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A Magyar Népköztársaság mmísztertanácsáiak határozata 
a termelőszövetkezetek és а III. típusú 

termelőszövetkezeti csoportok jövedelemelosztásának 
új rendszeréről 

Termelőszövetkezeteink ős ter-
melőszövetkezeti csoportjaink a 
Magyar Dolgozók P á r t j a és a dol. 
jgozó nép állama segítségével. Jói-
végzett munkája eredményekép, 
bőséges gabonatermést takarítanak 
be és kitűnő eredményre számít , 
hatnak egyéb terményekből, vala-
mint állattenyésztésük hozamából 
Is. A jó termés termelőszövetke-
íeteink további gazdagodását és 
a tagok jólétének további emelke-
dését mozdítja elő, ha termelőszö. 
vetkezeteink várható nagy jövedei 
műket helyesem használják fel, gon-
doskodnak a közös szövetkezeti 
vagyon gyarapításáról és az elosz. 
t á s ra kerülő jövedelemből — ter-
ményből éppenúgy, min t pénzből 
_ tagja ikat munkájuk szerint igaz. 
págosan részesítik. 

A minisztertanács megállapítja, 
hogy a termelőszövetkezetek jöve-
delemelosztásának eddigi rendszere 
nem elégíti ki mindenben ezeket a 
követelményeket, mer t a tagok ré-
szesedése pénzbeli elszámoláson 
alapult és a természetbeni ju t ta tás 
jsok esetben igazságtalanul nem a 
végzett munka arányában történt. 
A jövedelemelosztás rendszerének 
ezt a fogyatékosságát a termelő, 
gzövetkezetek többízben felvetették 
és javaslatokat tettek igazságo-
sabb jövedeKmel osztási rendszer 
bevezetésére. 

Ezért a minisztertanács elhatá-
rozta. hogy a termelőszövetkeze-
tekben be kell vezetni a jövedelem, 
elosztásnak azt a jól bevált rend-
szerét, amelyet a Szovjetunió kol-
hozaiban a kolhozok erősítése, г 
jó munlka igazságos jutalmazása és 
ezen keresztül a tagok jólétének ál . 
Jandó emelése érdekébem hosszú 
évek óta alkalmaznak. Termelőszö-
vetkezeteinkben a jövedelemislosz. 
t á s t má r ebben az évben úgy kell 
megszervezni, hogy a kötelezettre, 
gek teljesítése és a tartalékolás 
Után a tagok, mint a termelőszö-
vetkezet gazdái, munkájuk a rá -
nyában. természetben részesüljenek 
lehetőleg minden olyan mezőgaz-
dasági terményből, a termelő 
Fzövetkezetben termel jek, a pénz-
jövedelmet pedig szintén a teljesí-
tet t munkaegységek arányában 
külön osszák fel . 

Ezen az úton lehet elérni azt. 
hogy a szorgalmasan dolgozó tagok 
bőven és szabadon rendelkezzenek 
kenyérgabonával, takarmánnyal, 
cukorral, borral, valamint egyéb 
terményekkel és ezzel megteiemt-
fcék állandóan növekvő jólétük Szí. 
lárd alapját. 

E célok elérése érdekében a mi-
nisztertanács az önálló termelőszö-
vetkezetek és a HT. típusú terme 
]",szövetkezeti csoportok (további-
akban: termelőszövetkezet) jövede. 
leme]osztását az 1950/51. gazda-
sági évtől kezdődően az rlébbiak 
Bzeriivt állapítja meg. 

j j J 
A termelőszövetkezet terméséből, 

az állami kötelezettségek teljesí-
tése. a gazdálkodáshoz szükséges 
tartalékolás és a termelőszövetke-
zeti közös értékesítés után fenn-
maradó részt, a termelőszövetke. 
zet tagjai között teljesített munka-
egységeik arányában kell szétosz 
tani. Hasonlóképpen a munkaegy-
ségek Szerint kell szétosztani 
mindazokat a termékeket is, ame. 
lyeket a termelőszövetkezet termé-
nyei ellenében kap (cukor, hántolt 
rizs karton, olaj, stb.). 

