

máshoz való viszonyának. Az objektiv közgazdasági tör-
vény, hogy bizonyos viszonyok között kialakul az é-
lelmiszer-gazdaság. Az, hogy ez a folyamat milyen 
gyorsan és hatékonyan megy végbe, azt a mikroszinte-
ken meglévő feltételek  döntik el. A területen pedig 
a vállalatok  vannak, tehát a témámból egyértelmiien 
adódik, hogy dol:ozatomban a mikrointe:rációval kell 
behatóbban foglalkoznom. 

3. A mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripari fel-
dolgozás területi összhangjának kérdései  

Egy adott terület fejlődése szoros kapcsolatban van 
a természetföldrajzi, a települési, a demográfiai 

és más környezeti feltételekkel. 

14. Sipos Aladár: Az agrár-ipari integráció. Közgazda-
sági Szemle, 1977. 6. szám. 
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A gazdaság területi összefüggéseivel a területi gazda-
ságtan foglalkozik, amely bizonyos vonatkozásokban kap-
csolódik a gazdaságföldrajzhoz. A területi gazdaságtan 

kutatja a gazdasági élet belső területi összefüggéseit. 

Feltárja, hogyan lehet a politikai gazdaságtanban meg-
határozott általános törvényszerüségek keretei között, 

a gazdasági problémák megoldásához a szükséges legjobb 

területi szerkezetet létrehozni. Ez a megállapitás ér-
vényes a mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripari 
feldolgozás területi összhangjának kialakitásánál is. 

Hazánk egyes területein az élelmiszergazdaság fejlesz-

tése korábban nem a kellő átgondoltsággal történt. A 

mezőgazdaság és az élelmiszeripar sokszor nem a központi 

elvárásoknak megfelelően,hanem spontán módon szakosodott. 

Ez eredményezte azt, hogy Budapest tejellátása nagyobb-

részt 150 km-nél nagyobb távolságból biztosítható, mert 
Pest megyében az 1 főre jutó tejtermelés mélyen országos 

átlag alatti. 15  A vágókapacitás jelentős hányada még nin-
dig a fővárosban van,és nem a termőhely közelében. A te-
rületi fejlesztések hasonló aránytalanságai számos terü-
leten megbontották a termelés és a feldolgozás közötti 

összhangot. 16  A felszabadulás után. kormányzatunk igyeke-
zett eze kén a problémákon javitani, azonban közel egy 

évszázad hibáiból adódó egyensulyi zavarokat nem lehet 

néhány év alatt korrigálni. 

15. Területi Statisztikai Évkönyv, 1976. adataiból,sa-
ját feldolgozás. 

16. További gond, hogy a kutatók háromnegyede ma is Bu-
dapesten dolgozik, mindinkább elkülönülve a terme-
léstől.Számottevő különbségek vannak a főváros ja-
vára az infrastrukturában, a személyi jövedelmekben, 
a kulturális lehetőségekben, stb. is./Romány Pál: 
A területfejlesztési politika időszerű kérdései. 
Gazdaság, 1974. 3. száma. 
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A területfejlesztésnél a továbbiakban fontos szempult-
ként kell figyelembe venni: 

a,/  A  spontán elemet tartalmazó korábbi tendenciákat 
váltsák fel a tudatosabb, tervszerűbb folyamatoz:, 

amelyben a központi és a helyi szervek érdekét és 

cselekvéseit jobban össze kell hangolni. 

b./  A  termelőerők területi elhelyezésénél figyelembe 
kell  venni a munkaerő és a termelési eszközök meg- 

felelő arányát, ezzel elkerülve azt az állapotot, 

hogy az ipazilag fejlődő területeken munkaerőhiány 

keletkezzen. Ma már a kevésbé iparosodott helyeken 

is ritka példa a foglalkoztatási gond. 

c./ Az ipart ugy kell fejleszteni, hogy összhangban le-
gyen mind a társadalom, mindpedig az iparág, a válla-

lat, a termelőüzem érdekeivel. 
A  meglévő ipari bázisok fejlesztésénél meg kell ta-
lálni azokat a termelésszervezési és iparfejleszté- 

si módokat, amelyek nyomán a kooperáció bővithető. 

Kevesebb, nem szétszórt, a jövőnek is jobban megfe-
lelő uj ipartelepitést kell szorgalmazni. 

d,/  A  mezőgazdasá• a tele.ülésfe'lesztési olitikának 

szerves része, az ország potenciáljának jelentős 
hányadát képviseli, és ma már egyáltalán nem zárt-
kárü "őstermelés", hanem környezetéhez és az ország 
/sőt a külföld / gazdaságához ezer ággal kapcsolódik. 

Megjelent az iparszerű termelés a mezőgazdaságban is, 

amely uj követelményeket támaszt. Ma már alig iparo-
sodott területek is lehetnek gazdaságilag aránylag 

fejlettek, ha ott fejlett a mezőgazdaság. IM:indez azt 
mutatja, hogy nem szabad csak az iparosodást a terü- 
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letfejlesztés kizárólagos eszközeként felfogni, he-

lyes,ha mindkét területet - az adottságoknak megfe-

lelően - arányosan fejlesztjük. 

e./  Az  élelmiszeripari üzemek telepitésének tényezőit   

az  ÉGI. az  alábbiak szerint csoportositja: 

1./  ózon téiyezők,amelyeket a költségek népgazdasá-
gi szintű optimalizálása érdekében, valamint az 
országos településhálózat-fejlesztési tervekkel 

való összhang érdekében kell figyelembe venni, 

2./ azon tényezők, amelyek a telerités lehetősé:;ét  

kizárják, ill. az üzem nagysálát korlátozzák, 
ilyenek: a munkaerőhelyzet, a viz- és energiael-

látás, vasuti-közuti csatlakozás, nyersanyag-ori-

entációju telepitési jelleg esetén a mezőgazdaság 

természeti-táji adottságai, stb., 

3.1 azon tényezők, amelyek az egyszeri, valamin;, a 
folyamatos üzemi ráforditásokat befolyásolják, 
ilyenek: az üzemnagyság, a nyersanyag és a fo? ,  
gyasztás területi elhelyezkedése, a telephely 

alkalmassá tételének módja', stb. 17  

Az élelmiszeripari üzemek telepitési körének megha-

tározásánál döntő jelentőségük van a nyersanyag te-

rületi elhelyezkedésének, intenzitásának, valamint 

a fogyasztópiac területi elhelyezkedésének, intenzi-
tásának, azaz a szállitási tényezőknek /költség, rom-

landóság, stb./. Tehát végső sxon egyes élelmiszeripa- 

17. ÉGI, Az iparfejlesztés területi vonatkozásainak ku-
tatása, 1976. 
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ri üzemek jellegét telepitési szempontból az dönti el,  

hogy a nyersanyag, illetve a késztermét: fajlagos szál-
litási költségei hogyan alakulnak. A cél a szállitási  

költségek minimalizálása, ennek figyelembevételével ha-

tározhatjuk meg azt, hogy a termelő tevékenyset a nyers-

anyagtermőhely közelébe, vagy a fogyataztópiac körzeté-

be, esétleg un. vegyesen kell telepiteni. /1. az 1. sz.  

táblázatot/.  

Döntő telepitési tényezők aránya az élelmiszeriparban  

1, sz. táblázat  

SZAK~GAZAT, 	DÖNTŐ TELEPITÉSI T - YE ZŐK AR k1WA  
/TEVÉKENYSÉG/  NYERSANYAG TERM. 

N 
KÉSZTERMI. ÉRTÉKE-

SITÉS %  

Husipar 60  40  
Baromfiipar 100  
Tejipar:  
- fogyasztói tej - 100  
- tartósitott tejt. 100  
Tartósitóipar:  
- zöld s. -gyüm.  
- konzervgyártás 70  30  
- gyorsfagy. teret. gy . 70  3 0  
- bérhütés 50  50  
Gabonaipar:  
- lisztőrlés 75  25  
- kev. tak. gyártás - 100  
Sütőipar - 100  
qukoripar 100  
Édesipar - 100  
Növény olaj ipar :  
- magfeldolgozás 100  
- mosószergyártás - 100  
Boripar:  
- szólőfeldolgozás 100  
- borpalackozás -  100  
Söripar: - 100  
Szikviz-üditőitál - 100  
Dohányipar:  
- termesztés 100  
- ciga±ettagyártás -  100  

Forrás: ÉGI, Az iparfejlesztés területi vonatkozásainak 
kutatása, 1976.  
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Véleményem szerint a táblázatban meghatározott arányok  
a telepités szempontjából csak irányadóak lehetnek, mert 

egy-egy adott terület sajátos körülményei kisebb-nagyobb 
mértékben további módositó tényezők lehetnek .  A nyersa-

nyagtermelés és-feldolgozás területi összhangjának elem-
zésénél a telepitési helyzetvizsgálat egyik sajátos for-

májára kerül sor, ha az érintett szak á gazatoknál a nyers-

anyagtermelés döntő telepitési tényező, vagy ahol a tele-
pitési tényezők között a nyersanyagtermelést valamilyen 

arányban célszerü figyelembe venni. A' összhangot r. indi Fz 
dinamikus viszonyként kell értelmezni, amely az ipari és 

a mezőgazdasági térszerkezet kölcsönös és fólyamatcs vál-

tozása közben alakul ki. Ipari oldalról nézve ezt a vi-
szont uj üzem l:tesitése, müködő üzem leállitása, meg-

levő üzem kapacitásának növelése, vagy csökkenése változ-
tathatja. Mezőgaz dasági  oldalról nézve a nyersanyagter-
melés intenzitásának változása, az áruhányad növekedése, 
a termékforgalmazási rendszer módosulása /a nyersanyag ;  

több csatornás értékesitési lehetőségei, ill. az "iparon 

kivüli" ágazatok élelmiszeripari tevékenységének nersa-

nyagellátása változtathatják a már kialakult, vagy ter-

vezett térszerkezetet. 

Az összhang romlása a nyersanyagok szállitási távos . sá ;á-
nak és szállitási költségének növekedésével jár, mert ez-

zel növekszik az üzem nyersanyagellátó körzetének mérete 

is. A nyersaryagtermelés és-feldolgozás területi össz-

hangjának meghatározása legegyszerübban a telepitési hely-

zetelemzéssel történhet. A felmérés alapjául szolgáló  egy-
ségek általában a megyék. Az igy nyert eredmények értéke-

lésénél azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni a szom-
szédos megyékből való részleges nyersanyag-ellátás lehe-
tőségét sem - különösen a nagykapacitásu üzemeknél -, a 

gazdaságosság miatt a megyehatárok "sérthetetlenségéből" 
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adódó feszültségeket az országosan kialakitott 6 tere-
lési körzet /Központi Körzet; Észak-Magyarország; Észak-
Alföld; Dél-Alföld; Észak-Dunántul; Dél-Dunántul/ rész-

ben feloldja, és az aránytalanságok miatti differenciá-

kat is csökkenti. 18  

Az összhang statikus elemzésére a tervezési körzetek 
szintjén történő számbavétel kevésbé alkalmas. Dinami-
kus elemzéshez viszont, ahol a nyersanyag- és készter-

méktermelés területi megoszlásának változásai tenden-
ciáit vizsgáljuk meg,ez a nagyvonalu megközelités is 

használható információkat szolgáltat. Ilyan alapon meg-

állapitható, hogy a nyersanyagtermelés és-feldolgozás 

területi összhangja javuló tendenciát matat, bár válto-

zatlanul problematikus a központi körzet élelmiszeripa-

rának nagy nyersanyagigényéhez viszonyitottan a körzet 

alacsony nyersanyagtermelés. 	/L. a 2.sz. táblázatot/. 

Bizonyos esetekben sem a közigazgatási, sem a tervezési 

egységek nem szolgálhatnak az összhang-vizsgálat térbe-
li léptékéül. Ez előadódhat akkor, ha a termelés térbe-

li szervezettsége ettől eltérő /pl.: borvidékek, zöld- 
ség-gyümölcsöt terhelő tájak, te j termelő megyék/. A nyers-

anyag-termelési helyek és mennyiségek ismeretében azon-
ban bármelyik élelmiszeripari vállalat nyersanyag-ellátá-
si körzetének mértéke meghatározható. 

18. ÉGI közlemény. Budapest, 1976. 
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4. Az éleimiszerforgalom, a fogyasztás és a külkeres-

kedelem területi összefüggései  

a./ Az élelmiszerfogyasztás- és termelés általános öcz- 

szefüggései  

Az élelmiszerek fogyasztása az elmult 5 év alatt 
megfelelt a tervezettnek. Az őrlemények , hüvelye-
sek,a burgonya ésazsiradék fogyasztása egyértelmű-
en csökkent. A hus-,a tej-,a tojás-,a cukor-,a zöldség-

ésagyümölcsfélék fogyasztása viszont jelentősen nö-

vekedett. 

Az élelmiszerek fogyasztásában bekövetkezett struk-

turaváltozás kapcsolatos az általános fejlődéssel, a 

termelőerők magasabb szinvonalával, a tudomány előre-
haladásával. :;zzel az alapvető összefüggéssel tovább-

ra is számolni kell, és ahogyan fejlődnek a társadal-

mi és gazdasági viszonyok, ugy alakul a modern köve- 

telményekhez az élelmiszerfogyasztás szerkezete. A 

továbbiakban is nő majd a feldolgozott élelmiszerek 

aránya, és csökken a feldolgozás nélküli forgalomba 
kerülő áruk mennyisége. A kalóriadus élelmiszerek fo-

gyasztása még mindig tulzott. E téren számottevő vál-

tozásra a közeljövőben sem számithatunk, bár az egy 
f őre jutó cereália fogyasztás az elmult 5 évben mér-
séklődött, de a cukoré erőteljesen növekedett. Az ál-

lati  eredetű fehérjéknél mutatkozó gyors felfutás an-

nak tulajdonitható, hogy a tervidőszak végére már vi-

szonylag magas szinvonalat ért el a hus- és a tojás-

fo;yasztás,A tej és tejtermékek fogyasztása növekedett 

ugyan, de a tervezettől elmaradt, amelynek egyik okát 
a tervidőszak során végrehajtott áremelésben látom. 

A zöldség- és főzelékfélék fogyasztása a tervidőszak- 

ban számottevően emelkedett, erre különösen kedvező 
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hatást gyakoroltak azok a kormányintézkedések, amelyek 
az elmult években megszülettek a zöldség- és gyümölcs-
termesztés fokozására. 

Élelmiszerfogyasztásunk nemzetközi mércével mérve a kö-

zepesnél lényegesen jobb, némely termék esetében pedig 
megközelitjük a gazdaságilag fejlett országokat. Azon-
ban összetétel és feldolgozás tekintetében már nem ilyen 
kedvező a kép. Még mindig alacsony a tej és tejtermékek  
fogyasztása és magas a cereáliák és a zsiradékok  fogyasz-
tásának szinvonala. Az élvezeti cikkek  - kávé, tea, al-
kohol, dohány - magas  hányada a fogyasztásban pedig ki-
fejezetten tulzott. /L. a 3.sz. táblázatot/. 

Az elmult 30 év gazdasági fejlődése, a szocializmus tár-
sadalmi viszonyainak erősödése jelentős mértékben hatot-
tak a lakosság szemléletmódjára, vásárlási szokásaira, 
életszinvonalának növekedésére, stb. A fejlődés, a fo-
gyasztás szerkezetére ás összetételére is kihatott. Az 
erőteljes iparosítás és az ezzel kapcsolatos biztos és 
magas jövedelemforrások nagymértékben felduzzasztották 
a városban lakók számát, ezzel viszont egyenes arányban 
csökkent a falusi népesség aránya. Az eddig sok tekintet-
ben önellátó falusi lakos ipari munkásként növelte a fo-
gyasztók számát, és fogyasztási szokásaiban is egyre in-
kább azonosult a város lakosságával. 

A falun élőknél, akik a mezőgazdaságban nyernek foglal-
koztatást, a jövedelem termelésének, elosztásának és 
felhasználásának mozzanatai mások,mint az iparban. A tö-
redék munkaidő felhasználásával - tulmunka formájában -  
a parasztság átlagos reáljövedelme 1-2 %-kal meghaladja 
a városi munkásokét, ami kihat az életszinvonal alakulá-
sára. Ugyanakkor falun az infrastruktura, az oktatás, a 
kultura stb. még alatta van a városinak. 
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Fontosabb élelmiszerek és élvezeti cikkek 
egy főre ;jutó átlagos fogyasztása, 

kg-ban 

3, sz. 	táblázat 

MEGNEVEZÉS 	1965 1970 1975 
1975. 	évi az 
1965, 	évi 
5-ában 

Husfélék /hallal/ 	53, 2  59,9 70,5 132,5 
Cereáliák 	139,2 128,2 122,0 87,6 
Zsiradékok /vajjal/ 32,1 27,7 27,9 120,8 
Cukor 	30,1 3395 38,5 127,9 
Tej,te'term./vaj 
nélkül/ 	97,1 109,6 128,0 131,8 
Tojás 	10,4 13,7 15,4 148,1 
Burgonya 	84,3 75,1 70,0 83,0 
Zöldség 	76,7 83,2 91,5 119,3 
Gyümölcs /d éli 
gyümölccsel/ 	52,8 72,5 82,0 155,3 

Állati eredetű fe- 
hérjék napi fogyasz- 
tása /gr./fő/ 	37, 8  43,4 50,1 132,5 

Kávé 	0,69 1,65 3,0 4,3x  
Bor /liter/ 	32,8 37,7 42,0 128,0 
Sör /liter/ 	44,2 
xxÉgetett sze- 
szesital /liter/ 	3,0 

59,4 

5,4 

69,0 

6,5 

156,1 

2,2x  

x. többszöröse 
xx,500-os szeszre átszámolva, 

Forrás:  Sós József: A lakosság fogyasztása és a külkeres-
kedelmi forgalom. Közgazdasági Szemle, 1975. 7-8. 
szám, adataiból saját feldolgozás 

A fogyasztási térszerkezet egyben fontos élelmiszeripari 

telepitési tényező is, mert egyes szarágazatok /sütőipar, 
városellátó tejüzem, édesipar, söripar, szikviz- és üdi-
tőitalgyártás/ egyértelműen, mások pedig meghatározott 
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mértékben fogyasztóhelyi telepitésüek /husipar, konzerv-

ipar stb./. Adott területen müködő élelmiszeripari üzem 

ellátási körzetét alapvetően környékének fogyasztási in-

tenzitása határozza meg, amely a népsüsüség és az egy 

főre jutó fogyasztás függvénye. Tulzott egyszerüsités 

azonban az ellátási feladatot az üzem körzetére korlá-
tozni. Egyes üzemek egyes termékekből országos ellátási 
funkciót teljesitenek, nem beszélve az exportszállitá-

sokról. Ugyanigy a körzeti ellátás feladata is többol-

dalu megközelítést kiván. 

A fogyasztói igények kielégitése adott területen nem ki-
zárólagosan élelmiszeripari feladat. Fontos forrása sa-
ját termelésű személyes fogyasztás is, amelyet körzeten-

ként differenciáltan kell figyelembe venni. Ennek ha-
zánkban mély hagyományai vannak, amely tovább érezteti 

hatását, és ugy gondolom, hogy az élelmiszerellátásban 

a jövőben is jelentős részt képvisel majd. Ezt a törek-

vést - pl. friss zöldagg- és gyümölcsellátás - segiti 

elő a városok peremén kialakított un, "hobbikert-rend-

szer" is. Figyelemreméltó az un. "iparon kivüli" ágaza-
tok élelmiszeripari termelése is, amelyek üzemei - az 

állami élelmiszeriparral kialakított tervszerű munka-
megosztás esetén - hatékonyan hozzájárulhatnak a helyi 
fogyasztói igények jobb kielégitéséhez. Erre jó példák a 

mezőgazdasági üzemek és ÁFÉSZ-ek által üzemeltetett un. 

regionális vágóhidak, amelyek a falusi lakosság hus és 

huskészitmény ellátásában részt vesznek. 

Az élelmiszerfogyasztás prognosztikája az 1 főre jutó 
fogyasztás növekedését 1985-ig évi 4-4,5 %-- os mérték-

ben jelöli meg. Ez azt jelenti, hogy 1985-ben az 1967. 
évinek több mint 2-szereiére növekszik,amely 1967.évi 

árszinvonalon 16-17 ezer forint felhasználást jelent 

személyenként. 
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Ebben az időszakban a lakosság 1 főre jutó fogyasztása 
2,5-szeresére növekszik, az élelmiszerek 90 %-os, az 

élvezeti cikkek 180 %-os, együttesen pedig 112 %-os nö-

vekedése mellett. /I,. a 4.sz• táblázatot/. 

Eges élelmiszerek és élvezeti cikkek ep1 főre futó  

fogyasztásának várható alakulása 1985-ig /kg/ 

4.sz.táblázat 

MEGNEVEZÉS 1967 1977 1985 
Index 
1985 

1967 

Hus-huskészitmények 54 70,5 80 — 	84 152 

Ebből: 
- sertéshus 27 40,0 148 

- marhahus 8,7 13,5 155 

- baromfihus 12,2 15,3 18,0 147 

Tej-tejtermékek 105 146,0 170 — 200 176 

Tojás 11 15,8 17 - 	18 159 

Zöldség 82 96 0 105 - 115 134 

Gyümölcs 71 76,8 95 - 100 137 

Zsir 22 21,4 20 - 	21 93 

Cereáliák 135 118,0 100 — 110 78 

Cukor 32 36,0 40 — 	43 129 

Bor 34 35,0 50 — 	55 154 

Sör 50 79,8 77 — 	83 160 

Égetett szeszes-

italok 
3,7 2,7 5 — 	6 148 

Forrás: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Távlati Frjlesz-
tési Bizottság: Hipotézisek az élelmiszergazdaság 
fejlesztésének távlati tervezéséhez. Gazdaság 1970, 
valamint MEM tájékoztató,/1978/ adataiból saját 
feldolgozás 
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A kalóriafogyasztásnak csak kismértékű csökkenésével 

lehet számolni, továbbra is meghaladja majd a napi 

3 ezer kalóriát. Tovább nő 1985-ig a fehérjék aránya 

a fogyasztásban, a mai 94-96 kg értékről 110 kg-ra. 

Ebből az állati fehérje aránya 50-52 %-ot tesz ki.• 

Az élelmiszerfogyasztás összetételének további válto-

zását a vitaminforrások - zöldség-és gyümölcsfélék - 
arányának emelkedése jelenti majd. Az igények egere 

inkább eltolódnak a magasabb feldolgozottság, a kony-

hakész, a csomagolás és kiszerelés tekintetében maga-

sabb szinvonalon lévő termékek iránt. 

A prognosztika a borfogyasztás évi 4-5 CG-os ütemét 
jelölte meg. Ezt a számitást meg kell kérdőjelezni, 

mert a mai generáció alkoholfogyasztási igénye mind-
inkább a sör és az égetett szeszesitalok irányába to-

lódik el. 

A fentiekben vázolt igény természetesen meghatározza 

az élelmiszerek előállításának strukturáját és m5rté-

két is. Az egész lakosság fogyasztásának évi, mintegy 

4 f5 %-os növekedése - változatlan exportot feltételez-

ve - az élelmiszer feldolgozás 5 0-os, a mezőgazdasági 

termelés 1,4 - 1,8 %-os növekédését igényli. 

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar előirt növekedési 
ütemét a hazai fogyasztás növekedése mellett befolyá-

solja még az export is. Tartós, nagy befogadóképességit 

és biztos piacot a KGST országok kibontakozó integrá-
ciója jelenthet élelmiszereinknek. Továbbra is fontos 

követelmény marad a tőkés export növelése. Ezért a 

népgazdasági terv 1978. évre az ágazat dollárviszony-

latu kivitelének - 1977-hez viszonyitva - 17-18 %-os 
növekedését irts elő. 

b./ Termékforgal rrezás vonásai  

A mezőgazdaság összes termelésének felhasználási ará- 
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nyai, az egyas felhasználók részesedése megbizhatóan jel-

lemzi az élelmiszergazdaság forgalmi szféráját. Az összes  

termelés megoszlásának elemzésekor vizsgálni kell az üze-
mi felhasználás, a saját termésü személyi fogyasztás, va-
lamint a bruttó ésa nettó áruforgalom arányait. ~ 9  

A mezőgazdaság összes termelésének felhasználási aránya-

it az 1960-as években a következők jellemezték:  

- bruttó termelés változatlan áron  

számított értéke 63-72 milliárd Ft.  

- üzemi felhasználás 20-22 milliárd Ft.,  

a termelés 29-30 %-a.  

- saját termelésü fogyasztás 14-15 mil-

liárd rt., a termelés 20-21 -a.  

- nettó áruforgalom 25-30 milliárd Ft.  

körüli értéke, az dsszes termelés  

40-45 %-át tette ki. 20  

Ekkor még ugynevezett kényszerpályás ér tékesitési rend-

szer dominált.  
A teljes áruforgalom 85-86 %-át az állami vásárlásoly ké-

pezték, amely egyértelműen meghatározta az értékesités  

fő  irányát. Itt az állami felvásárlási monopólium érvé-

nyesitése volt a fő cél, vagyis központi készletek „yüj-
tése, majd ezekből a készletekből történt az áru  

19. nettó áruforgalom: a mezőgazdaság tulajdonképpeni ki-
bocsátása %az eladott és visszavásárolt mezőgazdasági  

termékek értékének egyenlege/  
bruttó áruforgalom: allami vásárlások; termelők egy-
más közötti forgalma; szabadpiaci eladások; Üzemi fel-
használás; saját termelésÜ személyi fogyasztás.  

20. Győrvári István: Kereskedelmi tevékenység a mezőgazda-
sági vállalatokban.Közgazdasági és jogi Könyvkiadó.  
Budapest, 1972.  



- 32 

elosztása a nagy- és kiskereskedelmi hálózatba ,  az i-

pari feldolgozó vállalatok és közületek számára .  Ezt 

a kényszerhelyzetet a hiánygazdálkodás szülte. 

A kényszerpályás áruforgalom többek között a termékek 

felesleges mozgását, oda-és visszaszállitásokat ered-

ményezett, amely áruromlásokat és költségtöbbletet je-

lentett. Javulást csak az 1968-as gazdasági reformot  

követő évek hoztak, amikor bevezetésre került a több-

csatornás értékesítési rendszer,  

Alapvető szempont a forgalom egyszerüsitése,.gazdasá-
gosabbá tétele, a termelő, a feldolgozó és a fogyasz-

tó közötti közvetlenebb kapcsolat létrehozása. 

Jelenleg a mezőgazdasági üzemek szabadon értékesithetik 

termékeiket 21  a nagyfogyasztó közületeknek, a bel- és 

külkereskedelmi vállalatoknak, az állami és szövetkeze-
ti vendéglátóipari vállalatoknak, az iparigazolvánn yal 

rendelkező magánkereskedőknek és közvetlenül a lakosság-

nak. 

A felvásárlás jelentős része 	szerződéses rendszerben  

történik, amelynek három fő tipusa ismeretes: 

- Növénytermelési szerződéseket meghatározott terület-

re és teljes termésre kötnek. 22A termeltető biztosit-
ja a vetőmagvakit, figyelemmel kiséri az agrotechni-

kát,  és szaktanácsot ad. 

21. Kivételt képeznek a monopolcikkek: füszerpaprika, ke-
nyérgabona, cukor, vágómarha, dohány, szesz, gyapju, 
nyersbor. 

22. Zöldségféléknél meghatározott mennyiségre. 
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- illatnevelési és hizlalási szerződésekben az állat-

tartó állatok nevelésére, hizlalására és meghatáro-

zott időben történő átadására vállal kötelezettséget. 

A  felvásárló vállalat viszont különböző termelést, 

tenyésztést segítő intézkedésekkel biztositja az áru-

alapot. 

- Értékesítési szerződésekben a termelő meghatározott 
mennyiségű saját termelésű áru átadására vállal köte-
lezettséget. A felvásárló a szerződött termékre rend-
szerint előleget nyujt. A tartós és biztos árualapot 

ma már a többévre kötött termékértékesitési szerződé-

sek biztosítják. 

Az 1968-ban kialakult forgalmazási rendszerben is az ihar-

vállalatok közvetlen felvásárló tevékenysége van tulsuly-

ban.  A  kizárólagosan kereskedelmi tevékenységet folytató 
vállalatok főként azokat a termékeket vásárolják fel, ame-

lyek a lakosság közvetlen ellátását szolgálják. A felesle-

get pedig továbbadják ipari feldolgozásra. 23  A forgalma-

zást egyszerüsiti, hogy az iparvállalatok tul a saját fel-

dolgozási szükségletükön más élelmiszeripari vállalatok 

részére is vásárolnak fel nyersanyagokat. Ilyenek a sör-
árpa, a napraforgó., az olajmagvak a Gabona Tröszt vonat-
kozásában, vagy a Vetőmagtermeltető Vállalat a vető;:agvak 
felvásárlásán tul az egyes olajmagvakat is felvásároljá 

a növényolajipar részére stb. 

A szövetkezeti kereskedelem /SZÖVKER; ZÖLDÉRT; ÁFÉSZ/ vá-

sárolja fel a gyümölcs jelentős részét és a frissen fo-

gyasztott zöldségeket. Különösen fontos szerepet töltenek 

beaháztáji gazdaságokban és az egyéni termelőknél megter- 

23. Különösen igy van az a zöldség- és bölcsfélék vonat-
kozásában. 



melt áru felvásárlásában. A szövetkezeti kereskedelem 
a forgalmazáson tul számottevő feldolgozó, válogató, 

tisztító, egalizáló stb. tevékenységet is végez. 

Az élelmiszer-feldolgozás és-forgalmazás legjelentő-
sebb vertikális, illetve összevont horizontális szerve- 

zetei a Gabona Tröszt, az Állatforgalmi és Husipari 

Tröszt, a Tejipari Vállalatok Trösztje, a Baromfifel-

dolgozó Vállalatok Trösztje, a Borgazdasági Vállalatok 

Trösztje, a Konzervipari Tröszt, a Hütőipari Országos 
Vállalat, a Cukoripari Vállalatok Trösztje és a ZÖLD-

ÉRT. 24  

c./ Kiskereskedelmi áruforgalom  

A mezőgazdaságból és az élelmiszeriparból a termékek 
részben a nagykereskedelmi, illetőleg az összevont 

nagy- és kiskereskedelmi - demigros - vállalatok utján 

kerülnek a fogyasztói kiskereskedelembe. láz élelmiszer- 

ipar különböző ágazatai az értékesítést  az alábbiak sze-

rint eszközli: 

- Nagykereskedelmi  hálózat utján értékesit 	a 

konzerv-, a cukor-, a gabona-, az édes-, a nö-
vényolaj-, és a szeszipar. 25  

A müvi értékesítés rendkívül nagy jelentőségű a lakos-

sági ellátásban. Jellemző, hogy a tej-, sütő-, sör-, és 
dohányiparnak mintegy 25.000 bolt, tejcsarnok, vendég-

látóüzem és közületi fogyaay,tóhely számára kell szállí-

tani. 26  

24. 26. Burgerné Gimes Anna: Az élelmiszertermelés gazda-
ságtana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1974. 

