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Tézisek 

 

 

A disszertáció elkészítésének célja 

 

Jelen disszertáció a második világháború utáni évek mezőgazdasági szakigazgatásával 

foglalkozik. A Pest megyei mezőgazdasági szakigazgatásban részvevő állami, megyei és helyi 

szervek munkáját igyekszik bemutatni. A dolgozat elkészítésének célja tehát a végbement, 

rendkívül összetett igazgatási változások pontos megrajzolása, értelmezése. Természetesen 

ennek pontos bemutatásához elengedhetetlen, hogy a hivatalok munkájának vizsgálata mellet 

leírjuk az események gazdaság- és társadalomtörténeti hátterét. 

 

Felhasznált források 

 

A korszak szakigazgatásának történetére vonatkozóan nagy mennyiségű iratanyag ma-

radt fenn. A dolgozat mindenekelőtt a Pest Megyei Levéltárban található forrásokra támasz-

kodik. Ezen túlmenően azt is szem előtt tartja, hogy a Pest megyei szervek illetékessége a 

szakigazgatás területi beosztása miatt gyakran túlterjedt az akkori Pest (vár-) megye területén. 

Ezért a dolgozat készítőjének át kellett tekintenie a Budapest Főváros Levéltárában, a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában, illetve a Magyar Országos Levéltárban őrzött, a 

témához kapcsolódó iratanyagokat is. 

A Pest Megyei Levéltár anyagából elsősorban a földművelésügyi szakszervek (PML. 

XXIV. 201–351. fondok) irataival foglalkozik a legkimerítőbben. Kiemelten vizsgálja a szer-

ző emellett a „Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok” levéltári fondjait. A 

forráscsoportot alkotó nemzeti, igazoló- és földigénylő bizottságok iratai is számos, új kutatá-

si eredménnyel szolgáltak. 

Megkerülhetetlen volt mindemellett a hatalmas terjedelmű megyei általános igazgatási 

anyag (főispáni, alispáni, közigazgatási bizottsági) feldolgozása. Tekintettel arra, hogy kor-
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szakunkban jelentős szerep hárult a megyei általános igazgatási szervekre a különböző szak-

feladatok elvégzéséből, a kutatást ezek dokumentumaira is ki kellett terjeszteni. 

A dolgozat zárásaként rövid kitekintést olvashatunk a tanácsrendszer keretei között 

megszerveződő mezőgazdasági szakigazgatásról. Ennek elkészítéséhez természetesen első-

sorban a megyei tanács gazdag iratanyagára támaszkodik a disszertáció. Emellett a Pest Me-

gyei Levéltárba került pártanyag is kimeríthetetlen forrásbázisa ezen évtizedek történetének. 

A jelenleg is feldolgozás alatt álló, MDP-iratok sok értékes információval szolgáltak a dolgo-

zat megírásához. 

A disszertáció elkészítéséhez felhasználható nyomtatott források, tehát a mezőgazda-

sági szakigazgatás irodalma igen szűkös. A legkorábbi mezőgazdasági szakigazgatással fog-

lalkozó mű egy Steinecker Ferenc által 1933-ban írt egyetemi jegyzet. A problémakör histo-

riográfiai előzményeit illetően alapvető jelentőségű a Pataky Ernő szerkesztette, 1970-ben 

megjelent tanulmánykötet („A földművelési szakigazgatás története 1867–1948”.) 

A közelmúltban megjelent „Agrárvilág Magyarországon 1848–2004” című kötet 

számos fontos közigazgatás-történeti adattal szolgált. A magyar mezőgazdaság XX. századi 

történetének megértéséhez Pető Iván–Szakács Sándor „A hazai gazdaság négy évtizedének 

története 1945-1985” című munkájának első fejezetére támaszkodhattam („Az újjáépítés és a 

tervutasításos irányítás időszaka”). 

