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3 ü g y © s í o i s Z c t g o s  ZüXszEjD&dcLS I. Mérleg
halászati termelőszövetkezet© k

1959. december 31.
Ezer forintban

So
rs

zá
m

A k t í v á k 1958. évi 
tényszám

1959.

részletezés összesen

a b c d e

1

2

A) Állóeszközök, beruházások és beruházási eszközök

20.735

Ingatlanok 11 4.256 11.185
3 Gének, berendezések és felszerelések 121—125 4.743 6.347

4 Járművek és szállítóeszközök 13 747 l*58o

5 Igás- és tenyészállatok 24 256
6 Beruházási hitelből végzett ivadékolás 57o 684

7

8 Befejezetlen beruházások • 161—169 164 252
9 Beruházási szállítóknak adott előleg 419 56 19

10 Egyéb beruházási adósok 1
11 Beruházási anyagok . 17 152 loo
12

13 Beruházási betétszámla 32 53 31o
14 Egyéb beruházási eszközök l

15

16 Állóeszközök, beruházások és beruh. eszközök 2—15. sor rf j

17 B) Termelési készletek xrx_

^ 5 Ü _

18 Ipari anyagok 241 2.230 2.o7o
19 Fogyóeszközök 245 1.268 1.445
20 18+19 sor

21 Kifogott hal 26 3oo 329

1.7o9

22 Segéd- és melléküzemek termékei 23

23 Növénytermelési termények és termékek 54 419
24 Tógazdasági melléküzem halkészlete 281 711
25 Hízóállatok 39
26 Kitermelt kagyló 31 6

27 Gyöngyházgombüzem késztermékei 55 2o5
28 Egyéb segédüzemági termék

29 Segéd- és melléküzemek termékei összesen 23-tól 28. sorig

‘.io Befejezetlen termelés

389

31 Mezéi leltár ’’ ■ z z 144
32 Tógazdasági melléküzem befejezetlen termelése 248 245
33 31+32. sor

%

34 Göngyöleg 77 118 1 1 8

35 r.l FiÉfvéh forgóeszközök - ■ 1 1

So
rs

zá
m

P a s s z í v á k 1958. évi 
tényszám

1959.

részletezés összesen

f g h i j

56 A) Állóeszközök és beruházások forrása

57 Fel nem osztható szövetkezeti alap 411 6.495 10.344
58 Földalap 415

59

60 Beruházási hitelek

61 Rövidlejáratú beruházási hitelek 41® 78o 766

62 Középlejáratú beruházási hitelek 41® 873 1.062
63 Hosszúlejáratú beruházási hitelek 41® 2*265 8.259
64

65 Tagok követelése behozott állóeszközökért 417 172 2o2
66 Beruházási szállítók 419 18o lo2
67

68

69

70

71. Állóeszközök és beruházások forrásai 57—70. sorig 20.735

72 B) Termelési készletek forrása ff<.

73 Üzemi alap . 42 3.643 4.865 4.865
74 Termelési hitelek 453 533 524 524
75 Munkabéredszámolási számla 458 2o5 151
76 SZTK 451-ből 198 2o7
77 Tartós passzívák 75+76. sor rrx 358
78 Szállítók 726 722
79 Egyéb hitelezők 3o lo

80 78 + 79. sor 44 XXJ. 732
81 Göngyöleg 25 25
82

83

84

85

86

87

88

89
'

nn n \ T?rr..íl. 1 •• •• l n t 1 1
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30 Refeiezetlen termelés

lé lfS r '■ s ' • “ '* ... 22 .....144 -------- j.

32 Tógazdasági melléküzem befejezetlen termelése 248 245 i
f

33 31+32. sor
*

1389

34 Göngyöleg 77 118 118

35 C) Egyéb forgóeszközök '
-j

36 Fizetési eszközök

37 MNB elszámolási számla 311 1*315 2.424

38 MNB zárolt bankszámlák 312 6 5 -

39 Pénztár 314 338 285

.40 Átvezetési számla 319 77 191
41 Fizetési eszközök összesen 37-től 40. sorig 2t>9o5
42 Kintlevőségek

43 Vevők 34 349 4o5
44 Különféle adósok 35-ből 632 782
45 Tagok előlegei 38 13.71o 15.925

46 Szállítók tartozik egyenlege 44 27 21 !

47 Kintlevőségek összesen 43-tól 46 sorig 17*133
48 Különféle forgóeszközök

P
49 Szociális és kulturális tartalék számla 33 41 26
50 Átmenő aktívák 35-ből 25 14©
51 Tegzes elszámolási számlák 94 llo

52

53

54 Különféle forgóeszközök összesen 49-től 276
55 Főösszeg: 31*943 46.7Sö 46.780

Budapest o.január
................................  196......................... hó .'•L*ái.

elnök ellenőrző bizotság főkönyvelő

Terv. 2088/H. r. sz. -  Nyomell (Szt István tér 4) kiadása 5787. — 594432. Terv Nyomda
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87

88

89
k

90 C) Egyéb forgóeszközök forrása jrf

19*541

91 Köztartozások (SZTK kivételével) 451-ből 374 426
92 Tagok esedékes követelései 47 35 80

93 Szociális és kulturális alap 43 271 391
94 Vevők követel egyenlege 34 3
95 Fenosza befizetési kötelezettség 455 379 573
96

tartalékolás
Tjaytgígkosr tagok prémiumára 56 8©

97 Átmenő passzívák 459. 6o 13o
98

99

100

101

102

103

104

105

106 Vegyes el®ámolásl számlák 19 22
107

108 Tagok részesedése 48 14.649 17.836
109 Egyéb forgóeszközök forrása összesen 91-től 108 sorig ~~~

110 Főösszeg: 31.943 46.78© 46.780

m
Jövedelemelosztás
Tartalékolás beruházásra 1.355

112 Üzemviteli alap képzése 1.3H
113 Tartalékolás tagok pénzbeni prémiumára 8o
114 Szociális és kulturális alapra 383
115 Tartalékolás összesen 113-tól 114. sorig 3.129
116 Tagok részesedése 17.836
117 Nyereség 115+116. sor — 20.965



E g y e s íte t t  országos zárszámadás
halászati termelőszövetkezete k

II. Eredménykimutatás
1959. december 31. Ezer forintban

So
rs

zá
m

Ágazat
Forgalom Eredmény

Ráfordí
tások

Hozamok 
és árbevé

telek
Veszteség Nyereség

a b c d e f

i Természetesvízi halászat eredménye 63—713 4.8*34 18.008 1*. 154
2 Segéd- és melléküzemek eredménye 64—714 — —

3 Mezőgazdasági melléküzem 917 " 1.994 l.o77
4 Tógazdasági melléküzem 1.134 1.741 6o7
5 Hizlalda 7 13 6
6 Kagylókítermelés 373 375
7 Gyöngyházgombgyártó üzem 41b 1.494 l.o79
8 Konzerváló üzem ____ 9A 95 í
9 Darálóüzem
10 Egyéb segédüzemág
11 S. r. beruházások —

12 Ráfordítások és természetbeni hozamok összesen 1—11. sor: 7.423 23.720 í 16.290
13 Halászat értékesítési eredménye 67—73 ±6.333 16.85o 317
14 Halászcsárda eredménye 65—75 31.304 35.287 • 3 .9ö3
15 Segéd- és melléküzemek értékesítési eredménye 67—74

16 Mezőgazdasági melléküzem 6ö3 527 136
17 Tógazdasági melléküzem 447 447
18 Hizlalda

19 Kagylótermelés 422 451 29
20 Gyöngyházgombgyártó üzem 2.5o7 4*9oo 2.593
21 Konzerváló üzem

22 Darálóüzem 43 64 21
23 Egyéb segédüzemágak

24 Leltári különbözetek: 297 185 112
25 Egyéb tevékenység eredménye — —

26 Anyagok és fogyóeszközök értékesítése 112 122 lo
27 Előző éveket illető eredménytételek 142 47 95
28 Forgalommal arányos adók 78

I

29 Halászat forgalmi adója 823 825
30 Halászcsárda forgalmi adója 7ol 7ol —

31 Gyöngyházgombgyártó üzem forgalmi adója 1.468 1468
32 Egyéb tevékenység forgalmi adója 38 38 —

33 Horgászati díjbevételek — 78o 78o
34 Kisszerszámos területi engedélyek — 562 562
35 Egyéb tevékenység eredménye 1.374 1.342 232
36 összesen eredmény tételek 12—35 64.319 85.284 3628 24.593
37 ~ Eredmény

nyereség f-e 20.963 í o965 —

38 veszteség e—f
39 Mindösszesen 85.284 85.284 24593 24.393

B.uá.ap.e.st...... , i6o.*4an.uár....hó

elnök ellenőrző bizottság főkönyvelő
Terv. 2086/H. r. sz. -  Nyom éit (Szt István tér 4) kiadása 5788. -  594432. Terv N yom da



E gyesiéett országos zárszámadás Ezer íorintban
....................  ................................ .•..........  Termékegységre eső önköltség
halászati termelőszövetkezet e k  I I L  Á g a z a t i  ö n k ö l t s é g  forint fillérben

1959. december 31.