Nem lehet szétosztani természet 
ben azokat a terményeket, amelye-
ke! a termelőszövetkezetnek te r . 
melési szerződései alapján telje3 
mennyiségben át kell adni a szer-
ződtető vállálatnak (cukorrépa, 
dohár-y, hén tobt lan rizs. fűszer , 
paprika, stb.). 

A termelőszövetkezet terményei-
nek természetbeni szétosztását az 
alábbiak szerint kell végrehaj tani : 

1 A termelőszövetkezet leg. 
e'ső kötelességé, hogy telje 

SÍI se terménybeadási kötelezettsé-
gét minden olyan mezőgazdasági 
terményből és állati termékbő'. 
amelyet a begyűjtési rendelet 
előír. Ugyanígy ki kell egyenlítenie 
a gépállomások munkájáér t szer . 
ződés szerint járó terménytar tozé . 
eát és elevet be'l tenn :" a terme-
lési szerződésekben vállalat köte-
p-et tségeinek. 

2 Gondoskodjanak a termclő-
• szövetkezetek a .lövő évi ter-

més. megalapozásáról. Ezért a leg-

lékolni kell a vetőmagvakat le-
galább a jelenleg meglévő vetéste-
rületre, de vegyék számításba a 
termelőszövetkezet szántóterületé-
nek növekedését is. Tartalékolni 
kell továbbá az üzemterv szerint 
növekedő állatállomány számára a 
jövő évi ú j termésig szükséges szá-
las- és szemestakarmányokat. I ly . 
módon biztosítsák a következő évi 
gazdálkodás zavartalan menetéhez 
szükséges üzemi alapot. Ezenkívül 
a közgyűlés (csoportértekezlet) ha -
tározata a lapján a termelőszövet-
kezetelt tar talékolhatják kenyérga-
bona- és burgonyatermésük 5 szá-
zalékát előre nem látható szükség-
letek fedezésére. 

D A kötelezettség teljesítése és 
a tartalékolás után megma-

radó termény egy részét a termelő-
szövetkezetek a közgyűlés (cso. 
portértekezlet) határozata a lapján 
eladják az államnak, vagy a meg-
engedett kereteken belül szabad-
piacon értékesíthetik. 

Л A kötelezettségek teljesítése, 
a tartalékolás és a szabad é r -

tékesítés után fennmaradó részt a 
termelőszövetkezetek tagjai között 
munkájuk arányában, az egész év 
folyamán teljesített munkaegysé-
geik a lap ján kell szétosztani. 

Ezért a tagok által megszerzett 
munkaegységet október 1-én össze-
síteni kell és a terményrószesedést 
az így összesített munkaegységek 
a lapján lehét kiadni. A munkaegy-
ség október 1-i összesítéséig a ter-
melőszövetkezetek az egyes termé-
nyekből a tagok részére előleget 
adhatnak. 

A termelőszövetkezetek a terve! 
meghaladó termelési eredmények el-
érése esetén részesítsék természet-
beni jutalomban az elnököt, a br i -
gádok és munkacsapatok vezetőit, 
illetve tagjait, a növénytermelés 
fejlesztéséről szóló 2005/1950. (II, 
14.) számú és az állattenyésztés ós 
takarmánytermelés fejlesztéséről 
szóló 2021/1950. (XII. 3.) számú 
minisztertanácsi határozat a lapján. 

A természetbeni jövedelemelosz-
tás általános szabályai alapján az 
egyes termények és termékek szét-
osztását a következőképpen kell el-
végezni : 

1A kenyérgabonából a gabona 
•csépelése u tán előlegként ki 

kell adni a fejadagot azoknak a 
tagoknak és családtagjaiknak, akik 
ez alapszabályban előirt kötelező 
munkaegységeit bői a cséplésig le-
galább 50 munkaegységet teljesítet, 
tek, A termelőszövetkezetek igaz-
gatóságai, (intézőbizottságai) ettől 
csak olyan tag esetében térhetnek 
el, aki az 50 munkaegységet beteg-
sége, vagy öregsége miatt nem 
tudta teljesíteni. Nem lehet azon-
ban a fejadagot kiadni az olyan 
munkaképes családtagok részére, 
akik nem a termelőszövetkezetben, 
hanem másutt dolgoznak, vagy a 
nyári munkák idején a^ közös mun-
kában nem vesznek részt. 