 

A dolgozat felépítése 

 

A közigazgatás-történet a történelemtudomány kevésbé ismert területei közé tartozik, ezért a 

szerző fontosnak tartotta az első fejezetben a mezőgazdasági szakigazgatás fogalmának meg-

határozását. Ismertette a területtel foglalkozó legfontosabb szakemberek (Steinecker Ferenc, 

Pataky Ernő, Gonda Béla) legfontosabb nézeteit. Ezek különböző nézőpontokból közelítették 

meg a fogalmat. Abban valamennyi szerző egyetértett azonban, hogy a földművelési közigaz-

gatás sajátossága elsősorban abban rejlik, hogy a közhatósági-közigazgatási vonatkozásai 

kevésbé meghatározóak. A mezőgazdaság-fejlesztő törekvések jellemezték, mivel a földmű-

velés az egyik legősibb gazdasági tevékenység, ahol a hatósági beavatkozásnak – már csak a 

természeti erők miatt is – általában kisebb a mozgástere, mint más ágazatokban. A mezőgaz-

dasági igazgatás mindenképpen függ továbbá olyan külső tényezőktől, mint a demográfia, az 

időjárás vagy az elemi csapások. 
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Ezt követően a dolgozat a történeti bevezetőben bemutatja, hogyan vált ki a XIX. szá-

zad második felétől az általános közigazgatásból az önálló magyar földművelési szakigazga-

tás.  

Ennek a folyamatnak fontos lépése volt az 1889. évi XVIII. törvénycikk, amely ki-

mondta az önálló Földmívelésügyi Minisztérium felállítását. A minisztérium megszervezését 

elsősorban a magyar mezőgazdaságot a XIX. század második felében fenyegető veszélyek 

indokolták. A világpiacon ekkoriban megjelenő amerikai gabona lenyomta ugyanis az árakat 

jelentősen megnehezítve az itthon megtermelt termények eladását, ráadásul sürgős intézkedé-

seket követelt a hetvenes-nyolcvanas években terjedő filoxéra-járvány is. A szerző ezt köve-

tően leírja, hogyan épültek ki egymás mellett az igazgatási ág állami és megyei (önkormány-

zati) szervei. 

A következő oldalakon az I. világháború, majd az azt követő forradalmak mezőgazda-

ságát, illetve igazgatását érintő eseményekről olvashatunk. 

A két világháború közötti korszakról tudnunk kell, hogy azt alapvetően három, egy-

mástól szervesen elkülönülő szakaszra oszthatjuk fel. Az első éveket a trianoni békeszerződés 

következményeihez való alkalmazkodás határozta meg. Ezekben az években új földművelés-

ügyi tisztviselőket kellett az átalakult viszonyok közé beilleszteni. Erre a szakaszra tehető a 

Nagyatádi-féle földreform elfogadása is. A gazdasági felügyelői szolgálat újjászervezésével 

továbbra is megmaradt a területi szakigazgatás vitathatatlanul legfontosabb eleme. 

A következő időszaknak a gazdasági világválság éveit tekinthetjük. A tulajdoni-

egzisztenciális kérdések megoldása, kezelése volt a leghangsúlyosabb feladat ezekben az 

években. Ezekben a folyamatokban alig volt szerepe a földművelési közigazgatásnak. Válto-

zásnak tekinthetjük, hogy a megszokott mezőgazdasági rendészeti igazgatás mellé új jelenség, 

a termelés korlátozása és bizonyos fokú irányítása is megjelent: előtérbe került a márkázás, a 

piackutatás és a kivitel támogatása. 

A két világháború közötti időszakban a harmadik, markánsan elkülöníthető szakaszt a 

világháború évei jelentették. A háborúra történő készülődés kedvezett a mezőgazdaság fejlő-

désének, a szakismeretek terjedésének, mert megnőtt a mezőgazdasági termények iránti keres-

let, így emelkedtek az árak. A konjunktúra mind több termelést generált. Komoly céljai voltak 

a kormánynak a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 1942. évi törvénnyel, amely előírta, hogy 

10 év alatt 1 milliárd pengőt kell beruházni a mezőgazdaságba. Ez azonban kevés valódi 

eredményt hozott, mert a háborús években tovább folytatódott a hüvelyesek vetésterületének 

növekedése. Csak a javak, jószágok elhurcolása, a háború megérkezése, a német igények ki-

elégítése vetett gátat ezeknek a kedvező folyamatoknak. 
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Ezekben az években a községi szervek a földművelésügyi közigazgatásban leginkább 

végrehajtó, jelentéstevő és nyilvántartási funkciókat láttak el. Ez alól kivételt csupán az ingat-

lanokkal kapcsolatos jogok alapján létesült agrárközösségek, a mezőrendészet, illetve a nyo-

másos gazdálkodásban érdekelt birtokosok közössége, a hegyközség, a legeltetési társulat, a 

vízitársulat és a halászati társulatok jelentettek. 