So
rs

zá
m

Megnevezés

Ágazat:
Természetesvízi halászat

Ágazat:
Tógazdaság

Ágazat:
Gyöngyházgomb gyártás

Terv Tény Terv Tény Terv Tény

a b c d e f * g h
i

__2
3

Felhasznált befejezetlen termelés i
H____________ 145 1-1------ ----—

Anyagköltség 1193 lo65 C3 518 ------tn----- ©----------
3  bű ?91

Elszámolt munkaegység forintértéke 14671 .16204_____ •H ____ 33?
T*5 ----------
kű tn 1?99

4 Szerződtetett alkalmazottak bérköltsége 51Q 492____ 1 38 ^ H 255
5 Szövetkezeti tagok öregségi és betegségi biztosítása 165 24? á

g :0
C3 M

6 Bérek közterhei 125 73 tn
’ZS

fi fi
!3 :0 33

7 Forgalmi adó 891 825 a
& 15 1272

8 Vizbérleti díj (tógazdasági ágazatnál vízhasználati díj) ____ 931___ _lo!8_____ C9
N 64___ — —

9 Segédüzemági igénybevétel
m ----- --------r i ----------

10
11

Értékcsökkenési leírás 14o 243 K» 32 k4 r - 3 13
Különféle költségek ___ 1161 853 ----isi— t£ 3 r

OS 93 ■*27
12 Általános költségek 1294 1113 64

|T C. 1
3o4

13 1 Bruttó termelési költség: 1-től 12. sorig 2U5o í 22126 i 1-P :0 13o2 -P cö 3R3r»
14

Le
melléktermék 156 183 N

m f:
15 megtérülések 848 1342 4-3
16 14 + 15. sor loo4 2525 <D (D -H S. Sj
17 1 Nettó termelési költség: 13—16. sor 2ol46 196ol ■■o M 13o2 :0 Ntf 

KJ t> 383o
18

Főtermék
mennyisége: 16322 1578o m  in 916 w hű vi 1518on r.

19 term észetesvízi halászatnál egyenértékre átszámítva 7777 t c \ tn tn

20 értéke: 17548 l8oofi 174.1 5 n 7 o
21 Főtermék önköltsége: 17 : 18. sor -E l  12a 34, ____ 12Ua__ 14.22 25*33 1

Pest....  19 6o .j anuar... hó .1... 4 .

ellenőrző bizottság
Terv. 2086/H. r. sz. — N yom ell (Szt István tér 4) kiadása 5789. — 594432. T erv N yom da

elnök főkönyvelő



Egyesített ors-zágos zárszámadás
halászati termelőszövetkezet

IV. A főtermelési ág jellemző mutatói
1959. december 31.

Sorszám M e g n e v e z é s
1958. 1959.

A kiszámítás módja
mennyiség

a b c d e

i A gazdasági évben kifogott hal összsúlya 16.508 16.696 q termelési statisztikai jelentés

2 Ebből elsőrendű 5.499 6.026 q termelési statisztikai jelentés

3 Ebből másodrendű 11.009 lo.67o q termelési statisztikai jelentés

4 Az összfogás negyedéves megoszlása

5 I. évnegyed 1.781 2*428 q
■ az 1. sor bontása6 II. évnegyed 4.287 4.518 q

7 III. évnegyed 4.588 4 .108 q
8 IV. évnegyed 5.852 5.842 q
9 Az elsőrendű halfogás negyedéves megoszlása

10 I. évnegyed 662 675 q
: a 2. sor bontása11 II. évnegyed 1* o9o 1.221 q

12 III. évnegyed 1.5o2 1.6o2 q
13 IV. évnegyed 2.245 2.528 q
14 A másodrendű halfogás negyedéves megoszlása

15 I. évnegyed 1.119 1.779 q
1 a 3. sor bontása16 II. évnegyed 5.197 5.126 q

17 III. évnegyed 5.086 2.475 q
18 IV. évnegyed 5.607 5-290 q
19 Az ötsszhalfogás elsőrendű egyenértékre átszámítva 8.251 8.695 q 2. sor 4- 3. isor 

4

20 Az összhalfogásból ősi eszközökkel kifogva 16.154 I6.007 q az 1. sor bontása

21 Az összhalfogásból elektromos^ géppel kifogva ' ' ■ . 9S4 . 689 q az 1. sor bontása

22 Az elektromos géppel kifogott halból jóhal 211 524 q a 21. sor bontása

23 Az elektromos géppel kifogott halból másodrendű 145 165 q a 21. sor bontása

24 Az összhalfogásból piaci értékesítés 14.418 14.225 q az 1. sor bontása

25 Az összhalfogásból felhasználás a halászcsárdában 2.016 2.151 q az 1. sor bontása

26 Az összhalfogásból felhasználás a konzervüzemben 2 2o5 q az 1. sor bontása

27 Az összhalfogásból apadás vagy romlás 72 66 q az 1. sor bontása

28 A szövetkezet vízterülete 9o.711 92.256 kh

29 1 kh vízterületre eső halfogás abszolút súlyban 18.2o 18 kg (1. sor/2,8. sor) xlOO1

30

31

1 kh vízterületre eső halfogás elsőrendű halból 6.o6 6.7 kg (2. sor/28>. sor) xlOO

1 kh vízterületre eső halfogás másodrendű halból 12.14 ■ 11.5 kg (3. sor/28. sor) x.100

32 1 kh vízterületre eső halfogás jóhal egyenértékben 9.1o 9.7 kg (19. sor/28. sor) xlOO

3S A szövetkezet taglétszáma l.oo7 1.087 fő

34 Ebből halászati ágazatban foglalkoztatva 841 862 fő 33. sorból

35 Egy szövetkezeti tagra eső halfogás abszolút súlyban 1.965 1.957 kg (1. sor : 34. sor) xlOO

36 Az össztagság által teljesített munkaegység száma 216.712 256.471
37 Egy munkaegység forintértéke 67.59 69.55 Ft Mérleg 116. sor : IV. tábla 36. sor

38 Egy szövetkezeti tag évi jövedelemrészesedése (átlag) 14.547 16 * 4 08 Ft Mérleg 116. sor : IV. tábla 33. sor

39 A halászat termelési értéke 17.765m 17.5oo Ft *

Budapest 1 ?9*J.atiuár hő ...1 ..4.

elnök ellenőrző bizottság főkönyvelő

* A termelési érték kiszámítása a IX. tábla adataiból történik a következőképpen, l. sor d oszlop +  13. sor f. oszlop vagy — 13. Sor c oszlop 29. sor e oszlop.

Terv. 2086/H. r. sz. — N yom ell (Szt István tér 4) kiadása 5790. — 594432. Terv N yom da ;
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halászati termelőszövetkezet ©k

Egyesített zárszámadás
A. Előzetes mérleg 

1339. december 31. Ezer forintban

Sor
szám A k t í v á k Részletezés összesen

a b c d

i 1. Állóeszközök —

2 Ingatlanok ■ 1 1 * 1 8 5

3 Gépek berendezések és felszerelések 6 * 5 4 7

4 Járművek és szállítóeszközök l * 5 8 o

5 Igás és tenyészállatok 2 5 6

6 Beruházási hitelből végzett ivadékolás 6 8 4
7 Befejezetlen beruházások 2 5 2
8 Beruházási szállítóknak adott előleg 1 9
9 Egyéb beruházási adósok 1

10 Beruházási anyagok l o o

11 Beruházási betétszámla 3 1 o
12 Egyéb beruházási eszközök ___________1 ____
13 2—12. sor összesen: 2 0 . 7 3 5
14 II. Készletek z z „ ... r

15’ Anyagok ? . o 7 o
16 Fogyóeszközök 1 * 4 4 5 _____
17 Kifogott hal 3 2 9
18 Szántóföldi növénytermelés termékei 4 1 9
19 Hízóállatok _________ 3 9
20 Tógazdasági melléküzem halkészlete 7 1 1
21 Gyöngyházgombgyártó melléküzem termékei 2 o 5
22 Mezei leltár 1 4 4

• 23 Tógazdasági melléküzem befejezetlen termelése ________2 4 5  _
24 Egyéb melléküzemági termék 6
25 Göngyöleg 1 1 8
26 15—25. sor összesen: — . 5 . 7 3 1
27 III. Egyéb forgóeszközök
28 MNB elszámolási számla 2 * 4 2 4
29 MNB zárolt bankszámlák . 5
30 Pénztár 2 8 5
31 MNB átvezetési számla 1 9 1
32 Vevők 4 o 5
33 Különféle adósok 782
34 Tagok előlegei 15-925
35 Szállítók tartozik egyenlege 21
36 Szociális és kulturális tartalék számla 26
37 Átmenő aktívák 14 o
38 Vegyes elszámolási számlák l lo
39
40
41 28—40. sor összesen: 20.314
42 IV. Eredményelszámolás —
43 Veszteség —

44 Főösszeg:

Sor
szám P a s s z í v á k Részletezés Összesen

e f g h
45 I. Állóeszközök forrása
46 Fel nem osztható szövetkezeti alap 9562
47 Földalap
48 Rövidlejáratú beruházási hitelek 766
49 Középlejáratú beruházási hitelek lo62
50 Hosszúlejáratú beruházási hitelek 8259
51 Tagok követelése behozott állóeszközökért 2o2
52 Beruházási szállítók lo2
53
■54
55
56

19.95357 46—56. sor összesen:
58 11. Készletek forrása
59 Üzemi alap 3554
60 Termelési hitelek 524
61 Tartós passzívák 358
62 Szállítók 722
63 Göngyöleg elszámolás 25
64 Egyelj hitelezők lo
65 1
16
67
68
69

5.19370 59—69. sor összesen:
71 III. Egyéb forgóeszközök forrásai
72 Köztartozások SZTK kivételével 426
73 Tagok esedékes követelései 8©
74 Szociális és kulturális alap 8

■ 75 Átmenő passzívák 13o___
76 Vegyes elszámolási számlák 22
77 Vevők követel egyenlege 3
78
79
80
81
82
83
84
85 72—84. sor öszesen: — 669
86 IV. Eredményelszámolás —

87 Nyereség — 20*965
88 Főösszeg: 46.78o

hó
1
....... n.