25. A cukor-, a gabona-, a növényolaj` Pnemcsak nagykeres-
kedelmi hálózat utján értékesit, hanem müvi uton is. 
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Az élelmiszer-gazdasági termékek forgalmazási rendjének 

kialakitásakor fontos helyen szerepel az élelmiszer-el-

látás szempontjából létfontosságu szükségletek kielégi-

tése. Alapvető élélmiszerekből tehát a lakosság teljes 
ellátását folyamatosan, megfelelő árakon kell fedezni. 

Az élelmiszertermelés 9-10 %-át exportáljuk, amihez nép-

gazdasági érdek füződik. Ha viszont a belföldi ellátás 

biztositása megkivánja, az exportot is korlátozni kell, 

un. lakossági kontingenseket állapitanak meg. Ez a bizo- 

nyos értelemben központi gazdálkodás az ellátásban jelen-

tősen csökkenti a piaci automatizmust. 

A termelés ésa végső felhasználás közötti idő és távolság 

/szállitás, tárolás, feldolgozás/ megnövelik az áru érté-

két.  A  mezőgazdasági termelés, az élelmiszeripari feldol-
gozás és az élelmiszerkereskedelem azonban egymástól töb-

bé-kevésbé elkülönült érdekeltségi rendszerbe  tartozik. 

A fogyasztóval közvetlen kapcsolatban a kereskedelem á11, 
igy a mezőgazdasági termelésre a piaci visszahatás csak  
közvetett, mert a kereskedelem a feldolgozott élelmisze-
rekre vonatkozó igényváltozásokat csak az élélmiszeripa-
ron keresztül tudja a mezőgazdaság tudomására hozni .  

A kereskedelem fontos eleme a marketin^., amely magába fog-

lalja a csomagolást, a szállitást, az értékesitést, a pi-
ackutatást, a reklámozást stb. A marketing a piaci szük-
ségletekből és igényekből indul ki, felméri a szükségle-
tek alakulását a jövőre nézve, azt piaci keresletté ala-
kitja,és ennek megfelelően irányitja a termelést .  Ez a 
marketing egységes termelési és kereskedelmi politika 

koncepciója.  27Maradva az élelmiszergazdaság körében, a 

marketing a feldolgozott, konyhakész, mélyhűtött, stb. 

27. J. Nykryn: Marketing. Prága, 1969. 



36 

élelmiszerek iránti keresletet is propagálja a kor-

szerü táplálkozási igények elterjesztésének szolá-

latában. 

d./ Élelmiszer export-import  

A nemzetközi munkamegosztás és együttmüködés szüksé-

gessége  

A gazdaságos termelés ma már megköveteli a minél na-
gyobb szériákat. Igy van ez az élelmiszergazdaság te- 

rületén is. Ezért a kapacitások teljes kihasználása 
érdekében külső piacok számára is termelni kell. 

Ugyanakkor egy kis vagy közepes nagyságu ország kép-

telen gazdaságosan megtermelni valamennyi szükségle-

tét, amit a belföldi fogyasztás diktál, ezért a ter-
melést csak a nemzetközi munkamegosztás kiszélesítésé-

vel, nemzetközi méretű szakositással lehet folytatni. 
Autarchiával csak kivételes esetekben, nagy országok-

nál találkozhatunk, ahol elegendő nyersanyaggal rendel-

keznek, továbbá elég nagy a belső piac a nagy tömegű 

termelés felvételére. 

A korszerit nemzetközi munkamegosztásban az egyes or-
szágok legalább olyan mértékben . kivánnak exportálni, 
mint amilyen mértékű az import. Igy az exportból fe-
dezhető az import, és lehetőleg az exportot oda irá- 
nyitják, ahonnan az import származik. Ezt hosszabb-

rövidebb távu kereskedelmi megállapodásokkal lehet 

szabályozni, amely mindkét fél részére előnyös. Lét-

rejöhetnek olyan regionális egyezmények is, amelyekben 

országok között szabadkereskedelmi övezetek, vámuniók 

alakulnak. 

Abban az esetben érdemesebb a hazai termelés helyett 

importálni, ha az importért exportált termékeket ala- 
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csonyabb ráforditással termelik hazai viszonyok kö-
zött, mint ahogyan az importot helyettesitő termé-
ket termelnék. Tehát az import gazdaságossága az 
exporttal mérhető. Mindezekből következően az import 

akkor szükséges, ha egy országban az importált ter-

mékek nem állithatók elő gazdaságosan, vagy ha azt 

a választékbővités megköveteli.  

A KGST megalakulása óta törekvés van arra, hogy a 

termelés szakosodásával és kooperációval az élelmi-
szer-szükségleteket mindjobban kielégítsük. Ez a 

törekvés az 1971. évben elfogadott komplex program 
célkitüzései hatására erősödött fel. Ettől az idő-

ponttól kezdve igyekeznek nemcsak a szakositás és ko-

operáció elmélyitésére, hanem a pénzügyi és árpoliti-

ka összehangolására is. 

Élelmiszergazdaságunk szerepe a külkereskedelemben  

A nemzetközi élelmiszerforgalomban a második világhá-
boru után bekövetkezett változások hazánkra sem vol-
tak teljesen hatástalanok. A fejletlen, korábban 
nagy mezőgazdasági exportőr országok nagy részének 

exportáló szerepe csökkent, sőt az alacsony termés-
hozamaik, valamint a nagy népszaporulat miatt ma 

mint élelmiszer importőrök szerepelnek a nemzetközi 
kereskedelemben. Exportőrökké egyre inkább a nagy 

mezőgazdasági országok váltak /USA, Kanada, Uj-Zé-

land, Ausztrália/. 
Magyarország külkereskedelmében - részben közepes 
ipari fejlettségénél, részben a kedvező természeti 

adottságoknál fogva - még mindig jelentős szerepe 

van az élelmiszerek exportjának, annak mintegy 22-

23 %-át adja.Az élelmiszergazdaság importja csak 
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8-9  %-ot képvisel az országosból 28,aminek döntő többsége 

takarmányfehérje-alapanyag és gépek, valamint déligyümöl-

csök, kávé, cukor, füszerek stb. 9  Élelmiszergazdasági 

külkereskedelmünk egyenlege mindig aktiv volt, és tenden-

ciáját tekintve aktívan növekvő. /L. az 5. sz. tábláza-

tot/. 

Élelmiszerkülkereskedelmünk 57-60 %-ban szocialista, 

40-43  %-ban kapitalista országokkal bonyolódik. Ezt az 

arányt addig szabad csak javitani a kapitalista országok 

vonatkozásában a nagyobb kiszolgáltatottság veszélye nél- 

kül, amíg meg nem haladja az 50-50 %-ot. /L. a 6. sz. táb-

lázatot/. 
A biztonságot számunkra mindig a KGST-tagállamok közötti 

kölcsönös szállitásokkal, hosszulejáratu megállapodások 

alapján lehet megteremteni, ugyanakkor eredményesnek lát-

szik továbbfejleszteni külkereskedelmünket a harmadik vi-

lág országaival is. 

Az élelmiszerexport átlagos évi növekedési üteme a hat-
vanas években átlagosan 10,9 %, amely a hetvenes évek el-
ső felében közel duplájára, 19 %-ra emelkedett.  A további 
dinamikus növekedésnek megvannak a feltételei, mert szin-
te az élelmiszergazdaság valamennyi produktuma keresett a 

világpiacon .  A konjunktura kiaknázásában - néhány termék 

kivételével - nagy feladat hárul kereskedelmi szerveze-

tünk leleményességére. 

A legkedvezőbb exportlehetőségeket, különösen a tőkés or-

szágok vonatkozásában továbbra is az élőállat, a hunféle-

ségek, a kukorica és a gyümölcsfélék kiválnak, 

28. Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 1976. adataiból szá-
molva. 

29. A takarmányfehérje-alapanya import nagyban hozzájá-
rul sz export árualap növeleséhez, /hus, élőállat/, 
tehát részben alátámasztja az egyenlegjavitás felté-
teleit. 
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7, ezőr:azcasági termékek és élelmiszere':_  l-ig italé  

földrészenként és országonként 1974-ben  

ó. sz. tál- lázat  

T~r.~E GTZVFZ  LS  E x p o r t  
millió  

deviza Ft,  

1'-EURÓPA /szoc.országok/ 6.312,8 56,1  
Szovjetunió 2.716,9 24,2  
NDK 1.238,9 11,0  
Csehszlovákia 903,2 8,0  
Románia 804,1 7,1  
Lengyelország 479,0 4,3  
Bulgária 147,5 1,3  
Albánia 23,2 0,2  

D- EURÓPA 1.591,9 14,1  
Jugoszlávia 365,6 3,1  
Olaszország 1.226,3 10,8 
Görögország 18,7 0,2 

NY-  és -EURÓPA 2.744,5 24,7 
NSZK 1.036,3 9,2 
Ausztria 561,0 5,0 
Svájc 402,9 3,'  
Benelux államok 275,5 2,4 
Franciaország 215,7 1,9  
Anglia 151,1 1,3  

líZSIA-AFRIKA /fejlődő o./ 359,8 3,2  
Irak 58,4 0,5 
Egyiptom 28,2 0,2  

::]-AMERIKA 114,7 1,0  
USA 97,2 0,8 
Kanada 17,5 0,2  

KÖZ. és D-AI.lRIKA 21,9 0,2  
Brazilia 15,1 0,1  
Venezuela 6,8 0,1  

AUSZTRÁLIA 14,2 0,1  
JAP4N 28,3 0,3  
EGYÉB ORSZY"!GOK 33,2 0,3  

I':Ii?7üSSZESETú :  11.251,3 100,0  

Forrás: Márton J. - Ujhelyi T.: Élelmiszergazdaságunk jö-
vője és a nemzetközi munkamegosztás. Köz 	és 
Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1976. adataib ól saját  
feldolgozás.  
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i?aposbaromfiból 25, 2-, vágónyulból 6,1-,kukoricából 
10,4- és gyümölcsből 2,1-szeresére növekedett az ex-

portteljesités 1976-ban, az 1965. évihez viszonyit-

va. 30  Az emlitett áruféleségek esetében 50-150 dol-
lár/t., a kukorica, a fűszerpaprika-őrlemény és a 

tartósitóipari termékek esetében 20-50 dollár/t.emel-

kedéssel számol a külkereskedelem 1978-ban, a megelő-

ző évhez viszonyitva. A buza, a zsir és növényolajipa-

ri termékek ára viszont 10-40 dollár/t. értékkel csök-

ken a szárvitások szerint. A többi élelmiszeripari és 

mezőgazdasági termék világpiaci ára várhatóan az elő-

ző év szintjén marad  1978-ban  is. 31  

A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva, megitélésem 
szerint továbbra sem számolhatunk azzal minden export-
cikkünk vonatkozásában, hogy csak a feleslegeinket ér-

tékesitjük a külpiacon. Gyakoriak még mindig a vélet-
lenszerü jelenségek az élelmiszer-külkereskedelemben, 
amelyet sokszor objektiv tényezők motiválnak. 

Az élelmiszer- külkereskedelem szervezete  

Az, hogy külkereskedelmünk megismerje a vevőkör fo-
gyasztásztási szokásait, fel tudja mérni a jövőbeni 

igényeket, tájékozott legyen a minőségi követelmények-
ben, vagyis versenyben tudjon maradni, meglehetősen 

nagy apparátust igénylő piackutató tevékenységet ki-

ván. Ez általában tulhaladja egy-egy termelő vállalat 
lehetőségeit és anyagi eszközeit, tehát specializált  

külkereskedelmi vállalatok  közremüködésére van szükség. 

30. Statisztikai Évkönyv,1976. 
31. Tájékortató  az 1978. évi népgazdasági terv élel-

miszeripari céljairól. IVEM 1978. 
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A termelő és külkereskedelmi vállalatok közös érdekelt-

ségén alapuló ügyleteinek formái a következők: 

a./ Bizományosi rendszer  

A kapcsolatoknak ebben a formájában a külkereskedel-
mi vállalatok, a megbizó termelő vállalat javára ér-

tékesitenek. Az értékesitési eredményből jutalék for-

májában részesülnek. 

A bizományi rendszerben bonyolitja külkereskedelmi 
forgalmát a baromfi-, a cukor-, a hütő-, a sör-, a 

szesz- és a tejipar. 

b./ Társulási forma   

A  részbeevő vállalatok jogi különállása mellett tá-
maszt azonos érdekeltséget az eredményben és a koc-

kázatban. E formán belül lehetséges 

- a közös eredményen való osztozkodás /pool/ 

a gabona- és a növényolaj iparian , 

- az ártöbbleten való osztozkodás /améta/ 
a hus-, a bor-, a dohány-, az édes-, a kon-
zerv- és a likőriparban. 

A mezőgazdasági üzemek és a külkereskedelmi vállalatok 
között lassabban alakul ki a közös érdekeltségen alapu-
ló kapcsolat, mint az élelmiszeripar esetében. A mező-

gazdasági üzemek közvetlen külkereskedelmi érdekeltsége 
részben az élelmiszeriparral való közös érdekeltségen, 

részben. közös külkereskedelmi vállalkozásokon keresztül 

erősödhet. 

A fénti külkereskedelmi formákon kívül lehetséges még az 
Upynöki  forma, ami. a felek összehozására terjed ki, és 

a tevékenységéért a külkereskedelmi vállalat megállapo-

dás szerint jutalékot kap.  
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Élelmiszerek exportjával és importjával a következő vál-

lalatok foglalkoznak: 

a./ Szakositott külkereskedelmi vállalatok /a külkereske-

delmi miniszter közvetlen felügyelete alatt/: 

-  AGRIMPEX Külkereskedelmi Vállalat: kenyér- és ta-
karmánygabona, cukor, növényi olajok és zsiradékok, 

vetőmagvak exportja és importja. 

- TERIMPEX Külkereskedelmi Vállalat: hus- és huské-
szitmények, konzervek, tojás, tejtermékek export-

ja és importja. 

- MONIMPEX Külkereskedelmi Vállalat: szeszes italok, 

édesipari termékek, dohány és dohányipari termékek 

exportja és importja. 

- MEDIMPEX Külkereskedelmi Vállalat: különleges fű-
szerek, gyógynövények exportja és importja. 

b./ Külkereskedelmi joggal felruházott vállalatok, szö- 

vetkezetek és intézetek /az illetékes miniszter, il-
letve központi szövetkezeti szerv és a külkereskedel-
mi miniszter felügyelete alatt/: 

- HUITGAROF UCT Zöldség, Gyümölcs Szövetkezeti Export  

Vállalat: friss és feldolgozott gyümölcs és zöld-

ség, növényi konzerv és mélyhütött termékek export-
ja és importja. 

- MAVAD Magyar Vadkereskedelrli Szövetkezeti Válla-

lat: élő és lőtt vad exportja. 

- Magyar  Hűtőipar: fagyasztott és mélyhütött zöldség-, 

gyümölcs-, ételkonzervek exportja és importja. 
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- HUIvGAROCOOP SZÖVOSZ Áruforgalmi Iroda:  a SZÖVOSZ 
keretében tartozó  szervek közvetlen export-import 
tevékenységének szervezése. 

- Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát:  tenyész- és sport-
-ó, naposcsibe, tenyésztojás stb. exportja és im-
portja. 

- HUNGAROPI,OR Disznövény Export-Import ye süléé :  
több Mg. Tsz. és a Kertészeti Kutató Intézet egye-
sülése disznövény, virág és szaporitóar.:yagok export-
jára és importjára, 32  

5./ A vertikálitásés a területiség mai ellentmor_Cériai  

Azzal, hogy az őstermelés felbomlott,egyre bonyolultabbá 
vált 	a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer- 
ipari feldolgozás kapcsolata, ami elsősorban az érdek-
ellentétekben jelenik meg. Az érdekviszonyok számos 
ellentmondását napjaink élelmiszergazdasága sem nélkü-
lözi annak ellenére sem, hogy az elmult 15 év alatt a 
mezőgazdaság és az élelmiszeripar egyre inkább az együtt-
működés, mint az eltávolodás irányába haladt. Az e yütt-
müködés értelmezését azonban tüzetesebben át kell vizs-
gálni ahhoz, hogy a továbbfejlesztés helyes irányát mYg-
választhassuk. 

Valamilyen kapcsolat az élelmiszeripar és a mezőgazda-
ság között minden időben fennállt. Ez a kapcsolat az 
áru-gazdasági viszonyokat tükrözi, melynek egyik: részt- 

32. Burgerné Gimes Anna: Az élelmiszertermelés gazdaságta-
na. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1974. 
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vevője az előadó, a másik a vevő. Ebben a kapcsolatban 

a legfőbb elem az adás-vétel aktusa. Törvényszerü, hogy 
ez a kapcsolat az árutulajdonosok közötti ellentmondást 

fejezi ki, vagyis az érdekellentétet tükrözi. A szocia-

lista árugazdaság is belső feszültségeket hordoz magá- 

ban, az árutulajdonosok között érdekellentét van. Az 

együttműködések kialakitásánál tehát a létező ellenté-

tek feloldására kell törekedni, amely sokféle módon kö-

vetkezhet be. 

a./ Érdekeltségi viszonyok az élelmiszergazdaságban  

Az 1968. előtti gazdasági mechanizmusban elég szigoru-

an érvényesült a "tiszta profil" elve, amikoris a ter-

melő, a feldolgozó és a kereskedelmi vállalatok érdekei 

határozottan elkülönültek. Ma viszont ez fokozatosan 

feloldódik a vertikális gazdasági együttműködések folya-

matában. 

1./ A népgazdasági érdekeltségben továbbra is lényeges 

eltérések vannak mind az elvonások és támogatások, 
mind a gazdasági szabályzó rendszer feltételei te-

kintetében. A mezőgazdasági termelésben jellemző a 

földadó, illetőleg a különbözeti földjáradék elvo-

nása a központi akkumuláció-, a termelői árak na- 

gyobb része pedig mint alapanyagár fixen meghatáro-

zott, a fogyasztásésaz életszinvonal érdekében. 

A feldolgozó élelmiszeriparban olyan preferencia 

érvényesül, hogy a megszabott nyersanyagárak a le-
hető legalacsonyabbak legyenek, mert az élelmiszer-

ipari termékek árait igy lehet a termelői költségek-
hez igazitani. Az élelmiszerkereskedelemben  hason-
ló népgazdasági érdekeltség érvényesül, a keres-
kedelem által mozgatható árszint s a központi 
elvonás terheinek átháritása a termelőre és a fo- 
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gyasztóra. Ugyanakkor a kereskedelmi tevékenység mű- 
szaki feltételeinek /tárolás, csomagolás, manipulá-
lás/ fejlesztésére a források bizonytalanok. 

2./ A vállalati érdekeltséf eltérő lehet attól függően, 

hogy egy-egy vállalat mezőgazdasági termelő, ipari 

feldolgozó vagy külkereskedelmi profilu. A mezőr-az- 

dasár;i termelő vállalat érdekeltségi viszonyai szo-

rosabban behatároltak, a kockázat nagyobb részét vi-

selnie kell, ugyanakkor a közteherviselés és ért6ke-
sités feltételei kedvezőbbek, mint a feldolgozó és a 
kereskedelmi vállalatoknál. Ezért érdekelt a saját 

feldolgozó tevékenység és a közvetlen értékesités ki- 
fejlesztésében. A saját akkumuláció azonban kevés, 

ezért a müszaki fejlesztésben állami támogatásra szo- 
rul. Az élelmiszeripari és a kereskedelmi vállalat 

általában tágabb határok között és biztonságosabban 

alakithatja vállalati politikáját, mivel az állami 

gazdaságpolitikában és a piacon hatékonyabb eszközei 

vannak. 

3./ Az egyéni dolgozói érdekeltséfi; nem elsősorban a ter- 

melés, a feldolgozás és a forgalom fázisai, hanem a 

termelési viszonyok szerint differenciálódnak. Ezért 

az élelmiszeripari vállalati és az állami gazdasági 

dolgozók között több a hasonló érdekeltség, mint a 

termelőszövetkezeti tagságéval. 

Az élelmiszergazdaságban különösen jelentős a diffe-
renciáltság a tulaJdonviszonyok szempontjából, mivel 

jelentős hányadot képvisel az önálló termelés, ami 

nagyrészt kisárutermeléssel is párosul. "Ez a szek- 
tor a népgazdasági érdekek oldaláról nemcsak fenn-
tartandó, hanem természetéből eredő csökkenésének 
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a mérsékléséhez különösen fontos társadalmi érdekek  

fűződnek. Ez a termelőszektor viszonylag kevés gaz-
dasági támogatást kivár, viszont nagy jelentősége van  

a politikai támogatásnak, esetenként a kiterjesztés  

irányában is. A jövedelemelvonás lehetőségei itt kor-

látozottak, de nem elhanyagolhatók". 33  A termelői ér-

dekeltség a társadalmi szektorban két irányban jelent-

kezik. Egyfelől a tulajdonosi és egyéni dolgozói érde-

keltség, másfelől a szocialista nagy-gazdaságok válla-
lati érdekei. Ezek több vonatkozásban ütköznek, ezért  

egyeztetésük külön politikai és gazdaságpolitikai fel-

adat.  

b./ Kapcsolatok kialakítása a közös érdekeltsé ~n j ervében  

A szerződéses kapcsolat hosszu időn át sokféle terüle-

ten  megfelelő és kielégítő volt az érdekellentétek fel-
oldására, valamint az együttműködés tartósabb, korrek-

tebb tartalmának megállapitására. Ezt azért is fontos  

tudni, mert nem kell feltétlenül arra törekedni, hogy  

minden szerződéses viszony hel7ébe még egy magasabb fo-

ku kapcsolatot léptessünk. A szerződéses viszonyokban  

rejlő lehetőségek nagyjából összhangban vannak a ter-

melőerők mai fejlettségével, a termelő szervezetek jo-

gi helyzetével, közgazdasági környezetével és az állam- 

igazgatásban elfoglalt szerepével. Az együttműködés  

fejlettebb formáinak alkalmazása attól függ, hogy mi-

lyenek a területi adottságok és a vertikum sajátossá-

gai.  

Nemzetközi tapasztalatok is mutatják, hogy a mezőgazda-
ság és az élelmiszeripar között a kapcsolatok kiszéle- 

33. Erdei Ferenc: Érdekeltségi rendszerek  az élelmiszergaz-
daságban. Gazdaság, 1969. 2. szám.  
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sitése tartósnak igérkezik, és ennek finomitása, javitá-

sa és fejlesztése a jelen adottságai között a legfonto-
sabb feladataink közé tartozik. A kérdés az, hogy ez a 

fejlesztés milyen eszméket hordozzon, milyen szemléletet 

tükrözzön is milyen gondolatokra épüljön. 

Ezek közül a  gondolatok  közül azokat emlitem, amelyeket 
véleményem szerint elsősorban figyelembe kell venni. Min-

denekelőtt ilyen a már emiitett szerződéses kapcsolat, a-
mely központi elemének a terméknek kell lennie. A termék 
sajátosságait viszont nem lehet sematizálni. A tej más 
tipusu, mint a buza, de a buza sem hasonlitható a gyapju-

hoz, és egyik sem a friss zöldséghez vagy a borhoz. Saj-

nos, sok helyen ezeket az összefüggéseket nem veszik fi-
gyelembe a szerződéses rendszer kialakitásánál. A jövőben 

a termék és annak sajátosságai sokkal nagyobb szerepet 

kell, hogy betöltsenek a szerződésekben, mint az korábban 

volt. A szemléleten kell tehát változtatni, a termék nem 

azért van, hogy legyen egy szervezet hozzá, hanem éppen 
forditva, a szervezet azért van, hogy a termék mozogjon, 
átalakuljon, feldolgozódjék, vagyis eljusson a termelő-

től a fogyasztóig. Ha ezt a szemléletet sikerül helyére 
tenni, akkor a szerződéses rendszer jogi háttere és gaz-

dasági tartalma egy uj megvilágitásba kerül. 

Az együttmüködésnek az anyagi hordozója tehát a termék, 

ennek megfelelően kell elsősorban az együttmüködési szer-

ződéseket megkötni. Ez azonban azt is jelenti, hogy gya-

korlatilag minden termék, vagy homogén termékcsoport sa-

játos rendszert, sajátos szervezetet igényel, hogy később 
az együttmüködésnek is sajátos formáit hordozza magában. 

Ez alapul szolgálhat az egyes területek élelmiszerterme-
lő ágazatainál az együttmüköd és irányába ható "blokkok" 

kialakitásában. 
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Amikor közös érdekeltségü szervezetet hozunk létre, az 
együttmüködés magasabb fokát jelentő megoldásra törek-
szünk. Kísérletek voltak különféle szervezetek létesi-

tésére, azonban változatlanul fennáll az érdekütközés 

minden olyan esetben, ahol a termelés és a feldolgozás 
árukapcsolatai két vagy több vállalatra tagozódnak. 

Amikor viszont az együttműködés olyan vállalatok között 

jött létre, ahol árukapcsolat nincs, a feszültség fel-
oldódott. Ez utóbbi hosszu időn át fennállt a felszaba-

dulás előtti ugynevezett "uradalmi rendszerben". 34  

Ezek után felmerül a kérdés, hogy a magyar élelmiszer-
gazdaság fejlődésében az együttmüködés azt hozza-e ma-

gával, hogy élelmiszeripari gyárak környezetében saját 
nyersanyagtermelő bázisok alakuljanak-e ki.Biztos ilye-

nek is lesznek. Ez ma még nagyon vitatott kérdés. 

Vannak, akik szemben állnak ezzel a nézettel és részben 

elfogadható, részben elfogadhatatlan érvekre hivatkoz-

nak. Minden esetre csupán arra hivatkozni, hogy nálunk 

eltávolódott a nyersanyagtermelés és a feldolgozás, és 
ezzel az érdekellentét fokozódott, nem elégséges. 

34. Az Esterházy-nagybirtoknak saját tej-gazdaságai és 
husüzemei voltak, továbbá a felszabadulás után az 
élelmiszerá .parnak több éven át voltak célgazdasá-
gai, amelyek az akkori viszonyok között a legmama-
sabb szánban termeltek. Természetesen ma már nehéz 
elképzelni, hogy egy konzervgyárat csak saját cél-
gazdasága lásson el nyersanyaggal. Ennek ellenére 
az agrár-ökonómia nem tagadja, hogy az élelmiszer-
ipari feldolgozó üzemeknek saját nyersanyagtermelő 
üzemei legyenek. Ezt bizonyitja, hogy a Szovjetuni-
óban számos élelmiszeripari kombinát müködik, ahol 
a nyersanyag nagyobb r®z ét saját gazdaságukban ter-
melik meg. A kombinátokban a gazdasági fejlettség 
meghaladja az átlagos szintet, és az áru-érdekel-
lentét is megszünt. 
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Emlitésre méltó az a  tény is - amiről sajnos nem nagyon 
szoktunk beszélni -, amit korrekt Üzleti partnerségnek 
nevezünk. A korrektség ökonómiailag nehezen megfogható 
és számszerüsithető magatartás, enélkül azonban nem kép-
zelhető el a tartós együttműködés. Ha a korrekt üzleti 
partnerségnek bizonyos alapelemei szélesebben elterjed-
nek, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az áru-gazdasá-
gi viszonyokban ma még jelentkező érdekellentéteket mér-
séke lhe t j ük. 

Az egyUttmiiköd ést magasabb fokon az a szervezeti kapcso-
lat oldja meg, amely kiküszöböli az áruviszonyt az átadó 
és az átvevő között. Erre nemcsak a vállalati egységek, 
hanem a társulási formák, az integráció is kitűnő'módszer 
ás eszköz lehet. Tudni kell azonban, hogy az integráció 
az érdekkülönbséget csak enyhiti, és az érdekviszonyok 
hatását csak mérsékeli, de nem szünteti meg, mivel az 
integráció az önálló gazdálkodó egységek vállalkozási kö-
teléke. Az integrációba bevitt tevékenységgel a partne-
rek egyidejűleg érdekközösséget is megvalósitanak, az 
uj szervezetben lett-légyen az közös vállalat, szervező 
iroda, termelési központ, közös vállalkozás, stb. 

Ugy gondolom, hogy integráció esetén nem egyszerüsödnek 
az érdekeltségi viszonyok, hanem éppen bonyolultabbá 
válnak, mind a társult vállalatok és gazdaságok, mind a 
társulásokon kiviili érdekek szempontjából. A különféle 
integrációk védik saját érdekeiket az integráción ki-
vüli gazdasági erőkkel szemben. 

Az együttműködéseknek a magyar jog szerint jelenleg is-
mert és érvényes formái nagyjából kielégitik az igénye-
ket és követelményeket. 
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Az együttműködés legfejlettebb formái élelmiszergaz-
daságunkban a kombinátok és az agrár-ipari egyesülé- 
sek, amelyekről korábban már emlitást tettem. Ezek 

létrehozását sem szabad kampányszerűvé tenni. Ahol 
kampánnyá süllyesztették ezt a témát, ott sulyosan 
ráfizettek, mert csak az ellentmondások éleződtek ki, 

pedig a cél pontosan ennek a forditottja. 35 

II. Az élelmiszertermelés helyzete Bács-Kiskun megyében  

1. Az élelmiszertermelés vertikális szerkezete  

a./A termelési tényezők megyei helyzete  

Bács-Kiskun megyében a  mezőgazdasági  nagyüzemek  

száma 1977. évben 161, az egy gazdaságra jutó föld-

terület 3.672 ha. Ebből állami gazdaság 11, terme-

lőszövetkezet 112 és szakszövetkezet 38. Az állami 

és szövetkezeti szektor halmozott termelési értéke 

16.996,7 millió Ft., 60 %-a a mezőgazdaság megyei 
összes termelési értékének. A kisüzemi gazdaságok 
száma meghaladja a 138.000-et, amelyhez közvetle-
nül vagy közvetve kapcsolódik a lakosság 2/3-a. Eb-

ből 32.000 gazdaság a szakszövetkezetekhez, mint 

tsz-gazdaság, 61.000 pedig a termelőszövetkezetek-
hez kapcsolódó háztáji, ill. részes müv elésü gazda-

ság. A lakossági kisegitő gazdaságok száma megha-

ladja a 45.000-et. A kisüzemi gazdaságok jelentős 

része városok, községek külterületein van, gyakor-
latilag a tanyák termelését jelenti. Az átlagos 

35. Például Bulgáriában, vagy a Szovjetunió néhány köztár-
saságában. Forrás: Márton János: A mezőgazdasági és 
élelmiszeripari üzemek együttmüködésének fejlődése. 
Kecskeméten; 1976-ban megtartott előadás anyagából./ 
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földterület kisgazdaságonként alig éri el a fél hek-
tárt, mégis jelentősen járulnak hozzá a megye mezőgaz-
dasági termeléséhez. A bruttó termelési értékből a 

IV. ötéves tervidőszakban közel 40 %-kal részesedtek, 36  

A mezőgazdaságon belül a növénytermesztés 60 %-ot, az 

állattenyésztés 40 %-ot képvisel.  A növénytermesztésen  
belül az első helyen áll a szántóföldi növénytermesz-

tés, amely a müvelés alatt álló mezőgazdasági terület 
mintegy 65 %-át adja. A gyümölcstermesztés 3,5 %-ot, a 
szőlőtermesztés pedig 8,6 %-ot képvisel. 	A megyét 
nem sorolják az ugynevezett állattenyésztő megyék közé, 
ha azonban a tenyésztés abszolut számait vesszük, mégis 

az elsők között kell említeni. Ezen belül a legfontosabb 
ágazat a sertéstenyésztés, az állomány 1977-ben tulhalad-

ta az 1 millió db-ot, és ezzel országosan az első helyen 
áll. 