A fejadagon felül a termelőszö-
vetkezetek az egész évben megszer-
zett munkaegységek összesítéso 
után kioszthatnak még a dolgozó 
tagok között munkaegységeik a rá -
nyában annyi gabonát, amennyit^ a 
termelőszövetkezet termén ./beadási 
kötelezettségén felül „C" vételi 
jegyre az államnak eladott. Az ígjf 
szétosztott gabonával a termelőszö-
vetkezeti tagok szabadon rendelkez-
hetnek, azt megőrölhetik. 

A gabonacsépléskor előlegként k i -
adott fejadagot és az október 1. 
nap ja u tán kiadott gabonát együt-
tesen kell elszámolni a tagok részé, 
re az egész évben teljesített mun-
kaegységeik a lapján. 

o ' A lakarmányfélók szétosztó. 
sát úgy kell végrehajtani , 

hogy a termelőszövetkezelek igaz-
gatósága (intézőbizottsága) segíu 
se elő a tagok háztáj'i állatállomá-
nyának takarmányozását. Ezért a 
közgyűlés (csoportértekezlet) hatá-
rozata a lap ján az egyes takar-
mányfélók (árpa. zab, kukorica, 
széna, szalma, stb.) legalább 15 és 
legfeljebb 30 százalékát kell termé-
szetben szétosztani a tagok között, 
az egész évben teljesített munka-
egységek alapján. 

A tagok részére, kiadható iakar-
mánymenny'iség felét a termés be-
takarításakor előlegként, a másik 
felét pedig október 1. napja után 
lccll kiadni. 

A takarmányrészesedést termé-
szetben kell kiadni azoknak a ta-
goknak is, akik a szétoszlás idején 
háztáj i állatállománnyal nem ren-
delkeznek, hogy ezzel megteremtsék 
a háztáj i állatállomány tartásának 
eb" "el lételét. 

9 Egyéb terményekből (burgo-
' nya, szőlő, gyümölcs, bor, 

stb.) a kötelezettség teljesítése és az 
eladás u tán fennmaradó mennyisé-
g i Jermészejben, a z egész évben 

teljesített munkaegység szerint kell 
a tagak részére szétosztani. 

A termelőszövetkezet által szállí-
tott nyers termények ellenében ka-
pott termékekből (hántolallan rizs, 
cukor, karion, olaj, stb.) a tartalé-
kolás, illetve eladás után fennma-
radó mennyiséget kell a tagok kö. 
zött természetben szétosztani az 
egész évben teljesített munkaegy-
ségek szerint. 

Zöldséget és korán érő gyümöl-
csöt csak az a r r a rászoruló tagok-
nak lehel háztáj i szükségletükre 
kiadni, pénztérítés ellenében. 

4 A termelőszövetkezet közös 
^ állatállománya és a közös ál-

latállományból származó állati ter-
mékek természetben nem oszthatók 
szét a termelőszövetkezet tagja i kö-
zött, A termelőszövetkezet segítse 
elő, hogy tagjai az alapszabály ke-
retei között háztáj i állatállomány-
nyal rendelkezzenek és ilymódon 
biztosílsák családjuk állati termé, 
kekkel való ellátását. 

A termelőszövetkezet a közös ál -
latállományból csak akkor segít-
heti természetben tagjai háztáj i 
gazdaságának kifejlesztését és ki-
segítőéiképpen a termelőszövetkezeti 
tagok állati termékekkel való ellá-
tását, ha begyűjtési és szerződési 
kötelezettségének az állatokból és 
állati termékekből teljes mértékben 
eleget tett és ha közös állatállo-
mányié j lesztési tervét teljesítette. 
Ilyen kisegítésben csak azok a ter-
melőszövetkezeti tagok részesülhet-
nek, akik erre rászorulnak és mun-
kaképességükhöz mérten rendszere, 
sen résztvesznek a közös munká-
ban. Az így juttatott állatért, illet-
ve állati termék-ért a teljes piaci 
árat kell megtéríteni. 