Terv.2086/H. r. sz. -  Nyoméi! (Szt István tér 4) kiadása 5791. — 594432. Terv Nyomda ellenőrző bizottságelnök főkönyvelő



E g y e s ite t t  országos zárszámadás

halászati termelőszövetkezete k

B. Munkalap az általános költségek felosztásához
Ö33zövetkezQti szinten nem töltendő ki. Ezer forintban

So
rs

zá
m

A felosztáshoz szükséges adatok a b

1 Halászat bttó bevételi forgalma mFt %

2 Halászcsárda bevételi forgalma mFt %

3 Melléküzemek bevételi forgalma

4 a) mFt %

5 b) mFt %

6 c) mFt %

7 d) mFt ■ °/o

8 e) mFt %

9 összes árbevétel mFt 100%

Ág a z a t i fe l o szt á s

10 Halászat mFt %

11 Halászcsárda mFt %

12 Melléküzemek

13 a) mFt . %

14 b) mFt %

15 . c) mFt %

16 d) mFt %

17 e) mFt %

18 Általános költségek 66 mFt 100%

1 9 ........ ......................  hó ..........-n.

főkönyvelő
Terv. 2036./H. r. sz. -  NyoméH'(gzt István tér 4) kiadása 5792. — 594432. Terv Nyomda



E g y es ite tt  országos zárszámadás

halászati termelőszövetkezet Összszövetkezeti szinten nem töltendő 8?les forintban 

C. Munkalap az amortizációs költségek kiszámításához

. S
or

sz
ám

Állóeszközcsoport megnevezése Leírási kulcs
%

Ágazat:

Természetesvízi halászat

Ágazat: Ágazat:

Állóeszközök 
leltári értéke
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J e l e n t é  s

a h a lá sz a t i term előszövetkezetek  1959* év i zárszám adásáról.

I.

Általános rész.

A halászati termelőszövetkezetek zárszámadása az országban 
működő valamennyi halászati tsz, és a Halászati Szövetkezetek 
Intézőbizottsága zárszámadásának összesitett adatait fogla lja  
magában. A halászati termelőszövetkezetek működése kiterjed a 
Duna, Tisza, a Kőrösök és vizrendszerük, továbbá a Velencei tó 
halászati hasznosítására,- igy az egyesitett zárszámadás -  az 
állami kezelésben lévő Balaton, továbbá egyes határvizek kivé
telével -  gyakorlatilag összes természetes vizeinken folyó 
haltermelés kiértékelése.

1959#évben az országban az alább fe lsoro lt 27 htsz.mü- 
ködött.

Előre htsz. Győr 
Úszó Falu htsz. Esztergom 
Május 1. htsz. Budapest 
Kék Duna htsz. Budapest 
Ságvári htsz. Ercsi 
Pentelei htsz. Sztálinváros 
Paksi htsz. Paks 
Béke htsz. Tolna 
Uj Élet htsz. Baja 
Szabadság htsz. Hagybaracska 
Petőfi htsz. Mohács 
Harcos htsz. Kiskunhalas 
Rákóczi htsz. fehérgyarmat 
Alkotmány htsz. Hyiregyháza 
Tiszavirág htsz. Tokaj 
Szőke Tisza htsz. Mezocaát 
Március 15* htsz. .Tiszafüred
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Május 1. látsz. Poroszló 
Tiszavirág litsz. Tiszabura 
Felszabadulás htsz. Szolnok 
Virágzó htsz. Álpár 
Haladás htsz. Csongrád 
Ady htsz. Hódmezővásárhely 
Kossuth htsz. Szeged 
Bocskai htsz. Hajdúszoboszló 
Törekvés htsz. Velence

Felsoroltak közül a gazdasági év végével megszűnt, ille tő leg  
más szövetkezetbe beolvadt a sztálinvárosi h tsz., a tiszafüre
di Március 15. htsz. és a tiszaburai Tiszavirág htsz. A beol
vadt 3 halászszövetkezet 1959 évre még önálló zárszámadást 
készitett, igy azok adatai beépíthetők voltak az egyesitett 
zárszámadásba. Az egyesített zárszámadás adatainak kiértékelése 
az összesített üzemterv' alapján készült, a viszonyszámok kia
lakításánál azonban -  a fejlődés szemléltetése .céljából -  f i 
gyelembe vettük az előző évek tényadatait is .

A számszerű mérleg összesítése bruttó, az eredménykimuta
tásé nettó eljárással készült* A nettositott országos eredmé
nyen belül az egyes szövetkezetek viszonylatában veszteséges 
gazdasági ágazatokat külön kimunkáltuk.

II.

A gazdálkodás elemzése.

1 ,. A főüzemág termelése.

Az 1959.évben 27 halászati termelőszövetkezet folytatott 
halászati gazdálkodást mintegy 93.ooo kh természetes vizterü- 
leten és 211 kh haltenyésztő tógazdaságon. A természetes vizte- 
rületből lo66 kh belterjesen müveit holtág és 126 Iái ivadékne
velő volt. A termelő tagok száma december 31.-én 862 volt.



A üőiizemág termelési tervfeladata 17*522 q piaci ha.
melyből looo q esik a halastavak tervfeladatára. Á htsz*-ek 
összes termelése 16.686 q, melyből 916 q esik a tógazdaságokra. 

A főüzemág tervteljesitése ennek megfelelően:
Tervszám Tényszám A terrte ljesités fo-a

összes termelés:
A globális te lje s í
tésen belül:, i 
A természetesvizi 
halászat alakulása
összes termelés

17.322 q 16.686 q 96.3

16.322 q 15.770 q 96*6
A tdgazdasági tér-
melés alakulása l.ooo q 916 q • 91.6
A termelés negyed-
éves alakulása:

TsrvSzám Tény szám lemaradás Tultelj esités
X* n* ú * "-'22274'<i '‘’2.411'"q - - -137 q_
1 1 . * 4.198 H 4.321 » — 123 "
n i .  ií 4.914 * 4.216 * 698 q -
IV* 5.936 » 5.738 * 198 « -

- -17*322 q 16.686 q 636 q

A termelés kvalitatív elemzése:
Megnevezés Tervfeladat Teljesítés lemaradás Túlteljesítés
ponty '“ 32 445" q ' - 3;364 q " " 8 1  q
süllő 629 q 604 q •> 25 q
harcsa 826 q 728 q 98 q
csuka 1.389 q 1.144 q 245 q
kecsege 136 q 122 q 14 q
márna 588 q 472 q 116 q '
vegyes fehér lo.3o8 q l o . 25o q 58 q
angolna, viza,
tok 1 <L. ______2.1 1 Q

összesen ~172322"q" ^' 162686 q ' ' 636  q

Ha az egyes halfajtákon belül az egyedsúly szerinti osztályka' 
tegdriát is  figyelembe vesszük az elszámold áron tervezett

hozamérték
elszámold áron számított tényleges hozam

19.548.000 Ft
18.008.000 Ft



Teljesítés minőség és csztálykategdriánként: 
összsúly szerint

92.2 %
96.3 jé

Vagyis a halfajták és egyedsulyok figyelembevételével a tényle
ges termelés lemaradása 4.1 jé*

Az adatok kiértékelésénél mindenek előtt rá kell mutat-t

nunk a halásza-e eredményességét befolyásold természeti tényezők 
kedvezőtlen alakulására, mely abban nyilvánul meg,hogy az év, 
különösen pedig az év második fele  szokatlanul aszályos volt. Az 
év első felében a Dunán hét kisebb árhullám vonult e l s i t t  va
lamivel kedvezőbb volt a helyzet mint a Tiszán, ahol a szövet
kezetek egész éven át félmedres vizen halásztak. Az áradások
elmaradása folytán hiányzott a halak szokásos felvándorlása s
teljesen kiesett a te lt medernél és a hullámtérben folytatható
tömeges fogásra alkalmas varsás halászás, úgyszintén a rekeszté- 
ses halászat is .