Jelentős a szarvasmarha-és a baromfitenyésztés is, az 
utóbbi az országos termelésnek 10,7 %-át adja. A hagyo-
mányokat és az adottságokat figyelembe véve számottevő 

fejlesztés előtt áll a juhtenyésztés, amelyet aláhuz a 
kedvező exportértékesitési lehetőség. 37  

A megye állami gazdaságaiban 17.812, a termelőszövetke-

zetekben 47.904 főt foglalkoztattak 1976-ban. Ez orszá-

gosan a mezőgazdaságban foglalkoztattaknak 8,4 %-át adja, 

36. 1974-ben a megye összes termelését alapulvéve a kis-
üzemek termelték meg a zöldség 33,6, a gyümölcs 34,4 
és a szőlő 49,7 %- git. Az időközben meghozott kormány-
intézkedések hatására az arány tovább 	tolódott a 
kisüzemek javára. /Megyei Tanács statisztikai adata-
iból/ 

37, Az adatok a Bács-Kiskun megyei Tanács mezőgazdaságá-
nak V. ötéves terve anyagából származnak.  
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Bács-Kiskun megye mezőgazdaságának bruttó termelési  

értéke 1956  és  1977 között  
/1968. évi változatlan áron számolva/ 

7.sz.táblázat 

É v 
Terme -si 
érték 	M/Ft 

E ozo ev 
%-a  

95 •- oz 
viszonyitott 

% 

E  ozo ev ez  viszo-
nyitott 

emelkedés 
% 

visszaesés 
M/Ft % 

1956. 5.611  - 100,0 - - - 

1957. 7.204 128,4 128,4 28,4 - - 

1958. 7.166 99,5 127,7 - 38 0,5 
1959. 7.378  103, 0 131,5 3,0 - - 
1960. 6.479 87,8  115,5 - 899 12,2 
1961. 6.825 105,3 121,6 5,3 - - 

1962. 6.840 100,2 121,9 0,2 - - 

1963. 7.391 108,7 131,7 8,0 - - 

1964. 8.158  110,4 145,4 10 ,4 - - 
1965. 7.766 95,2 138,4 - 392 4,8 
1966. 8.544 110,0  152,3 10,0 - - 

1967. 9.118 106,7 162,5 6,7 - - 

1968. 9.007 98,8  160,5 - 111 1,2 
1969. 9.929 110,2 176,9 10,2 ONO 

1970. 9.390 94,6 167,3 ' - 539 5,4 
1971. 10.021 106,7  178,6 6,7 - - 
1972. 10.935 109,1 194,9 9,1 - - 

1973. 11.378  104,0 202,8 4,0 - - 

1974. 11.580  101,8 206,4 1,8 - - 

1975. 12.202 105,4  217,5 5,4 - - 
1976. 11.121 91,1 198,2 - 1081 8,9 
1977. 13.000  x. 116,9 231,7 16,9 - - 

x. becsült érték 
Forrás: Bács-Kiskun megyei Tanács adataiból,saját feldolgo-

zás 
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Összegezve a termelés mezőgazdasági tényezőinek megyei 
helyzetét megállapitható, hogy az elmult 20 évben egy 
dinamikus fejlődésen ment keresztül,amelynek okát alap-

vetően a termelési viszonyok fejlődésében kell keresni. 

Ezen időszak alatt a megye mezőgazdaságának bruttó ter-

melési értéke /1968. évi változatlan áron számolva/ több 

mint 2,3-szeresére növekedett. Ugyanakkor azt is meg kell 

jegyezni, hogy ez a fejlődés nem volt zökkenőmentes. 

Az erőteljes dinamika ellenére, ahol a növekedési ütem meg-

haladta a reálisnak mondható évi 5 - 6 ó-ot,és elérte a 
10 % körüli értéket, a következő évben vagy években sze-
rényebb növekedési ütemmel kellett megelégedni, eseten-

ként  4  - 5 %-os visszaeséssel is lehet találkozni. Ilye-

nek az 1960, 1965, 1970, 1976 -os évek voltak. A periódi-

citásból kitűnik, hogy a visszaesés mindig egy-egy 5 - é-
ves tervciklus lezárásakor jelentkezett, amely annak tud-

ható  be,  hogy a termelési előirányzatok a tervidőszak 

éveiben feszitettek voltak. Tehát nem szabad a termelés 

növekedését aránytalanul, az adottságokkal ellentétesen 

tulfesziteni. Be kell továbbra is tartani azt az ütemet, 

amelyet a megye gazdasági felkészültsége egy adott idő-
szakban diktálni tud.  /L. a 7, sz. táblázatot/. 

Bács-Kiskun megye élelmiszeripara szerkezetének kialaku-
lásában a mezőgazdaságnak meghatározó szerepe volt, amely 
elsősorban az élelmiszeripari telepités egyik fő szem-

pontjára,a termőhely közelségére vezethető vissza. A mal-

mok, a Kalocsa környéki paprikafeldolgozók már a század 

elején jelentős élelmiszeripari feldolgozást jelentettek 

az ország élelmiszeriparában. Ezeket az üzemeket korsze-

rüsitve ma is az élelmiszeripar számottevő bázisakénttart-

ják számon. 

A megye élelmiszeripara az ország élelmiszeriparának 
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termeléséből mintegy 6 %-kal részesedik, és itt dolgo-
zik az ország élelmiszeriparában foglalkoztatottak 
7,5 %-a. Az egy állományi létszámra eső termelési érték  

537 ezer Ft. volt 1976-ban a megyében, amely 110 ezer 

Ft.-tal volt kevesebb, mint az országos érték. Ez a rész-

arány a megye mezőgazdasági termelésének volumenéhez 
mérten alacsony. Tovább rontja az arányt, hogy az élel-

miszeripari termelőerők közül az állóeszköz-állomány  
bruttó értéke 1976-ban 2,8 milliárd Ft. volt, amely az 
országosnak 5 %-a, ugyanakkor a műszaki szinvonalat jel-

lemzi, hogy a nettó érték 1,1 milliárd Ft , amely a brut-

tó értéknek 40 %-a. 38  Az alacsony szinvonalu technikai 

felszereltséget az élelmiszeripari vállalatok eddig pó-

tolni tudták az élőmunkával, és sokszor látványos terme-

lési eredményeket produkáltak .  Mint országosan, Bács-

Kiskun megyében is egyre nagyobb gondot jelent a munka-

erő-hiány,  ez?rt azoknak eZ élelmiszeripari vállalatoknak, 
amelyek nem gondoskodtak kellő mértékben a korszerű tech-
nikáról, fejlődésük lelassul, termelésük beszükül. /L. a 

8. sz. táblázatot,/ 

A megyei előirányzatok mindig számba vették azt a ha-
gyományos ipartelepités során kialakult helyzetet, hogy 
még jelenleg is Budapesten található az ország élelmiszer-
iparának egyötöde, melynek alapanyag ellátáéát - a közel-

ség miatt - jelentős részben ebből a megyéből kell biz-

tositari. Azzal is mindig számolni kell, hogy a főváros 

friss tejjel való ellátásához is hozzá kell járulni Bács-

Kiskun 'megye tejgazdaságainak. Azonban a mezőgazdaság 

gyors ütemit fejlődése olyan helyzetet teremtett, hogy ez 
szükségszerü és célszerit kiszállitásokon tul jelentős 

38. Statisztikai évkönyv 1976., valamint a megyei élelmi-
szeripari vállalatok 1976, évi mérlegadatai alapján. 
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mennyiségü élelmiszeripari alapanyagot kell más terü-
letekre szállitani, feldolgozásra. Igy a megyében meg-

termelt mezőgazdasági nyersanyagnak csak mintegy 35-40 
%-át dolgozzák fel a megye élelmiszeripari üzemei. Rend-

kivül kedvezőtlen a helyzet pl, a husfeldolgozás terüle-

tén. A helyben megtermelt áru-sertések alig egyötödét 

képes a megye husipara feldolgozni .  Az élősertéseket 

Miskolctól Kapuvárig kell kapacitáshiány miatt más vá-

góhidakra azállitani feldolgozásra. Ez számottevő mi-

nőségromlást és felesleges szállitási költségtöbbletet 

eredményez, ami tovább rontja az ország amugy is szük 

szállitási kapacitását. A bortermelésnél is hasonló a 

helyzet .  Bács-Kiskun megyében terem a boripar által for-

galmazott árubor mintegy 45 - 50 %-a, de ennek csak egy 
hányadát képes a megye boripara palackozni és tartósan 

tárolni. Igy a bor értékesitésre történő előkészitését 

az ország más területein lévő vállalatok végzik, amely 

egyrészt szállitási gondokat jelent, másrészt pedig a 

feldolgozásból és a palackozásból eredő nyereség nem a 

szőlőtermelő megyében csapódik le, nem itt szolgálja a 
szőlőtermelő gazdaságok fejlődését. /L, a 9, sz. táblá-

zatot/. 

A megye szocialista iparában foglalkoztatottak 22 %-a, 

14.938 fő dolgozott 1975-ben az élelmiszeriparban. Szá-

muk az elmult évtizedben 39 %-kal, 4.198 fővel nőtt. 

Ágazatonként viszont jelentős eltérések mutatkoznak. 

Nagymértékben csökkent a tartósitóiparban dolgozók szá-
ma, amelyet főleg a termelési folyamatok nagyobb foku 

gépesitettsége eredményezett. óiig 1965-ben a foglalkoz-
tatottaknak közel fele itt dolgozott, a mintegy 300 fős 

létszámcsökkenés hatására arányuk 1975-ben már alig egy-

harmada volt. Emelkedett viszont a husiparban /több mint 
20 %/, a baromfiiparban, a sütőiparban és a boriparban 

foglalkoztatottak aránya, /L, az 1, sz.  ábrát/, 



139,o  14. JJv fő  ;';o lomipa r  

Egyáb  
águzatok  

Sütőipar  

Boripar  

1.sz. ábra  

10.74o fő  

Forr ~5 	Mcgyci Statisztikai Évkönyv, 1975.  

F,usipa r  

Boromfifa].-  
ciolg. -ipar  

Tartósitó-
ipa r  

Irdox: 

'q
1

'' ~'

i 1 J 	%

1 ~̀~ ,J J  

278,7  

117,8  

96,3  

- 59  

A megye élolmiozeriparában foglalkoztatottak  
számának Megoszlása ágazatonként  
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A korábban erősen idényjellegü ágazatokban - elsősorban 
a tartósitóiparban - a technológiák tökéletesitése ered-
ményeként lehetővé vált az évi egyenletes munka biztosi-

tása. Ez szükséges is volt, mivel a teljes foglalkozta- 

tottság biztositása folytán szinte teljesen eltűnik az a 

réteg, amely évente csupán néhány hónapra vállalt munkát. 
Szélesedett a munkavállalók köre is, sok vállalat saját 
járművel biztosítja a környező községek és a külterületek 

lakosainak munkába járását. Saját óvodák, bölcsődék léte-
sítésével biztositják a nők mind szélesebb körének bevo-

nását az ipari munkába. Továbbá jelentősen könnyitette a 

munkavállalás terheit, hogy a nagyvállalatok a dolgozók 

lakóhelyének közelségében kisebb telepeket létesítettek a 

nyersanyag elsődleges feldolgozására. 

Az elmult években a megye élelmiszeriparában az ipar egé-
széhez hasonlóan változott a foglalkoztatottak állomány-
csoportonkénti összetétele. 1970-75. között az összes fog-

lalkoztatottaknál 67,7 %o-r61 67-%-ra csökkent a munkások 
aránya, mely még mindig jóval magasabb az országos 61 %-
nál, Ennél kedvezőbben alakult a munkások összetétele az 
alkalmazás minősége szerint megyénkben. Az elmult 15 év-
ben növekedett a szak- és a betanított munkát végzők ará-
nya, még a segédmunkát végzőké lényegesen csökkent. A szak-
munkások 25,2 %-os aránya - a növekedés ellenére - válto-

zatlanul jóval alacsonyabb, mint országosan. /L. a 10. sz. 
táblázatot./ 

Bács-Kiskun megyében az élelmiszer-feldolgozó üzemek szá-

ma 77, ebből aránylag kevés a nagyüzem, ezért az élelmi-

szeripar koncentráltsága valamivel alacsonyabb az orszá-

gosnál. /L. a 2. sz. ábrát./ Ez természetesen nem jelen-
ti azt, hogy a kisméretű üzemek egyben kis hatékonyságuak 

is. 
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A munkásállomány megoszlása az alkalmazás  
minősége szerint az élelmiszeriparban  

1n_ s„_ táblázat  

 

Munkások 	Ebből  

összesen szak- betanított 	segéd- % Megnevezés 

   

munkások aránya % 

 

Bács-Kiskun m, 

1970 100,0 23,3 39,1 37,6 

1975 100,0 25,2 41,8 33,0 

Országos 

1975 100,0 34,0 35,2 30,8 

Forrás:  Statisztikai évkönyv, 1975. adataiból saját fel-
dolgozás, 

A megye élelmiszeripari termelése  1975-ben évi 7,5 %-os 
növekedési ütem mellett - több, mint kétszerese volt az 
1965.évinek. A dinamikusabb fejlődés az 1965 - 70.évekre 
esett, amikor átlagosan 11 %-kal nőtt a termelés, mig az 
1970-es években - az országoshoz hasonlóan - már csak évi 
4,1 %-kal emelkedett, 
A termelékenység  az elmult 10 évben másfélszeresére emel 
kedett. Számottevő növekedés 1965 és 1970 között volt, 
éves átlagban 7,8 %. Ez az ütem az 1970-es években erősen 
lelassult, mindössze évi 0,6 %-os ütemű volt, Az 1975.évi 
termelékenység szintje csak 3,1 %-kal haladta meg az 1970. 
évit. Igy az 1965 - 1970-es évek közötti termelésnöveke-
dés közel háromnegyedét a termelékenység emelkedése fedez-
te, 1970 - 75 között már mindössze csak egyhetede szárma-
zott az élőmunka hatékonyságának növekedéséből. 39  

39. Bács-Kiskun megye Statisztikai évkönyve, 1976.adataiból 
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b./A vertikális kapcsolatok formái  

Erdei Ferenc egyik megállapítása szerint a szocialis-
ta átszervezéssel kezdődött meg a mezőgazdaság uj fej-

lődési szakasza. A szocialista termelési viszonyok u-

ralkodóvá válása után a fő feladat a forradalmi válto-

zás eredményeinek megszilárditása és a mezőgazdasági 
termelés növelése lett. A termelési viszonyok gyors 

átalakulásától azonban átmenetileg elmaradt a termelő-

erők fejlődése, a termelés mennyisége és minősége csak 
lassan emelkedett,és csak a N. ötéves tervben érte el 

a kívánt szintet .  

A termelőerők gazdaságos kihasználására irányuló tö-

rekvések hatására jelentősebb üzemi centralizáció és 

termelési koncentráció ment végbe Bács-Kiskun megyé-

ben is. 1963 és 1976 között a mezőgazdasági termelő-

szövetkezetek száma 259-ről 112-re csökkent, az átla-
gos üzemi terület pedig 1.402 ha-ról 3.549 ha-ra nőtt. 
A mezőgazdasági szakszövetkezetek száma ezen idő alatt 
127-ről 38-ra csökkent és 1976 végén a közösen müvelt 

terület aránya elérte az összterület 43,6 %-át. A me-

gye állami gazdaságaiban a koncentráció szakasza már 

1962-re lezárult, a gazdaságok területe kialakult. Eb-

ben a szektorban ettől kezdődően a termelés gyors üte-

mit fejlődése volt a fő jellemző. 

A mezőgazdasági termelésben a szakosodások okozta fel-

gyorsult folyamatok eredményeként a 70-es évek közepé-

re hazánkban is megteremtődött az igény a magasabb szer-

vezettségü érdekeltségi rendszerek kialakítására .  A 
vezető politikai és állami szervek ezen objektiv társa-
dalmi-gazdasági igény kielégitése érdekében hozzájárul-

tak a már korábban említett 4 agrár-ipari egyesülés lét-
rehozásához. Ez a folyamat a fejlett mezőgazdasággal 

rendelkező európai szocialista országokban is megkez-

dődött. A Szovjetunióban /elsősorban Moldáviában/ ki- 
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alakuló agrár-ipari integráció alapvető célja a tudo-

mányos-technikai forradalom és a szocialista rendszer 
előnyeinek egyesitése a fogyasztás igényeinek teljeseb-

bé tétele, a város és a falu közötti társadalmi és gaz-

dasági különbségek csökkentése érdekében. 4°  A bolgár 
mezőgazdaságban a korszerit technológiával felszerelt, 

jól képzett szakemberekkel rendelkező, magas jövedel-

mezőségű mezőgazdasági vállalatok célja, hogy a mezőgaz-

dasági termelésben is széles körben alkalmazzák az ipar-

szerü technológiákat, az NDK és Csehszlovákia mezőgazda-
ságában elsősorban a horizontális integrációt alkalmaz-
zák a termelés fejlesztése céljából. A román és a len-

gyel mezőgazdaságban ezek az integrációs formák még nem 

alakultak ki. A jugoszláv szervezetek a mezőgazdasági 

és az ipari üzemeket magukban foglaló egységek, melyekhez 
szerződéses rendszerben kapcsolódnak a partnergazdaságok. 

A területi koncentráció mellett - annak korlátait is fel-
ismerve - a szövetkezeti szektorban is előtérbe került a 

szakositásnak az a formája, amely a gazdasági együttmü-
ködés különböző tipusainak /termelési rendszer, közös 
vállalkozás, közös vállalat stb./ létrejöttével valósult 

meg. Az együttmüködés eddig alapvetően egy-egy tevékeny-
ségre irányult. 

A megyében jelenleg 16 önálló jogi személyként müködő és 

35 egyszerübb társulás tevékenykedik. A jogi személyként 

müködő társulások 1976. évi árbevétele az 1,5 milliárd 
Ft-ot meghaladta. A társulások közül 7 mezőgazdasági, 

4 szolgáltató, 3 ipari, 1 élelmiszeripari és 1 egyéb te-

vékenységgel foglalkozik. /L. a 11. sz. táblázatot./ 

40. Alimpij Tipkó: A kooperáció és az agráripari integ-
ráció fejlődése az Ukrán SzSzK-ban. 
Közgazdasági Szemle, 1975. 7-8. száma. 
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Feladat az élelmiszeripari feldolgozás területén, hogy 

bővüljön tovább az együttmüködési forma. Ugyanakkor egy 

sürgetőbb probléma vetődött fel, nevezetesen a termelő-
erők és a gazdasági szervezetek átalakításának kérdése. 

A gazdasági és szervezeti önállóság feladását jelen-
tő egyesülésekben lévő lehetőségek korlátozottak a mező-

gazdasági üzemeinknél. Az eddig kialakult együttmüködési 

formák a legfejlettebb gazdaságok esetében sem képesek 
már a termelőerők mozgatására. Mindezek a körülmények 

felvetik a vertikális integrációs szervezetek uj formái 

kialakitásának szükségességét. Ezért Bács-Kiskun megye 

Párt Végrehajtó Bizottsága 1976-i ülésén az előkészitett 
javaslatok alapján a kalocsakörnyéki fűszerpaprika és  
zöldségprofilu agrár-ipari egyesülés létrehozása  mellett 
döntött, amelyben egy élelmiszeripari vállalat, egy ál-
lami gazdaság és 7 termelőszávétkezet vesz részt, össze-
sen 27 ezer ha. területtel. 

A döntést indokolta, hogy a résztvevő gazdas4pk termő-
helyi adottságai, gazdálkodási szinvonala közel azonos, 
továbbá az egyesülés fő profilja a füszerpaprikával jól 

meghatározható. Igy a terület egysége igazodik a népgaz-
dasági igényekhez, mérete nem nagy, ezért jól átlátható 
és a kisérleti jelleg miatt kisebb a kockázat, valamint 

az eredmények növelése is biztosabb. A terület jelentős 

része öntözhető. A Duna vonalában kialakult öntéstalajon 

a termőhelyi adottságok kedvezőek, amelyekkel a körzetben 

jól szervezett együttműködéssel magas szinvonalu terme-

lést lehet elérni. Ezt az 1977. éves 120 q/ha feletti 

átlagos füszerpaprika terméshozam is igazolja. Az integ-
ráció alapjai szakmai és az együttmüködési készség vo-

natkozásában egyaránt megvannak,és nem utolsósorban a 

résztvevők megfelelő alapokkal rendelkeznek a közös fej-
lesztésekhez, továbbá a munkaerő-ellátottság is biztosi-

tott. 
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A Kalocsai Agrár-ipari Egyesülés megalakulása óta el-
telt időszak - bár még csak kezdeti eredményekről le-
het szólni - bizonyitotta a döntés helyességét. Kiala-
kúltak az együttműködés főbb irányai, és megkezdődött a 
közös tevékenység is. Az  V.  ötéves terv első két évé-
ben közös beruházásban létrehozták az Agrokémiai Köz-
pontot, komplettirozták a mezőgazdasági üzemek és a 
paprikafeldolgozó vállalat száritókapacitását, füszer-
paprika-vetőmag feldolgozó és kikészitő üzemet készí-
tettek. Tovább munkálkodnak a speciális célgépekre és 
más termelő eszközökre vonatkozó közös szervizhálózat 
és alkatrészellátó raktár kialakításában. 

Az agrár-ipari egyesülés mellett megkezdődött a megyében 
a legnagyobb mezőgardasági üzemekből mezőgazdasági kombi-
nátok kialakitása is .  Ezek jellemzője, hogy az agrár-i-
pari tevékenység összekapcsolását egy üzemen belül való-
sitják meg .  Elsőnek a Bajai Állami Gazdaságban alakítot-
ták ki a mezőgazdasági kombinátformát, itt rendelkeztek 
azzal a területnagysággal, mezőgazdasági és ipari terme-
lőeszközökkel, amelyek a gazdaságot alkalmassá tették er-
re. Az 1977 januárjában létrejött Bajai Mezőgazdasági 
Kombinát jelentős szerepet vállalt és vállal a szocialis-
ta géprendszerre alapszott iparszerű kukoricatermesztési 
rendszer kidolgozásában és elterjesztésében. Részt vesz 
a gabonavetőmag előállitásában, 1977-ben 9 buzafajtát 
szaporitottak, közülük a jó termőképességü martonvásári 
hibrideket. A kombinát tehénállományában a fejési átlag 
4 %-os zsirtartalomra számolva meghaladta a 4 ezer 1/év 
értéket. Itt müködik az ország legnagyobb sertéstelepe, 
amely átlagosan évi 77 ezer db árusertést bocsát ki. 
A kombinát alapító tagja a Bácskai Vágó- és Husfeldolgo-
zó Közös Vállalatnak,  amelyben a kombináton kívül 19 me-
zőgazdasági termelőszövetkezet, 4 állami gazdaság és az 
Állatforgalmi és Husipari Tröszt integrálta tevékenysé- 
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gét. Tehát az agrár-ipari egyesülés létrehozása mellett 
további vizsgálat tárgyává kell tenni a mezőgazdasági 

kombinátok alapításának lehetőségét is. A következő terv-

ciklusokban 4 - 5 állami gazdaság, illetve mg. terme-
lőszövetkezet, mezőgazdasági és ipari tevékenysége ér-

heti el a mezőgazdasági kombinátok kialakitásánál megki-

vánt szintet. Ezeket a törekvéseket politikai és gazda-

sági vonatkozásban egyaránt megkülönböztetett támogatás-

ban kell részesiteni. 

c./Jelentősebb blokkok közötti összefüggések  

Bács-Kiskun megye élelmiszergazdasága a sajátos lehe-

tőségekből fakadóan alapvetően két nagy blokkra oszt-

ható: 

1./ a gabona - hus blokkra, és 
2./ a kertészeti - tartósitóipari blokkra. 

A két fő blokk között összekötő kapocs csak a tartósi-
tóipar, ezen belül is főleg a hűtőipar. Egyébként a 
két blokkban a feldolgozás alapanyagai alapvetően elté-

rőek, más-más technológiai folyamatokat igényelnek. A 
két blokk közül volumenét tekintve, valamint a vertiká-

lis kapcsolatok kiépitettségét figyelembe véve a gabo-
na-hus blokk a nagyobb, de jelentőségét, valamint tradi-
cionális sulyát alapul véve,a kertészeti-tartósitóipa-

ri-blokknak is meghatározó szerepe van a megye gazdasá-

gában. Mindkét blokknak jelentős szerepe van az élelmi-

szerek végső felhasználásában, a lakosság fogyasztási 

igényeinek kielégitésében, valamint az exportlehetősé-

gek kiaknázásában. A két nagy blokk vertikális kapcso-
latait a 3. sz. ábrában mutatom be. 

A gabona-hus blokk legfőbb alapanyagbázisa a gabona. 
Ez a növénycsalád szolgál alapanyagául a malomiparnak, 

majd lisztként a sütő- és tésztaiparoknak, és a keve- 
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réktakarmánygyártás egyik fő komponense az abraktakar-

mány, amely a modern állattenyésztés, állathizlalás 

nyersanyagforrása. 

A megye állattenyésztésén belül a legjelentősebb ágaza-
tok a sertés, a szarvasmarha, a juh és a baromfi. Ezek 
az ágazatok biztositják a kapcsolódó feldolgozóipar, a 

hus-, a tej-a baromfiipar, valamint a tartósitóipar 

egy részének nyersanyagbázisát. Ugyanakkor a hus- és 
baromfiiari feldolgozás melléktermékeiből takarmány-
lisztet állítanak elő, ami jelentős állati fehérje a 
takarmánykeverék-gyártáshoz. Sertésből, szarvasmarhá-
ból és juhból a megyei feldolgozst meghaladó mennyisé-
geket egyrészt exportpiacra, másrészt társmegyei fel-
dolgozásra továbbitják. Hasonló a helyzet a kenyérgabo-
na és bizonyos termékek vonatkozásában az abraktakar-

mányok esetében is. Importra szorul viszont állati és 

növényi fehérjék vonatkozásában a keveréktakarmánygyár-

tás. 

A mezőgazdaság és élelmiszeripar ide tartozó ágazatai-
nak végtermékei az előzőekben vázolt belső felhasználá-
si körön tul közvetlen kapcsolatban vannak a végső fel-
használással, a lakossági fogyasztással és az export-
piaccal is. 

A kertészeti-tartósitőipari blokk kialakulásához Bács-
Kiskun megye éghajlata és talajviszonyai rendkívül ked-
veznek. Ezért aránylag korán létrejött a hagyományos 
kertészeti termelés, amely egyrészt ma is megtalálható 
a kisüzemi gazdaságokban, és továbbfejlesztve számos 
mezőgazdasági nagyüzem fő profilját jelenti. 

A gyümölcstermesztésre - ezen belül is elsősorban a 
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kajszira és egyéb csonthéjasokra - épül a megye je-

lentős konzerv- és hütőipara, a gyümölcspálinka-fő-

zés és a hazai alapanyagu üditőitalgyártás. A szőlő-

termelés országosan is meghatározó jelentőségű, a-

mely a borvertikum sajátos alföldi formájának kiala-

kulását eredményezte. Az itt keletkező törköly ugyan-

csak a szeszfőzés, ujabban a borkősavgyártás alapa-

nyaga. 

A zöldségtermelés tul a közvetlen fogyasztáson szin-
tén a tartósitóipar legfőbb alapanyagbázisa. A zöld-

ség- és gyümölcsforgalmazáson keresztül kapcsolódnak 

a kertészeti ágazatok a végső felhasználáshoz, a fo-

gyasztással és az exporttal. 

A kertészeti és tartósitóipari blokk főbb nyersanyagok 
vonatkozásában csak cukorból szorul társmegyei vagy 

import behozatalra az üditőitalok és a gyümölcskon-

zervek előállitásához. Azonban egy kukorica-alapanyagra 

épitett - amelyből megyei felesleg mutatkozik - 

megyei telepitésü invertcukorgyár ezt a beszállitási 

gondot is kiküszöbölheti. Ezzel a blokkon belüli tel-

jes vertikális lánc kialakitható. 

2. Gabona - hus blokk 

a.! Kenyérgabona-sütőipari blokk  

A blokk alapja a kenyérgabona-termelés,amelynek nagy-

üzemi módszerei, a 100 %-os gépesités aránya, a fajta-

váltás rend ívül leegyszerüsitették termelését. 

Bács-Kiskun megye gabonafélékből aktiv, a termelés 
30 %-a fedezi a helyi malomipar ellátását, a feles-

leget exportra, más megyei felhasználásra és vetőmag 
céljára hasznositják. 

A blokk legkritikusabb pontja a malomipar, amelyet az 
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országos helyzethez hasonlóan az elavultság, korszerűt-
lenség jellemez. Az előállitott liszt közvetlenül a 

sütő- és tésztaipari felhasználásra kerül. A háztartá-

si fogyasztás kizárólag tésztalisztekből adódik, a ré-

gi értelemben vett vámőrlés megszűnt. Ezzel egyidejűleg 

házi kenyérkészitést és bérsütést sem folytatnak. A 

lakosság kenyérellátását teljes egészében a sütőipar 

elégiti ki .  

A megye tésztaipara fejlett, jelentős a konzervipar, 
a termelőszövetkezetek és a sütőipar ilyen irányu tevé-

kenysége. Ujabban a két utóbbi szektorban megszapood-
tak a kooperációs együttműködések. Az előállitott ter-

mék a belső fogyasztásban értékesül. 

Export-kiszállitást megfelelő raktározás és előkészités 
után a gabonaipar folytat kenyérgabonából. Ujabban a sü-
tőipari vállalatok tevékenységüket kiterjesztették édes-

ipari termelésre is, és a produktumok egy részét exportál-
ják. Mindkét terület exportforgalma az illetékes külke-
reskedelmi vállalatok közreműködésével történik. 

A kenyérgabona-sütőipari blokk kapcsolatait a 4. sz. fo-

lyamatábrában tüntettem fel .  