A földművelési igazgatásban csak 1943-ban valósult meg az, hogy hatósági tevékeny-

séget ne csak jogászok, hanem szakirányú képesítéssel rendelkező személyek is végezzenek, 

és a meglévő szakigazgatási szervek önállóan járhassanak el olyan ügyekben, amelyeknek 

elsősorban szakmai vonatkozásuk van (3970/1943. M.E. sz. rendelet.). Ezt követően olvashat-

juk a Pest megyei mezőgazdasági szakigazgatás részletes elemzését. 

 

Főbb megállapítások 

 

A szerző bemutatja a magyarországi és ezen belül a Pest megyei igazgatás II. világhá-

ború utáni újjászervezését, az igazolásokat és a B-listát. 

 

Igazolás

90,00%

Állásvesztés

1,53%

Nyugdíjazás

0,59%

Kisebb 

büntetések

7,88%

 

1. ábra. A PPSK vm. I-II. Központ Igazolóbizottságán tárgyalt, állami alkalmazottakat érintő 
ügyekben született döntések 

 

Az igazolások során Pest vármegyében az érintett állami alkalmazottak 90%-át igazol-

ták, 0,59%-át nyugdíjazták, 7,88% kapott kisebb büntetést. A legsúlyosabb büntetéssel, állás-

vesztéssel mindössze az igazolás alá vontak 1,53%-át sújtották.  

Az igazolásokkal kapcsolatban tudnunk kell, hogy a harcok lezárulta után a döntésho-

zókhoz terhelő bejelentések tömege érkezett. Ezek közül sok olyan volt, amelyek valótlansága 
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a tárgyaláson hamar nyilvánvalóvá vált, a bejelentők egy része ezért a bejelentését vissza is 

vonta. Ez általános jelenség volt az akkori viszonyok között: a Zala megyei igazolásokat vizs-

gálva például hasonló megállapításra jutottak a téma kutatói, akik a bejelentések visszavoná-

sával kapcsolatban azt feltételezték, hogy a zsarolási szándékok sok esetben sikerrel jártak. 

A Pest megyei adatok mindemellett visszatükrözik az országos tendenciákat. Országo-

san ugyanis a tisztviselők 96,7 %-át igazolták, tehát ők ezen a pályán maradtak. Ezzel szem-

ben a közalkalmazottak elég csekély, mindössze 7,7%-a került feddésre, áthelyezésre, néhány 

évre az előléptetésből való eltiltásra, és végül a tisztviselőknek csupán 3,3 %-át bocsátották el. 

Az igazolási eljárások tehát önmagukban nem okoztak alapvető változásokat a közigazgatás 

személyi állományában úgy Pest megyében, mint országosan. 

A következő tisztogatásnak a B-listázást tekinthetjük, amelyet a Belügyminisztérium 

1946 tavaszán hirdetett meg. 

Az 1946 májusában megindított B-listázásnak voltak nyilván gazdasági okai is. A ko-

rábbi, revíziós területgyarapodással ugyanis megnőtt a köztisztviselők létszáma. Ezek a hiva-

talnokok – bár munkakörük az országhatárok visszaállításával automatikusan megszűnt – to-

vábbra is állományban maradtak. Ez pedig a jóvátétellel terhelt, nehéz helyzetben lévő gazda-

ságra elviselhetetlen terheket rótt. 

A B- lista összesen közel hetvenezer közigazgatási alkalmazottat érintett, amivel az 

apparátus körülbelül tizenöt százalékát sikerült ugyan leépíteni, de már a következő évben 

mintegy kétszer annyi új állást létesítettek, mint amennyit 1946-ban megszüntettek. Rövide-

sen nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet az apparátus nagyarányú cseréjére törekedni. A régi 

alkalmazottakat ezért továbbra is szükséges rossznak tartották, akiknek a lojalitásában kétel-

kedtek. Mindez igaz a Pest megyei igazgatásra is. 