A termelés eredményességet befolyásold külső tényezők 
közt meg keli említenünk az ipari vízszennyezések elhárításának 
megoldatlanságát, mely évről évre súlyosabb nehézségemet okoz 
a folyami halászat eredményessége tekintetében. A halak egyré- 
sze a szennyezett vizekről elvándorol, másrészük kellemetlen 
meliékizt kap, ami értékesítésüket megnehezíti. A Dunán két 
kiterjedt szennydugdról beszélhetünk, egyik a Komárom-megyei 
iparvidék, másik a Csepel-Sztálinvárcs-Paks szakasz, de a 
szennyezés nagy mérteket ö ltött a Tiszán is . Szennyvizek érkez
nek időnként a Dunán Csehszlovákiából, a Szamoson, stb. Romá
niából is .

Ugyanilyen hátráltató tényező az öntözéses gazdálkodás nagy 
arányú kiterjedésével járd sokfélé v ízk ivétel,amelyek révén 
az ivadékok m illió i kerülnek ki és pusztulnak el az öntözött



területeken.
Meg kell emlékeznünk a tissalöki vízlépcső permanens kiha

tásáról, mely a Felső Tisza, mint halgazdálkodási bázis viszo
nyait gyökerestől átalakította, uj problémák merülték és merül
nek le l  a halállomány kialakítása és a kifogó technika terén. 
Ezek megoidva még nincsenek* Felsőtiszai vonatkozásban a "má
sodik kis Balatonnak" nevezett Bodrogköz, szabályozása folytán 
elvesztette azt a jelentőségét, amelynek következtében halböl
csőnek lehetett mondani. -  A hajduszcboszlói "Bocskai" htsz. 
területén az egyik legkiválóbb halasviz, a kösely, a kiskunha
lasi “Harcos" htsz. térségében pedig a Harka-tó került szabá
lyozásra.

A termelés nagyobb arányú fejlődését gátló külső, természe
t i  tényezők mellett belső okok is  közrejátszódtak,melyeknek 
természete többféle eredetű. így több esetben megállapítható. • 
helytelen szervezési elvek alkalmazása, cserék, leváltások koz- 
rejátszása, máshol a hal késedelmes begyűjtéséből és értékesí
téséből származó zökkenők fennforgása. Mindezen körülmények 
természetszerűleg kihatottak a termelő munkára is .

A legjelentősebb áruhaltermelő gyomai Viharsarok htsz.2oo 
q-s lemaradását elsősorban értékesítési nehézségek indokolják.
A szövetkezetnek négy kisebb haltenyésztő tógazdasága és két 
nagy okszerűen müveit holtága van, amelynek latermelt haltöbb
letét budapesti érténesitőhelyere szokta felszám ítani. Lehalá
szásai ilyen módon az értékesítési viszonyoktól is függnek. 
19í>9* végén a bpesti halpiac tűit öklöz t ség folytán nyomott volt, 
a Viharsarok jelentős eladatlan készletek elhelyezési nehézsé
geivel küzdött a végeredményében termelőmunkáját a piaci kon
junktúrához volt kénytelen alakítani. A piaci egyensúlyhelyre 

állása után lehalászásait ismét fokozta, de ez már kiesett az



elmúlt év statisztikájából*
A fentiedben érinteti; objektív és szubjektív okok egybeveté

sének szempontjából figyelemreméltó az egyes periódusok vizsgá
lata: az előző évben az első félév eredménye 6 .o67 q volt. Ezzel 
szemben 1959.I*féleve 6.731 q.-t, azaz 664 q. többletet mutat az 
előző év tényadataival, ille tő leg  26o q_ többletet a I.fé lév  terv
számával szemben. Ez a többiét a I l.fé lév  rendkívüli aszályossá
ga miatt morzsolódott le ,  igy a beiso okok amelyek korábban is  
fennforogtak a termelés mennyiségi alakulásánál nyilvánvalóan 
másodrendű szerepet játszottak*

Általában lerögzíthetjük,h egy a terméssetesvizi.halászat 
fejlődésének mennyiségi es minőségi kiértékelésénél nem elegendő 
egy év adatainak mecnanikus elemzése, mivel az ágazat termeieset 
eiőre nem látható természeti tényezők rendkívül befolyásolják*

Fentiek miatt a reális szemlélet kialakításához feltétlenül 
szükséges több év adatainak összehasonlító vizsgálata, ani lé 
nyegesen kedvezőbb képet mutat* A fejlődés dokumentálása és a 
távlati szemlűitetes céljából alább közöljük a htsz.-ek lo  eves
összesített mennyiségi fogásait q-ban*

növekedés csökkenés
1950 8197
1951 lo982 2.785
1952 12468 1*486
1953 12736 868
1954 12897 161
1955 13167 27o
1956 14741 1*574
1957 1664P 1.899
1958 165o8 132
1959 16685 177

A tábla szerint a szövet-kezetek termelésének ugrásszerű 
emeikedese iyp2-oen a termelőszövetkezetté törtem átszervezés 
lendületével következett be, majd ettő l kezdve 3 éven át stag

nált*
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A következő kát év /1956-57/ újabb lendületet mutat, majd két 
éven át az előbbihez hasonló stagnálás következik, Kétségtelen, 
hogy a további fejlődéshez újabb rendszabályokra lesz szükség 
mint aainő a htsz.-ek .elavult jogszabályi helyzetének rendezése
végleges alapszabály kibocsájtása, beruházási hitelek b iztosí
tása rendszeres ivadékolás megszervezése stb,

A htsz.-ek ivadékellátása- az előző évekhez hasonlóan -  
ez évben is rendszertelen vo lt, aminek oka, hogy a szövetkezetek 
külső ivadékbeszerzésre vannak utalva, a külső források azonban 
csak megmaradt ivadákfeleslegüket tudják esetenként rendelkezés
re bocsájtani. A természetes vizek rendszeres ivadékellátásánák 
megoldása érdekében előirányzott cca 5oo iái. terjedelmű speciá
l i s  ivadéknevelő tőgazdaság létesítésére az előkészületek folya
matban vannak, a tervező munka befejezés e lőtt á l l ,  a szükséges 
területek biztosítása megtörtént s jelenleg a- beruházáshoz 
szükséges hitelkeret rendelkezésre bocsájtása ügyében folynak
tárgyalások,

A termelés fokozatos emelkedése ellenére sem mondhatjuk 
végső-konklúzióként, hogy az-emelkedés egyúttal természetes v i
zeink halállományának növekedésére vezethető vissza, mivel az 

inkább a szövetkezetek szervezeti és technikai erősödésének a 
következménye és számolnunk kell azzal a körülménnyel, hogy 
természetes vizeink termőképessége a jelenlegi szinten túl 
lényegesen nem fokozható. Mindez kényszeritőleg mutat rá a 
tógazdasági ágazat fejlesztésének szükségességére,

A termelés kiértékelésének idegészitáséként a részletes 
termelési elemzőtáblákat mellékletként a beszámolóhoz csatoltuk
az alábbiak szerints



1 ., Halászati termelőszövetkezetek összesített fogási kimu
tatásai az 1959*évről.

2 ., A termelés megoszlása vízrendszerenként#
3*» Halászati tsz.-ek  pontytermelése 1957-1959*
4*» Halászati tsz.-ek süllőtermelése 1957-59.
5* , Halászati szövetkezetek harcsafogásai 1957-59*
6 ., Halászati tsz.-ek  esukafog'ása 1957-1959*
7 ., Keősege- és márnafogások alakulása folyóvizeinkben 195o-59*
8 ., Kimutatás a htsz.-ek 1959.évi elektromos halászatának 

összesített eredményeiről.

2»* Melléküzemek termelése.
Á halászati tsz«-ek a 27/1953.®.rendelet értelében 

főüzemágunkon a természetesvizi halászaton kívül -  elsősorban 
saját termeÍvényeik feldolgozása céljából -  melléküzem! tevé
kenységet is  folytathat. Ezek a főüzemág keretében már érintett 
tógazdasági melléküzemen kívül elsősorban vendéglátóipari te
vékenység és gyöngyházgomb gyártás, kisebb keretek között me
zőgazdaság, halkonzerváló üzem és daráló üzem.

A melléküzemek a halászati tsz.-elm ei különös fontossággal 
bírnak, mert mint azt már említettük a főüzemági termelés fo 
kozásának a vizterület azonossága, sőt minőségének állandó 
romlása határt szabnak, úgyhogy az a jelenlegi szint fölé 
lényegesen nem emelhető.

1959*évben összesen 27 halászcsárda üzemelt, 22 szövetke
zet kezelésében. A halászcsárdák 35.287/m Ft Összforgalmat 
honyolitottak le , amiből 21.267/m Ft esik az étel és 14*o2o/mFt 
az iralforgalomra. Ez az arány'- 1959.évben javult ille tő leg
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előnyösen tolódott e l az ételforgalom javára. Az összforgalom 
egészében az utolsó 3 év átlagszintjét érte el#

Jelentősebb fejlődést mutat az 1958.évben megindított 
gyöngyházgombgyártás saját termelésű folyami kagyló felhasználá
sával. Tárgyévben 4 szövetkezet tartott üzemben 5 gépesített 
feldolgozó részleget. Az évi gyártási kapacitás 1959 év végével 
meghaladja az 5 m illió forint termelési értéket az előző év 
1,5 m illiós produkciójával szemben. Legyártásra került 1959-ben 
15.2 m illió inggomb, amit a piac teljesen fe lvett.