A gabona- és takarmánytermesztés megyei terméshozamai 

meghaladták az országos eredményeket. A megye önellátá-
sa biztosított, buzából és kukoricából fölöslegek is 

adódnak, amit elsősorban exportnál lehet szárvitásba ven-
ni. Ezt a megnövekedett mennyiséget döntően a termés-

átlagok ugrásszerű emelkedése eredményezte, amelynek o-
kát az agrotechnika korszerüsitésében, az 1untenziv uj 

fajták bevezetésében, a termelési rendszerek elterjedé-

sében kell keresni. /L. a 12. sz. táblázatot,/ 

A buza termésátlaga az197). év 23,1 q/ha megyei termés-
átlagáról az 1976. éví43,0 q/ha-ra emelkedett, amely 
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több, mint 86 %-os növekedést jelent. Hasonló a helyzet a 
kukorica esetében is,ahol a IV. ötéves terv indulásakor 
a hektáronkénti átlagtermés 32,5 q volt, a tervidőszak 
végén ez 50,1 q. 	A növekedés meghaladja az 54 %-ot. 

Fontosabb takarmánynövények átlagterméseilTr* 6között  

/ q/ha / 

12. sz, táblázat  

Termék 	1 9 7 0 	1 9 7 5 	1 9 7 6 	1976.évi 
megneve- orsz, megyei orsz.megyei orsz.megyei megyei 

az 1970. zene  évi %-ában 

Buza 	21,3 	23,1 	32,0 34,5 38,8 43,0 	186,1 
Rozs 	10,4 	11,9 	14,0 12,5 16,8 15,1 	127,0 
Zab 	13,0 	14,7 	19,6 14,9 22,4 13,6 	92,5 

Árpa 	19,5 	25,3 	27,2 26,9 32,7 33,6 	133,3 
Kukorica 33,8 	32,5 	50,2 50,1 38,1 37,3 	154,2x  
Napraforg. 10,1 	12,1 	11,9 14,9 13,6 15,4 	127,3 
Lucernaxx  49,9 	45,7 	55,4 57,3 44,1 50,6 	110,7 

	

Tak.répa 342,3 334,7 389,9 344,8 343,2 311,3 	93,0 

	

Silókuk. 184,5 143,2 202,2 211,5 166,9 182,5 	147,7x  

x = 1976. évi aszály miatt 1975.  évivel számolva 
xx = szénasulyban 

Forrás:  Statisztikai évkönyv, 1976. adataiból saját fel-
dolgozás 

A szemestakarmány-termelésen belül vizsgálva az abrakter-
melés helyzetét nem minden tekintetben egyértelműen ked-
vező a kép. Bár a legnagyobb volument képviselő kukorica 
vetésterületi aránya a megye összes szántóterületéhez vi-
szonyitva az 1970. évi 27,4 %-ról 1975-re 32 %-ra növeke- 
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dett, ugyanakkor csökkint a magasabb fehérjetartalmu 
takarmányok /árpa,. zab/ vetésterülete, Ez utóbbi ka-

lászos növények termésátlaga sem követte a buzáét. 
Ezért a keveréktakarmány-gyártásnál e fontos gabona-

félékből a megye több száz vagonos nagyságrendben be-
hozatalra szorul. A megyei termelésű fehérjealapanyag 
biztositásánál fontos növényként szerepel a lucerna-

termelés. Gazdag aminósav-összetétele számos import-

fehérjét helyettesithetne, ha a gazdaságok az eddigi-

eknél még nagyobb sulyt helyeznének a termesztésre. 

Az 50 - 60 q/ha termésátlag a termelést gazdaságos-

sá teszik .  Hasonlóan fontos szerephez jutott a szója-

bab termesztése is. A megyében 1971-ben 150 ha-on 
8,6 q/ha, 1975-ben 2.500 ha-on 16 q/ha átlagterméssel 

termesztették a szóját. 

Gabonaipari tevékenység 

A vállalat jogelődjei a Csongrád - Bács megyei Malom-

ipari Vállalat és a Bács-Kiskun megyei Terményforgalmi 

Vállalat voltak. Döntő változást hozott a vállalat élé-

tében, hogy 1962-ben a malomipar és a terményforgalom 

összevonásra került, és kialakították a jelenleg is meg-
lévő szervezeti formát Gabonaforgalmi és Malomipari 
Vállalat elnevezéssel. A felvásárló és feldolgozó tevé-

kenység szervezeti összevonását többek között az is 

indokolta, hogy jelentkezett a keveréktakarmánygyártás 

kifejlesztése iránti igény, melynek kielégitése a ma-
lomipar müszaki fejlesztése és koncentrációja során 

leállitott malmok keverőüzemekké történő átszerelésé-

vel vált lehetővé. 

A vállalat négy fő tevékenysége: 

- a gabonafelvásárlás és raktározás, 
- a malmi őrlés és lisztforgalmazás, 
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- a keveréktakarmány előállitása és forgalmazása l  
- az export- és importforgalom /külkereskedelmi 
vállalaton keresztül/ 

az egész megyére kiterjed. A vállalat müködési terüle-
te 6 körzeti tizemre tagolódik: Baja, Kalocsa, Kecskemét, 

Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós közpon-

tokkal, mindegyikében müködik malom. Ezen kivül még Sza-

badszálláson és Tiszakécskén önálló elszámolásu malomü- 

zemek müködne k, /L, az 5. sz. ábrát/. A malomüzemek megyei 

elhelyezkedése nem szerencsés, az őrlőkapacitás 50,4 % 
a kecskeméti járásban, 36 % a megye középső részén és 
csak 13,6 % található a bácskai térségben. Az aránynak 
forditottnak kellene lenni ahhoz, hogy megközelitse az 
optimális termőhelyi üzemtelepitési szempontot. 

A megyei vállalat a Gabona Tröszt felvásárlási tevékeiay-

ségén belül kenyérgabonából mintegy 7-8 %-kal, kukoricá-

ból 10-11 %-kal részesedik. A szakma őrlési kapacitásá-

nak 7,1 %-val rendelkezik, azonos kihasználási aránnyal. 

A keveréktakarmány-gyártó kapacitás 6,6 %-át birja, a-

mellyel a késztermék 8,9 %-át állítják elő. 

A vállalat rendelkezésére álló 14.553 vg-os raktár fé-

rőhely az iparági összes tárolótér 5,5 %-át adja, ame-

lyek többnyire korszerütlenek. /L.  a 13. sz. táblázatot/. 

Az összes raktárnak majdnem fele a bajai körzetben talál-
ható, amely egymagában is kifejezi a bácskai térség su-
lyát a gabonaforgalmazásban. A IV. ötéves terv időszaká-
ban 14.010 vg. raktártéré pitést irányozott elő a válla-
lat, amelyből csak 3.320 vg. épült meg, egyide j üleg ki-
selejtezésre kerül 1.160 vg, korszerütlenné vált raktár-

tér. A nagyfoku lemaradás oka, hogy a tröszt a felállí-
tott fontossági sorrend alapján az ország más területén 
eszközölte a  beruházásokat. 
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A me gye állami gazdaságainál 14.842 vg., a szövetkezeti  

szektorban 46.563 vg. egyszeri betárolásra számolt rak-
tártér szerepel a nyilvántartásban. Ezzel a megye mező-

gazdasági üzemeinél a gabonaraktártér az állami válla-

latinak több, mint négyszerese.  

A megyei GItN gabonaraktárainak területi elhelyezkedése  

13. sz. 	táblázat  

Körzeti 
üzem 

Siló 
vg. 

Padozat 
vg. 

Dv.szin 
vg. 

Összesen  
vg.  

Baja  3.137 1.999 875 6.011 41,3  
Kalocsa 583 584 1.099 2.266 15,6  

Kecskemét 564 849 535 1.948 13,5  
Kiskunhalas 1.580 686 528 2.794 19,2  

Kiskunfélegyháza 221 226 120 567 3,9  

Kunszentmiklós - 100 295 395 2,7  
Szabadszállás - 50 252 302 2,0  

Tiszakécske - 150 120 270 1,8  

ÖSSZ ~;SEN: 6.085 4.644 3.8 24 14.553 100,0  

Forrás: GMV adataiból, saját feldolgozás.  

A vállalat keveréktakarmány-'jártásának mennyiségi és  
választék-összetételének fejlődését jellemzi, hogy  

1962-ben 5 keverőiizemben hét, 1976-ban több,mint ki-
lencven féle keveréktakarmányt állitottak elő, a ter-
melés egyidejű 8,7-szeres növekedése mellett. A N. öt-

éves terv inditásakor a megye keveréktakarmány-igénye  

évi 20.000 vg volt, 1978-ben viszont már 40.000 vg,  

/L. a 14. sz. táblázatot./ Ezt az ugrásszerüen jelent-

kező szükségletet jelenleg megközelitően sem tudja  
kielégiteni a vállalat évi 14.000 vg-os tényleges  
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keveréktakarmány-előállitó kapacitása. Ezért kénytelenek 

egyrészt a megyei mezőgazdasági Üzemek takarmánykeverő 

üzemeit bérkeverés formájában bevonni a megyei ellátás-

ba, évi mintegy 9.000 vg-os mennyiséggel, másrészt a 

fennmaradó mintegy 11.000 vg-os abszolut megyei kapaci-

táshiányt társmegyei vállalatoktól biztositani. Ez hal-
latlan szervezési nehézségeket, szállitási gondokat, fu-
varköltség-többletet jelent, és bárminemii akadály azonnal 

érezteti hatását a megyei tápellátásban. 41  

A megyében működő keverőüzemek müszaki állapota, gyár-
tási és technológiai szinvonala, ebből eredően a terme-

lés hatékonyságának lehetősége nagyon eltérő a különbö-

ző szektorokban. /L. a 15. sz. táblázatot./ A Bács-Kiskun 
megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat kezelésében 

lévő 8 Üzem épületének müszaki állapota - a kecskeméti, 

a soltvadkerti és a bácsbokodi takarmánykeverő kivéte-

lével - nem kielégitő. A vállalati takarmánykeverő üze-

mekre az a jellemző, hogy a régi, statikailag ma már sok-

szor életveszélyes malom, vagy raktárépületek mellé / 

Kecskemét kivételével/ aránylag modern kiszolgáló /fém-
siló, granuláló üzem, stb./ létesitmények készültek. Te-
hát az üzemek zöme régi, korábban leállitott kismalomból 
átalakitott - gyakorlatilag lebontásra szoruló épületek -
mondern technológiával keveredő egysége. 

A keverőüzemek közül jelenleg csak 4 van  felszerelve gra-

nuláló vonallal, igy e kereslet iránti igényt a vállalat 
csak kooperációval, a mezőga zdasági üzemek takarmányke-
veréséből tudja biztositani. A granulált tápok iránti ke-
reslet növekedését tanusitja a vállalati értékesités is: 

1971-ben az összes gyártáson belül a granulált táp-érté-

kesités 20,8 % volt, ez az igény 1975-ben 39,3 %-ra növe-

kedett. 

41. A GMV szárvitásai alapján a többletfuvar-költség éven-
te 100 millió Ft. 
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Keveréktakarmány-termelő kapacitás szektorális  

megoszlása 1976-ban  

15. sz. táblázat  

db t/óra db 	t/óra db 	t/óra 

Állami fiazd.-ok 8 46,5 24 38,1 32 84,6 

Mg-i szövetk. 21 81,6 105 190,1 126 271,7 

GMV 8 34,0  - - 8 34,0 

ÖSSZESEN:• 37 162,1 129 228,2 166 390,3 

A megye összes takarmánykeverő kapacitásából 70 % a szö-

vetkezeti szektórban, 21,7 % az állami gazdaságokban és 

csak 8,3 % található a Gabonaforgalmi Vállalatnál. Ez 

önmagában behatárolja a vállalat működését még akkor is, 

ha a korszerű technológiával felszerelt üzemek kapacitá-
sának megoszlásánál ennél kedvezőbb a helyzet. Szám sze-

rint a legtöbb keverőüzem a szövetkezeti szektorban ta-
lálható, azonban ezek kapacitásának 70 %-a korszerűtlen, 

csak  2-3 komponens összekeverésére alkalmasak. Ezért nem 

lehet számitásba venni teljesértékü keveréktakarmányok 

előállitásánál. Az állami gazdaságok és tsz-ek korszerűs 

szakositott állattartó telepei mellett jelentős kapaci-
tást képviselnek az ugyancsak korszerű takarmánykeverő-

üzemek, ahol több műszak beállitásával jelentős mennyi-

sége keveréktakarmány állitható elő, amely nagyban se-
gitene a megye hiánymérlegén. Azonban a zárt állattartó-

telepi rendszerük miatt jelenlegi kapacitáskihasználá-
suk az indokoltnál alacsonyabb. Egy megfelelő kapacitás-

kihasználással már sikerült a megyén belüli termelési 

hiányt kooperációs árualappal és értékesitéssel bizonyos 
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mértékben csökkenteni a bácsalmási és bajai állami gaz-
daság keverőüzemeinek bekapcsolásával. Az utóbbi megyén 

kivüli megrendelőknek is gyárt speciális tápokat. 

A megyei keveréktakarmány-gyártás területén általános és 
jellemző problémák: 

- A meglévő keverőüzemek területi elhelyezkedése epyenőt-

len, sok a párhuzamos telepités. /L. az 5. sz. ábrát./ 
A megye takarmánytermelési és állattenyésztési adott-

ságai következtében a takarmányigények nem ott jelent-
keznek, ahol a keverőüzemek települtek, emiatt az ellá-

tás sok kériyszerszállitással terhelt, még ugy is, hogy 

a megyei kapacitáshiány jelentős részét a GMV más me-
gyei beszállitással a megrendelőkhöz közelíti, 

- Az ujonnan létesitett, a mezőgazdasági üzemek kezelésé-

ben lévő üzemek kapacitási-méretei egy-egy gazdaságban 

nincsenek összhangban az állatállomány tápigényével. 

Í:llategészségügyi okokból ezek az üzemek nem tudják se-
giteni közvetlen környezetük keveréktakarmány-igénye-

inek kielégitését, telepeikről nem szállithatnak ki ke-
veréktakarmányokat. 

- A Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalatánál a keverő-

üzemek kapacitáskihasználásának mértéke - az elhaszná-

lódott épületekhez igazodóan - a lehetőségekig igénybe 

vett, sőt a korszerütlen telepeken folytatott 3 müsza-
kos termelés meghaladja a biztonságos üzemelés határa-

it. A keverőüzemek technológiája igen eltérő, péppark-

,'ukat a nayfoku elhasználódás jellemzi. Egy üzemen be-

lül a technológiai és anyagmozgató gépek sokféle tipu-
suak, beépitettségük többségében zsufolt, a szociális 
ellátottság nem kielégitő, a munkakörülmények nehezek. 
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A meglévő keverőüzemek közül statikailag problémák me-

rültek fel Mélykuton, Dunavecsén, Kalocsán és Csátal-

j án. 

- A szakember-ellátottság nem  megfelelő. Ieindhárom szek-

torban hiányzik a speciális szakismerettel rendelkező 
üzemi munkás, technikus és üzemmérnök. 

- A meglévő takarmánygyártó üzemek nincsenek mor°felelő  
laboratóriumi felszerelésekkel ellátva,z beltartalmi 

vizsgálatok nem teljes körüek, pedig a keveréktakarmá-

nyok minőségének javitása, az egyenletes beltartalmu 

termékek előállitása alapvető  feladat.  

- A mezőgazdasági üzemek keveréktakarmányt gyártó tevékeny-
ségének növekedését - amelyre egyébként a kapacitás-fel-
tételek adottak - adminisztrativ, pénzügyi, elszámolási  

és az érdekeltségi problémák gátolják .  Ezek arra ösztön-

zik jelenleg a gazdaságokat, hogy a gazdasági abrakot 

eladják a GMV-nek, és tápot vásároljanak, nem pedig ar-
ra, hogy koncentrátumokból, a saját keverőüzemekben az 
általuk megtermelt szemestakarmánnyal állitsák elő a 
szükséges keveréktakarmányokat. Szélsőséges esetként o-
lyan gazdaság is akad, amelyik meg sem termeli az abrak-

takarmányt, de mint fogyasztó igénnyel jelentkezik  a vál-

lalatnál, és ezzel neheziti a megyei takarmányellátást. 

- A keveréktakarmány gyártási nehézségei mellett a f or t:al-
mazás is számos gondot jelent. A vállalat 111 takarmány-

boltja minimális tárolótérrel sem mennyiségben, sem vá-

lasztékban messze nem tudja kielégiteni a fogyasztói 

igényt. Ezért a vállalat, a mezőgazdasági termelőszö-

vetkezetek és ÁFÉSZ-ek segitségével bizományosi rend-
szerben létesitett 68 ujabb elárusitóhelyet a kisáru-

termelők takarmányellátására. A legnagyobb igény a 
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baromfi- és sertéstápok iránt jelentkezik, ezek adják 
a forgalom több mint 90 %-át. 

- Nem megnyugtató a keveréktakarmányok szállitási hely-

zete  sem a megyében.Egyrészt az egyes telepek szállí-

tási rádiusza nagy /35 - 40 km/, másrészt a zsákos 
szállitások helyett az ömlesztett tartálykocsis szál-

litás volna célszerű. Jelenleg azonban a gazdaságok-
ban kevés az ilyen célgépkocsi, csak importból besze-

rezhető, amely neheziti a szélesebb körű alkalmazásu-
kat Pedig van már rá gyakorlati példa, hogy IFA teher-

gépkocsikat alakitanak át ömlesztett szállitásra, ezt 

kellene továbbfejleszteni. 
• 

A megyében dinamikusan fejlődött a buza és a kukorica ter-
melése, ezért a megyei feleslegekből jelentős arányt kép-

visel a vállalat exportforgalma.  Buzából az 1971. évi 

268 vg-nal szemben 1975-ben 3.245 vg-t exportáltak, amely 
több mint 12-szeres növekedést jelent, kukoricából még 
jelentősebb az exportnövekedés, mivel 1971-ben még nem 
volt kiszállitás, ezzel szemben 1975-ben 2.014 vg-t, 

1976-ban 6.151 vg-t exportáltak. 

A szemestermények exportja mellett jelentős mennyiségben 

bonyolitanak le importot is,  elsősorban árpa, valamint 
növényi és állati eredetű fehérjék vonatkozásában. A vál-

lalat importforgalma 1971-ben 4.727 vg volt, 1975-re ez 

6.519 vg-ra emelkedett, amely 38 %-os forgalomnövekedést 

jelent. A megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat 

tevékenységének további fontosabb adatait lásd a 16. sz. 

táblázatban. 

Sutőipari tevékenység  

Bács-Kiskun megyében a tanácsi sütőipart 4 önálló válla- 

lat képviseli Baja, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunhalas köz- 
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A iJegyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat 

tevékenységének főbb adatai a IV. és V. 	öt- 

éves tervekben 

16. 	sz. 	táblázat 

IV.ötéves 	V,ötéves 
Megnevezés 	terv /térj/ terv /terv/ 

Index 
V. ötéves terv 
IV. ötéves terv 

Felvásárlás: 

Kenyérgabona 95.146 115.785 121,7 
Takarmánygab. 8.262 5.660 68,5 
Takarmányárpa 2.038 1.525 74,8 
Zab 45 25 55,5 
Kukorica 66.109 85.000 128,6 
Napraforgó 1.025 - - 
Lucarnaliszt 6.364 7.500 117,7 
T:armány borsó 18 - - 

Összesen: 179.012 215.495 120,4 

Feldolgozás: 

Buzaőrlés 59.461 57.250 96,3 
Rozsőrlés 674 250 37,1 

összesen: 60.135 57.500 95,6 

Tápgyártás 63.875 63.953 100,1 
Koncentrátum 9.613 22.547 234,5 
Dusitott tak.l. 4.667 1.500 32,1 

Takarmány gy.ö: 78.155 88.000 112,6 

N,rtékesités: 

Őrlemény 60.135 57.500 95,6 
Kenyérgabona 23.651 - - 
Ebből: export 21.645 - - 
Szemes takarni. 37.684 30.830x  81,8 
Ebből: export 14.977 - - 
1-177= -alapanyag 7.986 12.775 159,9 
Keveréktakarmány 78.155 88.000 112,6 

összes értékes. 207.611 

x _ export nélkül 
Forrás:  GMV adataiból saját feldolgozás.  



pontokkal. Ezen kivül 2 ÁFÉSZ, 5 mezőgazdasági termelő-
szövetkezet foglalkozik kenyérsütéssel, ezek azonban a 

megye összes sütőkapacitásának csak 7 %-át adják. A ma-
gánkisiparosok sütőipari tevékenysége volumenét tekint-

ve nem számottevő, ezért nem kivánok vele foglalkozni. 

A megye állami sütőipara - amely a megyei tanács felü-
gyelete alá tartozik - napjainkban válik igazán iparrá, 

miután a manufakturát felváltotta a gépi termelés. Ug-

rásszerü fejlődés a IV, ötéves tervben volt, ekkorra már 

kialakult a vállalatok jelenlegi formája. A fejlesztések 

a lakosság jobb ellátásának biztositását, valamint a sü-

tőiparban dolgozók munka- és életkörülményeinek javítá-

sát célozták. Ebben az időszakban a megyei tanács 47 mil-

lió Ft vissza nem térítendő támogatást nyujtott a fela- 

datok megoldásához. Ezt kiegészítve a vállalatok saját fej-

lesztési alapjukból, valamint bankhitelekből 120 to/nap 

korszerü kapacitásbővitést hajtottak végre. Ezen felül 
mintegy 100 to/nap rekonstrukciós kapacitásbővités való-
sult meg. Ezekkel a fejlesztésekkel sikerült elérni, hogy 
a IV. ötéves terv során a vállalatok a kapaáitásbővité-

sekkel minőségi változást értek el a kenyér és a péksüte-
mény termelésében. Ezzel sikerült megteremteni az ellá-
tásban az egyensulyt, 42  amely alapja lehet az V. és 
ötéves tervekben elengedhetetlen további korszerüsité- 

seknek. Jelentős ugyanis még mindig a nagyon elavult, 
többnyire magánkézen lévő és bérleményként üzemelő kis-

teljesitrnényü, nem gépesíthető üzemek száma, 43  amelyek 

szükségszerü leállítása magával vonja az ellátásnak a 

városokból, ill. nagyobb községekből történő szervezését. 

42. Az ellátás csak a városokban nevezhető jónak, peri-
fériás területek, különösen a tanyai lakosság kenyér-
ellátásában még nagyon sok kívánnivalót találunk, kü-
lönösen a választék vonatkozásában. 

43. Főleg kis községekben. 
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A vállalatok közül a kalocsai központtal müködő válla-

lat  a  legnagyobb. Itt dolgozik a megye sütőiparában fog-
lalkoztatottak 47,5 %-a. A megye sütőipara termelési ér-

tékének 42,6 %-át ez a vállalat adja, továbbá a száraz-

tészta-termelés 84 %-át és az egyéb tartós sütő- és édes-
ipari termelés 61,4 %-át. Az ellátandók számában viszont 

a kecskeméti vállalat áll az első helyen 37,8 %-kal, a-
mely törvényszerűen magával hozza, hogy a kenyérterme-

lésnek 34,7 %-ával, a péksütemény termelésének 39,2 %, 

éval biztositja az első helyet. A bajai és a kiskunha-
lasi vállalat az előbb emlitett két vállalatnál lényege-
sen kisebb jelentőséggel  biz..  Ha összegezzük a négy sü-
tőipari vállalat együttes tevékenységét, megállapíthatjuk, 

hogy a megyék sorrendjében Bács-Kiskun megye sütőipara 

áll az első helyen, csupán a Fővárosi Sütőipari Válla-
lat előzi meg. 44  

A megye sütőipari tevékenységével kapcsolatos további 
adatokat a 17. sz, táblázatban összesitettem. 

b./Sertés-blokk  

A blokk középpontjában a sertéstenyésztés áll, amely-
nek alapja az abrak- és keveréktakarmány-termelés. A 
mai állattattási körülmények - még a kisüzemi gazda-

ságokban is - a modern takarmányozási módszerekre 
szoritkozik, a legeltetés elenyésző. 

A sertések nagyobb részét a megyén kivüli és csak ki-
sebb részben a megyei husüzemekben dolgozzák fe1. 45  
Jelentős a közvetlen élősertés-export is. 

44. MMVI SAGEK: A MÉM felügyelete alá tartozó vállala-
tok rangsorolása naturális mutatószámok alapján .  
Budapest, 1977. 

45. A  feldolgozási kapacitáshiány miatt. 
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ács-Kiskun megye sütőipari termelőtevékenységének 

főbb adatai a IV. és V. ötéves tervekben  

17.sz. 	táblázat 

IV, ötéves terv 
Megnevezés 	/tény/ 

V.ötéves 
terv 

/terv/ 

Index 
V.ötéves terv 
IV.ötéves terv 

Termelés: 

Kenyér to. 308.351 280.000 90,8 

Péksüt.ezer db. 581.078 680.000 117,0 

Száraztészta to. 15.275 16.000 104,7 

Édesip, term, to, 5.937 10.000 168,4 

Értéke sités : 
Száraztészta to. 15.375 16.000 117,0 

" ebből:export 412 250 79,1 

Édesip. term. 	" 5.937  10.000  

- 

168,4 

ebből:export " 3.000  - 

Zsemlemorzsa 
export to. 536 v.800 4 1 8x  

Kétszersült 
export to. 

1,050 MED MID 

x = többszöröse 

Forrás: Megyei Tanács adataiból saját feldolgozás. 

A husipari termelés három fő részre osztható: 

- Vágás és hasitás, ahonnan a félsertéseket egyrészt to-
vábbi feldolgozásra vagy tőkehusként a közfogyasztás-
ba és exportra továbbitják. 

- Hentesáru-készités, konzervipari feldolgozás és hü-
tőtárolás, 46  

46. Elsősorban tartalék-készletek kerülnek hűtőtárolásra. 
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- Vágáskor és feldolgozáskor keletkezett mellékter-
mékek feldolgozása. A produktum a takarmányozás-

nál hasznosul. 

A sertés-blokk egyes ágazatai 	kapcsolatának folyma- 

tát 6. sz. ábrán tüntettem fel .  

Sertéstenyésztés, árusertés-termelés:  

A  60-as évek kedvezőtlen intézkedései 47  Bács-Kiskun me-

gyében a nagy kiterjedésü tan^avilág miatt különösen 
jelentős mértékben éreztették hatásukat,és megindult a 

sertésállomány csökkenése .  A sertéstenyésztésnél a ked-

vezőtlen gazdasági hatásokat először a kocaállomány csök-
kenésben lehetett észlelni. Az 1967-ben meghirdetett ser-

tésprogram a termelésre ható kedvezőtlen tényezők kikü-

szöbölését tűzte ki célul. Igy elsősorban az elmaradt 
anyagi-müszaki helyzet javitását, az alacsony termelési 
színvonal emelését, és ezeken keresztül a jövedelmezőség 
növelését. A kormányhatározat nyomán lehetőség nyilt, 

70, illetve 50 %-os állami támogatással szakositott te-

lepek létesitésére. A lehetőséggel a megye nagyüzemei 

éltek, és akkor rakták le alapjait annak a 23 szakosi-
tott sertéstelepnek, amelynek ma is termelnek.A sertés-

állomány ugrásszerü növekedését azonban az 1975-ös in-

tézkedések jelentették, amikor a felvásárlási árakat a 

reális termelési költségekhez igazították. /L, a 18, 

sz. táblázatot/. 

Az 1976. évi intervenciós kocakihelyezések, a jelvásár-

lási árak kedvező alakulása, a biztonságos takarmány-

ellátás  és sertésfelvásárlás meghozta a várt hatást a 
kisüzemi és háztáji sertéstartásban is .  A megye 1976. 
I.  félévi 972.791 db-os állományából 610.825 db.  volt 

47, Adóztatás, abrakhiány, tenyésztési és felvásárlási 6r-
problémák, stb. 
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a kisgazdaságokban, amely 62,8 %-ot jelent. A számok azt 

bizoizyitják, hogy a sertéshizlalás kifizetődő ágazat a 

kisgazdaságokban, és további fejlődésével lehet számolni, 

ha a malacellátás és az állategészségügyi szolgáltatás ici-

elégitő, a takarmányellátás jó,és a felvásárlási árak ked-
vezőek, az eredményt biztositják. Ellenkező esetben.vi-

szont továbbra is számolni kell a ciklikussággal. 

A megye sertésállományának alakulása  

18, s.̂ . táblázat  

M.e: 1000 db 

lE v 
Sertésállomány Sert6sállománynó1 

össz. ebből koca ö. kisüzemi nagyüzemi 
db db 

1960 466 36,6 393 84,3 73 15,7 
1964 503 53,2 347 69,0 156 31,0 
1968 562 37,6 398 70,8 164 29,2 

1970 510 51,0 336 65,9 174 34,1 

1975 766 71,0 428 55,9 338 44,1 
1976 890 81,0 519 58,3 371 41,7 

1977 1036x  84,0 612 59,0 424 41,0 

1977.4. 203,1 	164,7 
az 1970. 
é . %-ában 

182,1 - 	243,6 

x = előzetes adatok alapján 
Forrás:Megyei Statisztikai Évkönyv, 1960-1976. adataiból 

saját feldolgozás. 

A sertésállomány nagyobb hányada tartósan a háztáji és  
kisüzemi gazdaságokban található. Ez annak köszönhető, 

hogy tartása nem kiván nagyobb összegü beruházást, arány-

lag kevés tőkét köt le, és gyorsan megtérül. A nagyüzemi 

gazdaságokban a nagy eszközöket lekötő, korszerü sertés- 
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telepek vonatkozásában már nem ennyire egyértelmüen 
gazdaságos a sertéstenyésztés. Azoknál a gazdaságok-

nál, ahol 1 kg sertéshus előállitása 5,5 - 6 kg takar-
mány-felhasználással történik, az ágazat gazdaságtalan .  

Ebben az esetben feltétlenül javitani kell a technoló-

gián, gondoskodni kell air&,hcgraz előirásoknak megfelelő 
beltartalmi értékii takarmány 3,5 - 4 kg-jával érjék el 
ugyanazt az eredményt. Ilyen egyszerű önköltség csök-

kentéssel nagyon is gazdaságossá tehető a sertéshizla-

lás nagyüzemi körülmények között is. 

Husipari tevékenyséps 

Az állami husipart a megyei Állatforgalmi és Husipari 
Vállalat képviseli, amely 1969-ben két vállalat össze-
vonásával alakult. A vállalat központja Kiskunfélegyhá-
zán, a korábbi vágóhid telephelyén van. Vágóhidi tevé-

kenységet és husfeldolgozást csak Kiskunfélegyházán 
folyta6nak, évente 135 ezer db sertés és 17 ezer db 

szarvasmarha vágási kapacitással. Állatfelvásárlást a 

kecskeméti, dunavecsei, kalocsai, bajai, kiskunfélegy-

házi és kiskunhalasi kirendeltségek bonyolitják. 