В tag- és tagjelölt felvételről tart előadást szerdán 
a Pártoktatás Házában 

Kovács elvtárs, a Nagybudapesti Pártbizottság 
szervezo-titkara 

Pártunk II Kongresszusa határozatainak egyik pontja f e [ a f a -
ként állítja Párünk elé a párlépítés, a tag- és tagjeMl felvett л 
munka további javítását, a Párt további erősítését, mint egyik fetje-
telét a szocializmus építésének, az ötéves terv sikeres megvalonlu-

"a pártépítés egyik fontos kérdéséről, a tag. és lagjelöhfelvé-
tclröl tart előadást 11-én, szerdán délután 6 órakor a Pnrtoktatas 
Házában Kovács elvtárs, a Nagybudapcsli Pártbizottság szervező tit-
kára. . . , 

Az előadáson megismerik pártvezetősége tagjaink a tag. és .ag. 
jelöltfelvétel jelentőségét, a felvétel elvi és gyakorlati kérdésed. Meg. 
ismerik párttilkáraink és vezetőségi tagjaink az e téren elköveted 
hibákat és azok kijavításának módjait is, ugyanakkor útmutatást 
kapnak munkájuk további jó elvégzésére. Az előadás anyagának meg-
ismerése, az előadáson hallottak gyakorlati _ felhasználása elősegíti 
majd a pártépítési munka minőségi megjavítását. , . 

Az előadáson csak alapszervezeti titkárok és vezetőségi tagok 
vesznek részt, akik közvetlen is foglalkoznak a tag. és tag jelöl'felvé-
tel kérdéseivel. 

Ma délután békegyüléseket t a r t a n a k 
Szegeden 

I "•! 

Ma, vasárnap délután kul túrmű-
sorai egybekötött békegyűléseket 
rendez a városi békeiroda és a ta-
nács népművelési osztálya. Három 
helyen tar tanak békegyűíést. Az 
egyik békegyűlést vasárnap délután 
6 órakor Alsóvároson a Szabadság, 
téren rendezik meg, ahol a t / k e -
gyül és előtt a Szegcdi Kenderfonó-
gyár „Vörös csillag" kul túrbr i . 
gád ja tart színes, hangulatos kul-
túrműsort. A békegyűlés előadója 
Nagy István elvtárs, VB elnökhe-
lyettes, a városi békebizottság 
tagja. A másik békegyűlést Róku-

son, a Gázgyár mögött rendezik 
meg ugyancsak délután 6 órakor. 
Ezen a békegyűlésen Korek József , 
né elvtársnő, a tanács oktatási osz-
tályának vezetője, a városi békebi-
zottság t ag ja tart előadást és az 
MSZT központi kul túrbr igádja ren-
dez kultúrműsort. 

A harmadik békegyűlést ONCSA. 
telepen, az l - e s utcában t a r t j á k 
meg délután 4 órakor. Itt a Hon-
védkórház kultúresoportja mutat be 
élénk, hangulatos kultúrműsor!. 
Előadó Kiss Ferenc elvtársi, kerü-
leti békefelelős. 

A szegedi dolgozók megelégedésére váltották le 
a püspöki hivatal két vezetőjét 

A termelőszövetkezetek pénzjö-
vedelmét — ami a beadott és ,.C" 
vételi jegyre átadott , valamint sza-
badpiacon értékesített termények, 
állatok és állati termékek árából, 
valamint a termelőszövetkezet 
egyéb pénzbevételeiből tevődik 
össze az alábbiak szerint kell 
felosztani: 

1 A termelőszövetkezetek pénz. 
jövedelmükből is elsősorban 

teljesítsék az állammal szemben 
fennálló kötelezettségeiket^ (adó. 
esedékes kölcsönök, gépállomási 
tartozás, biztosítási díj, stb.), to-
vábbá egyenlítsék ki a más sze. 
mélyekkel szembein fennálló t a r to -
zásokat. Fordítsanak különös gon-
dot a tagok által bevitt fölld után 
járó földjáradék kifizetésére és 
fizessék ki a bevitt gazdagági fe l -
Szerelések értékének esedékes rész-
letét is. 