Mezőgazdasági termelést 3 szövetkezet folytatott Összesen 
645 kh területen, ezenkívül 1 szövetkezet halkonzerváló üzemet 
tartott, fenn.

III .
Vagyoni helyzet.

1 ., A mérleg elemzése.

A 27 htsz. az egyesitett mérleg adatai szerint 2o.965/mPt 
eszköztöbhlettel zárta a gazdasági évet, aminek terhére te lje 
s ített munkaegység alapján 15.925/& Ft került évközben előleg
ként kifizetésre. A nettó eredményen belül 4 szövetkezetnél a 
kiadott évközi előleg 117/rn Ft-al meghaladja a nyereséget. A 
szövetkezeti vagyon terhére eredményen fe lü l kiadott előleg 
/tu lelő legezés/ alakulása:

Tiszta nyereség Munkaegység Tulelőlegezés

Harcos htsz.kiskunhalas 99/mFt 157/mFt 58/mFt
Május l.htsz.Bp. 856/mFt 876/mPt 4o/pFt
Május l.htsz.Poroszló 235/mPt 245/mFt lo/mPt
Rákóczi htsz.Fehérgyarmat 185/mFt_______ 194/mFt_____ 9/mFt

-lykt/mPt 1472/nFt 117/mFt
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A jövedelmen fe lü l kiadott előleg a mérleghiánnyal zárt 
szövetkezeteiméi lo8/m Ft-al terheli a termelési alap saját 
erővől tartalékolt készleteit egy htsz.-nél termelési alap 
hiányában 9/mFt összegben a Penosszát terheli,

looo forintban.
A jövedelmen fe lü l A hiányra fedezetet nyújt 
adott részesedés termelesi alap TTTTTTT^

sajat ereje
Harcos htsz. 58 58
Május 1 .Újpest 4o 4o
Május 1 ,Poroszló lo lo
Rákóczi htsz. ____2_______ _

117 108 9
A tisztanyereség felhasználása:
Tagok részesedése te lje s íte tt  munkaegység alapján 17.836/m 85$ 
Tartalékolás 3.129/m 15 "

Ilye re lég__________„_2g£26|/mlog$_

A tartalékolt összeg felhas

Tartalékolás beruházásra 
Üzemviteli alap képzése 
Szoc.és kult.alap képzése 
Egyéb tartalékolás _

ználása:
A tartalékolt A tiszta
összeg $~ban vedelem $-i

1.355/mft 43$ 6* 4 $
1.311.". 42 « 6.2 «

383 « 12 -« 2 «
8o » 3 S o,4 ^

3;i29/$Ft ' ' lóo $ 15 $
Az aktívák f  ŐOSSZÍigéből
2o,,735/mPt 44 >

5.,731 » 12 u
4.,389 “ 9 it

15.,925 » 35 ti

á beruházott vagyonra 
a termelési készletekre 
a pénzügyi eszközökre és 
a tagok részére évközben kiadott -  a mér
legben aktivált -  előlegekre esik.

A tagok 17«836/mPt összegű részesedésére a nyereség nyújt fede
zetet, A nyereség fennmaradd hányadának mint ideiglenes eszköz
forrásnak az alapokba történő helyezése után az Összes aktíva 
53 $-ban saját, 47 $-ban idegen forrásból fedezett*



17.178/mFfc 
16,683 * 
20.965 w

Az előző évek mutatóit 
A tiszta nyereseg:
1957- évben
1958- évben 
19 59-év ben
A tartalékolás alakulása* looo íforintban

1957 1958 1959
Beruházásra “1181- 1196 1355'
Üzemviteli alap növelése 169o 556 1311
Szoc.alap k épzése 186 226 583
Egyéb tartalék .....n .......... 56 8o

összes tartalékolás ~315ö 2o34 3129
2.* A beruházott vagyon és forrásainál; alakulása.

A halászszövetkezetek lo.2oo/mPt keretösszegü beruház;
tervüket lo.o43/itíPt~tai 99 $~ra te ljesl.tették az alábbiak
szerint: l ooo forintban

lervszám Megvalósítva 2u.ltsíjesités  Lemaradás
Építés 7.64o 6.929 711
Gép 859 1.6o4 745
Egyéb 1 .7ol 1.51o -^3-____

összesen lo.2oo lő*o43 157
A közel loo $*»os te ljes ítés  -  az előző év 3 .633/iQí’t keretes 
gü 41 $-os teljesítésével szemben -  azért is  méltánylást 
érdemel, mivel a. szövetkezetek a io.o43/mPt keretösszegei 
beruházást közel 4o $-ban saját erő felhasználásával válási
tották meg.

Az építési beruházások reprezentativ részét a Paks-i 
Vörös Csillag, a hajduszobosfclói Bocskai és a gyomai Vihar ■ 

sarok látsz.-ek tőépitési beruházásai teszik k i, a hozzájuk 
tartozó magas és mély ép itményekkel.

kedvező képet mutat a‘ gépek, jármüvek és szállitőesz- 
közök állonányemelkedése is  tekintve, hogy a szövetkezetek
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igényel a jó rész ti mpőribél származó gépek tekintetében ez 
utóbbi években még kis hányadában sem kerültek kielégítésre* 
Tárgyévben 11 szövetkezet le t t  ellátva könnyű tehergépkocsival 
és több szövetkezet kapott csehszlovák importból -származó mo
toros hínárvágó kaszát.

Az állóeszközök értékének alakulása*
looo forintban*

19b7. 1958. 1959. Tárgvevi növekedés
X II.31. X II.31. XII.31. 'm,Ft-bán százalékosan

Ingatlanok 
G-épek, berende-

2394 4256 11185 6929 163
zések és fe ls -  
szerlesek 3512 4743 6347 16 o4 34
Egyéb befejezett
beruházások’ 95o 1341 2851 151o 113
Beijezett 
beruházások 6856 lo34o 2o383 loo43 97
Befgjesetlen 
beruházások 139 164 252 ' 88 55
Beruházási
anyagok 131 ... 261 loo -161

Összesen 7132 ' lo765 2o735 997 0 93
Források alakú-
lása: 1958.

XII.31.
1959.

XII.31. Fövekedés Csökkenés
Penosza 6495 lo344 3849

Beruházási hite iek 3918 10087 6169
Tagok követelése 172 2o2 3o
Beruházási szállítók 18o lo 2 .78

összesen lo765 2o735 997o

A be ruházom x vagyon növekedésének kiértékelésénél mmdenekelót t 
szemelött k en  tartanunk, hogy
1 . ,  a növekedés abszolút;, vagyis azonos gazdasági egység ennem 

' azonos Területen és termelési feltételek  m elletti, tenát 
apport nélküli vagyon gyarapodása.

2. ,  az alapszabály a beruházott vagyonnal az évi tisztajövedelem 
5 jí-val történő nevelésem írja  eiö . A halászati'tsz.-elm ei 
e z •tárgyévben lobo/mPt-ot tesz ki* A ténylegesen felhasznált 
saját erű ezzel szemben 3349/mFt vagyis az alöiras háromszo
rosa*
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3 ., a beruházcfc vagyon és a sját forrás érteknovekedese
nemcsak állandó, hanem erősen progcdiál, ami elsősorban a 
szervezeti erosodes következménye..

5 . .  A forgóvagyon alakulása. looo forintban
19 38. 1939. Növekedés Csökkenés

XII.31. XII. 31 •
Termelési 'készletek.
Ipári anyagok 223o 2o7o 16o
Fogyóeszközök 1268 1443 177
Halkészlet 581 lo4o 459
2 örmények 54 419 365
Hizöáiiarok 39 39
Gyöngyiiázgőnb 55 2o5 15o
3£agyi<5 31 6 25
Befejezetlen termelés 27o ....  383 119 .

.Összesen -4489 • .5613 1 1 H
Pénzeszközök 1734 29o5 1171
Kintlevőségem I0 0 8 12o8 2oo
Egyéb ’16o ____ 394 234

Mindösszesen *7531 H O H ro 0 2729

A termelési készleteknél jelentősebb felfutás a haikészlet-
nél jelentkezik, aminek zöme az újonnan beállított tógazdasági
melléküzemek te le lő i halkészletére esik. Ugyanez indokolja a 
befejezetlen termelés felfutását, melynek értékéből 245/mHlt 
a tógazdasági üzem befejezetlen.termelésére, 144/mFt a mezei 
leltárra esik,.