A Pest megyében működő B-lista bizottságok által leépítettek létszáma összesen 2027 

volt. Tekintettel arra, hogy a leépítés előtti létszám 8524-re volt tehető, az elbocsátás a hiva-

talnokok 27, 86 %-át érintette. Állásban összesen 6497 személy maradt. 

A B-lista végrehajtása alig fejeződött be, máris felül kellett vizsgálni az egész ország-

ban. Ez Rajk belügyminiszter rendeletével indult meg 1946. július 24-én. Ennek eredménye-

ként Pest megyében a járási adminisztráció összesen 107, a városi elöljáróságok pedig 80 al-

kalmazottat vettek vissza. 

A szerző röviden kitér a rendkívüli néphatalmi szervek szerepére. Ezek a szervek (el-

sősorban a földigénylő és a termelési bizottságok, illetve a nemzeti bizottságok) átmenetileg 

mezőgazdasági szakfeladatokat is elláttak. Ezután a koalíciós korszak közigazgatásának rövid 

ismertetése következik. 
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A szükséges előkészületek után ismerhetjük meg a Pest megyei földművelésügyi szak-

igazgatás 1944 és 1949 közötti fejlődését. Először a magyar mezőgazdaság háborús kárait 

veszi számba a szerző, majd a mezőgazdasági szakigazgatás helyreállításának folyamatát. 

Tekintettel arra, hogy az általános igazgatási szerveknek is komoly szerepük volt a 

mezőgazdaság igazgatási feladatainak elvégzéséből, a szakigazgatási ágak részletes ismerteté-

se előtt először ezekről (vármegye, közigazgatási bizottság, község, megyei város) esik szó. 

Ezután az általános hatáskörű szakszervek, tehát a gazdasági felügyelőség, a gazdasági 

elöljáró és a gazdajegyző bemutatása következik. 

A Pest megyei szakigazgatás bemutatása gazdálkodási ágak szerint történik. Jelen 

munka azt a felosztást követi, amelyet Gonda Béla állított fel a korszak mezőgazdasági szak-

igazgatását taglaló, alapvető munkájában (Gonda Béla: A földművelésügyi közigazgatás a 

felszabadulás utáni első években [1945-1948] In: A földművelési szakigazgatás története 

1867- 1948. Szerk.: Pataky Ernő. Budapest, 1970. Mezőgazdasági Kiadó. 271-302. p.) 

A dolgozat az egyes gazdasági ágak igazgatástörténetével foglalkozik, nem pedig az 

adott ágazat szerveinek hivataltörténetét közli. A mezőgazdasági igazgatási feladatokat végző 

általános hivatalok iratainak kutatása során összegyűlt adatok ezért a tárgyuk szerinti szak-

igazgatási ág leírásánál kerültek felhasználásra. Mindazonáltal a közellátási, a beszolgáltatási, 

továbbá az állami üzemekkel kapcsolatos és végül a kísérletügyi és a kutatási kérdések eseté-

ben más módszert kellett választani: az általános jellemzők itt külön fejezetben kerülnek be-

mutatásra. 

A közellátással és a beszolgáltatással kapcsolatos igazgatás mindezeken túl egy továb-

bi nehezen feloldható ellentmondást is jelentett a dolgozat struktúrájának kialakításakor, te-

kintettel arra, hogy ezen területek nem tekinthetőek feltétlenül a földművelési igazgatás ré-

szének, jóllehet mezőgazdasági vonatkozásaik elvitathatatlanok. 

A dolgozat a mezőgazdasági szakoktatást mint a szakigazgatás területét elemzi. A 

földművelési miniszter ugyanis országos hatáskörrel ezekben az években mezőgazdasági 

szakoktatási főigazgatót nevezett ki, aki valamennyi közép- és alsófokú szakoktatási intéz-

ményt és az iskolán kívüli szakoktatás is felügyelte. 

A fejezetek végén (néhol összevontan) táblázat közli az egyes termelési ágak szervei-

nek legfontosabb adatait. 