О A pénzjövedelem 20 százaié, 
kát a termelőszövetkezetek 

helyezzék a szövetkezeti alapba 
és ebből vásároljanak állatokat, 
gépeket, felszereléseket, létesítse-
nek gazdasági épületeket, vagy-я 
fordítsák a termelőszövetkezetek 
erősödésének és tagok jólétének 
alapját képező közös szövetkezeti 
vagyonnak növelésére. 

A pénzjövedelem 2 százalékát a 
termelőszövetkezetek szociális cé_ 
lokrá használhatják fel. Az igaz-
gatóság (intézőbizottság) fordíts® 
ezt az összeget az öregek, betegek 
támogatására, napközi otthonok le . 
t e j t ésére . 

9 A fennmaradó pénzösszeget 
év végén a zárószámadáskor 

a tagok között teljesített munka-
egységeik arányában kell felosz. 
tani. 

A termelőszövetkezetek pénzjö-
vedelmük 30 százalékát évközben a 
tagoknak előlegként kioszthatják 
a munkaegységek arányában. 

a 
A minisztertanács utasít ja a 

földművelésügyi minisztert és az 
élelmezési minisztert, hogy a t e r -
melőszövetkezetek ú j jövedelemel. 
osztási rendszerének bevezetésére 
szükséges intézkedéseket tegyék 
meg és a földművelésügyi minisz-
ter gondoskodjék a termelőszövet, 
kezeti alapszabályok megfelelő ki-
egészítéséről. 

Felhívja a minisztertanács a ter . 
melőszövetkezetek elnökeit, igaz 
gatóságát (intézőbizottságát), hogv 
a jövedelemelosztás ú j rendszerét 
közgyűlésen (csoportértekezleten) 
részletesein ismertessék, a tagság-
gal vitassák meg és tegyék meg 
az előkészületeket a jövedelem el. 
osztásának a minisztertanács ha-
tározata szerint történő végrehaj . 

Szeged katolikus hívői, akik ki-
tar tóan, helytállással küzdenek a 
béke ügyéért, országunk felemelke-
déséért. hosszú időn át elégedetle-
nül látták, hogy amíg az a lsópap. 
ság nagyrésze becsületesen kivette 
részét a békéért folytatot t harc-
ból, segítette a dolgozók muniká 
ját, voltak olyan egyházi szemé-
lyek, akik igyekeztek útját állni a 
dolgozó nép békéért folytatot t h a r -
cának, akik gáta t igyekeztek emel-
ni építőmunkánk elé. Éppen ezért 
Szeged katolikus dolgozói nagy 
megelégedéssel fogadiák. hogy dr. 
Hamvas Endre csanádi püspök l e . 
váltotta megbízatásukról Sopsich 
Jánost , a püspöki iroda igazgatóját 

j é s dr. Raskó Sándor püspöki hely-
nököt. Szeged dolgozói sokat tud . 
nának beszélni ezeknek az egyházi 
személyeknek a dolgozó nép érdekel 
ellen elkövetett cselekedeteiről. Ré . 
gen szerették vo<lna már, ha ezek 
az egyházi személyek nem töltené-
nek be olyan funkciót, ahol alkal-
muk nyíllik arra, hogy akadályoz-
nák a dolgozók békés épitö m u n -
k á j á t Szeged katolikus dolgozói 
megelégedéssel fogadják a püspöki 
hivatal két vezetőjének leváltását 
és remélik, hogy ezután a néphez 

hű papság még nagyobb segítséget 
nyújt majd a dolgozók békéért foly 
tá to t t harcában. 