A pénzeszközök közel 3 milliós állományából 2,5 m illió 
az évvégi jövedelem? őszesedésre tartalékolt egyszámla diszpo- 

nibilitás*
Ismételten rá kell muta'tnunk a kintlévőségek rendkívül 

magas- az évvégi forgalom által nem indokolt -  értékére. Az 
1.2o8/m kintlevőségből csak 4o5/m esik az adósok állományára 

a többi a szövetkezeti tagok részére különféle jogcímeken kia
dott kölcsön vagy .■.•munkateljesítmény nélkül fo lyósított előleg. 
Ezek mielőbbi felszámolása a felügyeletet gyakorló tanácsok 

által annál inkább is  kívánatos lenne, mivel folyósításuk egy
részt az alapszabály előírásaiba ütközik, másrészt állandó
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szaporodásui végső fokon az immobil aktivák állományát
növeli.

Ás ősszé tékből immobilnak tekinthe «

looo forintban
Zárolt Bankszámlák 
Behajthatatlan vágy le étes követelés 

Szög. számlán elhelyezett 
Szcc.alapra tartalékolt 
Fenosza befizetési kötelezettség 
Békekölcsön kötvények
eszközök összértékénél 14*5 j»-a.

5
476

21
391
573

3
1469, ’ámí a forgő-

A források alakulásai

Saját forrás 
Idegen rorrás

looo forintban
1958. 1959*

5288 71# 732o 77 #
218o 295 23oo 23 tt
ÍJ55r.“  ------- is fe "—

áz eszközállomány? 77 #-ban saját, 23 #-ban idegen forrás
ból fedezett. Á saját forrás #-os emelkedése, ille tő leg  az ide
gen forrás csökkenése 6 #*

Az idegen források közül a termelési hitelek állománya 
ez évben is  elenyésző, inkább csak a- gombgyártó melléküzem vo
nalán jelentkezik, aminek oka, hogy a főüzsmág termékei a ter

melés jellegénél fogva szá llítási szerződéssel nem köthetők le .
A tartós paasszivákból a munkabérelszámolási számla 

151/mFt-os egyenlege mellett nem indokolható az SZIK 2o7/mI't-os 
követelése, ami abból adódik, hogy/ egyes kisebb szövetkezetek 
a járulékokat késedelmesen utalják át. Ugyanez á ll  az egyéb, 
426/mFt összegben fennálló és nagy7 részt a dóhit rálákból adódó
köztartozásra is .
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4 .. A tiszta vagyon alakulása.

Fel nem osztható szövetkezeti alap 
Fenosza befizetési kötelezettség 
Termel is i  alap a tárgyévi tartalékolással 
Szociális alqp 
Egyéb tartalék

összesen

looo forintban
lo.344

573
4.865

391
8o

16.253

A tehermentes vagyon 3 éves alakulásai

1957. 8.869
1958. 1o.463
1959. 16.253

A szövetkezetek száma:
A tagok átlágiétszáma:
1 szövetkezetre eső tiszta 
vagyon
1 szövetkezeti tagra eső 
tiszta vagyon

24
lo87 fő

677/mFt 
15ooo Ft

1000 forintban
emelkedés

1.594
5.79o
7.384

A 27 szövetkezet 16 m illió tehermentes vagyonából kereken lo 
m illió 7 gazdaságilag fe j le t t  szövetkezet éspedig a paksi Yörös 
Csillag, a szolnoki Felszabadulás, a gyomai Viharsarok, a velen
cei Törekvés, a bajai Uj Élet, a győri Előre és a szegedi 
Kossuth htsz.-ekre esik és csupán 6 m illió a többi 2o htsz.-re. 
Mindez kényszeritőlég mutat rá a szervezett nagyüzem előnyére 
és egyúttal a kisebb, gazdaságilag gyenge szövetkezetek egyesité 
sének -illetőleg beolvasztásának szükségességére*

IV.

A szövetkezetek pénzgazdálkodása még mindig számos kiitáni- 
valót hagy maga után, bár az év folyamán né$i javulást mutatott. 
KifógJsfe alá esik elsősorban, hogy a szövetkezetek jelentős há
nyada árbevételeit házipénztárában tartja ,.azt folyószámlájára 
nem utalja át, hanem üzemi kiadásai fedezésére ford ítja . A hely
telen gyakorlat részben annak tulajdonítható, .hogy a napi 
munkaegységelőleg fedezésére a házipénztárak részére engedélye-



zett keretek nem elégségesek, 
Másrészt azoman -  különösen a 
'tében -  a bank a követelésekéi;

így kívánatos lenne azok emelése, 
mérleghiányba szövetkezetek ese- 
sorbaállitotta, aminek következ

ményeit 
Meg kell

úgy kerülik e l, hogy bankszámlájukat nem veszik Igén-foQ 

állapítani, hogy e téren a bank ellenőrző tevékenysége
általában formális*

A házipénztárak fordulónap! egyenlege szövetnezetenkónt 
meghaladja a lo/mFt-os átlagot.

A hitelgazdálkodás tekintetében megállapítható, hogy a 
szövetkezetek kezdik felismerni a hiteligénybevétel gazdasági 
előnyeit. Ez évben először észlelhető a beruházási hitelek na
gyobb igénybevételei az előző évek 3 m illiós átlagszintje
lo  m illióra emelkedett. A termelési hitelek szintje változat
lanul alacsony. E téren az állami átvételi árak jelenlegi 
szintjének módosítása nélkül a jövőben sem várható változás 
eltekintve a ttó l, hogy a természeti befolyásnak k itett termé
szete svizi halászat vonalán a szerződéssel határidőre bizto
s ított szállítás úgy sem oldható meg.

2», Áralakulás*

A szövetkezetek 16.696 Q-s össztermeléséből 14*225 q. ke
rült piaci értékesítés formájában a helyi árualapba. A piacon 
értékesített hal elszámoló áron /az árhatóság által megállapí
tott fogyasztói á r / sz ámitott.értéke 16,553/mFt
amivel szemben a. tényleges árbevétel 16+85o/mFt
Értékesitési nyereség JlT/mEt

A szabadpiaci áralakulásból eredő 317*ooo Ft értékesítési 
többletnyereség a piacon értékesitett 14*225 q. hal figyelembe
vételével kilógrammonként 22 f i l l lé r r e l  magasabban alakította
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kl a szövetkezeti átlagárat az állami fogyasztói árnál#'
Az értékesített összmennyiség piaci átlagára a minőségi 

és osztálykategóriák figyelembevétele nélkül 11.9o Ft

V.
A termelési érték alakulása#

A gazdasági év össztermelési értélre 27.223/mFt az alábbi 
alc szerint:

looo forintban
összes hozam + 23.72o
Értékesítési eredmény

0
+ 6.922

156
Szolgáltatások eredménye 4* 121

Felhasznált Mejezetlen termelés 352
Forgalommal arányos add - 2. oy.<

Termelési érték 27.223
Az előző évek termelési értékhez viszonyít-

1957.
1958.
1959.

22.174/mFt 
23.392 « 
27.223 *

1. 218/mFt
-5.o49,/$aFt

ágazati alakulása és elemzése •
looo f  orintban,

1958. 1959. emelkedés-.csőimre né s
19144 17621 1523
2582 3282 7oo
278 1389 1111

1838 1838
481 4o4 77
435 2619 2184
472 7o 4o2

23392 " '27223 3831

tek közel 4 milliós emelkedése kizárólag

Főágazat 
Melléküzemek 
Halas zcsárdák 
Tógazdasági ü.
Mezőgazdaság 
Ka gy 1 óki t e rme 1 é s 
Gombgyártás 
Egyéb tevékenység

Összesen

újonnan beállított vagy fe lfe jle sz te tt  melléküzemek eredménye

o b 1-'' vo 1
»* 0*1'
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A termelési érték százalékos megoszlása a főüzemág' és mellék
üzemek közötti

Főüzemág
Melléküzemek:

1958
82 £ 
18 « 

T o ő T

1959
65 $ 
55 n

T otfT .

A termelési érték százalékos megoszlása a melléküzemek $Már&

17 $-al tolódott el#
TI.

A termékegységre eső önköltség és' ágazati 
jövedelmezőség#

Az önkortségszámitást a főüzemág és a kiemelt ágazatként 
kezelt tógazdasági melléküzem és gombgyártó üzem termékeire 
nézve végeztük el#

A ténylegesen felmerült költségtényezőkön kivü.1 az önkölt- 
ségszámitásnál figyelembevettük -  a könyvilég el nem számolt -  
amortizációs költségeket. Az elszámolt munkaegység forintérté
két a norma szerinti szinten á llítottu k  be#

Az általános költségek azüzemágak főforgalmi adatai 
alapján kerültek azágazatek között felosztásra*

Az 1 kg termőszetesvizi halra eső önköltség tényszáma 
Ft 12.4o. Magától értetődik, hogy az 1 kg halra a minőség és 
osztálykategória figyelembevétele nélkül kiszámított önköltség 
rendmivül torz ít, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény 
hogy a piacon értékesített hal kg. átlagegységára Ft 11.9o 
vagyis ,5o f i l lé r r e l  az önköltség alatt van. Ennek természetesen 
meg van a reális magyarázata éspedig az, hegy az értékesítési 
átlagár az összfogásnak piacon értékesített hányada alapján 
kerül kiszámításra, viszont az összfogásból áltálában az első



rendi! hal kérdi vend églátó ipari f  eldolgozásra és a---f ehér hal a 
piacra.