A szakigazgatási rész ennek megfelelően alfejezetekből áll. A legfontosabb, földbir-

tok-politikával foglalkozó alfejezet tartalmazza a megyei és községi földosztó szervek bemu-

tatását, a földreform gyakorlati-igazgatási végrehajtásának értékelését Pest megyei és orszá-

gos adatokkal és táblázatokkal alátámasztva. 
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A folyamatok megértéséhez mindenekelőtt ismernünk kell a földreform előtti Pest 

vármegye birtokviszonyait. Pest vármegyében a világháború előtt 4982 közép- és nagybirto-

kos 1 177 641 katasztrális hold földdel rendelkezett, ellenben 209 932 törpebirtokosra csak 

1 074 938 katasztrális hold föld jutott. Azoknak a mezőgazdasági napszámosoknak és cselé-

deknek a száma, akik egyáltalán nem rendelkeztek földdel, 131 950 volt a megye területén. 

Mindezt az alábbi diagram szemlélteti: 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Számuk

A birtokolt földterület

A közép- és nagybirtokosok

A törpebirtokosok

 

 

Pest megyében végül a következőképpen alakult járásonként, illetve városonként a jut-

tatásban részesülők aránya: 

  

Sorszám Járás ill. megyei város A népesség ösz-

szes létszáma 

Ebből földjutta-

tást kapott sze-

mélyek száma 

Arány (%) 

1. Abonyi járás 32 272 2 545 7,9 

2. Alsódabasi járás 52 777 5 993 11,4 

3. Aszódi járás 31 494 3 153 10,0 

4.  Budakörnyéki járás 81 846 5 183 6,3 

5. Gödöllői járás 54 220 2 704 5,0 

6. Gyömrői járás 28 227 1 676 5,9 

7. Monori járás 71 465 3 655 5,1 

8. Nagykátai járás 67 535 7 129 10,6 

9. Ráckevei járás 61 234 3, 012 4,9 

10. Szentendrei járás 27 450 959 3,5 

11. Szobi járás 27 562 1 531 5,6 

12.  Váci járás 55, 504 3, 644 6,6 
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Sorszám Járás ill. megyei város A népesség ösz-

szes létszáma 

Ebből földjutta-

tást kapott sze-

mélyek száma 

Arány (%) 

13. Cegléd megyei város. 37 965 1 046 2,8 

14. Nagykőrös megyei város 29 397 1 074 3,6 

15.  Szentendre megyei város 9 273 366 3,9 

16. Vác megyei város 21 319 283 1,3 

- Pest megye összesen 689 540 43 953 6,4 

 

A földreform végrehajtásának során a Pest megyei városokban a lakosság átlagban 2,8 

%-a részesült valamilyen juttatásban, a járásokban azonban ez az arány 7,0 százalék volt. En-

nek oka az, hogy a városokban élő emberek elsősorban ipari és más tevékenységekből éltek. 

Kevésbé volt rájuk jellemző (fő- vagy akár melléktevékenységként) a mezőgazdasági munka. 

A járások közül a gazdagabb Budakörnyéki és Szentendrei járásban a legtöbben – a statisztika 

szerint – a legkisebb juttatási kategóriába (0−1 katasztrális hold között) tartoztak. Ez elsősor-

ban arra volt visszavezethető, hogy ezeken a területeken viszonylag sok, az átlagosnál gazda-

gabb (elsősorban sváb) település volt. 

A további alfejezetek a Pest (vár) megyei szakigazgatás részletes elemzését adják: az 

erdészetet, a szántóföldi termelés igazgatását, a mezőgazdaság gépesítésének igazgatási vo-

natkozásait, a kertészet (gyümölcs-, zöldségtermelés) és a szőlészet- borászat, rét-, legelőgaz-

dálkodás és a növényvédelmi igazgatást, az állattenyésztést, a lótenyésztést, az állategészség-

ügyet, a vadászatot, a halászatot, a selyemhernyó-tenyésztést és a méhészetet elemzik. A 

munkaüggyel, az érdekképviseletekkel, a vízügyi igazgatással, a mezőrendészettel, a szakok-

tatással, a kísérletüggyel és a kutatással, a közellátással és a beszolgáltatással, a mezőgazda-

sági hírszolgálattal, a Pest megyei állami üzemek, szövetkezetek létesítésével kapcsolatos 

szakigazgatás történetét szintén egy-egy alfejezet mutatja be. 