A megyében husipari tevékenységet folytatnak még 24 

mezőgazdasági üzemben  /ÁG, Tsz, Szakszövetkezet/ és az 

ÁFÉSZ-eknél, 31 regionális husfeldolgozó üzemben. Az 

éves együttes vágási kapacitása 180 ezer db sertés,te-

hát összehasonlítva az állami ipari vágásával, jelen-
tős mértékű: Ezt azonban csak mintegy 75 %-ában hasz-

nálják ki. Az egyes regionális üzemek vágási kapacitá-

sa nagyon eltérő, évi 200 db-tót, 25 ezer db-ig. A re-

gionális husüzemeknél a kapacitás 10 ezer db/év meny-
nyiségben tekinthető optimálisnak. Ezek az üzemek rend-
kívül nagy jelentőséggel birnak a lakosság egyre javu-

ló husellátásában. Vágási- és huskészitményeket előál-
lító kapavitásuk a megye területén szétszórt, ezért 
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elsősorban a kisebb települések ellátásában nagy a sze-
repük. Elsősorban a nagyobb üzemek48  felesleges kapaci-
tásuk kihasználása miatt Budapestre és a környező nagy 

ipari városokba is szállitanak, elsősorban töltelék- és 

füstöltárut. Az üzemek kapacitásának optimális kihasz-

nálása miatt további lehetőségeket ad az Állami Husipar 

részére történő bérvágás,és az igy előállított hasitott 

félsertés termelőhely közelében történő termelési ará-
nyának növelési lehetősége. A sertésállomány ugrássze-
rei növekedésével nem tartott lépést a feldolgozás sem 

mennyiségben, sem pedig a korszerü technológiák alkalma-
zásával. Amig az Állami Husipar évi közel 800 ezer db-os 

sertés felvásárlásával az országosnak mintegy 12-13 -át 

adja, és ezzel a megyék rangsorában az első helyet foglal-

ja el, addig a feldolgozási kapacitás 1,76 %-os arányával 
csak a 14. helyen áll. 

A kiskunfélegyházi vágóhid árutermelését neheziti az ü-
zem korszerűtlen technológiai felszereltsége, a hütő- és 
raktárkapacitás szűkössége. A jelenlegi kapacitás órán-
ként 40 sertés vagy 15-16 marha vágása. Egy vágócsarnok-

kal rendelkeznek, ez nem teszi lehetővé, hogy egyszerre 

történjen a két állatfaj vágása. Igy az átállás minden 
alkalommal több órát vesz igénybe. A hütőkapacitás 180 

to, ami 1,5-2 napi vágási tevékenységhez szükséges áru 
tárolásához elegendő .  Kedvezőtlen a vállalat területi el-
helyezkedése is, jelenleg Kecskeméten müködik az állat-

forgalmat bonyolitó apparátus, Kiskunfélegyházán vannak 
a termelőüzemek és az irányitás, 

A IV. ötéves tervben a vállalatnak mindössze 82.1 millió 

Ft beruházási keret állt rendelkezésére, ami csak a leg-

szükségesebb szinttartó beruházások és a szociális kö-

rülmények javitására volt elegendő. 

48. A 10.000 db/év  vágókapacitástól számitott üzemek, 
ebből öt Van  jelenleg a megyében. 
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Ezen a helyzeten javítani fog az 1979 végén termelés-

be lépő uj bajai husfeldolgozó üzem, amely éves szin-

ten kétmüszakos termelés mellett 200 ezer db sertés vá-
gására lesz alkalmas, és 1.000 to dobozos sonkát és 

4.000 to egyéb huskészitmériyt állit elő. Azonban ez az 
uj Üzem 49  sem elégiti ki majd a feldolgozási igényeket. 
Indokolt tehát további feldolgozó kapacitások létreho-

zása, valamint a meglévők korszerüsitése és ésszerűbb 

kihasználása. 

Az élőállatfelvásárlás,-feldolgozás, és értékesités IV, 
és V. ötéves tervi adatait a 19. sz. táblázatban dol-
goztat fel. 

c./ Szarvasmarha-juh blokk 

A blokk két állatfaj tenyésztésére és a produktumok 

hasznositásának kapcsolatára épül, A juhtenyésztést nem 
szokták kiemelten kezelni a hasonló jellegü tanulmányok-
ban, azonban Bács-Kiskun megye sajátosságai és hagyomá-
nyai kötelezően vetik fel ennek az állatfajnak fontos-
ságát. Azért indokolt a szarvasmarhával agy blokkon be-

lül tárgyalni, mert a tartási technológiák hasonlóak, a 

produktumok feldolgozása és fogyasztása közel azonos .  
A blokkon belül itt is fontos szerep jut a takarmányok 

termelésének. Egyre nagyobb a jelentősége az abrak- és 

táptakarmányoknak, de a fő szerep a jövőben is a takar-
mányoké lesz. Ez viszont a szálas- és lédús takarmányok 
előállitásánál gondos és modern legelőgazdálkodást fel-
tételez. 
A szarvasmarha állomány egyrészt hus-, másrészt tejhasz-
na, amely meghatározza a tenyésztés áru-produktumának 

49. Az épülő Bácskai Huskombinát gesztora a Husipari Tröszt, 
továbbá 5 állami gazdaság és 19 termelőszövetkezet kö-
zös vállalataként müködik majd. 
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A mepye husipari tevékenységének főbb adatai a  

IV. és V. ötéves tervekben  

19. sz. táblázat  

Megnevezés 
IV. ötéves 

terv 
/tény/ 

Felv z sárlás  
összesen /1000 db/ 

- sertés 	2.317 
- marha 	175 

Sertés-vágás ö," 	905 
- áll.husip. 	490 
- mg,nagyüzem 	114 
- AFESZ 	301 

Marhavág. ö./1000 db/: 	85 

Huskészitmén_y gyár- 
tás /tof: 	18.580 

- áli.husip. 	15.836 
- r,ig,nagyüzem 	549 
- AFESZ 	2.195 

Belföldi ért.:/to/  . 
Csontos nyershun ö: 44.139 
— - áll.husip.— _ 26.254 

- mg,nagyüzem 	4.077 
- AFESZ 	13.808 

Huskészitménm ö: 	18.580 

- áll.husip. 	15.836 
- g,nagyüzem 	549 r 
- AFESZ 	2.195 

Luort értékes./to/: 
- csontos nyorsh. 12.747 
- huskészitmény 	- 

V. 	ötéves 
terv 	V. 

Index 
ötéves terv 

/terv/ 	IV. ötéves terv 

3.500 151,0 
175  1001.0 

1.470 162,4 

780 159,2 
300 263,2 
390 129,5 

120 141,2 

38.000 204,5 

25.000 155,9 
7.000 12,7x  
5. 000  277 1.8 

59.500 134,8 
32.000 121,9 
7.500 184,0 
20.000 144,5 

37.000 199,1 

25.000 155,9 
7.000 12,7-   
5.000  277 1.8 

20.000 156,9 
1.000 MIR 

x = többszöröse 
Forrás:Bács-Kiskun megyei Tanács adataiból saját feldolgo-

zás. 
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további kapcsolatait a vágás és husipari feldolgozás, 

valamint a tartósitóipar és a tejfeldolgozás vonatkozá-

sában. A szarvasmarha jelentős része közvetlen export-
tal kerül értékesitésre. A feldolgozáson belül a marha-

hus zömmel tőkehusként kerül forgalomba, és csak azt 

exportálják, amit a belföldi fogyasztás már nem igényel. 

A juh vonatkozásában viszont inkább exportpiaci igények 

kielégitésén van a fő hangsuly. A jövedelmezőségi ténye-

zők miatt arra kell törekedni, hogy az exportban az élő-
állat terhére növekedjen a feldolgozott hus aránya. 
Ezzel nagyobb értéket adunk el, valamint megmarad a bőr 
és a gyapju, csökken ezen a területen az import igénye, 

javul a külkereskedelmi mérleg. 

A szarvasmarha-juh blokk megyei kapcsolatainak folyama-

tát a 7, sz. ábrán tüntettem fel. 

Szarvasmarhatenyésztés, tejtermelés  

A megye szarvasmarha állománya 1977. évben 146.519 db 
volt, ebből tehén 61.603 db.  Az állomány 1970-hez képest 

6,9 %-kal nőtt. Ez aránylag lassu fejlődés, de ha a ke-

resztezések eredménye okozta minőségjavulást , a bru-

cella-és tbc,- mentesités eredményeit is számba vesszük, 
az ágazatban jelentős fejlődés volt. Szaporodtak a kor-

szerit nagyüzemi telepek számai, az itt elhelyezett szar-
vasmarhák száma 101.931 db, amely 18,6 %-kal magasabb 
az 1970. évinél. Ebből a fejt  tehenek  száma 34.825 db. 
A háztáji gazdaságokban található a tehénállomány 

43,5 %-a. 50  

Az elmult évek tej-irányu kerr:sztezései 51meghozták a 
várt eredményt .  A tejtermelés ugrásszerűen növekedett 

50. A megyei statisztikai évkönyvek adatából. 

51. Holstein-Priez és Magyar-tarka keresztezések. 
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a megyében és elérte az évi 1,8 millió hl-t, a tehenen-
kénti tejtermelés megyei átlaga pedig tulhaladta a 

3000 1-t. 

A legdinamikusabb fejlődés az állami gazdaságok szakosi-
tott tehenészetében található, itt a tehenenkénti tejter-
melés éves átlaga 4200 1. Ezt a szintet kell elérni a szö-

vetkezetek korszerüi tehenészeteiben is, ehhez azonban job-
ban kell koncentrálni az anyagi erőforrásokat. 

Juhászat, gyapjutermelés  

Az állattenyésztés ágazatai közül a juhászat őrizte meg 
viszonylag legtovább a klasszikus értelemben vett ha gy o-

márLyokat. Az éjjel-nappali legeltetés,a családi kezelésü 
i yájak,a takarmányozási módszerek jórészt a régiek marad-

tak, nem tartottak lépést a szocialista mezőgazdasági 

nagyüzemek fejlődésével, valamint az állattenyésztésben 

dolgozók növekvő igényeivel. A többi ágazatot átformáló 

fejlesztési, közgazdasági koncepciók a juhtartásnál hiá-

nyoztak és ez a termelő üzemeket sok esetben az állomá-

ryok teljes felszámolására késztette. Ez alól nem kivé- 
telek az állami gazdaságok sem, ahol az 1977. évi gyapju-
termelés az 1960. évinek csupán 21,4 ó-a. 52  A megye te-
rületi adottságai, valamint a sok évtizedes tenyésztői 

hagyományok kedvezőek a juhtenyésztésre és jó alapot 
biztositanak a fejlesztési célkitüzések megvalósitásához. 

Az összes rét- és legelőterület mintegy 140,000 ha, s en-

nek fele - javitás nélkül - csak juhtartással hasznosit-

ható gazdaságosan. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
korszerü juhtartás és-tenyésztés viszonyai között sem 

ezeket a területeket,am7* költségek felmerülése nélkül 

olcsó takarmányt kinálnak. 

52. Főleg a solti-, izsáki- és bugaci állami gazdaságok-
ban. 
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A jónak mondható adottságok ellenére az elmult években 

a megye juhállománya - az országos számokhoz viszonyit-

va is - mennyiségileg 1966-hoz viszonyitva tiz év alatt 

mintegy 40 %-kal csökkent, Minőségileg az állomány le- 
romlott, mivel a közgazdasági szabályozók nem a tenyész-

tői munkát segitették, hanem a spekulativ gazdálkodást. 
A kedvező husbárány-értékesités miatt a juhtartó üzemek-

ben teljesen háttérbe szorult a minőségi tenyészanyag -
utánpótlás biztositása. Ennek következtében a IV. öté-

ves terv célkitűzései sem valósultak meg az ágazatban. 

Az egyes szektorok közül legnagyobb csökkenés az állami  
gazdaságok juhállományában következett be, de jelentős 

a közös gazdaságoknál is. Legkisebb a csökkenés a ház-
táji és kisegitő gazdaságok állományánál. A fentiekből 

is megállapitható, hogy a megye juhállománya gyors  fej-
lesztést igényel, amelyre a megyei vezetés már megtette 
a kellő intézkedéseket .  Ehhez a gazdasági alapot a 

1007/1973. /III.22./ sz. TúFT, határozat megteremtette. 

További előrelépést jelenthet az ágazat fejlesztéséhez 

a gyapju felvásárlási árának emelése is. 

Tejipari tevékeny s ég 

A megye területén az állami tej ipart a Közép-lIFagyaror- 

szági Tejipari Vállalat négy üzeme /kecskeméti, kalo-

csai, kiskunhalasi és kunszentmiklósi/ és a Csongrád 

megyei Tejipari Vállalat Bácsbokodi Üzeme képviseli. 

Tejfeldolgozó tevékenységet folytatnak még három ter-
melőszövetkezeti üzemben Solton,Jánoshalmán és Kecs- 

keméten. Ezek feldolgozó kapacitása együttesen a megyei 

összesnek 16 %-át adják. A felvásárlás szolgálatában 

103 tejgyüjtő müködik, főleg a termelőszövetkezetek 

üzemeltetésében. Itt gyüjtik össze a háztáji és kise-
;itő gazdaságok által felkinát tejet is, amely az 

összes felvásárlásnak mintegy 50 %-át adja. 
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A megye jelenlegi tejpasztőröző kapacitása összesen 63,6 
ezer hl/óra, ami az országosnak 5,9 %-a. A tejcsomagoló 
kapacitás 1/1-es müaryagzacskóra számolva 27,1 ezer/db/ 

óra, aminek több mint 1/3-a szövetkezeti szektorban van. 

Az ország sajtgyártásának 5, a vajgyártásnak 3,5 %-a ta-
lálható a me gyében, 53  A felesleges tejmennyiséget, ami a 

jelenlegi feldolgozó kapacitáson felül jelentkezik, első-

sorban Budapest és Szeged tejüzemeibe szállítják további 

feldolgozásra. 

A meglévő tejüzemek feldolgozási képességének volumene 
alatta marad az optimális méreteknek. Ez várhatóan tovább 

romlik akkor, ha a tehenenkénti átlagos tejtermelés elé-
ri a kitűzött 4000 1-t. 1980-ra a prognosztika mintegy 
2,5 millió hl tejtermeléssel számol. Ezért szükságszerü 

a feldolgozó kapacitás további növelése, elsősorban tej-

süritő- és tejporitó berendezések üzembeállitásával. 

A gyártmányok között valamennyi ismert korszerü tejter-

mék megtalálható. Régi hagyományai vannak Kunszentmikló-
sor. a "Paranyica" sajt, Bácsbokodon a vaj előállitásá-
nak.  Az  értékesitésen belül külön ki kell emelni az is-
kolatej- és kakaóellátás szervezettségét. Ma már mint-
egy 150 iskolába szállitanak naponta közel 15 ezer db 

2 dl-es iskolatejet. 

A tej és termékei egészében a hazai fo :?yasztásba kerül-

nek.  A  piac felvevőképessége éppen ezért véges ugy is, 

hogy messze vagyunk a nyugat-európai átlagos tejfogyasz-
tástól. 54  A tejfogyasztás a reáljövedelem növekedésének 

mértékével arányos, rövid távon tehát a fogyasztást a 

53. MÉM, STAGEK adatai alapján számolva. 

54. NDK-ban 200 1/fő, Magyarországon 110 1/fő az éves 
tejfogyasztás mértéke.  



101 

szociálpolitikai intézkedések és árváltozások motivál-

hatják. 5  A tejipari tevékenység IV . és V. ötéves ter-
vi tevékenységének főbb adatait lásd a 20. sz. táblá-

zatban. 

d./ Baromfi-blokk  

Ez a blokk is - hasonlóan az előzőekhez - a takarmány-
termesztésen alapszik, ugyanis a baromfi-tenyésztésben 

ma már gyakorlatilag teljesen a speciális keveréktakar-

mányokat etetik. A baromfitenyésztés hus- és tojáster-

melés irányába szakosodott. Ez határozza meg a kapcso-
lódó feldolgozó ipar jellegét is, ahol a vágás és hus-

feldolgozás, a tojásfeldolgozás, a tollfeldolgozás és a 
hulladékfeldolgozás különálló blokkjait ismerjük. A ba-
romfifeldolgozás valamennyi folyamata igen korszerü, au-

tomatizált és szalagszerei formában történik. A techno-
lógia egyes müveleteinél megtalálhatjuk a hütő- ós kon-

zerviparban ismert módszereket is. A tojásfeldolgozás 

speciálisan tartósitó tevékenység, amely a válogatás-

ból indul ki, és a tojásporgyártással fejeződik be. A 

baromfi- és tojásfeldolgozáshoz kapcsolódik a tartósí-

tóipar mindkét ága. A blokk speciális része a tollfel-

dolgozás. A feldolgozott és kikészitett toll nagyobb 
hányada export-értékesitésre , kisebb része belföldön 

további ipari feldolgozásra és közvetlen kiskereske-
delmi forgalomba kerül. Ujabban a baromfifeldolgozás-
ban keletkező, aránylag jelentős mennyiségű mellékter-

méket feldolgozzák,és hullaaisztként a takarmányipar-

ban állati fehérje komponensként hasznositják. 

A feldolgozott baromfi fogyasztása a 70-es évektől 
hirtelen megnövekedett. Ma az egy főre jutó évi fo- 

55. Tóth László: A jövőtudomány módszereinek alakulása 
az élelmiszertermelés vizsgálatában .  Kandidátusi ér-
tekezés. Kézirat .  Szeged, 1976. 
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A megye tejipari tevékenjségének főbb adatai 
a IV, 	és V. ötéves tervekben 

sz, 	táblázat 20, 

IV. ötéves 
Megnevezés 	 terv 

/tény/ 

V.  ötéves 
terv 

/terv/ 

Index 
V,ötéves terv 

EV.ötéves terv 

Tejfelvás. ö./1000h1/: 5.005 7.339 146,6 
- Középmagy.Tejip.V. 3.206 4.442 138,5 
- Csongrád m.Tejip.V. 1.495 2.097 140,3 
-Tsz.tejüzemek 304 800 263,2 

Tejfeldolg.ö.J1000h1/: 2.500 3.700 148,0 
Középmagy.Tejip.V. 
- tej /1000 hl/ 1.109 1.450 130,7 
- tejföl /1000 hi/ 101 133 131,7 
- kakaó /1000 hi/ 520 800 1 53, 3  
- turó /t/ 520 700 134,6 
- sajt /t/ 50 50 100,0 

Csongrád m.-i Tejip.V. 
- tej /1000 hi/ 237 298 125,7 
- vaj /t/ 240 290 120,8 
- sajt /t/ 320 410 128,1 

Tsz. 	tejtizemek 
- tej /1000 hl/ 247 600 242,9 
- tejföl /1000 hi/ 7 16 228,6 
- turó /t/  6o 150 250,0 

Értékesités összesen: 
- tej /1000 hl/ 1.386 1.931 139,3 
- tejföl /1000 hi/ 71 113 159,1 
- sajt /t/ 490 660 134,7 
- turó /t/ 460 670 145,5 
- vaj /t/ 200 250 125,0 

Forrás: üzemi adatokból saját feldolgozás. 
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gyasztás elérte a 16,5 kg-ot, amely 1965-höz viszonyít-

va 50 %-os emelkedést jelent. A baromfihús fogyasztásá-

naktaraisinövekedése is várható, amely az egy főre jutó 

reáljövedelmen tul a baromfihúsnak a többi húshoz képest 

alacsonyabb fogyasztói árindexével magyarázható. A vá-
gottbaromfi - export is jelentős, viszont a tojásexport 

az utóbbi években visszaesett. 

A blokkon belüli kapcsolatok folyamatát a 8, sz. ábrá-

ban tüntettem fel. 

Baromfitenyésztés  

Az 1977. évi becslések szerint a megye összes baromfi-
állománya mintegy 8,5 millió db , amely  az 1975. évi 

állományhoz képest 157,8 %-os emelkedést jelent. 

Ezen belül a nagytestüek száma 1 millió db. A baromfi-
termelést jól koordinálja a megye baromfiipara , össze-

hangolja és biztositja a naposbaromfiellátást, és i-

gyekszik megteremteni a közös érdekeltséget. Ez az ága-

zat a legjobban  koordinált, gyakorlatilag teljesen az 
abraktakarmányozáson alapszik. A korszerű tenyésztési 
eljárások lehetővé tették az iparszerü baromfiterme-

lést, amely biztos nyersanyagbázist jelent a feldolgo-

zóipar számára. 

A zárttartási forma általános lett, egyszerübb módoza-

tait a kisüzemekben is megtalálhatjuk. A megye baromfi-

állományának 45 %-a a nagyüzemi, 55 %-a a háztáji gaz-
daságokban található. Az állomány 9-10 %-a tojó. Bács-

Kiskun megyében müködik az ország egyik legkorszerübb 
tojó-telepe, ahol az évi tojástermelés eléri a 35 mil-
lió db-ot, ezzel a megye összes tojástermelésének több 

mint 15 %-át adja. A telep teljesen zárt-rendszerű, au-
tomatizált. Emberi kéz érintése nélkül futószalagon ke-

rül a tojás a feldolgozóba, ahonnan válogatás és cso- 
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magolás után szállítják a terméket további feldolgozás-

ra, ill. fogyasztásra. 56  

Számottevő a megyében a nagytestü baromfit: /kacsa, li-

ba, pulyka/ tenyésztése is. 1976-ban mintegy 12.000 t 

nagytestü vágóbaromfi került feldolgozásra, aminek 42 

%-át  a  mezőgazdasági termelőszövetkezetek állitottak 

elő.  A  megye egyes területein /Kiskunfélegyháza térségé-
ben/ főleg a háztáji gazdaságokban elterjedt a málliba-
nevelés 	1977-ben 708 ezer db májlibát állitottak elő 

a megye gazdaságai, amely 35,6 %-a az országos terme-

lésnek. 

Baromfiipari tevékenység  

A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat a baromfiipar 

legnagyobb vállalata, amely a tröszt termelésének 28-30 

%-át adja. Tiz egységből áll, amelyből legnagyobb a 

kecskeméti és a kiskunhalasi üzem. A vállalat müködési 
területe messze tulnyulik a megye közigazgatási hatá-
rain. Az éves tervükben szereplő mintegy 4.800 vg. ba-

romfi, 460 vg nyul és a 137 mill. db tojás felvásárlá-
sát Bács-Kiskun megyén kívül a környező megyékből is 

biztositják. Itt müködik az ipar legnagyobb tollfeldol-

gozó-üzeme, az alapanyagot a kapacitás teljes kihaszná-

lása miatt az ipar másik üzemeiből is ide szállitják. 

Bács-Kiskun megyének tradiciói vannak a baromfitenyész-

tésben - különösen a liba és a pulyka tekintetében - 

és a feldolgozásban. A vállalat elődje a megye legré-

gebben alapított élelmiszerfeldolgozó üzeme. Rendki-

vül rossz munkakörülmények jellemezték a vállalat üze- 

56. A tojás-telep az Érsekcsanádi Buzakalász Mg.Tsz-ben 
létesült 1976-ban. A hozzáépitett tojás-manipuláló 
üzemet kooperációban, a baromfiiparral közösen üzemel-
tetik. 
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meit egészen az 1970-es évek elején beinditott teljes re-

konstrukcióig. 1977-ben befejezték a mintegy 50 millió Ft 

beruházási költséggel épülő melléktermék-feldolgozó üzem 

épitését is. Ezzel a felvásárolt alapanyag teljes egészé-

ben helyben kerül feldolgozásra. 

Ma a vállalat a megye egyik legkorszerübb élelmiszerfel-

dolgozó üzeme. A baromfi előállitását - a hosszutávu szer-
ződéses rendszer keretében - programozottan végzik a mező-

gazdasági nagyüzemek. Ez tette lehetővé a vállalati fel-

dolgozásban is a programozott technológiát .  A termelésirá-

ny itó szakemberek egész évre l napra készen ismerik a beér-

kező alapanyag mennyiségét.  A termelésnek a hütőtárolók 

kapacitása szab határt, ugyanis különböző külpiaci áruel-

helyezési nehézségek miatt gyakori jelenség a készáru fel-

torlódása. 

Baromfifeldolgozó tevékenységet végeznek még néhány ter-
melőszövetkezetnél és ÁFÉSZ-nál, ezek együttes feldolgozó 

kapacitása azonban nem éri el a megyei összes feldolgozó 

kapacitás 10 %-át, Az országos feldolgozásból viszont a 

megye közel 30 %-kal részesedik. 

A belföldi baromfiértékesités területén a vállalat 1975-

ben érte el a maximumot, azóta némi csökkenés tapasztal-

ható, ennek egyik oka a tőkehus-ellátás javulásában ke-

resendő. A fogyasztók elfogadták az előhütött és konyha-

kész kiszerelésü darabolt termékeket. Ezt a vállalat el-
sősorban szakboltjain keresztül forgalmazza a megye la-

kossága részére. A tojás belföldi értékesitésében jóval 
kisebb lehetőség kinálkozik, mint a baromfihusnál. A meg-

termelt áru legnagyobb mennyiségben exportra kerül. A 
N. ötéves tervben a baromfi 64 %-át, a tojás 53,7 %-át 

és a toll 76,7 %-át külpiacon értékesítették, /L. a 21.sz. 

táblázatot/. 
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A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat tevékenységiének  

főbb adatai a IV. és V. ötéves tervekben  

21. sz. táblázat  

Megnevezés 
IV.ötéves 

terv 
/tény/ 

V. ötéves 
terv 
/terv/ 

Index 
V. ötéves terv 
IV. ötéves terv 

Nyersanyagellátás 

Baromfi  /vg./ 18.420 23.950 130,0 

Tojás /1000 db/ 626.324 686.000 109,5 

Nyul /vg./ 1.188 2.280 119,9 

Toll /vg./ 1.224 1.471 120,2 

Feld olf;ozás 

Baromfi  /vg./ 14.199 19.160 134,9 

Tojás /1000 db/ 628.559 686.000 109,1 

Toll /vg./ 1.183 1.400 118,3 

Értékesités 

Baromfi /vg./ 14.191 19.160 135,0 

Tojás /1000 db/ 631.787 686.000 108,5 

Toll /vg./ 1.186 1.416 119,4 

Forrás: Bács-Kiskun megyei Tanács adataiból saját feldol-
gozás. 
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3. Kertészeti-tartósitóipari blokk  

a./ Zöldség-gyümölcs-tartósitóipari blokk  

A blokk kétféle alapanyagbázison, a zöldségen és a gyü-

mölcsön alapszik. A zöldség-és a gyümölcs együttkezelésé-

nek indoka, hogy a megtermelt nyersanyag zömét közel a-

zonos technológia alkalmazásával a tartósítóipar két á-

ga a konzerv-és a hütőipar dolgozza fel, továbbá friss 

állapotban, szabadpiaci értékesités révén jut a fogyasz-

tóig. Az együtt-tárgyalás szükségességét huzza még alá, 
hogy a termelés magasan kvalifikált kézi munkaerőt igé-

nyel, és hogy továbbfejlesztésének kulcspontja a gépesí-

tés megoldása. 
A folyamatos feldolgozás az un. előfeldolozás révén le-

hetséges, amely alacsony eszközigényü és aránylag kevés 

szakértelmet kíván. Ezért jó megoldásnak látszik, ha ezt 

a müveletet a nyersanyagtermőhely közelében, a termelő-
szövetkezetek segédüzemeiben végzik. Ezzel munkaerőt, 

szállitási költséget takarithat meg a gazdaság, az ipar-

nak pedig a jelentős minőségjavulás kedvező. 57  

A blokkhoz tartozik még a zöldség-- és gyümölcs-kereskede-

lem, amely egyrészt a fogyasztóhoz, másrészt exportra 

juttatja el a friss árut. 

A hazai alapanyagu Uditőital-gyártás közvetlen a gyümölcs-

termelésre épül, amelynek legfőbb tömegalapanyaga az al-
ma,a kaj szibarack,ameggy és a bogyós gyümölcsök. A blokk 

valamennyi feldolgozó ágában keletkezik gyümölcshulladék, 
ami a  ,yümölcspálinka-főzés alapját adja. 

A blokk kapcsolatainak folyamatát a 9. sz. ábrán tüntet-

tem fel. 

57.Erre jó példa már megvalósított paradicsomlényerő 
állomások, ahol szedés után a gazdaság területén zuz-
zák a gyümölcsöt,és tartályokban, higiénikus körülmé- 
nyek között szállitják a konzervgyárba további feldol- 
gozásra. Ezzel elkerülik a minőségromlást és a mennyi-
ségi veszteséget, továbbá szállitasi költséget és mun-
kabért takaritanak meg. 
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A zöldségtermelés  

Bács-Kiskun megyét országosan az elsők között tartják 

számon a zöldségtermelésben. Az ágazat 1977. évi brut-
tó termelési értéke változatlan áron számolva 687 mil-

lió Ft-volt, amely az országosnak 13,5 %-a. 
A termelésben tapasztalt korábbi évek hullámzása meg-

állt, az ágazat dinamikusan fejlődik. 1970-hez képest 

a termelés 57 %-kal nőtt. /L. a 22. sz. táblázatot./ 

A fellendiilést elsősorban az eredményezte, hogy a kor-

szerütlen termelés-technológiát felváltoltta az uj, 

nagy terméshozamokat biztositó, többnyire valamelyik 

termelési rendszerhez kapcsolódó technológia. Az ezzel 

járó komplex gépesités helyettesitette a hiányzó kézi 

munkaerőt, és a termelési költségek növekedéséhez iga-
zitották a felvásárlási árakat. Ezzel biztositották a 

gazdaságok jövedelmezőségét, amely kedvezően hatott 
vissza a termelés növekedésére. A kedvező felvásárlási  
árak ösztönzően hatottak a kisüzemi gazdaságok zöldség-

termelésére is. Itt is tapasztalható némi fejlődés a 

hagyományos technológiához képest, fóliasátrak , kis-
kerti-traktorok , műtrágya , növényvédőszer, stb, al-

kalmazása gazdaságossá teszi a termelést .  

A kisüzemi gazdaságok nagyobb részt a közvetlen fogyasz-
tás részére termelnek. Ennek jelentős részét a primőr-

zöldség adja .  A magasabb felvásárlási árak jobban el-

birják a primőrtermelés magasabb költségeit, főként az 

egyre drágább élőmunkaerő ráforditást. A tömegzöldség-
termelés elsősorban a feldolgozóipar nyersanyagigénye-

it kell hogy biztositsa. A tartósitóipar nyersanyagbá-

zisát képező legfontosabb zöldségfajok, a paradicsom, 

a zöldborsó, a fűszerpaprika, a vöröshagyma, a prita-

minpaprika termelését tulnyomó részt ma már a korszerű 

technológiát alkalmazó és műszaki felszereltséggel ren- 
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delkező bázisgazdaságok végzik. 58  

Gyümölcstermelés  

A mezőgazdaságilag müvelt területből a gyümölcsösök ará-
nya 2,5 %, amely valamivel magasabb mint az országos át-

lag. A müvelt gyümölcsösök területe fokozatosan csökkent, 
a jelenlegi 16.305 ha az 1970. évinek 85,7 %-a. Ennek 
60 %-a található a mezőgazdasági nagyüzemekben, 40 % a 

kisüzem részesedése. A csökkenés oka, hogy a termelési 

költséget nem követte arányosan az árbevétel, ezért el-

sősorban a hagyományos kisüzemi gazdaságok tömegével 

szüntették meg a termelést. 