Az önkört ségs zárni tás jelentősége -  dacára a fentiekben 
jelzett torzításoknak -  ahalászszövetkezeteinknél abban van, 
hogy az előkalkulációkkal történő összehasonlítás utján kódot 
nyújt a termelés tervszerűségének mérésére, másrészt igazolja 
a szövetkezeteknek a melléküzemek fejlesztésére irányuló törek
véseit.

Előbbiek tekintetében az önköltség tervszerűen alakul 
bár az egyes - költségnemek között eltolódások vannax.

A kg. önköltség tervszáma Ft 12.34 
A tényleges önköltség 11 12.40

A főágazat és a tógazdasági üzem te ljes  önköltsége bele
értve a tagok részesedését általában nem messze a termelési 
érték szintjétől alakult k i, ami ismét rámutat arra a körülmény
re , hogy a természetesvizi halászat a munkaegységek jelenlegi 
ncrnativái mellett akkumulációs lehetőségeket nem re jt magában, 
és a tartalékok képzését a meilékiizeni tevékenység biztosítja* 

Az ágazati jövedelmezőség,
A termelés egyes ágazatainak jövedelmezősége az alá obiak

szerint alakul: önköltség hozamok szolgáltatá-jövedel-rjöv.' 
-  + sok eredménye mező- index

+ értékesité- ség 
___________________ai eredmény

halászat 5679 I800S 1659 13988 66
csárdái m.üzem 3282 3282 * 16
gombgyártó üzem 419o 6394 22o4 lo
mezőgazdaság I600 2521 921 4
tógazdaság 1134 1741 6 o7 5
egyéb tevékenység 1715 1825 5o ftűo---- ""ETT------- ____l

2 1 : í i
IsO  ̂<-JL

I * +

P H 1
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Az előző  év viszonyszámaS

Halászat
Melléküzemek

Abszolút. s zámban:

Halászat 
Mellé Hu sernek

Jövedelme'zőség 
1958 1959
79 g 66 $
21 SÉ 34 á

TST?------:— loo
Tiszta jövedelem 

1958 1959 +
13232 13988 756
341o 7174 3764

Az önköltségi és jövedelmezőségi mutatók összevetése 
nyilvánvalóvá tesz i, hogy a tartalékolás forrása elsősorban a
melléküzemeit jövedelemtöbblete, igy a szövetkezetek további 
vagyongyarapodása és a tagok életszínvonalának emelése a mellék
üzemek további fejlesztésének függvénye.

VII.

á ta g o k  jö ve d e le m a la k u lá s a . ■

A halászati tsz.-em munkaegység előlegezésének rendszere 
a termelés jellegénél fogva .Lényegében tőr el a mezőgazdasági 
tsz.-ekétől, ahoj. a termelés s z e n ilis  jellegénél ;fogva a 
részesedés reprezentatív természetbeni és pénzben! hányada 
az őszi betakarítás és a számadások lezárása után kerül ki
osztásra.

A halászati tsz .-n e l a termelési folyamat naponta le - 
.sárul és piaci árbevétel formájában forintban realizálódik is . 
Természetbeni részesedés általában nincs és a termékek romlan
dóságánál fogva csak pénzbeni akkumuláció lehetséges*

A halász tehát a naponta k ifogott és eladásra kerülő 
hal árából tartja fenn magát és családját, aminek természet- 
szerű következménye a mezőgazdasági tsz.-ekénél lényegesen
magasabb szintű előlegezés



-21-

Az alapszabály eiőirása szerint a munkaegység előleg 
felsői szintje .a termelés értékének 60 j£-a.

Efölött a szint fö lö tt  az előleget kialakítani, kockázatos,
ha figyelembe vesszük, hogy a fennmaradó 4o fa-ot az alábbi
tételek mint f ix  rezsihányad terhelik:
Forgalmiadé 5 i»
Egyéb közteher /v izb sr le t i- 
d i j /  6 «
.Termelőeszközök amortizá
ciója 15 H

összesen 26 £

A szövetkezet termelési és adminisztratív kiadásainak 
fedezésére továbbá a szövetkezeti akkumulációra tehát mind
össze 14  ̂ Jjaarad.

Az előleg szint jenéli 6o $ alá való csökkentése viszont 
politikai szempontból nem. kívánatos, mivel a kapitalista 
rendszerben a jelenlegi tagság "felesben” halászott vagyis 
a kitermelt hal értékének 5o ^-átkapta meg a bérlőtől.

Az előlegezés! rendszer következménye, hogy az év végén 
jelentősebb részesedés osztására csak a melléküzemekkel rendel

kező -tőkeerős szövetkezeteknél kerül sor, a kisebb szövetke
zeteknél a kiadott előlegen fe lü l további részesedés kiosz
tására általában nincs fedezet. 1959.évben az össztagság 
részére évközben fo lyósított előleg 15 . 925/mPt volt
a te ljes  részesedés 17»S36/mPt
vagyis évvégi osztásra 1 . 911/mPt-ot
tartalékoltak.
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A jövedelem alakulása az országos átlagok xigyelembevételével 
az alábbi:

T eljesített munkaegységek 
száma
A tagság átlaglétszáma 

Az össztagság részesedése 
Kötelesőleg teljesítendő 
munkaegységek száma 
A te ljes ítés  átlaga 
A munkaegység., forintértéke 
Egy tagra eső évi"részesedés 
Egy tag havi átlagkeresete

1958 1959 +

216.712 256.471 59.759
l.oc7 l.o87 8o
14.649/mPt 17.856/mPt 5.187/aF‘t
1.44o 1.44o
2.15o 2.559 2o9
67.59Pt 69.55Pt 1.96 Pt

14.547 Pt 16.4o8 Pt 1.861 Pt
1.212  « 1.367 ** 155 H

A jövedelem alakulása az egyes htsz.-ek vonatkozásában rend
kívüli szóródást mutat. Szélső értékeik:

1 szövetkezeti tag évi részesedése:

Gyomai Viharsarok htsz. 38.066 Pt
Fehérgyarmati Rákóczi htsz. 6.512 Pt

Budapest, 1960. március 1.



Halászati termelőszövetkezetek összesített fogási leiem tatásai az i959-ik  évről* •

Szövetkezet neve és Süllő Márna. Vegyest'* Egy éb ÖsszesenPonty ' Harcsa Csuka Kecsege Torpeh* Karász Békaszékhelye halak
______ Is.___ ...... te ..____ÍEg.___ ....te____ ___M..... -■ kS-... kg . te te..._. . ... te ...  kg kg

1. Előre Győr 142o8 2878 1668 16269 96 15383 118891 71 169462
2.m Üsző Falu Esztergom 8165 2oo 247 751o 34 5493 16791 - — — — 3844o
3* Május 1 . Újpest 5334 132 566 292 3 1779 85o73 5917 - 14 — 9911o
;4* Kék Duna Bp* 35 55 lo7 — - 2671 6633 - - — - 95ol
;5* Ságvári Ercsi 1579 1451 266 374 357 2318 25121 292 — 8o - 31838
rS* Sztálin városi 726 419 233 433 62 522 19538 — — 32 - 21965
Í7# Paksi ■ 523o2 647 946 193 ! 3o8 1452 88737 4131 - 112 - 149828
8» Béke Tolna 9173 3872 1213 2358 4 5 2555o lo 24 2 - loo - 52517
9* Üj Írét Baja 18o92 3399 2291 13543 54 1623 87323 2o691 ■ — - - 147ol6
|o* Szabadság lagybaraeska 4449 8o7 1879 o&co / - - 8984 28277 — 1 - 52677
31* Petőfi Mohács 7215 3421 1233 6426 72 793 411o9 13137 — 312 - 73718
j2* Törekvés Velence 24113 6835 1667 8267 - - — 34212 - l l o 6 - - 762oo
Í3* Harcos Kiskunhalas, 1g887 - - - - — - - 5561 - - 16448
Í4* Rákóczi fehérgyarmat 1451 175 3333 1284 316 456 11999 — - - - 19ol4
j}5* Alkotmány Hyiregyháza 3248 2284 8224 55o4 939 242o 16126 4oo2 — 57 41oo 469 o4
|6. Tiszavirág Tokaj 3o56 2575 2376 12882 38 757 28273 - - - — 49957
|7*Szőke Tisza Mezőcsát 3785 8o5 1738 1434 1172 513 4551 1449 — - - 15247
|s« Március 15*Tiszafüred 346 378 272 6o8 156 119 1123 6319 - - 2944 12265
tó* Május 1* Poroszlő 2oo2 383 794 4887 154 521 85o5 6191 - - - 23437
|o* Tiszavirág Tisz&bura 4227 927 1845 3215 1612vS 2768 5271 1769 - - 18936 4o57o
|l* felszabadulás Szolnok 11854 7844 lo572 741o 2966 2514 317ol 12678 - 3 - 87542
ft2* Virágzó Alpár 51o5 437 388 1583 : 151 36 — 9783 - — - 17463
13* Haladás Csongrád 3862 184 o 2511 374o 985 652 918o 18o2 1389 — — 25961
|4* Ady Hódmezővásárhely 6453 1134 266o 2427 8o2 416 12998 13143 — - - 4oo33
|5* Kossuth Saeged 14557 2316 8361 78o v 948 4o69 27928 5166 - - — 64125
36* Viharsarok Gyoma lo24oo 12686 14678 336o í -  '• — 56348 42418 — - — 231890
t7*Bocskai Hajdúszoboszló 17738 2513 2595 1334 : — - 17984 9597 3585 22 — 55468

Összesen 33636o 6o413 72763 114393 ' Í22o9 4728o 789749 197oo4 11641 8o4 25980 1668596
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Csoportosítás

A termelés megoszlása vízrendszerenként.