A negyedik fejezet a Pest megyei szakigazgatást a tanácsrendszer keretei között vizs-

gálja. Először ismerteti a vármegyei mezőgazdasági igazgatóságok átmeneti szerepét, majd a 

vizsgált terület, Pest megye átszervezését írja le. A következő alfejezet a magyarországi ta-

nácsrendszer megszületését mutatja be, és végül a fejezet a tanácsrendszer viszonyai között 

megszerveződő Pest megyei mezőgazdasági szakigazgatás megrajzolásával zárul.  

A dolgozat tehát az 1944 és 1950 közötti Pest megyei mezőgazdasági szakigazgatást 

elemzi. A szükséges fogalmak, illetve a disszertáció céljának meghatározása után a szerző 

megrajzolta a vizsgált kormányzattörténeti folyamatok politikai, illetve részben társadalmi-



 

 

 

9 

gazdasági kereteit is. Ezt követően pedig gazdasági áganként bemutatja az egyes földművelési 

szakszervek legfontosabb ügyköretit, tevékenységük jellemzőit. 

A vizsgált évek legfontosabb jellemvonása a folyamatos változás volt, amelyet azon-

ban csak viszonylag kevés esetben nevezhetünk egyúttal fejlődésnek is. Ez kezdettől fogva 

igaz a háború utáni országos – és ezen keresztül a Pest megyei – mezőgazdasági szakigazga-

tásra annak ellenére, hogy a polgári korban felállított szakszervek a Mezőgazdasági Igazgató-

ságok felállításáig megszakítás nélkül működtek valamennyi területen. 

A szerző itt utal egy, a témában született elemzésre, amely szemléletesen mutatja be, 

milyen szédítő sebességgel nőtt országosan (elsősorban a gazdaságot irányító területeken) a 

frissen felállított szervek száma a régiek rovására. Ha ezeknek a folyamatoknak a nyomát a 

közép és az alsó szintű köz- és szakigazgatásban keressük, akkor tehát meg kell vizsgálnunk a 

régi és az új szervek arányát. 

 

A háború 

előtt alakított 

szervek; 20; 

49%

Új szervek 

(jogelőddel); 

3; 7%

Új szervek 

(jogelőd 

nélkül); 18; 

44%

 

2. ábra A Pest megyei szakigazgatási szervek megoszlása alapításuk időpontja szerint 

(1945-1948) 

 

A fenti diagram adatsorában a rendkívüli néphatalmi szervek közül természetesen csak 

a szakigazgatásban résztvevők szerepelnek. Az országos hatáskörű szervek közül a dolgozat 

számol azokkal, amelyek önállónak tekinthető alközpontokból tevődtek össze (pl. Magyar 

Állami Mezőgazdasági Gépüzem, MÁLLERD, Nemzeti Vállaltok). A kerületi (tehát nem 

megyei) hatáskörű hivatalok természetesen nem lettek felvéve. 

Az adatok között nem szerepel az Országos Közellátási Jegyközpont, mert megyei ki-

rendeltsége a közellátási felügyelőség keretében – tehát nem önállóan – működött. Kimarad-

tak mindezen túl az érdekképviseleti szervek, a szakoktatást végző iskolák. Ezek kapcsolata 
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ugyanis esetleges Pest megye földművelési szakigazgatásával még abban az esetben is, ha 

tevékenységüket itt is fejtették ki. 

A fenti csoportosításban, mint látjuk, három olyan megyei hatáskörű szerv van csupán, 

amelyik valamilyen, a háború előtt megszervezett intézményből fejlődött ki. A szerző megíté-

lése szerint érdemes ezeket meg is nevezni. Az egyik a dolgozatban is külön vizsgált gazda-

jegyzői szolgálat, amely ügykörét tekintve egyértelműen jogutódja a korábbi gazdasági elöljá-

rónak. A másik a folyammérnöki hivatal, amely a folyammérnöki kirendeltségek utódaként 

jött létre, a harmadik pedig a törvényhatósági minőségvizsgáló intézet, a korábbi mezőgazda-

sági vegykísérleti és törvényhatósági vegyvizsgáló állomás „utóda”. 