Az árugyümölcsösök fajarányában is jelentős változások 

történtek, tekintve, hogy 39 %-án almát, 28 %-án kaj-
szit és 11 %-án őszibarackot termesztenek. Ugyanakkor 

nagyon csekély a cseresznye és a meggy, valamint a bo-
gyósok aránya. Sulyosbitja a helyzetet, hogy a hagyomá-
nyos üzemformákban is éppen a cseresznye és ea meggy, vala-

mint a kajszi aránya csökkent a felére, vagy a harmadá-

ra. Probléma az is, hogy a meglévő üzemi gyümölcsösök 
állományhiányának beállottsága pótlások elhanyagolása 

miatt a szövetkezeti gyümölcsösökben csak 80-90 % kö-
zött van. A faállomány zöme már 10-éves, vagy ennél i-

dősebb t és néhány éven belül a fák elöregedése miatt a 

termőerő gyors csökkenésével kell számolni, amely elő-
ször az őszibarack, majd később a kajszi- és az alma-

ültetvényieknél várható. Ezért a rotáció fenntartása 
miatt az V. ötéves tervben 5.000 ha. gyümölcs telepi-
tését tervezik a megyében. 

A gyümölcstermelés 1977. évi bruttó árbevétele válto-
zatlan áron 608 millió Ft, amely az országosnak 9,4 %-a. 

58. Legfontosabb zöldségtermelő bázisgazdaságok a megyé-
ben: Szikrai AG; kecskeméti Törekvés Mg.Tsz; Tompai 
Kossuth Mg.Tsz; Tiszamenti és Kalocsa környéki ter- 
melőszövetkezetek. 
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A gyümölcstermelés volumenének növekedése összesséél,en 
biztató képet mutat, ami elsősorban a nagyfizemi áru.{;,yü-

mölcsösök hozamnövekedésének köszönhető. /L. a 23. sz. 

táblázatot./ Az állami gazdaságok gyümölcsöseinek termés-

átlaga 14-15 %-kal haladja meg az országos átlagot. 

A megye gyümölcstermelésének alakulása  

23. sz, táblázat  

1'.= . e  .  : vg  

Gyümölcs- 
nem 

1966-1970 1971-1974 	Az 1971-74. 
	 1977 	évek átla ga az 
évek átlaga 	1966-70 évek 

átlag. %-ában 

Össz.gyümölcs 
ebből: 

12.968 15.422 17.087 118,9 

alma 5.950 8.594 11.844 144,4 
körte 712 757 715 106,3 

cseresznye 214 202 140 94,4 
meggy 636 728 412 114,5 
szilva 1.808 1.845 905x  102,0 

kajszi 2.329 1.542 1.865x  47,7 
őszibarack 924 1.379 879x  149,2 

x = terméskiesés fagykár miatt 
Forrás: Statisztikai Évkönyv adataiból saját feldolgozás. 

Az utóbbi években a szocialista szektorban termett gyü-

mölcs aránya fokozatosan emelkedik. Igy 1974-ben már 

60  %-os volt, de egy-egy gyümölcsfaj esetében/mint a 

szilva ,a kajszi, a cseresznye és a meggy/ 	a hagyomá- 

ry os termesztés a meghatározó. Külön problémát jelent, 
hogy az alma kivételével igen alacsony az intenziv /sö-

vér]y/ gyümölcsösök aránya. 

Tartósitóipari tevékenység 

A megye élelmiszeriparában - tekintettel a meglévő nyers- 
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anyagbázisra - fontos ágazat a tartósitóipar, ezen belül 

az állami ipar zöldség- és gyümölcs-konzervgyárai és a 

hütőipar adják a legnagyobb volument. A vállalatok nagy-

ságrendi sorrendben a következők: 

- Kecskeméti Konzervgyár, 

- Kalocsavidéki Füszerpaprika és Konzerv-

ipari Vállalat, 
- Országos Hütőipari Vállalat Bajai Gyára, 

- Országos Hütőipari Vállalat Kecskeméti 

Hilt őháza, 

A Kecskeméti Konzervgyár mai vállalati felépitését 1957-

ben kapta meg, amikor a Konzervipari Tröszt egyesitette 

a Kecskeméten a "Kinizsi" és az "Alföldi" Konzervgyárakat. 

A Kecskeméti Konzervgyár ma az iparág egyik legnagyobb 

zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzeme, Termékeinek közel 

80 %-át exportálja, ezen belül a tőkés export több mint 

40 %-ot képvisel. Az ország konzervipara termeléséből 

10 %-kal részesedik,és hasonló nagyságrendit a foglalkoz-
tatottak aránya is. 1975-ben 90.000 t. zöldséget dolgoz-

tak fel, aminek 81 %-a a megyei termelésből származott. 
Gyümölcsből 18.385 tonnát konzerváltak, aminek csak 45 

%-át adta a megyei termelés. 

A gyár termelési értéke tulhaladta a 900 millió Ft érté-
ket, amelyből 20 %-ot képvisel a konzerves dobozok gyár-

tása. Legnagyobb gondot a csucsidőszak feldolgozókapa-
citás hiánya jelenti. A problémát jó üzemszervezéssel, 

előfeldolgozók és un. puffer-kapacitás létesitésével le-

het csökkenteni. A vállalat termelő tevékenységének IV . 
és V. ötéves tervi adatait a 24. sz. táblázatban tüntet-
tem fel. 

A Kalocsavidéki Füszerpaprika és Konzervipari Vállalat  
élelmiszeripari tevékenysége jellegzetes szinfoltként 
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jelentkezik a megye élelmiszerfeldolgozásában. A legfőbb  

profilt a fűszerpaprika feldolgozása jelenti, amelyből az 

országosnak ma már közel 70 %-át ez a vállalat adja. Te-

vékenységi köréhez tartozik még a gépi tésztagyártás, szá-

rított zöldségfélék és savanyuságok előállitása, valamint 

a kiskőrösi telepen különböző gyümölcsfélék konzerválása 

és a pálinkafőzés. A vállalat termelési értéke közel 600 

millió Ft, amelynek felét a füszerpaprikaőrlemény és ole-

orezin előállitása, másik felét az egyéb felsorolt tevé-

kenységek adják. 

A Kecskeméti Konzerv yár termelőtevékenységének 
főbb adata. a IV . és V. ötéves tervekben  

24. sz. táblázat  

Me.  : vg. 

Megneve zés 
IV.ötéves 
terv 

/térxy/ 

V.ötéves 
terv 

/terv/ 

Index 
V.ötéves terv 
IV.ötéves terv 

Nyersanyagellátás: 
Gyümölcs 7.288 10.638 145,9 
Zöldséfi 25.168 52.052 148,0 
Összesen: 42.456 62.690 147,6 
FeI dol ;ozás: 
Gyümölcskonzerv 15.736 18.124 115,2 
Főzelékkonzerv 10.995 15.597 141,8 
Száritmány 636 924 145,3 
ebből: parad.por 256 500 195,3 
Süritett paradics. 3.761 5.148 136,8 
Savanyuság 3.995 5.950  148,.9 
Összesen: 25.379 46.243 130,7 

Értékesítés: 
Összesen: 26.639 . 34.948 131,2 
ebből:export 18.928 27.965 147,7 
Esté esitésből az 
export aránya /igy/ 71 80 

Forrás:  Kecskeméti KGy. adataiból saját feldolgozás. 
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A vállalat több mint 6000 ha-on termeltet füszerpaprikát, 

amelynek 91 %-át a megye gazdaságai adják. Az évi 5-6000 

vg. füszerpaprika száritása, feldolgozása és tárolása az 

elégtelen kapacitások és a rossz műszaki állapot miatt 

minden évben nehéz feladat elé állítja a vállalatot. Ezért 

1976-tól fokozatosan rekonstrukció alá vonják a feldolgozó-
üzem műszaki berendezéseit, előbb a száritóberendezéseket 
cserélik uj nagykapacitásu gépekre, amivel a félkésztermék 

előállításának gondjait oldják meg. Ezt követően növelik 

mintegy 50 %-kal az őrlőkapacitást. 

A vállalat tagja a Kalocsai Agráripari Egweülésrek, amely 

keretén belül alakítják ki a térségben a zárt-rendszerü 

fűszerpaprika-termelést és-feldolgozást. A vállalat IV. és 

V. ötéves tervi termelő-tevékenységének főbb adatait a 25. 

sz. táblázatban tüntettem fel. 

A HUtőipar Bajai Gyára 1966. augusztusában kezdte meg miu-

ködését. Az ipar egyik legnagyobb ügysége, termelésének 
közel egyötödét adja. A rendelkezésre álló 670 vg-os mély-
hütő-raktár-kapacitást évek óta, jó szervezéssel maximáli-
san kihasználják. 1976-ban több mint 1.000 vg. gyorsfa-

gyasztott árut gyártottak, ennek 75 %-a 	mirelite zöld- 

ség és főzelék. Az egy főre jutó termelési érték meghalad-

ta a 425 ezer Ft-ot. Fő gondot a ma már szüknek bizonyuló 

fagyasztó-kapacitás mellett a nyersanyagelőkészités kor-

szerűtlen, manufakturális jellege okozza. Itt is, mint az 

ipar más gyáraiban,tapasztalható a müszaki-technikai szin-
vonal heterogén volta. Nevezetesen azt hogy a korszerű 

gyorsfagyasztói technika mellett az előkészitésben elavult, 
a konzerviparban ismeretes, több évtizede működő gépeket 

alkalmaznak. Sajnos, ehhez hozzájárul, hogy a magyar gép-

gyártás megközelitőleg sem elégiti ki az ilyen gépek, gép-
sorok iránti igényt, sem mennyiségben, sem szinvonalban. 

A gyár alap-anyag ellátásában évek óta nincs különösebb 
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A Kalocsai Fűszerpaprika és Konzervipari Vállalat  

termelőtevékenységének főbb adatai a IV. és  

V. ötéves tervekben  

25. sz. táblázat  

1VIe . : vg. 

Megnevezés 
IV.ötéves 	V.ötéves 	Index 

terv 	terv 	V.ötéves terv  
/tény/ 	/terv/ 	IV.ötéves terv 

Nyersanyagellátás 

	

2.233 	2.851 	127,6 

	

3.636 	4.398 	120,9 
_ _ 	27.000 _ _ _ _ _190 2.7_ _ _ 

Gyümölcs 
Zöldség 
FüszerEaRrika _ _14.152 
Összesen: 20.033 34.249 170,9 

Feldolgozás 

Gyün.konzerv 3.595 4.445 123,6 
Főzelék konzerv 309 397 128,5 
Savanyuság 2.312 3.413 147,6 
Fűszerpaprika 

féltermék 1.611 2.950 183,1 
Fűszerpaprika 

őrlemény 2.575 4.220 163,8 
Oleorezin 12 18 150,0 
Száraztészta 1.960 3.400 173,5 

Összesen: 12.374 18.843 152,3 

Értékesités: 

Összesen: 9.242 13.930 150,7 
Ebből: export 4.686 8.000 170,7 
Értékesitésből 
az export  ara— u  50,7 57,4  

_ 

Forrás: Kalocsai Fűszerpaprika és Konzervipari Vállalat 
adataiból saját feldolgozás 
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probléma, a termelő mezőgazdasági üzemekkel jók a kapcso-
latok,63egyedül állóan, mintaszerii módon oldotta meg a kis-

termelőkkel való termeltetést is. Termékeiknek megközeli-

tően felét belföldi piacon értékesitik. Az exporthányad 

átlag 49,5 % volt a IV. ötéves terv éveiben. 

A gyár létszáma az elmult ötéves terv folyamán csökkenő 

tendenciát mutatott, amelyet némi technikai szint-javi-
tással, de főleg jobb munkaszervezéssel igyekeztek leve-

zetni. Jelenleg egy jól kialakitott törzsgárda biztosit -

ja a termelés személyi feltételeit: A fluktuációt 1-2 %-

ra szorították le, amelyben nagy szerepe van, hogy sze-
zonjellegtől független, folyamatos foglalkoztatást tud-

nak biztosítani. A gyár termelőtevékenységének IV, és V. 

ötéves tervi főbb adatait a 26. sz. táblázatban tüntet-

tem fel. 

A Hűtőipar Kecs!:eméti Hütőházát 1936-ban épitették 1.300 d 
összalapterületü hütőfelülettel, amely kb. 140 vg. áru 

hütőtárolására volt alkalmas. A hütőház feladata gyümölcs-

és hustárolási igények kielégitése volt, amely lényegében 

ma sem változott. 1948-49. évi rekonstrukcióval létrehoz-

tak további 100 vg. -20 °C-os mélyhütőkapacitást és az 

1,4 vg/nap kapacitásu alagut rendezerü gyorsfagyasztót. 

Jelenlegi tevékenységükbe elsősorban a hus hütőtárolása 

tartozik, a 240 vg.-os kapacitás legnagyobb részét - bér-

tárolás formájában - a MAVAD foglalja le vadhusok táro-

lására. Jelenleg mirelite feldolgozással nem foglalkoznak. 

b v/ Szőlő- borgazdasági blokk  

Bács-Kiskun megyében a szőlőtermelés és az ehhez kapcso-
lódó borgazdaság jelentős része a kertészetnek, ezért in-
dokolt külön blokként kezelni. A blokk legfőbb alapanyag- 

59. Bács -Kiskun megye szőlőtermelése 28-30 %-kal, árubor- 
előállitása 40-45 %-kal részesedik az országosból. 
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A Magyar Hűtőipar Bajai Gyára termelőtevékenységének  

főbb adatai a IV. és V. ötéves tervekben  

26. sz. táblázat  

M . e , . . vg . 

Megnevezés  
IV.ötéves 

terv 
!tény/ 

Nyersanyagellátás  
Gyümölcs 	732 
Főzelék 	4.106 
Egyéb 	208 

Feldolgozás  
Gyümölcs 	642 
Főzelék 	3.304 
Egyéb 	170 

Értékesités  x 

Összesen 	40.571 
ebből: export 	25.919 
Értékesitésből 
az export ará— 

V.ötéves 
terv 

/terv/ 

Index 
V.ötéves terv 

IV.ötéves terv 

860 117,5 

6.000 146,1 

320 153, 8  

7.180 142,3 

750 116,8 

5.000 151,3 

250 147,0 

53.007 130,6 

37.215 143,6 

Összesen: 	5.046 

63,9 	70,2 nya /%/ 

x = a bértárolással együtt 

Forrás:  A Bajai Hűtőház adataiból saját feldolgozás. 
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bázisa a szőlő. Ehhez kapcsolódik a szőlőfeldolgozás, 

az alapborkészités, a pezsgőgyártás és bizonyos vér-

tékig az üditőitalgyártás. 60  A feldolgozási technoló-

giában keletkező melléktermékek /törköly, seprő,/szesz-

főzésre kerülnek. 

Az előállitott végtermékek közel azonos konzisztenciá-

jánál fogva egyszerüsiti a tárolása kezelés és a palacko-
zás müveleteit. Mivel csak folyékony anyagok technológi-

ai folyamatát kell megoldania gépek és berendezések 
többnyire konvertálhatók, amely önmagában is kedvezően 

alakitja az ágazat gazdaságossági mutatóit. A tervékek 

végső felhasználása nagyobbrészt a hazai fogyasztásban 

történik, főleg palackos formában. Hordós értékesités 

csak borok esetében van, a vendéglátó kereskedelem ré-

szére. Az export-forgalom üditőitalok kivételével va-
lamennyi boripari végterméknél megtalálható. A blokk 

kapcsolatának folyamatát a 10. sz. ábrán tüntettem fel. 

`szőlőtermelés  

A szőlőtermelésnek mély gyökerei vannak a megyében, a-
mely a kedvező termőtáji adottságoknak köszönhető, A 

mezőgazdaságilag müvelt területből a szőlő 8,9 %-kal 
részesedik, amely lényegesen magasabb, mint az országos 

átlag. Az ágazat bruttó termelése 1977-ben változatlan 

áron 2.248 millió Ft volt, amely 35 %-a az országosnak, 
a megyei mezőgazdasági termelésnek pedig 16,8 %-a. 

Tehát a szőlőtermelés megyei alakulása lényegesen be-

folyásolja az ágazat és a terület eredményeit. A megye 

szőlőterülete husz év alatt mintegy 10.000 ha-ral csök-
kent, jóval meghaladva a tervidőszakokra tervezett 

60. A; Uditőital gyártás alapja a szőlőmustból készült 
MARKA ital, de gyártanak alma, meggy és citrus-fé-
16k alapanyagaiból is üditőitalokat. 
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mértéket. A csökkenés elsősorban a tsz.-ek háztáji 

és családi részes művelésre kiadott területeinél kö- 
vetkezett be. Ennek oka, hogy a rohamosan növekvő ter-

melési /anyag, munkabér és gép, stb./költségeket nem 

követte arányosan az árbevétel emelkedése. Igy példá-

ul 1972-ben 1 kg szőlő előállitási költsége több mint 

egynegyedével haladta meg az 1969. évit, ugyanakkor 
az elért értékesitési átlagár alig változott. A terme-
lőszövetkezetekben 1972-ben az önköltség kg-ként 7 Ft 

körül alakult, a felvásárlási átlagár pedig 5,30 Ft 

volt. Ezek arányában 1974-ben sem volt sok változás. 

A szakszövetkezeteknél a szőlő-ágazat jövedelmezőbb, 

mert az ágazat értékesitési végterméke többnyire a pa-

lackozott bor. Állami gazdaságokban, ahol a borászati  

vertikumok kialakultak, a szőlő-ágazat egyértelmiien 
nyereséges, Mindebből következik, hogy a termelő szek-

torok bármelyikénél a szőlőtermesztési ágazat egymagá-

ban veszteségesés csak a borászati tevékenységgel ki-

egészitve - a borvertikum kialakitásával - biztosítha-

tó a szükséges jövedelmezőségi szinvonal. 

A megye szőlőültetvénye összesen 54.214 ha volt 1976-
ban. Ebből 17 % az állami gazdaságok , 73 % a szövetke-
zeti szektor , és 10 % a kisgazdaságok területe. Az 
ültetvények közül az állami gazdaságokban ésa szövetke-
zetekben ujonnan telepitettek a korszerüek, és géppel 
művelhetők, a régi telepitések hagyományos müvelést i-

gényelnek. Ez utóbbi adja a terület 46 %-át, amely ma-

gasabb, mint az országos átlag. Az előállitott borszőlő 
évente átlagosan 2,5 - 3,0 millió q, aminek 25 %-át az 

állami gazdaságok, 69 %-át a szövetkezetek és 6 %-át 
a kistermelők adják .  

Borgazdasáli tevékenység 

Bács-Kiskun megyében az állami boripart a Középmagyar- 

országi Pincegazdaság  képviseli.  Szőlő-, must- és bor- 
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felvásárló tevékenysége kiterjed az egész megye tanácsi 

szektorára61 , a borforgalmazás működési területe pedig 

országos. 

A vállalat eredeti feladata - az állami borkereskedői 

funkció - ujabban kiegészült Uditőital-, szesz- és szik-

vizgyártással. Ez utóbbi tevékenységek az 1976. évi net-

tó árbevételnek 17 %-át adták. A Tröszt "MÁRKA" üditői-
tal-termelésén k pedig több, mint 60 %-át biztosítják. 
A vállalat borfelvásárlása - évjárattól függően - 0,6-1,2 

millió hl, amely az országosnak 40-45 %-a. Ugyanakkor a 
vállalat forgalmazásában a hordósbor 7 %-kal, a belföldi 

palackosbor 12 %-kal részesedik az állami boriparon be-

lül,  A  felvásárolt bor zöme nyersborként kerül elszálli-

tásra más megyei társvállalatokhoz. A rendelkezésre álló 

mintegy 300 t/óra szőlőfeldolgozó kapacitás egy közepes 

hozamu évben elegendő, de egy átlagosnál nagyobb termést 

igérő évben, mint pl, 1977-ben, amikor a megyei termés 
2,9 millió q. szőlő volt, a csucsidőben kevésnek bizo-

nyult. Ennél még kedvezőtlenebb a helyzet, ha a tároló- 
tér befogadóképességét nézzük. Az elmult években - 1976-ot 

kivéve - átlagosan 150-200 ezer hl tárolótér-hiány mutat-
kozott az őszi csucsidőben, amely a pincék összes befoga-

dóképességének 25-30 %-át jelenti. Az adatokból világo-
san kitűnik, hogy évről-évre visszatérő gond a szüret so-

rán a must és az ujbor tárolása és térmentesitő elszálli-

tása. 

A vállalat még a IV. ötéves tervben kidolgozta és beindi-

totta árukapcsolatainak a termelő szféra irányába ható 

szerződéses rendszerét. Igy 1975. végére hosszutávu, 

10 éves szerződést 84, 5-éves szerződést pedig 23 Tsz-el 

61. Tanácsi szektor: termelőszövetkezetek, szakszövetke-
zetek, háztáji és magán kisgazdaságok. 
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és szakszövetkezettel kötöttek. A szocialista szektoron 
kivüli 646 egyéni termelővel álltak középtávu termékér-

tékesitési szerződéses viszonyban. 1973-ban kezdték meg 
a kooperációs együttműködésen alapuló szőlőtelepitéseket 
120 ha-on. Ezt folytatta napjaink mintegy 600 ha-os i-

lyen jellegű ültetvénytelepitése. Mindezen intézkedések 

ellenére 1975-től kezdődően fokozatosan csökken a válla-

lat részaránya a megye összes borszőlő-termésének fel-
dolgozásában. 1976-ban a szőlőtermésnek mindössze 9 %-át 

tudták csak felvásárolni. Ennek okát elsősorban az ala-
csonyan kialakitott felvásárlási árakban /5,30 Ft/kg át-
lagos alapár/ kell keresni, továbbá abban, hogy a gyen-

ge termés miatt a borszőlő iránt nagy volt a kereslet. 

Az ÁG-ok viszont rugalmasabb árpolitikával a pincegaz-
daság elől felvásárolták az árualapot, ó2  Erősen csökken- 
tette a vállalat felvásárolható árualapját mégaz is,hogy je-

lentős mennyiségben hagyták el és vágták ki a kisterme-

lők ültetvényeiket, mivel éveken keresztül az alacsony 
felvásárlási árak nem teremtették meg a bővitett ujra-

termelés alapját. 

A vállalat fejlődésében az utóbbi néhány évben kétséget 

kizárólag a legpozitivabb vonást az országos üditőital-
programba való bekapcsolódás jelentette. Átvették a me-

gyei Szesz- és Szikvizipari Vállalatot, annak elavult 

technológiáját korszerüsitették,és egy 15.000 palack/ 

óra kapacitásu üditőital-gyártó gépsort állitottak ü-

zembe. Jelenleg a"MÁRKA" üditőital kilenc változatát 
gyártják és évente 45 millió palackot forgalmaznak. 

62.  A  tanácsi szektorból a vállalati felvásárlás 1977. 
évben sem tért el a korábbi években kialakult a-
ránytól, és nem haladta meg a 30 %-ot. 
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A megye borgazdasága tevékenységének főbb adatai  

a IV, és V. ötéves tervekben  

27. 	sz. táblázat  

IV.ötéves terv 
Megnevezés 	/térij/ 

V.öteves 
terv 

/terv/ 

Index  
V_ötéves terv  
IV.ötéves terv  

Nyersanyagellátás  
Bor összesen 1000 hl 9.040 12.820 141,8  
ébb l:Qincégézdaság -  3.936 4.320 109,7  

AG 3.574 5.700 1 5 9,5  
mg.nagyüzem 1.530 2.800 183,C  

SzesziPari_alapa_ö_vg. 15.788 15.200 96,3  
ébb l:pincegazdaság 3.068 3.200 104,3  

AG 4.650 4.000 86,0  
mg  ;nagyüzem 3.970 4.000 100,7  
ÁFESZ 4.100 4.000 97,5  

Feldolgozás  

Borpalackoz.ö.1000 hl 6.035 7.750 128,4  
ébsol:pincégázéaság -  3.936 4.320 109,7  

AG 1 . 886  3.000 159,0  
mg.nagyüzem 213 430 201,8  

Uditőital össz.1000 hl 560 900 160,7  
ébEő1:pineégáza'aság - -  139 450 323,7  

AG, 43 300 6,9x  
ÁFÉSZ  150 39,7  

Pálinkafőzés össz.1000 hl 	192 • 	194 101,0  
ébb 1: 	incegazdáság 37 44 118,9 

~ G 56 50 89,3  
mg.,nagyüzem 49 50  102,0  
AFESZ  50 50 100,0 

Értéke sités 

Borérték.össz.1000 hl 9.500 11.100 116,8 
éb7ol:pincégázdasag 4.250 4.700 110,6 

AG 3.626  4. 000  110,3  
mg.nagyüzem 1.624 2.400 147,8  

Borexport 6.1000 hl 
o' éb~ 1 : pincegáz3aság 

924 
65 

1.770 
780  

191,5 
12,0'    

AG 859 990 115,2  

x = többszöröse  

Forrás:  Uze mi adatokból saját feldolgozás  
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A megye 11 állami  gazdasága  közül 8-ban jelentős ágazat 

a szőlőtermelés 3 , amely egyben alapját adta a terület 
gyorsan fejlődő borgazdaságának. Az árualapot 9.024 ha 
szőlő-ültetvényen állit j ák elő. Ma már az állami gazda-
ságok borászati üzemei a legkorszerűbb technikai beren-
dezésekkel felszereltek a megyében, és a szőlőfeldolgo-
zó kapacitás 44 %-a, a borpalackozó kapacitás 75,7 %-a 
és a bortárolótér 48,2 %-a található itt .  Két gazdaság-
ban, Izsákon és Sükösdön pezsgőgyártással is foglalkoz-
nak. Ebből az éves termelés 9,6 millió db palack. Szine-
siti tevékenységüket, hogy a kecskeméti Szikrai Állami 
Gazdaság bekapcsolódott a hazai alapanyagu üditőital-
program megvalósitásába alma-alapanyagu Uditőitalök 
gyártásával. 

Jelentős még a szövetkezeti szektor borászati tevékeny-
sége is, a megyei kapacitások 16-18 %-át adja. Az előál-
lított bort egyrészt az Állami Pincegazdaságon keresztül, 
másrészt saját palackozás és borkimérések utján, közvet-
lenül értékesitik. 

A megye borgazdaságának IV. és V. ötéves tervének főbb 
adatait a 27. sz. táblázatban tüntettem fel. 

III, Az élelmiszertermelés kiemelt blokkjainak célszerit fej-
lesztési lehetőségei  

1. A kiemelt vertikumok vizsgálatának indokoltsága  

Az előzőekben bemutattam Bács-Kiskun megye élelmiszer- 

63, Szőlőtermelő állami gazdaságok: bajai, helvéciai, 
hosszuhegyi, izsáki, kiskőrösi, kiskunhalasi, kun-
bajai, szikrai. 
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gazdaságának szerkezetét, országosan elfoglalt helyét, 

jelentőségét, és vázoltam problémáit. Megállapitást 

nyert, hogy a megye gazdaságában ez a népgazdasági á-

gazat a legszámottevőbb és leginkább fejleszthető. 

A vizsgálatból az is kitűnik, hogy egyrészt az élelmi-

szergazdaságban az egyes ágazatok között nagyok a kü-

lönbségek, másrészt a nyersanyagtermelő mezőgazdaságban 

a technikai felkészültség magasabb szinvonalon van, mint 

az élelmiszeriparban. Ebből egyértelmüen adódik, hogy a 
továbbfe'lesztéseknek ezeket az ar••'talansá_okat kell 

megszüntetni, és a mezőgazdaság további korszeriisitbe 

mellett a feldolgozó kapacitásokat ugy kell létrehozni, 
hogy a feszültség feloldódjon.  

A fejlesztés további feladatait a célszerüség megtartá-
sával ugy lehet meghatározni, hogy azokat az ágazatokat 
kell előtérbe helyezni, ahol az adottságok a legkedve-
zőbbek,és a beruházás költségei aránylag rövid idő alatt 
megtérülnek. További kutatásomat ezért a már meghatározott 

két fő blokkon belül azokra a területekre terjesztettem 
ki, amelyek a legnagyobb termelési volument adják.  

A sertés-hus blokkban a nyersanyagtermelés és-feldolgo-

zás közötti aránytalanság megszüntetése -, a szőlő-bor-

gazdasági blokkban pedig az adottságokhoz való jobb al-

kalmazkodás megteremtése a legszembetűnőbb feladat. 

A gabona-hus blokk Összes bruttó termelési értékéből 
a sertés-blokknak 40 % a részaránya. A sertés-blokkon 
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belül a nyersanyagtermelés több mint 1 millió db 
sertés előállitásával a megyék sorrendjében országosan 
az első, ugyanakkor az 59,7 db/óra sertésvágási kapaci-
tás az utolsó helyen áll. 

A kertészeti blokkon belül a szőlő-borgazdasági blokk 
részesedése 55 %-os, ezzel a blokk termelés-volumene or-
szágosan a legnagyobb, annak - évjárattól függően - 30-
40 %-át adja, A homoki szőlő-és bortermelésnek évszáza-
dos hagyományai mellett tehát a volumen is jelentős té-
nyező Bács-Kiskun megyében. 

Természetesen a kiemelt blokkokon kívül a megye élelmi-
szergazdaságának számos területén indokolt a továbbfej-
lesztés, ezek részleteire azonban itt nem kívánok kitér- 
ni, 

Gazdasági életünk fő irányitó eleme a népgazdasági terv, 
ezért tudományos kutatásaimnak is e tervben megfogalma-
zottak elősegitését kell szolgálnia, és támpontot szeret-
nék adni a hosszutávu tervezésnek. Távlati perspektivában 
ugyanis lényegesen tágabbak a lehetőségek, amelyek feltá-
rása, tudományos előkészitése már a ma  feladata.  

2. Az élelmiszeri•ar fe lesztésének hosszutávu m Z.14.1V ei f.e]adatai . 

Az elmult évek során párt- és kormányhatározatok egész 
sora foglalkozott a területfejlesztési munka népgazdasá-
gi szintit és ágazati feladataival. A lakosság foglalkoz-
tatásának biztositása, az elmaradt területek iparositása, 
egyes nagyvárosaink ipari centrumokká történő fejlesz-
tése, a főváros sulyának csökkentése, stb. megfogalmaz-
ták a feladatokat .  A határozatok arra is rámutattak, hogy 

a termelőerők területi elhelyezésében a gazdasági kie gyen-
litődést ugy kell értelmezni, hogy az agrárterületek át-
meneti gazdasági elmaradása nemcsak uj nagyüzemek létesi- 
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tésével, iparfejlesztéssel oldható meg. Indokolatlan min-

denütt, ahol munkaerőfelesleg jelentkezik,gyáripart léte-
síteni, mivel a gjáripart elsősorban a fejlesztési cent-

rumokban kell koncentrálni. Tehát a munkahely és a lakó-
hely abszolut azonositása nem minden esetben oldható meg, 

nem is célszerü, gazdaságilag sem indokolt. 