Yiztsriilet Összes termelés Kát.holdanként! 
kát.hold. kg termelés kg.

Dunai szövetkezetek 543c3 793395 14.6
lisza i szövetkezetek ■ 25o91 442518 17*2
Eőrösi szöv. 5ooo 231890 46.3
velancei tó 5967 762oo 19.2
Ferenc csat. 75 o 52677 72.1
Kiskunhalasi szikes 
tavak 66 5 16448 26.2
Szoboszlói csatornák 25oo 55468 22.2

92256 1668596 Összátlőg 18.8

megjegyzések:
1 . /  A dunai szövetkezetek termelésben benneí'oglaltatik a mellék

folyók közül a Sába, Rábca, Répce, s tb ., a tiszaiaknál pedig a
Szamos, Éraszna és karos vizterülete is .

2 , /  A körösi Viharsarok szöv.termelésében benne van a 4 halastó, a
dunaiak közt pedig a paksi Vörös Csillag tógazdaságának termelése is

3. /  A Ferenc-csatorna 72.- kg-os termelése onnan ered, hogy a Ferenc-csa
torna a legsilányabb törpeharcsának valóságos elaorádója, ami töme
gesen fogható k i, értéke viszonylag alacsony.



•1957-1959. .

.133.7________ ___ 1958_____ :______1959___Dunai szövetkezetei:
Előre , Győr 1236o 11293 142o6
üsző Falu Esztergom 2718 7794 8165
Május l.Bp. 1168 6o54 5443Kék Duna Bp. 18 2753 35
Ságvári Ercsi 99o 1252 1579
Sztálinvárosi 2o4o 1473 726
Vörös Csillag Paks 22533 16595 523o2
Bélre, Tolna 9762 13o84 9173
Uj Élet Baja 1776o 1235o 18o92
Petőfi, HoJaács 8743 . 33.58 7215

78o32 76606 116827

Tiszai szövetkezetek .
Rákóczi, Fehérgyarmat 666 529 1451
Alkotmány 47375 26234 3248
Tiszavirág, Tokaj 2854 1818 3o56
Szőke Tisza Mezőcsát 3 666 4486 3785
Március 15.Tiszafüred 75o 680 346
Május 1*Poroszlő 8142 1589 2co2
Tiszavirág Tiszáimra 36o7 2432 Ü227
Felszabadulás Szolnok 8o l6 12o66 11854
Virágzó Alpár 225 2276 51o5
Haladás Csongrád 4886 4366 3862
Ady Hódmezővásárhely 3991 6235 6453
Kossuth Szeged 12562 .. 10.939.. 14557

96/4o 75650 59946

Kőrösök 42752 51464 lo24oo
Velencei tő
Törekvés Velence lo929 12582 24113
Ferenc csatorna
Szabadság Hagy Baracska 3814 1938 4449
Keleti főcsat.vizrendsz*
Bocskai, Hajdúszoboszló 38o81 29877 17738
Kiskunhalasi szikesek
Harcos, Kiskunhalas 14842 10 567 loSS7

-285248- 25o684 ~ 3 3 6 3 6 0



Halászati tsz.~ek aállőtermelése
1957-59.

Dunai szövetkezetek 1957 1958 1959kg kg kg
Előre, Győr 2o44 2o51 2878
üsző Falu,Esztergom 119 197 2oo
Május l.Bp. 69 156 132
Kék Duna Bp. - 32 55Sárvári Ercsi lo7 292 1451Sztálinvárosi 145 128 419Vörös Csillag Paks 32 365 647Béke Tolna 3661 3343 3872üj Élet Baja 4728 3942 3399Petőfi MoMifcj? 2851 1411 3421

13754 lI51y " 16474 ""
Tiszai &sövétkezetek
Rákóczi 197 126 175Alkotmány 1913 2262 2284Tiszavirág,!okaj 1695 2o89 2575Szőke Tisza,mezőesát 791 1695 8o5Március IS.TííirecL 223 694 378
Május l.Porosslő 272 216 383
Tiszavirág Tiszabura 854 486 927Felszabadulás Szolnok 2234 3365 7844Virágzó Alpár . 218 148 437Haladás Csongrád 141o 13 4o 184 o
Afy Hódmezővásárhely 1274 1384 1134Kossuth Szeged 4433. ..........2911......... 2316

15515 16748 21o9S
Kőrösök
Viharsarok Gyoma lo821 114o 8 12686
Velencei tó
Törekvés Velence 9759 Uo73 6835
Ferenc csatorna
Szabadság-hagybaracska 833 I l i i 8o7
Keleti főcsat# vizrendsz*
Bocskai-........... 633o 4733 2513
Kisnunhalasi szikes tavak
Harcos" Kiskunná la s

W öl2 5^99o ' 6o413 ”



Htsz.-ek fcarcsafoaásai«
1957, 1959.

19 57 1958 1959kg kg kg
Dunai szövetkesetek
Előre,Győr 2724 1349 1668
üsző Falu Esztergom 356 375 247
Május l.Bp* 73 259 566
Kék Duna, Bp. 75 151 lo7
Ságvári Ercsi 4 lo 266
Sztálinvárosi 76 167 233Vörös Csillag Paks 178 54o 946
Béke Tolna 422 761 1213
Uj Élet Baja 12oo 2o91 2291
Petőfi Mohács lo79 lo 3o 1233

EXÜ7 ""6^ 3 “  BTTő
Tiszai szövetkezetek
Rákóczi f ehérgyáríMt 3212 35o6 333
Alkotmány 8114 6880 8224
Tiszavirág, Tokaj 1453 2624 2376
Szőke Tisza, Kezőesát 1679 2279 1738
Március 15*Tiszafüred 361 296 272
Május 1 .Poroszló 1344 141o 794
tiszavirág T.bura lo lo 159o 1845
Jelszabadulás Szolnok 6466 7589 lo572
Virágzó Alpár 225 128 388
Haladás Csongrád 231o 27oo 2511
Ady Hódmezővásárhely 2214 2589 266o
Kossuth. Szeged 7613 66o2 8361

56oo2 38193 Í5o74
Kőrösök
Viharsarok Gyoma l lo 48 23035 14678

Velencei tó
'Törekvés, lelence 787 273o 1667
Ferenc csatorna
Szabadság, hagy .Baracska 949 1446 1879
leleti főcsat.vízrendszere
Bocsinál -.'na3duszőbeszlő 4912 6o33 2695
Kiskunhalasi szikes tavak 
Harcos-Kiskunhalas

59865 7B17o W f f i
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K8CSBGE tS  MaENAPOR^SOE. AIAKXJL^SA ACDIOVIZSIKKBEN / k g / .
1950-1959

MA R I  A

K u n i i 195o 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
33895 28177 36233 29253 27211 214 o4 24278 32137 3o48o 32o39

f i s a a

53386 lo644 25o31' 23.066 246o 7 lo428 lo841 51181 2o767 1524*

n e S I ü E

D u n a 9295 7598 4131 4177 3885 1456 545 622 1232 199o

$ i  s a & 14691 13241 1113o 1234o 9536 122o6 1841o 11179 10219“ "19855



Kimu tatás a htsz.-ek 1959»évi elektromos 
eredményeiről-

ifi.©! 3 2atunak összesített

Szövetkezet neve Ponty 
-.:..£g—

Süllő
kg

Harcsa
kg

Csuka á 
I

_ * g ....-...
árna+ ; 
lírása 
..kg... _

keszeg 
...kg.

törpén*
. „ kg. ..

Összes
kg

en Évi Összes 
kg

l*förekvés,lelence 631o 3678 916 877 77 2185 14o43 74744
2•Viharsarok Oyoma 73oo 24 00 195o 45o 9oo 12 00 4Yoo 189oo 231890
3*1 lőre, Győr 319o 397 193 175 1268 317 - 544o 169462
4*Paksi ntsz. 133oo 45o 600 loo 5o+ 497o - 1947o 149828
5*tiszavirág Tokaj nem üz emelt
6. Pelszabadalás Szolnok nem üzemelt

3oloo 6825 3659 16 o2 2295 8672 4Yoo 57853 625924
7*Harcos,Kiskunhalas globális jelentés 22oo 16448

Összesen 6oo53 642372