A vizsgálatokat csak 1948 végéig lehetett érdemben lefolytatni tekintve, hogy a Pest 

Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság felállításával szinte az egész földművelési szakigazgatást 

egy hivatalba vonták össze. (Azért nem teljesen az egészet, mert mint a dolgozat elején láttuk, 

a hagyományos igazgatásnak – mind a megyeinek, mind a járásinak és mind a községinek – 

ezután is maradtak a mezőgazdaságot közvetve vagy közvetlenül érintő ügykörei.) 

Ha a fenti diagramra tekintünk, akkor emellett azt látjuk, hogy az új szervek aránya 

1948 végéig nem érte el az 50 %-ot. A magyar igazgatási-politikai életben országos szinten 

mutatkozó tendenciák tehát, bár hatottak, mégsem érvényesültek maradéktalanul a megyei 

mezőgazdasági szakigazgatásban. 

Ezt követően, bár nagyon töredékesek a vonatkozó források, meg kell vizsgálnunk a 

szakigazgatásban dolgozó tisztviselői karban végbement változásokat is. A folyamatok bemu-

tatásához össze kellett gyűjteni a szakigazgatás hivatalnokaival kapcsolatos valamennyi, ren-

delkezésre álló információt. Ezt táblázat mutatja a disszertáció utolsó fejezetében.  

A munkát jelentős mértékben nehezítette, hogy 1944 után nem készült Magyarorszá-

gon tiszti címtár. Így először az 1944-ben szolgálatban lévő hivatalnokok kerültek ismertetés-

re. Ezt egészítették ki a levéltári anyag kutatása során szerzett további információk. A táblázat 

elsősorban azt vizsgálja, hogy a polgári igazgatásban résztvevők milyen arányban és meddig 

maradtak állásukban a gyorsan változó politikai-hatalmi viszonyok közepette. 

Ebben az archontológiai jellegű adatgyűjtésben a szerző elsősorban olyan személyekre 

koncentrál, akik tényleges hivatali munkát végeztek. Ennek megfelelően például az állami 

cégek alkalmazottai nincsenek benne, mint ahogyan a szőlőtelepek, a közpincék, a ménesbir-

tokok, a Gödöllői m. kir. Állami és Koronauradalmi Jószágigazgatóság, a kísérletügyi intéz-

mények, a tudományos intézetek, hegyközségek személyzetével kapcsolatban sem gyűjtött 

információkat. 
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Az elemzett adatok tanúsága szerint gyakorlatilag teljesen kicserélődött az a személyi 

állomány, amelyik 1944 elején Pest megye mezőgazdasági szakigazgatását ellátta. Az 1950-

ben felállított megyei tanács mezőgazdasági osztályán az 52 munkatárs közül mindössze 2 

olyan személyt tudunk azonosítani (3,8%), aki már az 1944-es tiszti címtárban is szerepelt. De 

még abban az esetben is, ha csupán azokkal a munkatársakkal számolunk, akik tényleges 

igazgatási munkát végeztek (ez alatt jelen esetben a mezőgazdasági osztály csoportvezető 

főeladóit, főelőadóit, előadóit és segédelőadóit értjük, így összesen 36 emberről beszélhe-

tünk), akkor is rendkívül alacsony azok aránya, akik „túlélték” ezeket az éveket (5,6 %). 

Mindent egybevetve a szerző azt állapítja meg, hogy a megyei mezőgazdasági szak-

igazgatásban hasonló irányú változás zajlott le, mint amit ezekben az években országosan is 

tapasztalhatunk. Az új szervek aránya 1948-ig mégsem haladta meg a háború előtt már műkö-

dő hivatalok számát. Ilyen téren az átalakulás lassabb volt tehát, mint az országos hatáskörű 

szervek esetében. 

Az igazgatás középső és alsó szintjén a változás inkább a személyi állomány radikális 

átalakulásában ragadható meg. Ezen a téren az országos tendenciákhoz viszonyítva is rendkí-

vüli horderejű, szinte a hivatali apparátus teljes kicserélődését előidéző átalakulások mentek 

végbe a vizsgált hat évben a Pest megyei mezőgazdasági szakigazgatásban. 