A számos iparteleoitési tényező közülb 4  Bács-Kiskun megye 

élelmiszerfeldolgozásának fejlesztése szem- 

pontjából első helyre sorolom a n ersanva:termelést Éssze-

rünek látszik tehát azokat az élelmiszeripari üzemeket to-
vábbfejleszteni, amelyeknek alapanyagellátáea hosszu távon 
biztositott. Ugyanakkor a mezőgazdasági nyersanyagokat fel-
használó élelmiszeripari üzemeknek alakitani kell a nyers-
anyagellátási körzetük termelés-szerkezetét, saját termelé-

sük, illetve a fogyasztás által megkivánt mennyiségi és mi-

nőségi összetételének megfelelően. Természetesen egy-egy  

nagyüzem alapanyagbiztositásánál nem szabad a közigazgatá-

si határokat "sérthetetlennek" tekinteni, hanem számolni 

kell az egész térség mezőgazdasági termelésével olyan mér-

tékig, amíg azt a gazdaságosság megengedi. 65  Bács-Kiskun me-

gye hosszutávu tervkoncepciója az élelmiszeripari termelést 
1990-ig 3-3,2-szeresére tervezi növelni. A fogyasztási és 
a külkereskedelmi igények változásának előrejelzéséből egy-

értelmüen adódik, hogy az élelmiszeripari feldolgozást lé-

nyegesen gyorsabban kell növelni, mint a mezőgazdasági ter- 

64. Nyersanyag, munkaerő, munkabér, piaci lehetőség, épület 
és telek, infrastruktura, szállitási költség, helyi ter-
melési együttmüködés, telekár stb. 

65. Az ipartelepités gazdaságossági szempontjait az előzőek-
ben részletesen kifejtettem /L. az I, fejezet 17-24.o./. 
A megállapitások érvényesek Bács-Kiskun megye élelmiszer-
gazdaságára is. 
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melést. Ezt azonban csak ugy lehet biztositani, ha az élel-

miszeripari feldolgozás átlagos évi növekedési üteme az or-

szágos 6 %-kal szemben a megyében eléri a 7,5 %-ot. Ehhez 

jó alapot adnak a meglévő üzemek rekonstrukciós bővitési le-

hetőségei és uj, korszerű üzemek épitése. Az igy tervezett 

dinamikus fejlesztés növeli majd a megye élelmiszeripari 

sulyát az országos termelésben, annak mintegy 8-9 %-át adja. 

A megyei előirányzat 1990-ig a kiemelt blokkokhoz tartozó 

élelmiszeripari ágazatokban a következő termelésnövekedés-

sel számol: 

- gabonaiparban 
	

2,8 - 3,0-szoros, 

- tartósitóiparban 
	

3,1 - 3,3-szoros, 
- husiparban 
	

3,9 - 4,3-szoros, 
- boriparban 
	

3,0 - 3,1-szoros 

A fejlesztési elképzelések számolnak azzal is, hogy a me-
gyében még nem lévő, de a müködő élelmiszeripari üzemeket 
jól kiegészitő ujabb élelmiszeripari ágazatokat telepite-

nek. Ilyenek a növényolajipar ésa kukorica komplex feldolgo-
záas egy-egy uj gyárának megépitése. Ezek fogadására legal-

kalmasabb az Alsó -Dunaszakasz, a termőhelyek közelsége és• 

a terület infrastrukturális adottságai miatt. 

Mindezeket figyelembe vettem a két kiemelt blokk tovább-

fejlesztésének lehetőségeinél. Egyrészt tehát szárvitásba 

vettem az V. ötéves tervben elhatározott fejlesztéseket, a 

fennálló adottságokat, korlátokat, keresve azokat a lehető-
ségeket és módokat, amelyek kihasználásával a termelés és 

a feldolgozás területi összhangján javitani lehet. Másrészt 
tovább nézve a VI. és az ezt követő ötéves tervek előkészi-

tése érdekében egy olyan koncepciót készitettem, amely a 
jelenlegi helyzet komplex értékelése alapján, a népgazda-

sági fejlesztési elképzelésekkel összhangban meghatározná 
a megye élelmiszergazdaságának két fontos területén - a 
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sertés-hus blokkban és a szőlő-borgazdasági blokkban -  

a termelőerők tervszerit területi fejlesztését. 

Véleményem szerint a mezőgazdasági termelés és az élel-

miszeripari feldolgozás közötti területi kapcsolatok be-

folyásolására az eddigieknél lényegesen nagyobb figyel-

met kell forditani különféle szerződéses, illetve maga-

sabb szintit együttműködési formák továbbfejlesztésével. 

Az egyes mezőgazdasági termékekre kidolgozott, és a 

gyakorlatban bevált un, termelési rendszereket tovább 

kell fejleszteni az élelmiszeripari feldolgozás befeje-

zéséig. Erre jó példát a konzerviparban a csemegekuko-

rica gyártásánál találhatunk66 . Ezzel kiküszöböljük az 

ötletszerei termelést, és a kialakított tervszerü és üte- 
mezett technológia tartós alapja lehet az egyre inkább 

előtérbe kerülő minőségjavitás követelménynek is. Csak 

igy tudunk eleget tenni a számunkra létfontosságu export-

piaci elvárásoknak,  

3.A sertés-hus blokk fejlesztésének iránya  

A sertés-hus blokk egyes területeinek fejlesztését ugy 

kell meghatározni, hogy a blokk minden résztevékenysé-

ge arányos leryen l  és minden fázisban megfelelő jövedel-

mezőséget biztositson. A blokk egésze a takarmányter-

melésre alapozódik. Az integrátor pedig célszerüen a 
husipar  kell, hogy legyen. Tehát a termelés-szervezést 

állami felügyelet alá tartozó vállalat irányitja, amely 

előtérbe helyezi a társadalmi érdeket, az állami akara-
tot.  

66. 1976-ban a Konzervipari Tröszt megvásárolta scUSÁ -t61 
a csemegekukorica termelésének ás gyártásának licen-
cét. A nyersanyagot a Hosszuhegyi Állami Gazdaság 
zárt rendszerben termeli a Kecskeméti Konzervgyárnak, 
ahol 1/2 kg-os dobozos csemegekukorica-konzervet ál-
litanak elő. 
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A husipari integrátori szerepkör  

- képes arra, hogy termelést segitő intézkedéseivel 
/kocakihelyezés, intervenciós felvásárlás, stb./ 
megszüntesse a sertéstermelés ciklikusságát, 

- képes arra, hogy mint a legszervezettebb és legna-
gyobb egység integrálja a regionális husüzemek vá-
gási és feldolgozási tevékenységét, 

- termelővel és fogyasztóval közvetlen kapcsolatban 
van, ezért a fogyasztói piac változásait érzékeli, 
arra azonnal reagálni tud, 

- végtermék-kibocsátó mivoltánál fogva bizonyos ha-
tósági feladatokat lát el a huselosztó tevékenység-
ben. 67  

A blokk egyes termelő, feldolgozó és forgalmazó egysé-
geinek kapcsolatait, együttműködésük irányát a 11, sz,  
ábrán tüntettem fel. 

a. A takarmánytermelés és-forgalmazás feladatai  

Abraktakarmány termelés és-forgalmazás  

Ahhoz, hogy a megye a vele szemben támasztott nép-
gazdasági igényeket kielégithesse, véleményem sze-
rint a szemestakarmánytermelést az alábbiak sze-
rint szükséges  növelni:  

A legnagyobb volument továbbra is a buza és a ku-
korica adja. A tervezett terméshozamok előfelté-
tele, hogy a kukorica vetésterülete tovább növe-
kedjen mintegy 16 - 18 %-kal, a termésátlag pedig 
érje el a 70 q./ha-t. A buza vetésterülete csök-
kenni fog mintegy 13 - 15 %-kal, a kukorica 

67. Az integrátori szerep feltétele a megfelelő szabá- 
lyozási és érdekeltségi rendszer kialakítása. Ez 
azonban olyan részletes elemzésre támaszkgI 
melynek elvégzése nem tartozik ezen vizsga o h tb-
rébe. 
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A szemestakarmánytermelés várható alakulása  

1970-1990 között  

Me.: vg. 	 28. sz.táblázat  

Áru neme 
1990.évi 

1970. 	1976. 	1990. az 1976. 
évi y-ában 

buza 	17.889 	39.985 	35.000 	87,5 
rozs 	2.261 	3.719 	4.000 	107,5 
triticale 	723 	549 	500 	91,0 
zab 	193 	375 	500 	133,3 
ősziárpa 	2.221 	3.508 	5.000 	142,5 
takarmány árpa 	105 	172 	- 	- 
kukorica 	28.173 	49.770 	100.000 	200,9 

Összesen 61.565 	98.078 145.000 	147,8 

Forrás:  Megyei Statisztikai évkönyv 1976., valamint a 
Megyei Tanács adataiból saját feldolgozás. 

javára, ugyanakkor a termésátlag eléri az 50 
q/ha-t, amely kompenzálja a területcsökkenést. 
Az igényeknek megfelelően növekedni fog az őszi 
árpa vetésterülete és hozama is, melynek kedve-
ző aminósav összetételével kedvezően befolyásol- 
ja a takarmánykeverékek étrendi hatását. 

Számitásaim szerint 1990-ben is pozitiv szemes-
takarmány-mérleggel számolhatnak a megyében. Az 
előállitott abrak-takarmánynak mintegy 20 % --át 
adják az állami gazdaságok, 75 ó-át a mezőgazda-
sági termelőszövetkezetek,és csak 5 %-ra tehető 
a kisüzem részaránya, 

A komoly devizaigényt támasztó fehérje-import  
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csökkentése  a megyei fehérjebázis növelésével és 

tervszerü fehérjegazdálkodással érhető el. Éven-
te mintegy 5-6.000 vg. állati és növényi eredetü 
import fehérje-alapanyag-szükséglet jelentős része 
pótolható lenne a melyében megtermelt  mintegy 3.500 
vg. zöldtakarmányliszttel, 1.000 vg. szójával, 800 
vg. karbazitidde167 , továbbá állati hulladékok, tej-
savó stb. fehérjelisztté történő feldolgozásával. 

Raktározás  

A megtermelt gabonafélék és takarmányféleségek köz-
tudottan csak akkor őrizhetők meg mennyiségi és mi-
nőségi veszteségek nélkül, ha megfelelően tárolják 
és kezelik azokat. A megye mezőgazdasági üzemei és 
a Gabonaforgalmi Vállalat nem rendelkezik  a szüksé- 
ges korszerit raktárterekkel. A mezőgazdasági üzemek-

nél lévő - mintegy  60.000 vg.  egyszeri betárolásra 

szánt, de tartós tárolásra alkalmatlan  - gabonarak-

tárak csak a betakaritás utáni átmeneti /1-2 hates/ 

tárolásra hivatottak, továbbá arra, hogy az éves 
saját üzemi szemesgabona szükségletet tárolják. 

A gabonafélék és keveréktakarmányok alapanyagainak 
tartós tárolása és forgalmazása a megyei GMV fela-
data.  A blokkon belül a takarmány-forgalmazás és 
-tárolás koordinálását ennek az állami vállalatnak 
kell elvégezni, a husipar igényeit is messzemenően 
figyelembe véve, közös érdekeltség alapján.  

A vállalat megközelitően sem rendelkezik az 1990-es 
évek terméshozamai által diktált raktárszükséglet- 

67. Karbavitid: a kiskunhalasi ;G. borkősav üzemé-
ben előállitott dusitott magas fehérjetartalmu 
szőlőtörköly. 
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tel. Az V. ötéves terv indulásakor 14.553 vg, állandó 
raktárállománya 1980-ig további 8.425 vg-nal egészül 

ki.  /L, a 29. sz. táblázatot,/ 

Tehát1980-ben a rendelkezésre álló 22.378 vg. raktár-
térben az augusztus 31-i és a december 31-i  csucskész-
leteknek megfelelően, mintegy 35-40,000 vk,,árut kény-
szerülnek tárolni. 1990-re a termésvolumenek növekedé-
se miatt 55-60,000 vg. csucskészletekkel kell számolni. 
Ehhez azonban további 30-35.000 vg. raktártér megépité-

se szükséges 1980-90.évek között, elsősorban aljai és a 

kiskunhalasi, valamint a kalocsai járások területén. 

/L. a 12.sz. ábrát./ 

Megyei GMV gabonaraktár épitése 1980-ig  

29, sz. táblázat  

Helység megnevezése 	Tipus Befogadótér 
vg. 

Kecskent 	vb.  siló 	2.000 

Kalocsa 	vg. siló 	. 	 2.000 
Bácsalmás 	fémsiló 	600 

Kecskemét 	fémsiló 	600 

Kalocsa 	fémsiló 	1.125 

Bácsbokod 	könnyű-szerkezet 	500 

Kecskemét 	könnyű-szerkezet 1.000 

Soltvadkeri 	fémsiló 	600 

Összese  n: 	8.425 

Forrás :A megyei GLW adatai alapján 
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A megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalatnál  
szükségen raktártér fejlesztés 1990-ig, járásonként  

12.sz. ábra  
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Tekintettel arra, hogy számitásaim szerint a megyé-
ben szemestakarmányból és gabonából feleslegek is 
keletkeznek,továbbra is számolni kell, elsősorban a 
kukorica és a buza vonatkozásában jelentkező évi 

mintegy 35-40.000 vg.szemestermény exportjával,  il-
letve társmegyékben történő felhasználásával. Ez 
összhangban van a KGST-n belül  1978-ban elfogadott 

élelmiszer-célprogrammal, tehát biztos exportpiacot  
jelent. 

Keveréktakarmány-termelés és-forgalmazás  

A megye keveréktakarmány-termelésének és_ellátásának 
helyzetét és problémáit az előző fejezetben részlete-
sen ismertettem. Itt azokat a szükséges intézkedéseket 
és feladatokat tárgyalom, amelyek feltétlenül szüksé-
gesek ahhoz, hogy az ellátás, és ezen keresztül a fel-
felé ivelő állattenyésztés ne szenvedjen károkat. 

Az állatállomány további lér_yeFes növekedésével  - kü-
lönösen a sertés vonatkozásában - nem számolhatunk.  
Megyei szinten optimálisnak tekinthető  az 1977-ben 
elért 1-1,1 millió db sertésállomány,  mert ennél ma-
gasabb létszám zökkenőmentes keveréktakarmány-ellátá-
sa hosszu távon sem megoldható. A megye állattenyész-
tése 55-58 %-ban sertéstápot és 33-35 %-ban baromfi-

tápot igényel, amely az állatállomány létszáma ás ösz-
szetétele miatt megitélésem szerint hosszu távon sem 
emelkedik jelentősen. Igy számitásaim szerint Bács-
Kiskun megye keveréktakarmány-felhasználása 1990-ben  
75-80.000 vg. lesz.  Ennek termelés-fedezetét mintegy 
40%-ban a  megyei GMV ás 30-30 %-ban az állami gaz-
dasápok,  illetve a mezőgazdasági szövetkezeti szek-
tor takarmánykeverő tizemeinek kell biztositania. 
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A mezőgazdasági üzemek keverőkapacitása adott, a jelen-

legihez képestamintegy 35-40 %-os termelésnövekedést 

biztosítani tudják ugy, hogy a meglévő korszerü üzemeket  

felmérik és teljessé teszik a többkomponensü takarmányok 

előállitására és forgalmazására alkalmas tároló és szál-
litó edényrendszer beépítésével, továbbá az egyműszakos 

termelést kettő, illetve három müszakra állitják át,  

A Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat feladata  

a keveréktakarmányok előállításában ás forgalmazásában 

a mezőgazdasági üzemekénél lényegesen nagyobb és össze-

tettebb, A meglévő 32,75 t/óra keverőkapacitásból el- 

használódottság miatt rövidesen meg kell szüntetni három 

kisüzem termelését 68 , amelyeknek együttes kapacitáskie-

sésére 10,25 t/órát jelent, Ezért a kieső kapacitások pót-
lására, az idegen megyei beszállitások megszüntetésére 

és az igények további növekedése miatt a vállalatnak  
1990-ig további 40 t/óra uj takarmánykeverő-kapacitást  

kell megépiteni, Az uj üzemek telephelyét ugy kell ki-

választani, hogy az eddigieknél jobban szolgálja a fo-
gyasztás igényeit, Felméréseim alapján egyenként négy  

10 t/óra  kapacitásu üzemet kell létesíteni a kecskeméti-, 

kalocsai-, kiskunhalasi és kiskőrösi járások területén. 

A vállalat a szükséges takarmánykeverő-kapacitások üzem-
behelyezésével 62,5 t/óra kapacitással, - 80 %-os kihasz-
náltságot számolva - évente 30-32.000 vg, keveréktakar-

mányt állit elő ás forgalmaz, A vállalat keveréktakar-

mány forgalmazási szükséglete további 10-15,000 vg. ter-

melést igényel, amelyet tulnyomó részt e megye kister- 

68, Megszüntetésre kerülő takarmánykeverő üzemek: Kalo- 
csa 4,0 t/óra,  Dunavecse 3,5 t/óra, Csátalja 2,7 5 
t/óra, 
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melői keresletét elégíti ki .  Ezt a szükségletet - a 

GMV koordinációjával -  a mezőgazdasági keverőüzemek  

felesleges kapacitásának kell kielégiteni 6 9 . A mező-

gazdasági üzemeket érdekeltekké kell tenni abban, 
hogy a meglévő takarmánykeverő üzemeiket maximálisan 

kihasználják. Ehhez azonban változtatni kell az eddig 
alkalmazott bérkeverési tarifán, a 49 Ft/q. összeget 

a tényleges költségek emelkedése miatt 70-75 Ft/q-ra 

kellene emelni a jelenlegi árviszonyok mellett. Ezzel 

a korábbi 1-2 %-os haszonkulcs helyett a bérkeverőüze-

mek 8-10 %-kal számolhatnak, amely már megfelelő ösz-

tönző erőt ad a termelés kivánt növeléséhez, A mező-

gazdasági keverőüzemeknek az import és hazai fehérje-
alapanyagok biztositását a blokk kooperációs kapcso-
latainak részeként a teljes megyei keveréktakarmány -

termelést és-forgalmazást koordináló Gabonaforoa lmi 
és Malomipari Vállalat feladatává kell tenni. 

b./ A sertéstenyésztés és a hizlalás fejlesztésének cél- 

szerű irányai  

A sertéshus-termelés emelésére és ciklikusságának meg-

szüntetésére tett országos intézkedések, ezen belül a 

sertés-felvásárlási árak emelése és a termelés-szerve-

zés korszerüsitése kedvezően hatottak Bács-Kiskun megye 

69. A megye mezőgazdasági üzemeinek korszerű takarmány-
keverő kapacitása 65 t/óra, amelynek egyrésze koo-
perációs - bérkeverés szempontjából szárvitásba ve-
hető, mivel saját üzemi felhasználásra - 250 munka-
napot és 1,5 műszakot figyelembevéve 80 %-os tény-
leges kapacitáskihasználás mellett - 15-16.000 vg. 
keveréktakarmányt állitanak elő, ugyanez a kapaci-
tás 3 müszakos termelés mellett 30-32.000 vg. táp-
takarmány előállitására is alkalmas, tehát a számi-
tások szerint előállithatja a hiányzó 15.000 vg. 
háztáji-táp mennyiséget. 
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sertéshus termelésére is.  1977-ben a megye gazdaságai 
1.036 ezer sertést állitottak elő,  amelyből 17 % az ál-
lami gazdaságok, 21 % a mezőgazdasági termelőszövetke-
zetek és 62 % a háztáji és kisegitő gazdaságok részará-
nya. A kisüzemi gazdaságoknak ez a részarány optimális, 
mert a továbbfejlesztésnek nincsenek meg a gazdasági a-

lapjai: 

- a takarmányellátás ennél több sertés esetén megoldha-
tatlan, 

- a feldolgozás a fejlesztések ellenére nem bírja a 
további terheket, 

- a kisgazdaság a jelenleginél több sertést nem tud tar-
tani anélkül, hogy nagyobb beruházásokat ne eszközöl-
jenek, ennek pedig nem vállalják az anyagi vonzatát, 

- a tanyai lakosság várhatóan tovább csökkenés ezzel 
csökkennek a sertéstartás lehetőségei, 

- a töredék munkaidő tovább nehezen bővithető, 

- az arányos fejlesztéshez nincs több sertésre szükség 
a vertikumban. 

Némi termelés-növekedés várható még a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetek szakositott sertéstelepei  számának e-
melkedéséből és a meglévők korszerüsitéséből. A megyei 
tanács távlati fejlesztési terve 1990-ig 1,1 millió db/év 
sertés előállitással számol, amelyből  a kocalétszám meg-
közelítően 90 ezer db .  Igy a sertéstermelés 1975. évhez 
viszoriyitottan 43,6 %-kal növekszik. 

A fenti adatokból kitűnik, hogy a sertés az az állatfaj, 
amellyel a kisgazdaságok  is eredményesen is szivesen 
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foglalkoznak elsősorban azért, mert az értékesitési 
árak biztositják a jövedelmezőséget 70. Ugyanakkor azt 

is meg kell állapitani, hogy a kisgazdaságok töreked-

nek sertés-tartás konjunkturális helyzetének kihaszná-

lására. 

Ebből következik, hogy bármilyen zavaró körülmény áru-

termelésük nagyarányu visszafogását, vagy megszünteté-

sét eredményezi, amely felborithatja az egész ágazat 

egyensulyát. Ezért a kisgazdaságok vágósertés-termelé-

sére és-értékesitésére továbbra is nagy gondot kell for-

dítani. A kistermelőknek olyan szervezeti egységekhez 
kapcsolódva kell végezni termelői tevékenységüket, ame-
lyek képesek a termeléshez szükséges feltételeket megad-

ni, és az értékesítést biztonságosan megszervezni. 11, 
szervező munka összefogása a megyei illatforgalmi 48  
Husipari Vállalat feladata. ugyanakkor a kistermelőkkel  

a közvetlen kapcsolatot a mezőgazdasári nagyüzemeknek  
és az ÁFÉSZ-eknek kell tartani.A termelőszövetkezetek-
nek, az állami gazdaságoknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek 

az alábbi konkrét igények szerint kell biztositani a 

70.  A  MÉM számításai alapján 1 db 18 kg kezdő- és 118 
kg vágósulyu hizósertés költség- és jövedelem-kal-
kulációja az áruértékesitő háztáji és kisüzemi gaz- 
daságokban a következő: /hizlalási idő 200 nap:  
sulygyarapodás 500 g/nap/ 
- malacár /18 kg élősuly,40 Ft/kg áron/ 	720.- Ft 
- takarmányköltség 	1.628.- Ft 
- állategészségügyi költség 	78.- Ft 
- energiaköltség 	 23.- FI 
- amortizációs költség 	40.- Ft 
- javitási, fenntartási költségek 	72.- Ft 
- szállitási költségek 	130.- Ft 
- egyéb költségek /járatlevél,elhullás/ 	75.- Ft  
Termelési költségek összesen: 	2.766.- Ft 
Árbevétel: /118 -6/= 112 kg fizető sulyu 

hizottsertés után a 27,50 Ft/kg alapárral 
+ 2,50 Ft/kg mennyiségi és szerződéses 
felárral számolva 3.360.- Ft 

,Tevedelem:  594. -Ft 
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szervező tevékenység során: 

- a kocautánpótláshoz és kocabeállitáshoz szükséges 

kocákat, 

- a felajánlott árumalac és süldő előre meghirdetett 

áron való értékesitését, 

- a tápellátást, 

- a takarmány  ,  továbbá a termény , növendék-, és hi-

zó állat szállítását, 

- a termeléshez szükséges eszközök beszerzését, 

- a hizósertések értékesítését. 

A termelésszervezésnek - a szakintézményeken keresztül 

- ki kell terjednie 	a szaktanácsadásra, a szaporitó- 

anyag és az állategészségügyi feltételek biztositására 

is. 

A kistermelői sertéstermelés szervezésének rendszerén 

tul fontos feladat a nagyüzemi szakositott sertéstelepek 

termelésének szervezése is, hiszen a ciklusmentes egyen-

letes árutermelésnek ezek a gazdaságok is biztosítékai. 
Az 1980-ig elkerülhetetlen selejtezéseket is figyelembe 
véve elsősorban a meglévő hizlaló kapacitások jobb ki-

használását elősegitő korszerüsitésekre, valamint uj fé-
rőhelyek építésére kell az anyagi és szellemi energiát 

fordítani. Hosszabb távon számolni kell azzal is, hogy 
a nagyobb szaktudás hiánya és az időlekötöttség miatt 

egyre több kistermelő hagyja abba a kocatartást, ezért 
a malacelőállitást fokozatosan a  nagyüzemeknek kell 

átvenni, és gondoskodni arról, hogy az egész ágazat szá-

mára megfelelő mennyiségű és minőségü hizóalapanyag ke- 
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rüljön kihelyezésre. Hizóalapanyag-előállitó szapori-

tótelepeket kell létesiteni, ahol a megyei Állatte-

nyésztési Felügyelőség és a Mesterséges Termékenyitő 
Főállomás biztositja a szakirányitást, részletes gene-

tikai programok kidolgozása utján. Ebben egyértelmiien 

meg kell határozni a tenyésztési irányt a termelők ré-

szére. 

A sertéshus-termelés gazdaságosságának növelése és a 

fehérjetakarmányokkal való takarékosság szükségessé te-

szi, hogy a megyei Állattenyésztési Felügyelőség rend-
szeresen vizsgálja a nagyüzemi sertéshizlaló telepeken 

a takarmányhasznosúlást, és megfelelő ajánlásaival csök-

kentsék a fajlagos takarmányfelhasználást, 

c./ A husfeldolgozás fejlesztése és korszeriisitése  

Az élelmiszeripari feldolgozás strukturális növekedé-
sében a legnagyobb fejlődés a vágóállatokat és az álla-
ti termékeket feldolgozó iparágakban várható. A megyé- 
ben  elsősorban a hunipari fejlesztések szükségessége 
hat feszitő erővel. A megyei célkitűzéseknek megfele-
lően, a következő 15 év alatt a husfeldolgozás - kor-

szerü technológia alkalmazása mellett - 3,9-4,3-szere-

sére növelhető. Ezért az épülő Bácskai Huskombinát mel-

lett elengedhetetlenül szükséges a kiskunfélegyházi vá-

góhid rekonstrukciós bővitése, 400 ezer db/év sertés-

vágási kapacitás létrehozásával .  A vágó és feldolgozó 
kapacitások üzembehelyezése után az állami husiparban 

500 ezer db sertést dolgoznak fel évente. 

A regionális husüzemek meglévő mintegy 180-185 ezer 

db/év sertésvágási kapacitását 1990-ig ugy szükséges 
növelni, hogy a meglévő nagyobb üzemeket kiegészitő 

beruházásokkal rekonstrukció alá vonják, Szárvitásaim 



145 

szerint igy az állami gazdaságoknál 2 üzem, a mezőgaz-

dasági termelőszövetkezeteknél 4 üzem és az ÁFÉSZ-eknél 

2 üzem bővithető gazdaságosan. A fejlesztések során a 
megye regionális husüzemeinek éves sertésvágási kapaci-

tása eléri a 250 ezret, amelyek 22 %-a ÁG, 35 %-a Mg.Tsz 
és 43 %-a ÁFÉSZ tulajdonban üzemel. A regionális husüze-

mek 80 %-os kihasználtsága mellett évente 200 ezer ser-

tést tudnak levágni. 

A megye különböző szektoraiban müködő husüzemek éves ser-
tésvágási kapacitásának 1990-ig el kell érni a 700 ezret. 
A megtermelt árualapból az egyes szektorok részesedését: 

lásd a 30. sz. táblázatban. 

A feldolgozó vállalatnak és üzemeknek nagyobb gondot kell 
forditania a termelés-szervező feladaton belül a szerző-
déses kapcsolatok javitására.A felvásárlási munkát ugy 

kell szervezni a mezőgazdasági üzemek, a regionális hus-

üzemek és az állami husipar között, hogy 

- tegye lehetővé a megtermelt vágó- és növendékállatok 

folyamatos, időben történő átvételét, 

- segitse elő az ütemezett egyenletes vágóállattermelés 
feltételeinek kialakitását, 

- járuljon hozzá a tenyészállomány fejlesztéséhezés a 

garantált felvásárlási árakon keresztül biztositsa az 

ágazat jövedelmezőségét. 

A lakosság hus- és huskészitmény-ellátásához szükséges 

árualapot változatlanul döntően az állami husipar termeli  
meg. Ugyanakkor megmarad a regionális üzemek ellát4si te-

vékenysége a termelőkörzet közvetlen  környezetében élő  

lakosság ellátásában. Az összes husmennyiségen belül az 

eddigieknél gyorsabb ütemben, évente 3-4 %-kal kell nö-

vekedni a huskészitmények arányának. Ezért az elsődleges 
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feldolgozás /vágás-hütés/ mellett lényegesen növelni 

kell a huskészitmény-gyártó és egyéb járulékos kapaci-

tásaikat. 

A sovány sertéshus iránt tartós kereslet mutatkozik a 

világpiacon .  Törekedni kell arra, hogy tovább növel-

jük a magas feldolgozottság arányát a husexportban. 

Ehhez azonban garantálni kell az egyenletes jó minő-

séget és az időben pontos szállitásokat. Az Amerikai 
Egyesültl•Államok által jóváhagyott "legnagyobb ked-

vezmény" exportpiacunkat pozitivan érinti, és megnyit-

ja a tengerentuli szállitások lehetőségét .  Az 1980-
ban üzembelépő Bácskai Huskombinát dobozos-sonka ter- 

melésének biztositottak tőkéspiacon az értékesitési 

lehetőségei.  

d./ Vágóhidi melléktermékek feldolgozásának fejlesztése  

Bács-Kiskun megyében Solt községben müködik az ÁTEV 

állati husliszt-előállitó üzeme, 2,1 t/óra nyersa-

nyag feldolgozó kapacitással. Az üzem kis kapacitása 
miatt elsősorban csak az állami huniparban keletke-

zett mellékterméket fogadja .  A. mezőgazdasági nagyüze-

mek állattenygsztésében elhullott állatok és a regio-
nális husüzemekben keletkező hulladékok mintegy 10 e-

zer t/év mennyisége többnyire veszendőbe megy. Számi-
tásaim szerint a fel nem dolgozott állati fehérje mint-
egy 30 millió Ft népgazdasági kárt jelent a megyében 

évente. Az épülő korszerit állami husüzemeket ellát- 
ják a kapacitásnak megfelelő melléktermékfeldolgozók-

kel, a meglévő és még épülő regionális husüzemek mind-

egyike mellé viszont célszerűen nem kerülhet egy-egy 

melléktermékfeldolgozó berendezés is. Ezért szükséges, 

hogy az üzemnek közösen létesitsenek a megye középső 
térségében egy 2 t/óra kapacitásu melléktermékfeldol-

gozó Tizemet. Az előállitott fehérjeliszt importmegta- 
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karitó alapanyagot  biztosit a megye keveréktakarmányt 
előállitó üzemeinek. 