A tápéi DISz-fiataloh az aratás sikeréért 
Pártunk II. kongresszusán Ráko-

si elvtárs foglalkozott a DISz-szel 
és annak feladataival. Mi, tápéi 
DISz-fiatalok, Rákosi elvtárs út-
mutatásai alapján igyekeztünk és 
igyekszünk munkánkat végezni. 
Mindannyian bekapcsolódunk az 
aratási és cséplési munkálatokba. 
17 tagú araíóbrigádot szerveztünk. 
Az aratóbrigád célja, hogy segítse-
nek azo'knak a dolgozó parasztok-
nak, akik nem tudták volna gabo-
nájukat kellő időben learatni és 
ugyanakkor pedig learattuk és le-
aratjuk a honvédnek bevonult dol-
gozó parasztok gabonáját. 

Július elsején az aratóbrigád 
Miklós 'István honvéd földjén volt 
aratni. A DISz-fiatalok fgy segíte-
nek. Néphadseregünknek, hogy 
mindazok a dolgozó parasztok, akik 
Néphadseregünk kötelékébe van-

nak, nyugodtan, teljes szívvel-lélek-
kel vehessék ki részüket a tanulás-
ból. Az aratóbrigád e feladatának 
elvégzése után a termelőszövetke-
zetnek segít majd. hogy az ő mun-
kájuk is előbbre vigye a kenyér-
csatát. 

Azt, hogy a tápéi DISz-fiatalok 
ilyen lelkesedéssel és egyöntetűen 
veszik ki részüket a nyári mező-
gazdasági munkából, Pártunk irány-
mutatásának, a helyi pártszervezet 
segítségének köszönhetjük, ame'y-
lyel igen jó a DISz-szervezet kap-
csolata. A helyi pártvezetőség min-
denben segíti a DISz-szervezet mun-
káját, amelyet mi, DISz-fiatalok 
azzal viszonzunk hogy minden 
munkából becsülettel kivesszük ré-
szünket. 

Révész István 

Moszadik visszautasította 
a háaai bíróság előzetes határozatát 
London (MTI). A hágai nemzet , 

közi bíróság — amely kapitalista 
jogászokból átl — csütörtökön e.ö-
zetes határozatot hozott az iráni 
olajipar államosításának ügyéhen 
A határozat ..arra kötelezi mind 
az iráni, mind pedig az angol ko r . 
mányt. hogy tartózkodjék minden 
olyan cselekménytől, amely elébe -
vágna a bíróság véghatározatá-
nak" és „felügyelő testület" szer-
vezését mondja ki, amelynek ille. 
lékessége kiterjedne az Angol, 
iráni Olaj társaság pénzügyi műve-
leteinek össszesaégére. 

Ezzál kapcsolatban Mo szadik 
iráni miniszterelnök pénteken k i . 

jelentette: „Folytatjuk az államo-
sítás végrehajtását , I rán nem ha j -
landó elismerni, hogy a nemzet-
közi bíróság olyan ügyben hozzon 
rendelkezést, amelyben nem ille. 
tékeg", Moszadík hangsúlyozta, 
hogy „a hágai bíróság pontosan 
olyan határozatokat hozott, amilye, 
naket az angol kormány kér t" . 

A nemzetközi bíróság határoza-
tát londoni politikai körökben ér t -
hető megelégedéssel fogadták. 

A Reuter nicosiai jelentésé sze-
rint az Express of Austrália nevű 
csapatszállító haió csütörtökön brit 
katonákkal a fedélzetén Port Saidba 
hajózott 

A termelőszövetkezetek vezetői 
tudatosítsák a tagok között a kö-
zös jövedelem alapját képező szö. 
vetkezeti vagyon gyarapításának 
jelentőségét és védelmét. Érjék el, 
hogy a tagok öntudatosan. Szövet, 
kezeti taghoz méltóan, családtag-
Мрскя! .együtt .vegyenek Jtészt л 

közös munkában, ir.ditsanak szé. 
leakörű mozgalmat a nagy te r -
méseredmények eléréséért, a pél-
damutató szövetkezeti gazdálkodás 
megteremtéséért. 

Rákosi Mátyás s. к 
Л .miiMsztertanáca elnökhelyettese, 