2.Aszőlő-borgazdasági blokk fejlesztésének iránya  

Az ország szőlő- és borgazdaságát meghatározza az al-
földi /homoki/ tájkörzet, a 206 ezer ha. szőlőterület-
ből 100 ezer ha. itt található 68 . Az alföldi szőlőte-
rület 54 %-a Bács-Kiskun megye területére esik, tehát 
a megye szőlő- és borgazdaságának további fejleszté-
sét megkülönböztetett figyelemmel kell irányitani. 

A megye szőlő- és borgazdaságát, az alföldi tájegysé-
gen belül egységesnek kell tekinteni, még akkor is, ha 
az ültetvények és szőlőfelaólgozók állami , szövetkeze-
ti ás magán-érdekei valós vagy vélt indokok miatt elté-
rőek. Az ágazat fennmaradását, valamint továbbfejleszté-
sét csak az érdekek kölcsönös összehangolása,  a fejlesz-
tésekhez szükséges megfelelő jövedelmezősé biztositása  
mellett lehet megteremteni. Ezeket a legfőbb szemponto-
kat figyelembé vém határoztam meg az ágazat továbbfej-
lesztésének irrjnyát és az együttműködés formáit. 

A szőlő- és borgazdaság résztvevői—tartozzanak bármelyik 
szektorhoz, legyenek bármilyen felügyeleti irányitás a-
latt - tevékenységükben szükségszerü munkájuk összehan-
golása. Ma azonban ez még nagyon kezdeti stádiumban van, 
ami a vertikum egyes fázisai között egyébként is meglé-
vő aránytalanságokkal  komoly gátja a fejlődésnek. 69  
Ma még itt sincs az egész vertikumot átfogó integrátor. 

68. Az alföldi szőlőtermelő körzet: Bács-Kiskun , Csong-
rád , Pest és Szolnok megyék területére esik. 

69. Ezt a disszertáció II. fejezetében részletesen bemu-
tattam. 
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A szőlő- borgazdaságot egységes blokként kell kezelni. 

Mint ahogy a folyamatábra is jól illusztrálja, a blokk 
különböző szektorokhoz tartozó termelő- és feldolgo-

zó egységeit agráripari egyesülésnek kellene integrál- 

ni, Ma viszont a mezőgazdasági nagyüzemi szőlőtermelés 
egy részét a meglévő öt szőlőtermelési rendszeresen ke-

resztül az állami gazdaságok koordinálják, a kisparcel-

lák és a szövetkezetek egy részének termelés-szervezője 

pedig az állami pincegazdaság. 

A szőlőfeldolgozó kapacitást, a tárolóteret és a palac-

kozóüzemeket ipari-egyesülés szervezésében az igények-

nek megfelelően közösen hasznosithatnák. Igy a meglévő 

létesitményeket az eddigieknél sokkal jobban tudnák a 
gazdaságok kihasználni, és egy-egy év rekordtermésének 
elhelyezése és feldolgozása eg_yszerübb módon lenne leve-
zethető. A borértékesités elsősorban export  vonatkozásá-

ban ugyancsak az agráripari egyesülés szervezésében tör-

ténne. Ezt indokolja: 

- a közös érdekeltség és kockázatvállalás, 

- a termelőeszközök hatékonyabb kihasználása, 

- a tervszerübb és tudatosabb gazdálkodás, 

- a kvalifikált munkaerő szakmai ismeretének szélesebb 
körü alkalmazása, 

- az összehangolt fejlesztések, 

- az egyenletes, jó minőség biztositása, 

- a biztonságos értékesítés megteremtése, 

- az elvárt jövedelmezőség biztositása, stb. 

A szőlő- és borgazdaságban keletkező melléktermékek fel-
dolgozása és az ágazat profiljába tartozó üditőital-gyár-

tás szervezése az állami pincegazdaság feladata.  
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A fejlesztésekhez szükséges tudományos bázist a Kecske-

métre telepitett Országos Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézet biztositja, amely megyei kutatóállomásain keresz-

tül ugyancsak része a vertikumnak. A blokkon belüli kap-

csolatok folyamatát lásd a 13. sz. ábrán. 

a./ Szőlőültetvény telepités feladatai   

A  megye távlati fejlesztési terve 1990-re átlagosan 
évi 4,0-4,5 millió q borszőlő termelésével számol. 

/Z.  a 31. sz. táblázatot/. Ez csak ugy lehetséges, 
ha a termelő gazdaságok javitják az agrotechnikát, 

valamint az uj ültetvények területkiválasztásával 

figyelembe veszik a szőlőre kedvező éghajlati- és ta-

lajviszonyokat. Abszolut értelemben ugyanis nem szá-

molhatnak a szőlőterületek jelentős növekedésével.   

A  tervek szerint 1982-ig telepitésre kerül mintegy 

10-11 ezer ha szőlő, ez azonban csak a természetes 

rotációt biztositja70 . A tervezett telepitések nagy-
ságának további növekedésével még akkor sem számol-

hatunk, miután a kormány-intézkedésék megteremtették 

a telepités kedvező feltételeit: 

-  növelték az állami támogatás mértékét, 

- a MNB nem ragaszkodik a kötelező 30 % sajáterő-
höz a hitel megnyitásánál, stb. 

A  megye termőterülete optimálisan nem birel a meglévő-

nél több szőlőültetvényt. A korszerü ültetvén €ken 

viszont 120-1 0  •  ha-os áltla;terméssel kell  számolni 

ahhoz, hogy a kellő jövedelmezőséget biztositja. 

70. Számitásaim szerint a következő 15 évben az ál-
lami területeken 7000 ha, a szövetkezeti szektor-
ban /elsősorban a szakszövetkezeteknél 700 ha és 
a kisegitő gazdaságokban 2500 ha, összesen 10.200 
ha szőlőültetvény megszüntetésével kell számolni. 
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A szőlő-rekonstrukció befejezése után, az uj ültetvé-
nyek termőre fordulásával az 1990-es években mintegy 
54 ezer ha szőlőültetvény lesz művelés alatt a megyé-
ben, amelynek átlagos terméshozama eléri a hektáron-
kénti 80-82 q-t. 

A termelés-szervezés legfőbb bázisát  továbbra is a me-

gyében működő 5 termelési rendszer adja: 

- Nyárlőrinci /Kecskemét/ Szőlőtermesztési és Borá-
szati Rendszer, 

- Kunbajai Szőlőtermesztés?Borászati Rendszer, 

- Hosszuhegyi Szőlőtermesztési Rendszer, 

- Kiskunhalasi Szőlőtermesztési Rendszer, 

- Kiskőrösi Szőlőtermesztési Rendszer. 

A rendszerek tevékenysége kiterjed az egész megye te-
rületére,és eddig 33 mezőgazdasági nagyüzem közel 9.000 
ha területtel a rendszerben termel. A rendszerhez tar-
tozó gazdaságok átlagtermelése 1977-ben megközelitette 
hektáronként a 100 q-t. Az 1990-ig történő nagyüzemi 
szőlőterületek korszerüsitésével és az uj telepitések-
kel lehetőség nyilik arra, hogy mintegy 30 ezer ha u-
jabb szőlőterület válik arra alkalmassá, hogy valame-
lyik - a terület adottságainak legjobban megfelelő - 
rendszerhe z tartozva müveljék. Ezzel - az agráripari 
egyesülés integrációja utján - a megye szőlőterületé-
nek 2/3-án szőlőtermesztési rendszerben gazdálkodhat-
nak. 

b./ Szőlő- és borfeldolgozás fejlesztésének feladatai  

A megye távlati fejlesztési tervében a borgazdaság  nö-
vekedése 15 év alatt 3,0-3,1-szerese az 1975.évinek. 
A terv kimondja, hogy a "tároló és palackozó üzemek 
kapacitását -- a különböző szektorokhoz tartozó tize- 
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meltetők között - összehangolva kell müködtetniés fej-

leszteniTM. 

A borgazdaság fejlesztéséhez az árualapot a megyében 
megtermelt mintegy 4,5 millió q borszőlő biztositja, a-

melyből 3,3-3,5  millió hl egyszer fejtett bor nyerhető. 

A borgazdaság területén Bács-Kiskun megye - elsősorban 
üzletpolitikai szempontok miatt - nem törekedett autar -  
kiára,vagyis a termeltetési körzetében előállitott alap-
anyagot, az ágazat egyéb érdekei miatt nem dolgozhatják 
fel teljes egészében. Az ország más bor-tájkörzetei ré-
szére 7l  a házasitásokhoz szükséges alapborok  biztositása 

miatt továbbra is - lehetőleg még a szüret időszaka alatt-
át kell szállitani 1,0-1 4 2 millió hl mustot. Viszont a me-
gyében hátra maradt 2,2-2,3 millió hl egyszer fejtett bor 
feldolgozását és forgalmazását a megyei borgazdaság fela-
datává kell tenni. Az előállitott végtermékek 75 %-a pa-
lackozott bor, 10 % hordós bor és 15 %-a pezsgő formájá-
ban kerülhet majd belföldi és export piacra. 

Szőlőfeldolgozás  

A megye állami- és szövetkezeti szektoraiban 1977-ben 
784 t/óra kapacitás dolgozott a szőlő elsődleges fel-
dolgozásában. 72  Ennek 41,7 %-a a boriparban, 44,1 %-a 
az állami gazdaságokban és 14,2 %-a szövetkezeti szek-
torban található. 

A meglévő szőlőfeldolgozó kapacitás  - 16 órás napi 
üzemeléssel 50 szüreti napot figyelembe véve  - több 

71. Bács-Kiskun megyéből a következő történelmi borvidé-
kek fogadnak alapanyagot: badacsonyi, balatonfüredi, 
egri, gyöngyösi, pécsi. 

72. Szőlőfeldolgozás alatt a zuzást,a bogyózást,ésa prése-
lést értjük. 
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mint 6 millió q. szőlő feldolgozására alkalmas. Tehát 

a megye szocialista szektora - nem számolva az egyéni 

termelők szőlőfeldolgozását - képes megfelelően  üteme-

zett szüret és koordináció mellett feldolgozni a meg-

termelt szőlőt  anélkül, hogy magas beruházási költsé-

gekkel ujabb feldolgozó üzemeket létesítenének. A be-
ruházásoknak csupán a gépek szüksé ges rekonstrukciójá-

ra kell irányulni. Az egyes gazdaságok közötti koordi-

nációt a létrehozandó agráripari egyesüléseknek kell 

megteremteni. 

Bortárolás és előkészités  

A megye borgazdaságának feladata többek között, hogy a 

15 éves fejlesztési irányelvek szerint, évente 2,2-2,3 
millió hl bor tárolásának és készrekezelésének feltéte-

leit megteremtse. A kezelésekhez szükséges gépi beren-

dezések részben adottak, vagy rekonstrukciós fejleszté-
sek utján, aránylag kisebb költséggel létrehozhatók. 

A nagyobb beruházási terheket jelentő szükséges tároló-

tér épitések alábbi számitásaim szerint ugyancsak meg-
valósithatók. A megyében jelenleg 2,2 millió hl bortá-

rolótér  található. Ennek szektorális megoszlását a 32. 
sz. táblázatban tüntettem fel. A kisgazdaságok szőlő-
területének arányában a tárolótér megszünésével is szá-

molni kell, amely 260-300 ezer hl-t jelent. Ezért, va-

lamint egy-egy év hiányzó terméshozamai, az átmenő kész-

letek, a kezelésekhez szükséges üres edények, valamint 
a növekvő tankos technológiáju pezsgőgyártás igénye 

miatt, további tárolóterek megépitése szükséges. Szá-

rvitásaim szerint a borgazdasági agráripari egyesülés-

nél mintegy 6-700 ezer hl uj korszerü bortároló -tér é—

pitése szükséges ahhoz, hogy a megye szőlő és borgaz-

daságával összhangban legyen a termelés és a feldolgo-

zás. A fejlesztésekkel együtt 1990-ben 2,8-3,0 millió 

hl bortárolótérrel lehet számolni. 
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Bács-Kiskun megye bortárolótérnek megoszlása  

társadalmi szektorok szerint 1977-ben  

32. sz. táblázat 

Társadalmi szektor 1000 hl 

Állami szektor összesen 1.598 63,9 
ebből: - pincegazdaság 648 25,9 

- állami gazdaság 950 38,0 

Szövetkezeti szektor 372 14,9 
Magánszektor 530 21,2 

MINDÖSSZESEN: 2.500 100,0 

Forrás:  Bács-Kiskun megyei Tanács adataiból saját fel-
dolgozás 

Pezsgőgyártás  

Uj szinfoltot jelent a megye borgazdaságában a pezsgőgyár-
tás meghonositása. A borféleségek választékának további 
növelése, valamint a belföldi és export piaci kereslet 
szükségessé teszik, hogy a gazdaságok lényegesen növeljék 
a pezsgőgyártást. Ezért az érdekelt termelő és feldolgozó 
üzemeknek közös tőkével az agráripari egyesülés keretén 
belül létre kell hozni egy nagy kapacitásu pezsgőüzemet, 
amely termelése évente 40-50 millió 0,7 1-es palack. 

Borpalackozás  

A megye borgazdaságának palackozó kapacitása jelentős, 
az országosnak közel 30 %-át adja. Jelenlegi kihasználá-
sa azonban közel sem a kivánalmaknak megfelelő, csak 
55-60 %-os. Ennek legfőbb oka, hogy az egyes szocialista 
szektorok, nem koordinálják kellőképpen tevékenységüket, 
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és  a  gépsorokat többnyire egy vagy két müszakban üze-
meltetik. Egy koordinált három müszakos üzemeltetés  

mellett, a meglévő 29.600 pal/óra~3  palackozó kapaci-

tással - 250 üzemnapot véve figyelembe - évente 1.776  

ezer hi bor palackozható. Ez a kapacitás találkozik az  

igényekkel, tehát ujabb borpalackozó üzemek épitése a  

távlati 15 éves terv időszakában sem szükséges, csupán  

a meglévő üzemek berendezéseinek rekonstrukciójára kell  

koncentrálni. A borpalackozás termelés-szervezését a  

közös érdekeket szolgáló agráripari-egyesülés felada-

tává kell tenni.  

Borértékesités  

A Bács-Kiskun megyei Borgazdasági Agráripari Egyesülés  

egyik legfontosabb feladata lenne, hogy a megye külön-
böző mezőgazdasági nagyüzemeinek és az állami pincegaz-
daságnak, a közös érdekeltséget előtérbe helyezve,szer-

vezze és bonyolitsa a belföldi, de különösen az export  

palackos bor-kereskedelmét. Ez a feladat évente mintegy  

150-200 millió palack bor forgalmát jelenti .  

A belföldi borfogyasztás igényli az alacsony árfekvé-
sű, könnyü homoki borokat. Az alföldi bor és pezsgő  

belföldi értékesitése - figyelembe véve a sok éves át-
lagot - 1,8-1,9 millió hl,amely megfelelő és állandó  

minőség biztositásával tartósan fenntartható.  

Mintegy félmillió hl válogatott faj táju és kiváló mi-

nőségü bor képezi az export árualapját, amely mintegy  

70 millió 0,7 1-es palack bor és pezsgő forgalmát je-

lenti majd. Ez a mennyiség az 1975. évi borexportnak  
2,7-szerese. A piackutatás előrejelzése szerint a magyar  

szőlőbor iránt, tőkés és szocialista relációban egyaránt,  

73.  A  borpalackozó kapacitás 1 litere egységre vonat-
kozik.  
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nagy az igény. Bács-Kiskun megye borexportját - amely 
az 1976-1977. évek átlaga alapján az országosnak 43,3 
%-át74  adja - a HON]JIPEX Külkereskedelmi Vállalat bo-
nyolítja, Ugyanakkor az export-kereskedelemből szárma-
zó jövedelem csak kis mértékben kerül vissza a megyei 
szőlő- és borgazdaságba. Ezért meggondolandó lenne, 
hogy az agráripari egyesülést önálló exportjoggal  ru- 

házzák fel.Erse a jó gyakorlati példát a Bábolnai Agrár-
kombinát bizonyitóan adja. 

c. /A borgazdasági melléktermék feldolgozása  

A megye borgazdaságában jelentős mennyiségű olyan mel-
léktermék keletkezik, amelyek további feldolgozása fon-
tos népgazdasági érdek. Számitásba vehető melléktermé-
kek a szőlőfeldolgozás során keletkezett törköly  és 
a borászati technológia folyamatoknál visszamaradó laR-

rő. 

A melléktermékek feldolgolgozására létesitették 1970-ben 
a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban a Borkősav-üzemet,a-
hol évente 30.000 t szőlőtörköly, 120.000 hl borseprő 
és 2.300 t seprőtészta feldolgozásával 400 t borkősa-
vat, 140.000 hl-fok borpárlatot  és a borkősav-gyártás 
melléktermékéből 10.000 to karbavitidet 75  állitanak 
elő. Az üzembe az alapanyagot az ország különböző te-
rületeiről gépkocsival szállítják, holott jobb szerve-
zéssel a megyei törköly-termelés teljes egészében fe-
dezhetné az alapanyagigényt. 

A megye gyümölcs-pálinka  szeszfőzdéinek  együttes ka- 
6 
, amely az 1960. évinek 85 %-a. 

74. KSH adatokból számitva. 
75. Szarvasmarhák takarmányozásánál hasznosul.  

76. Kapacitás = főzőüstök ürtartalma. 

pacitása 60.000 liter 
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A működő üzemek 28 %-a az állami boripar, 38 %-a a mező-
gazdasági szövetkezeti szektor és állami gazdaság, 34 %-a 
az ÁFÉSZ-ek kezelésében van. Együttes pálinkatermelésük 
1977-ben 3,3 millió hl-fok volt, amelyből a bérfőzés 7,2 
%-ot tett ki, szemben az 1960-as évek 40-45 %-os arányá-

val. 

A pálinka-bérfőzés visszaesésének  okát a következőkben 

látom: 

- A Pénzügyminisztérium a 26/1973./VIII.25./ PM sz. ren-
deletével megszüntette a "feles" pálinkafőzést, ezért 
a kistermelők tulnyomó többsége nem tartja kifizetődő-
nek a jelenlegi kondiciók mellett, hogy saját törköly-
ből vagy gyümölcs-cefréből pálinkát főzessen. 

- A fentiekben vázolt okok miatt aránytalanul megnöveke-
dett a "zug-pálinkafőzök" száma, igy - vállalva a tör-
vénysértés kockázatát is - nem megengedhető módon biz-
tositják a nagyobb jövedelmezőséget. 

- A cefre alacsony felvásárlási ára nem ösztönzi a ter-
melőket, hogy a gazdaságukban képződött gyümölcshulla-

dékot és szőlőtörkölyt összegyüjtsék y és legális uton 

kifőzessék. 

- Az üzemélő szeszfőzdék többnyire müszakilag elavultak, 
müködtetéstikhöz nagyszámu élőmunkát igényelnek, amely 
növeli a termelés költségeit. A kifőzött pálinkának 
magas az adóhányada, ezért a biztositott jövedelmező-
ség nem fedezi a rekonstrukció költségeit, stb. 

Mindezek a tényezők, valamint az, hogy egyetlen vállalat 
vagy üzem nem koordinálja a megyében a szeszfőzést, ered-
ményezte az ágazat visszafejlődését. A gyümölcs-szeszfő-
zés egyaránt kapcsolódik a mezőgazdasági termeléshez és a2 
élelmiszeriparhoz, ezért müködtetésének megyéi koordiná-
lását az agráripari egyesülés feladatává  lehetne tenni. 
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A meglévő és rekonstrukciós bővitésre alkalmas üzeme-
ket az érintett állami és szövetkezeti szektorok kö-
zös pénzeszközeivel a következő ötéves tervekben re-
konstrukció alá kellene vonni. A fejlesztések mértékét 
ugy szükséges meghatározni, hogy a főzőkapacitás elér-
je az 1960. évi szintet. 

Az alapanyagot a borgazdaságban termelt melléktermékek-
ből, továbbá a keletkező gyümölcs-hulladékokból megyei 
szinten biztositani lehetne. A magas szeszfoku párlatok 
előállitásával és aromavisszanyeréssel lényeges minőség-
javitást lehetne elérni, amely megnyitná az export-érté-
kesités lehetőségét is, egyben javitaná az ágazat jöve-
delmezőségét. 

d./ Az üditőitalpvártás továbbfejlesztése 

Hasonlóan a gyümölcs-pálinka főzéshez,a legcsekélyebb ko-
ordináció nélkül, a megyében különböző szektorokhoz tar-
tozó egységek foglalkoznak Uditőital termelésével. Az 
1977-ben előállitott 200.000 hl üditőital 59 %-át a Kö-
zépmagyarországi Pincegazdaság termelte. A "MÁRKA" iidí-
tőitalokat a fogyasztók elfogadták, igy tartós,jó minő-
ség biztositása esetén a fogyasztás további növekedésé-
vel lehet számolni. 

Hazánkban a lakosság alkoholmentes Uditőitalokra 1977-
ben 40-41 millió Ft-ot forditott, amely az 1960. évinek 

• 9,5-szerese77  A fogyasztás mértéke messze van ugyan az 
európai átlagtól, de véleményem szerint emelkedő ten-
denciája mutatja, hogy 1990-ig megközelitjük azt. 

A fentiek alapján szükségszerű, hogy az üditőitalok gyár-
tásában kihasználja a megye azokat a lehetőségeket, ame- 

77. KSH adatokkal számolva. 
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lyeket elsősorban a megyei alapanyagok, a szőlő, az 
alma és a kajszibarack biztosítanak. Megítélésem sze- 
rint az Agári pari Besül ésnek  kell inte grálni a 
megye mezőgazdasági nagyüzemeivel közösen megvalósi-
tandó "MÁRKA" Uditőital programot.  Az üzemépület, va- 
lamint a tároló és szállító edényrendszer jórészt a 
boriparnál rendelkezésre áll. Az évente mintegy 300 
millió palack előállításához és forgalmazásához csu-
pán két 40.000 db 0,25 lit. palack/óra kapacitásu gép-
sor szükséges. Ezzel az igényeket megfelelően kielégit- 
hetik, és az országos Uditőital-fogyasztásban minden 
lakos részére 7,5 litert ebben a megyében gyártanak. 

N. Összefoglalást következtetések  

1. Dolgozatomban elsőként Bács-Kiskun megye élelmiszer-
gazdasága  jelenlegi helyzetének elemzésével foglalkoz-
tam. Az elemzés alapján megállapítható volt, hogy: 

- a megye mezőgazdasága olyan jelentős, hogy me ;ha-
tározza  az ipar szerkezetét, 

- a mezőgazdaság alapvető jellemzője a többszektoru-
ság, számottevő a kisüzemek  aránya, 

- az élelmiszeriparnak jelentős tradíciói  vannak, sőt 
ma is a le gkorszerűbb és legnagyobb iparága a megyé-
nek, 

- az élelmiszerfeldolgozás mértéke egyes éléítmiszer-
ipari ágazatokban jelentősen elmaradt  a mezőgazda-
sági termelés fejlődésétől. 

2. Munkám során rámutattam arra, hogy a vertikalitás és  

a területiség viszonya  a mikrointegráció szintjén ér-
telmezhető,és ezen a szinten is kell kezelni a problé-
mákat a népgazdasági szintű agráripari komplexum fej-
lődése érdekében: 
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megállapitható volt, hogy az integráció  fejlődése 

- a hagyományos együttműködési formák fejlődése 
ellenére - nem kielégítő,  jelentős érdekellenté-
tek vannak a vertikumba tartozó termelő egységek 

között, 

- ugyanakkor a mikroszintii kapcsolatok alapvető for- 
mája több területen továbbra is a szerződéses rend-
szer lehet, nem kell feltétlenül arra törekedni, 
hogy minden szerződéses viszony helyébe magasabb 
foku kapcsolatot léptessünk, 

egyes vertikumokban az eprüttmüködést magasabb  fo-
kon az a szervezeti kapcsolat oldhatja meg, amely 
kiküszöböli az áruviszonyt az átadó és átvevő kö-
zött, ezt viszont csakis a mikrointegráció szintjén 
lehet eredményesen megoldani, és ennek konkrét mó-
dozatait szükséges mielőbb kidolgozni. 

3. A területiség szempontjainak figyelembevétele nem min-
dig és nem feltétlenül a közigazgatási határok  figye-
lembevételét jelenti annak ellenére, hogy a fejleszté- 
si források és a tervezés megyei jellege nagyon sok-
szor motiválja a mikrointegráció fejlődését. Ebből a 
szempontból figyelembe kell venni, hogy: 

- a megye termőtalajának  minősége nagyon heterogén,  
a talajadottságok többségében kedvezőtlenek, az ég-
hajlati viszonyok szélsőségesek, amelyek - a bács-
kai és dunamelléki térség kivételével - korlátozzák 
a művelési szerkezet változtatását, 

- a megye vasut- és közuthálózata, valámint viziutjai 
kedvezőek az ipartelepités szempontjából, különösen 
a  Duna megyei szakasza,  amely közvetlenül érintkezik 
a Dunántul közel azonos természeti adottságu termelő 
körzeteivel, 
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- a jövőben is a megye mezőgazdasága jelenti a legna-

gyobb nyersanyag-forrást a feldolgozó ipar számára, 

ezért célszereinek mutatkozik az élelmiszeripar ará-

nyos továbbfejlesztése egyrészt a meglévő üzemek re-

konstrukciós bővitése, másrészt uj feldolgozó üzemek  

létesitése utján, és célszerű megvizsgálni, hogy a 

jövőben hol lehetséges megyén kívülre gazdaságos a_ 
lapanyag-szállitás, illetve az élelmiszeripar nyers-
anyagának más megyéből történő részbeni biztosítása. 

4. A helyzet elemzése alapján olyan két vertikum található, 

a megyében, amelyek fejlődése a jövőben nemcsak a megye 

élelmiszergazdaságának, hanem a népgazdaság agrár szek-

torának fejlődése szempontjából is döntő fontosságu: 

- a sertés-hus blokk és 

- a szőlő-borgazdasági blokk. 

5. A disszertációban ,javaslatot dolgoztam ki a két fenti 

vertikum hosszutávu fejlesztésére. Ennek során töreked-

tem mind a technikai-gazdasági, mind a társadalmi-gaz-

dasági oldal figyelembevételére. Abból indultam ki,hogy 
a termelőerők fejlődését milyen tényezők gátolják, utána 
vizsgáltam azt, hogy a továbbfejlődésnek milyen társadal-

mi-gazdasági feltételei lehetnek. Az elemzés alapján ja-

vaslom, 	hogy egyrészt a sertés-hus blokkban az in- 

tegrátor a megyei Állatforgalmi és Husipari Vállalat le-

gyen, a szőlő-borgazdasági blokkban pedig egy agráripari  

egw esülést lenne célszerű létrehozni.  

6. Az országos követelményeknek megfelelően mind a népgaz-

daság, mind a megye kivánatos fejlődésével összhangban 
1990-ig az alábbi fejlesztési feladatok megvalósitását 

tartom célszerünek; 
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a. A sertés-hus blokkban: 

- az abraktakarmányok /elsősorban a kukorica és az 
őszi Arim/terméshozamainak 35-40 %-kal növelése a 
vetésterület változatlansága mellett, 

- a fehérjeimport csökkenése miatti hazai eredetü 
állati és növényi fehérje felhasználásának foko-
zása, mindenekelőtt a vágóhidi és a szeszipari hul-
ladékok feldolgozásával, 

- a kenyér- és takarmánygabona, valamint az ipari ta-
karmányalapanyagok biztonságos raktározása miatt 
30-35 ezer vg korszerü tárolótér megépitése, 

- a mezőgazdasági üzemek korszerü takarmánykeverő ka- 
pacitása 3 müszakos kihasználásának biztositása, 

- a megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat ta-
karmánykeverő kapacitásának 60-65 tő/óra tel jesit-
ményre emelése, 

- a megyei mezőgazdasági üzemek 1-1,1 millió db-cs 
vágósertés termelésének szintentartása, 

- a Bácskai Huskombinát megépitésével és a kiskunfé-
legyházi vágóhíd rekonstrukciójával az állami ser-
tés-vágási kapacitás évi 5-600 ezer db-ra növelése, 

- a regionális husüzemek éves vágókapacitásának 250 
ezer db-ra növelése, és kooperációjuk biztositása 
az iparral. 

b. A szőlő-borgazdasági blokkban: 

- a borgazdaság számára szükséges árualapok megterme-
lése érdekében a VI. ötéves terv végéig 10-11 ezer 

ha korszerü, uj szőlőültetvény telepitése, 
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- a szőlőtermelésben széleskörben a nemesités és az 
agrotechnika legujabb kutatási eredményeinek alkal-
mazásával az átlagtermés 80 q/ha fölé emelése, 

- a megyében jől működő szőlőtermelési rendszerek te-
vékenységének további szélesitése, 

- a megyében megtermelt borszőlő 75-80 %-ának helyben 
történő feldolgozása érdekében - a meglévő tárolóka-
pacitások kooperációban történő jobb kihasználása 
mellett - a borpalackozó kapacitás évi 1,5-1,7 millió 
hl bor palackozására alkalmassá tétele, 

- a fejlesztés révén el kell érni, hogy 1990-re a bor 
écapezsgő exportja mintegy 70 millió palack legyen. 



Müvelés alól 
kivett terü-
let 

75.951 	69.524 63. 800 	91,5 	91,7 

	

100,0 	100,0 
Földterület 
összesen 851.441 851.601 851.490 

166 

Bács-Kiskun megye földterülete művelési ágak szerint  

1,sz, melléklet  

Mé: ha 

Müvelési 
ág 

1970 1975 
1980 
terv 

Index 

t é n y 1975/70 1980/75 

Szántó 429.211 420.733 410.000 98,0 97,4 

Ebből: 
zöldség 
burgonya 

kalászos 
kukorica 

28.389 

264.903 

25.165 

266.514 

28.532 

265.250 

88,6 

100;6 

113,4 

99,5 

Gyümölcs 25.120 23.157 29.290 92,2 126,5 

Szőlő 63.070 56.729 54.500x  86,4 96,1 

Rét 41.604 40.306 41.000 96,9 101,7 

Legelő 99.877 102.934 110.000 103,0 106,8 

Mg-i terület 658.882 652.859 650.290 99,1 99,6 

Erdő 110.539 123.900 132.000 112,1 106,5 

Nádas 6.069 5.318 5.400 87,6 101,5 

Termőterüle t 775.490 782.077 787.690 100,8 100,7 

x = ebből termő kb. 48.000 ha 

Forrás:  Bács-Kiskun megyei Tanács V. Ötéves tervi adataiból, 
saját feldolgozás 
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